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LIETUVOS RESPUBLIKOJ 
DIDELIS PERVERSMAS

NELIKO NEI SEIMO, NEI 
VALDŽIOS.

Veikėjai šaukiasi amerikie
čių pagalbos.

Lietuvoje įvyko toks per
versmas, kokio tenarnebuvo 
nuo pat valstybės įsikūrimo. 
Griuvo ministerių kabine
tas, Seimas tapo paleistas ir 
šalis pasiliko be teisėtos val
džios. Nors klerikalų pasta
tytas przidentas Stulginskis 
pasilieka, bet jis neteisėtu 
budu buvo išrinktas ir kitos 
parti jos jo visai nepripažįs
ta.

"Naujienos" gavo nuo so
cialdemokratų frakcijos at
stovo d. Kairio šitokią tele
gramą iš Kauno: "Šeimas 
paleistas. Naujo Seimo rin
kimai paskirti dvyliktai die
nai gegužės mėnesio. Drau
gai, padėkite laimėti Lietu
vos darbininkams —t social
demokratams.”

Kodėl gi Seimas buvo pa
leistas ir kitas jo vieton ža
dama rinkti?

šitą klausimą padės nu
šviesti sekanti Eltos telegra
ma-iš Kauno:

’Ministeriui Pirmininkui 
Galvanauskui perskaičius

kratai galėtų nustelbti Lie
tuvos ’priešus”, na, ir vi
siems žydams cicelius nu- 
piaustyt, jų iškabas išdegu- 
tuot. Tuomet Lietuvoj pra- 
žydėsianti tikra krikščiony
bės gadynė ir kunigas Pu
rickis vėl galės šmugelį sa
charinu varyt.

Tai tokie klerikalu apeti
tai.

UŽMUŠĖ DARBININKŲ 
VADĄ.

Ispanijoj kapitalistų nu
samdyti galvažudžiai užmu
šė pagarsėjusį darbininkų 

'• sindikalistų vadą Salvadorą 
Segurą. Buvęs su juo kitas 
tindikalistas tapo sunkiai 
galvažudžių šūviais sužeis
tas.

Salvador Segur buvo labai 
pagarsėjęs Ispanijoj. Kapi
talistai jau kelis kartus kė
sinosi jį nudėti, bet vis nenu
sisekdavo jiems. Jis buvo 
daug kartų areštuotas, buvo 
ištremtas iš savo "tėvynės" 
ant Balearų salų ir sėdėjo 
kalėjime, kur jis parašė kny
gą apie sindikalizmą. Jis 
pranašaudavo, kad Ispanijoj17 KUNIGŲ MASKVOJE _____ _____

TRAUKIAMA TEISMAN, nebetoli revoliucija.

POLICIJA IŠARDĖ 
PRAKALBAS.

Pilietinių laisvių gynimo! 
!advokatų sąjunga anądien! 
buvo surengus Waterburyje! 
prakalbas, kad išbandžius 
žodžio laisvę tame mieste. 
Tarp kitų kalbėtojų buvo ir 
italų radikalas Tresca. Pra
kalboms buvo paimta didele 
salė, į kurią sutilpo 2,000 
žmonių ir keli tūkstančiai 

t. t> . pasiliko da už durų. Susirin
kt1.? :\US12?,S daugiausia italų. Prakal

bų . pirmininkas pakvietė 
kalbėti Trescą, kuris pasisa
kė perskaitysiąs Connecti-; v , - . . _
eut valstijos konstitucijos utelių buvo pasirasęs G. E. 
paragrafą, gvarantuojantį ^radslev, Michigano valsti- 
susirinkimų ir žodžio laisvę. 'ns 
Bet nepradėjo Tresca kons-į 
tituciją skaitvti.kaip ant pa
grindų šoko policija ir nu
traukė ji, parodydama tuo 

i: ibudu, jog konstitucijos gva-
■’Viynt-uiY) t • ' bai ’^eląS mantijos nieko nereiškia.
Juntama Lietuvos protestą; Salėj kilo didžiausis ler. 
llufj ““ Vilniaus mas ir taip pfakalbos buvo 

‘ 1 ■ ' I išardytos. Policija paskui
į aiškinosi, kad ji neleidusi 
•Trescai kalbėti dėlto, kad 
bijojusi riaušių salėje. Tres
ca esąs radikalas ir turįs 
daug šalininkų tarpe italų, 
bet į salę prisirinkę taipgi 
daugybė italų fašistų, kurie, 
guldą galvą už Mussolini.
Šantikiai tarp tų dviejų tas M. Ephram, 22 metų am- 
frakcijų esą taip aštrus, kad žiaus čigonėlis, už pavogi- 
jei Tresca butų pradėjęs kai- mą 18 metų amžiaus čigo- 
bėti, salėje butų galėję kilti naitės. Teisme tečiaus pa- 
riaušiu. Taip teisinasi poli- aiškėjo, kad jis buvo ją nu
rija. Bet Trescos advokatas pirkęs iš tėvo ir užmokėjęs 
sako, kad fašistų pati polici-! E500. čigonų papročiais, vy- 
ja privedusi salėn ir kurs-!ras nusipirkęs merginą 
čiusi juos kelti Hermą, taip skaitosi jau vedęs ir dau- 
kad butų progos areštuoti į gi au nieko nereikia. 
Trescą.

Salėj buvo 50 uniformuo
tų policmanų ir apie kita 
tiek civiliais drabužiais de- 
.ektyvų.

I -------_
KLAIPĖDA PERDUOTA 

LIETUVAI.

300,000 PASI
RENGĘ STREIKANRENGĘ STREIKAN.

DIDELIS PELNAS ANT REIKALAUJA DAUGIAU
bulvių. algos.

Lynchburg, Va. — Tūla
Mrs. Crovvder nusipirko čia h abrikantai atsisako su dar-

iv cLriiGrlomo ii>G iVlllIlkdlS tdrtlS*
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DIDELIS PELNAS ANT REIKALAUJA DAUGIAU 

BULVIŲ. --------Siena tarp Lietuvos ir Len
kijos nustatyta oficialiai.
Aliantų ambasadorių Ta

ryba Paryžiuje 14 kovo ga
lutinai nustatė t 
ir Lenkijos sieną ir nu
tarė, kad Viinius iuri prigu
lėti Lenkijai.

Be Vilniaus. Lenkijai ta
po atiduota da ir rusinu ap
gyventoji Rytų Galicija.

Klaipėda tapo oficialiai 
perduota Lietuvai ir buvęs 
Lietuvos premjeras Galva
nauskas išvažiavo Paryžiun 
pasirašyti Klaipėdos sutar
ti. Manoma. kad jisai įteiks-

• ... . -j Salėj kilo didžiausis ler-pnpazinnno Vilniaus' t___

Lynchburg, Va. — Tūla
II

ALGOS.

Fabrikantai atsisako su dar
bininkais tartis.

Naujai Anglijai gresia vi
suotinas audėjų streikas. 
Apie 300,000 audėjų iau pa
sirengę mesti darbą ir bile 
dieną gali užvirti atkakli 
klesų kova. Kapitalas neno
ri nusileisti, Darbas taip pat 
nemano pasiduoti.

Pirmutiniai šūviai pasi
girdo Fall River audinyčio- 
se. Darbininkai tenai griež
tai pareikalavo 29 nuošim
čių daugiau algos; kompani
jos su tokiu jau griežtumu 
tą reikalavimą atmetė.

Daugiau- kaip 25,000 au
dėjų, susiorganizavusių į 
United Te.vtile VVorkers of 
America, kituose miestuose 
irgi pareikalavo, kad iki 2 
balandžio jiems butų pakel
tos algos. Jie taipgi reika
lauja, kad fabrikantai nu
skirtu laiką bendrai konfe
rencijai.

Jei šitie reikalavimai ne
bus išpildyti iki paskirto lai
ko, tai audėjai apskelbs 
streiką. Taip jau yra nutar
ta abiejų audėjų unijų. 

■ Lawrence’o audėjai reika
lauja 15 nuošimčių daugiau 
algos. Tokį pat nutarimą pa- • 
darė- ir Lowęllio audėjai.

• Į teismą atėjo daug čigo- ^^_aj Manchesterio
nų ir visi jie liudijo, kad tė- audėjų iki šiol da nepastatė 
vas tikrai buvo savo dukterį savo reikalavimų.^ 
jam pardavęs, bet pasitai
kius dabar kitam "kupčiui”, 
jis ją pavogė iš to vaikino ir 
norėjo vėl parduoti. Čigonai 
sakė, kad jis yra pardavęs 
ją jau tris kartus ir kožną 
sykį yra gavęs po $500.

Teisėjas išklausęs čigonų 
pjudymų, liepė areštuotam 
į jaunikiui su mergina apsi
vesti sulyg Amerikos įstaty
mų, taip kad tėvas jau nebe
galėtų daugiau jos parduoti.

Mrs. Crowder nusipirko čia 
peką bulvių ir skusdama jas 
j ado farmerio įdėtą šitokį 
raštelį: ”Aš gavau už bušelį 
šitų bulvių 24 centus. Kiek 
tamsta už jas mokėjai?” Po

■jos farmerys.
I Į bušeli eina 4 pekai. Reiš
kia, farmerys gavo 6 centus 
už peką. Moteris gi užmokė
jo 30 centų už peką. Vadina
si, tarp farmerio ir tos mo
teries kas nors uždirbo ant 
to peko bulvių 24 centus. O 
kadangi milionai pekii par
siduoda, tai kas nors padaro 
cnt. bulvių gražaus pelno, 
tik ne farmeriai, kurie tas 
bulves augina.

Pereitą sąvaitę Maskvoje 
prasidėjo 
gų byla 
Krilenką. Tarpe kaltinamų
jų yra ir arcivyskupas Ci- 
pliakas. ,.............
kad priešinosi sovietų val-

17 kataliku kuni- KONGRESMANAI NEVA- 
prieš prokurorą Ž1UOS RUSIJON.

Iš Washingtono praneša
ma, kad kongresmanų ciele- 

Jie kaltinami tuo, gacija nevažiuosianti šia va- 
sąrą Rusijon, kaip buvo pir- 

jdžios nutarimui atskirti vai- ma pienuojama. Tąm esan- 
t F t r 1-V ■»-» XV. A — — i. — 1 • . • i •: viena, 

kongresmanai negavę iš 
Maskvos oficialio pakvieti
mo, o antra, sunku buvę su
daryti delegaciją.

■

istybę nuo bažnyčios. Be to čios dvi priežastis’: 
jie priešinosi bažnytinių ' 
turtų konfiskavimui ir varė 
tarp žmonių agitaciją, J^ad 

į jie taip pat protestuotų 
‘ prieš "bažnyčių plėšimą". 
Už tą propagandą kunigams 
gręsia mirties bausmė.

1 APIPLĖŠĖ LIGONBUTI.
Neapoly, Italijoj, plėšikai 

užpuolė ligonbutį, paleido 
svaiginančių duju ir visusNUŽUDĖ 7 REVOLIUCIO- ;

"NIERIUS. į užmarino. Kada po kelių va-
Tautinė airiu valdžia Ai- tarnautojai atsipeikė- 

----------- rijoj nužudė 7 revoliucio-į i<>, ligonbutis buvo apiplėš- 
Seime naujo Kabineto de-nierius pereitą sąvaitę. Ko- -as- 
kleraciją, prieš balsavo 38 va tarp revoliucionierių iri -----------
(komunistai, socialdemokra-. dabartinės Airijos valdžios:?? 
tai, socialistai-liaudininkai,1 kas diena eina vis aštryn. 
valstiečiai ir žydai) ; už —_______
tebalsąvo taipgi 38. Kadan- ORGANIZUOJA NAUJA 
... .. .. . VOKIETIJĄ.

i Vokiečių valdžia suėmė 
•j . ... i Bavarijoj keliatą konspira-

• P^udzio. torių,kurie rengėsi apskelb-
- S”? P°ht*a.ti princą Rupržhtą Bavari-'

. S a $elm0 parti- ;os karalium ir tuo budu at- 
j-Taigi Seimas atsisakė iš-1^“ nU0 Vokietijos res’ 
reikšti ministerių kabinetui / šita Vokietiios skaldymo 
savo pasitikėjimą, ir dėlto 
kabinetas turėjo rezignuoti. Sai Baltija v“a aX 
Timmof Vkritain 1 įaustai. navai Ija y ra apgy

venta katalikų ir franeuzai 
mano, kad ją labai lengvai 
galima atskirti nuo liutero
nų Vokietijos. Tikyba visuo
met buvo ir yra pagrindu 
didžiausios žmonių neapy
kantos, ir franeuzai gerai 
tatai žiro.

gi balsai pasidalino lygiai 
pusiau, todėl įvyksta Kabi
nete krizis. Priežastis — iš
imtinai

Tuomet klerikalų preziden
tas Stulginskis pareiškė,kad 
jisai paleidžia Seimą ir sKel- 
bia naujo Seimo rinkimus. 
Vadinasi, atkeršijo.

Sulyg konstitucijos, Lie
tuvos prezidentas turi teisę 
Seimą paleisti, bet į du mė
nesiu laiko turi būt išrink-! _______

ir?aU^aS VOKIEČIAI PASKANDI- 
Seimab susirinkęs renka jau -yri i aiva TTfrTVFRDA- 

™Prezl<?entt> MI PRANCŪZAMS KELIA | 
j aigi po dviejų menesių ir „ . . ;

ALGŲ PER STREIKUS.
Kapitalistų spauda skel- 

jbia, kad vienoj tik Pennsyl- 
: vanijos valstijoj pereitais 
metais per streikas darbi
ninkai netekę $208,000,000 
algų. Tai matot, kokie jie 
geri: visai neprašyti rūpi
nasi ir renka žinias, kad pa
rodžius, kiek streikas neša 
i nuostolių darbininkams, 
j Bet kiek darbininkai nete- 
iko algų per porą bedarbės 
įmetu po karės, tai gerieji 
kapitalistai neparodo skait
linių. Jeigu jau jiems taip 
rupi darbininkų algos, tai 
tegul jie pasirūpina apsau
got darbininkus nuo bedar
bės.i

SPROGIENĖ PAPIOVĖ 
DUKTERĮ IR PATI NU

SIŽUDĖ.
Mums prisiųsta iš MerrilI, 

Wis., anglų dienraštis ”Thc 
MerrilI Daily Herald”, kur 

i yra įdėta ilga žinia apie tai, 
kaip lietuvė Sprogienė pa
plovė savo dviejų metų ku-

pats Stulginskis išeis lau-1 ?.ssen?
kan (Vokiečių darbininkai pa

žinomą, jei naujam Seime skandino Reino-Hernes ka- t---------------- -- ----
klerikalai turės didžiuma, nale didelę laivę ir tuo buciu jr pa^j nusižudė. Trage- 
tai jie galės vėl jį išrinkti kelią.^ kuriujo^fran- f.ija įvyko girios darbininkų
Lietuvos prezidentu; L__ 
vargiai jiems pasiseks di-, 
džiumą gauti. Jau šiame Sei
me jie neturėjo didžiumos, o 
dabar juk liaudis da geriau 
klerikalus pažino.

Klerikalai, žinoma, kalti
na "bedievius”. Jie jau šau
kia, kad "bedieviai susivie
niję su žydais ir bolševikais 
sugriovė Lietuvos valdžią.”

tai neturėjo Seime didžiu-į MUNISTŲ BŪKLĖJ. jįą. Pasilikęs be nieko, jisai 
mos ir todėl negalėję nieko Jaunųjų komunistų bu- pametė savo šeimyną ir iš- 
veikti, o "bedieviai” tik ai- klėje Paryžiuje policija pa- važiavo. Sprogienė pasiliko 
gas ėmę ir nieko nedirbę, darė kratą ir suėmė miesto girioje virti darbininkams 
Todėl tokį Seimą reikėjo pa- valdybos riari Sellier ą. kurį valgyt. Matyt, negalėdama 
leisti ir dabar reikią išrinkti kaltina kurstyme kartume- pakelti vargo, moteris nuta- 
tokį, kur krikščionįs demo- nėj nepaklusnumo. rė užbaigti savo gyvenimą.

bet cuza* gabendavo anglį iš t 
Ruhro kasyklų.

I ————
AREŠTAVO 40 KOMUNIS- 

j TŲ.
7*| Belgijos sostinėj Brusely- 

ie pereitą sąvaitę areštuota 
40 komunistų, kurie yra kal
tinami valstybės griovimu. 
Laukiama daugiau areštų.

.kempėj, kur Sprogienė vir
sdavo girininkams valgyt. Ji 
gyveno su dviem savo vai
kais toj pačioj kempėj vie
noj kertėj už užleistos palos. 
Anglų laikraštis sako, kad 
Sprogis buvo apsiėmęs pa
statyt Melmos miestely tiltą 
tarp Wisconsino ir Michiga- 
no valstijų, bet prie to dar- 
U jis subankrutvjo ir skoli-

KRATA PARYŽLVUS KO- ninkai užgriebė visa jo tur- 
MUNISTŲ BŪKLĖJ. jįą. Pasilikęs be nieko, jisai

iri 4.- • t • išardvtos.Klaipėdos atidavimo Lie-| - - -•
tuvai sąlygos iki šiol da ne
žinomos, bet iš žinių išrodo, 
kad ir Klaipėdoj lenkai tu
rės kokių nors privilegijų. 
Telegramas iš Paryžiaus sa
ko, kad nors Klaipėdos 
kraštas pripažintas Lietu
vai, bet kai kurie dalykai ši- 

jtuo klausimu tebėra da ne
nustatyti ir tuo liksiu dabar 
atvykęs Paryžiun dėnkų už
sienio ministeris grapas 
Skrzynski, kad bendrai su 
Galvanausku tuos klausi
mus išrišus.

Vadinasi, Klaipėdos rei
kaluose ir lenkai turės bal
są. Bet kai Vilniaus klausi
me, tai lietuviams balso 
nėra.

NUNUODIJO SAVO 
VYRA.

Cassopolis, Mieli. — Mo
teris vardu Maude Cushing 
čia nunuodijo savo vyrą, 
kad galėjus už kito ištekėti, 

j bet piktadarybė išėjo aikš- 
{ten ir žmogžudė likos nu- 
I teista iki gyvos galvos kalė
jimam

NAIKINDAMI TA RA KO- 
NUS NUNUODIJO 

6 ŽMONES.
Chicagoje buvo anądien 

šitoks atsitikimas. Restora
no savininkas Vordabjak 
pasamdė tūlą Hall’ą, kad iš
naikintų jo restorane tara
konus. Restoranui užsida
rius, Hali 
skauradas 
chemikalais 
Dujos buvo 
kad pei 
šeimyna, 
restorano, 
'žmonės. Gyvas 
vienas vyras 
langus atsidaręs. Hali sako, 
kad jis perspėjęs tuos gy
ventojus, kad jie turėtų vi
sus langus atdarus per nak
tį, bet jie to perspėjimo tur
būt nepaklausė. Hali ir res
torano savininkas areštuoti.

padėjo kelias 
su nuodingais 
ir uždege juos, 
tokios aštrios, 

■ naktį užtroško visa 
kuri gyveno virš 
Iš viso mirė 6 

liko tiktai 
kuris miegojo

BANDITAS GAVO 53 ME
TUS KALĖJIMO.

Donata Siravo. 17 metų 
amžiaus banditas, kuris po
ra metu atgal p-ipiidė daug 
plėšimų apie Bostoną, dabar 
buvo pagautas A irginijos 
valstijoj ir nuteigtas ant 53 
metų kalėjimai!.

ČIGONAS 3 KARTUS
PARDAVĖ SAVO 

DUKTERJ.
Worcestery tapo areštuo

TRAUKIA TEISMAN WA- 
TERBURIO POLICIJOS 

PERDĖTINĮ.
Amerikos Pilietinių Lais

vių Gynimo Sąjunga, kuri 
susideda iš Įvairių advoka
tų, nutarė patraukti teis
man AVaterburio policijos 
įerdėtinį Beach’ą už netei

sėtą išardymą prakalbų ir 
-Dėmimą Trescos. Nors ti
krumoje jis nebuvo suimtas, 
.•et Įstatymo žvilgsniu pra- 
šalinimas žmogaus spėka 
nuo pagrindų lygus areštui, 
o policija neturėjo to daryti, 
?es konstitucija visiems gya- 
rantuoja žodžio ir susirin
kimų laisvę. Taigi minėtoji 
Sąjunga praneša, kad polici
jos perdėtinis yra skundžia
mas ant $10,000, ir kad 25 
kovo Tresca vėl važiuos į 
VVaterburį kalbėti.

I

nų ir visi jie liudijo, kad tė- audėjų iki šiol da nepastatė

Fall Rivero fabrikantai 
pareiškė, kad jie verčiau už
darysią savo fabrikas, bet 
29 nuošimčių algos darbi
ninkams nekelsią. Kitų 
miestų kompanijos da neda
vė jokio atsakymo, bet ma
noma, kad ir jos nesutiks 
geruoju pildyt darbininkų 
teisingus reikalavimus. Tai
gi streikas .yra neišvengia
mas.

ti ERRINO BYLA VĖL 
PRASIDĖJO.

Herrino angliakasių byla 
dcl užmušimo 20 skebų vėl 
prasidėjo. Susirgus vienam 
prsaikintujų šuolininkų, ji 
buvo vienuolikai dienų per
traukta. Byla nagrinėjama 
Mariono miestely, netoli 
Herrino.

AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ 
12,000 ŽMONIŲ.

Surinktomis valdžios ži
niomis, |>er pereitus metus 
Suvienytose Valstijose auto
mobiliai užmušė daugiau 
kaip 12,000 žmonių. Dau
giausia nelaimių butą New 
Yorko mieste, nes tenai už
mušta 7S3.

NORI PANAIKINTI VAL
STIJOS MILICIJĄ.

Wisconsino legislaturos 
socilistai Įnešė bilių. reika
laujantį panaikinti valstijos 
sausžemio ir laivvnp milici
ją. Po teisybės, tokia milici
ja niekam daugiau nereika-
’inga. tik kapitalistams dar- STREIKAS GELŽKELIUI 
bininkų streikus laužyt. To-! 
dėl socialistai ir reikalauja, 
kad ji butų panaikinta.

. PANAIKINO 
INJUNCTIONĄ.

Suvienytų Valstijų ape
liacijų teismas panaikino, in- 
junctioną, kuris buvo išleis
tas Maine’o valstijoj tikslu 
uždrausti gelžkeliečių strei
ką.

z

Drg. Bielinis kalbės
Brookiyne 30 Kovo.

Brooklyniečiai kiausinėja, 
kada Brookiyne bus drg. Ki
pro Bielinio prakalbos. Tai
gi šiuomi pranešama, kad 
drg. Bielinis Brookiyne kal
bės 30 d. kovo, visiems žino
moj New Flazza Hali di
džiojoj svetainėj, kertėj 
Hcvamayėr ir Grand gat
vių.

Bus tai didžiausios Broo- 
klvne prakalbos, nes po di
džiojo karo drg. Bielinis yra 
pirmutinis Lietuvos darbi-

KAINAVO $5.000,000.
Missouri-Pacific gelžkelio 

kompanijos menedžeris 
’Vclls prisipažino dabar, kad ninku atstovas Amerikoje. j 

i !el gelžkeliečių streiko pe- jo prakalbas rengiasi eiti vi- 
~ , todėl ren-

anedu ' garlaivis turėjusi nuostolių $5,000,- gėjai paėmė didžiausią sve-
- , _ - l?,

taip siuto dėl to streiko. kad nepritruktų vietos.

PRIGĖRĖ 13 ŽMONIŲ.
• Olandijos pakraštyje nu- reitais metais jo kompanija sas Brooklvnas,

skendo ;____ o _ . _ . _
"Merviile”. Su juo žuvo 13 000. Ne uždyką kapitalistai tainę ir taip da susirupin 
žmonių. taip siuto dėl to streiko. kad nepritruktų vietos.
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O APŽVALGA D
LENINAS PRISIPAŽĮSTA BEPARTYVIO JUOZO 

PRIE KLAIDŲ-
Kalbėdamas Trečiojo In-j 

ternacionalo Kongrese Mas
kvoje Leninas andai pasa
kė: .i

"Mes padarėme daug bepro-’,.. ■ - ... ... .,
li-šku klaidu. Niekas taip ai^l. bepartyviskos partijos 
kiai to nemato, kaip aš.- I ™ogun>Į- .-Hs pasisakė da- 

bar, kad jo tikras varnas 
Toji beprotystė buvusi ta-(esąs Juozas Partyvis, ir jau 

me, kad paėmę į savo rąn- tokiu jis dabar visuomet va- 
kas valdžia, bolševikai tuo- (Ginsis.

šitą išpažintį jisai atliko 
. - • . - (Didžiojo New Yorko lietu-

kun pirma, turi pergy-;-?jų darbuotojų konferenci- 
............ . ..... " ” '"‘joj, kuri buvo sušaukta pa- 

,sitarti apie Lietuvos padėtį, 
saku "Darbininko” koresponden- 

;vis aprašo šitą įvyki taip:
"Prasidėjus konferencijai ir 

; priėjus prie išrinkimo komite
to, J. O. Sirvydas pasirodė di- 

. delis partyviškumo šalininkas. 
Jisai 
kad 
iš konferencijos dalyviu, bet 
nuo apsireiškusiu ir gyvuojan
čių srovių. Įrodjanui savo kal
bos ne veidmainingumą, p. 
Sirvydas padarė šitokį pareiš
kimą: ’lki šiol mano vantas 
buvo Juozas, o pavardė Bepar- 
tvvis. Bet pagalios Įsitikinau, 
kad be partijos būti negalima.' 
Nors šisai p. Sirvydo viešas ir 
aiškus prisipažinimas pagimdė 
juoko ir nusistebėjimo, vienok 
p. Sirvydui reikia atiduoti kre
ditas užtai, kad jisai prisipa
žindamas, jogei iki šiolei vedė 
kvailą politika, atsikratė veid
mainingos rolės, kurią iki šiol 
p. Sirvydas lošę.. Jisai ir ant (to
liams butų pasilikęs vienąs tp- 

. jose asabose: katalikai, -laisva
manis ir bepartvvis, jei ta trai- 
cė butų, buvus pakenčiama. Bet 
kuomet esamos partijos vintą 
kitai p. Sirvydą it kokią foot- 
bolę pradėjo mėtytį tai ir ne
nuostabu, kad toksai mėtymas 
p. Sirvydo kantrybę iškratė.”

Sirvydo išpažintimi suju
dintas, patriotas Mikolainis 
pradėjęs reikalauti, kad ir 
socialistų atstovai pasisaky
mų, kuo jie buvę ligi šiol. Bet 

’ 'u’i socialistų atstovas drg. Poš
ka pašiepdamas tautininką 
Mikolainį atsakęs, kad, vie- 
r.a, socialistai išpažinties 
nepripažįsta, o antra, p. Mi
kolainis nėra nei rabinas, 
nei kunigas, todėl nėra kva
lifikuotas išpažinties klau
syti- Ir taip konferencija iš
siskirstė tiktai vieno Party- 
vio Juozo išpažintį išklau
siusi. Manoma, kad dabar 
jamz nereikės jau pas kun. 
Petkų nei "velykinės” eiti.

IŠPAŽINTIS.
"Vienybės" redaktorius p. 

J. O. Sirvydas atliko įdomią 
išpažintį. Jisai viešai prisi
pažino. kad jisai meluodavo, 
kuomet jis vadindavo save 

i "bepartyviškos 
i žmogumi, 
i bar, kad jo tikras

I^enkija galėsianti so visais! 
jais apsidirbti.

Tai yra aiškus gąsdinimas 
Įiasaulio lenkų "galybe”, lai 
yra aiški francuzų-lenkų 

. propaganda. Ir reikia pasa- 
kyti, kad šitokia dvokiančia 
dvasia dabar atsiduoda be
veik visa amerikiečių spau
da. Jos tikslas aiškus: pa
traukti Amerikos visuome
nės simpatiją lenkų-francu- 
zų pusėn ir, jei kiltų karė, 
gauti Amerikos paramą.

_ - - 1 ■ - —- - .

Reakcija Lietuvoj kelia galvą.
i r adeda^ apsireikšti klerika- St. Seime musu klerikalai:pasodinti Mariampoiės kalė-1patriotiškai ausiai girdėti 

:i« _• ... lt.___ ‘ Į Laisvas Alė

jaus norėjo įvykinti Rusijoj 
komunizmą — toje Rusijo- 

1 - - 
venti da kapitalizmo laiko
tarpį. Darydami bandymus, 
mes vos tik nežuvom, ; 
Leninas. Todėl visą bolševi
kų programą reikėjo atmes
ti ir pradėt vykinti valstybi
nį kapitalizmą.

Ir kalbėdamas apie šitą 
tvarką Leninas pareiškė:

”Aš manau, kad valstyhinis 
kapitalizmas dabar yra tinka
miausia Rusijai sistema, ir 
man labai gaila, kad mes ne- 
priėmėm tos M arkos iš pat 
pradžių.”

Taip Leninas šnekėjo ko
munistų Kongrese.

Dabar "The Living Age” 
paduoda jo straipsnį apie 
koncesijas, kur jis ir vėl pri
sipažįsta prie klaidų. Jis te
nai sako:

”Aš kalbėsiu apie 
sios mus" ekonominės 
kos rezultatus.

. "Kuomet 
svarbiausiąją 
fazę, tai kilo didelis 
manymu didžiausLs — politi
nis krizas. Tokio krizio Sovie
tu Rusija da nebuvo turėjusi. 
Tai buvo plačiųjų Rusijos pil
nių nepasitenkinimas — nepa-. 
sitenkinimas netiktai kaimie
čių. bet miestų darbininkų 
taip pat.

"Kame buvo priežastis? Tai. 
buvo faktas, kad musę reika
lavimai buvo nukelti perdaug 
toli, kad dirva jiems buvo da 
negatava. Minios jau nujautė 
tai, ko mes da negalėjome su
prasti.

"Bet ir mes greitai Įsitiki
nom, kad Įvykinti socialistini 
turtų skirstymą tuojaus nega
lima. Mes pamatėm, jog mes 
tikrai žūsime, jei nepadarysi
me kapitalistams koncesijų.

"Ir todėl 1921 metų pavasa
rį mes vienbalsiai nutarėme 
įvesti nauja ekonomine tvar
ką.”

Taigi nuo 1921 metų pa
vasario Rusija komunizmo 
jau nebepraktikuoja. .Ji vy
kina jau valstybinį kapita
lizmą. Tai yra pradžia ti
kros kapitalizmo gadynės 
Rusijoj. 'Vėliausios žinios 
sako, kad Sovietų Valdžia 
jau nutarusi visas valstybi
nės pramonės šakas, kurios 
valstybei neapsimoka, ati

duoti privatinėms kompani
joms. -

Tąs tai ir yra tos koncesi
jos, apie kurias augščiau 
kalba Leninas. Darydama 
kapitalistams koncesijų 
(nusileidimų), sovietų val
džia pripažino jiems ir visas 
privatinio kapitalo privile
gijas. Ji davė jiems-užtikri- 
nimą, kad į jų vedamą pra
monę nesikiš nei pati val
džia, nei darbininkų unijas. 
Tas reiškia, jog' nustatymaB 

® algT^v darbį

itteifflrąfs

naujo-
politi-

ines perėjome 
naminės karės 

mano

rn,

darbininkams alj 
valandų, dari__ .
priėmimas ar jų aS 
prigulės vien nuo privalių 
kapitalistu kompanijų.

Na, o musų komunistėliai 
iš ”Laisvės” lizdo ir šiandien 
da plaka liežuviais, kad Ru
sijoj viską valdą darbinin
kai, kad tenai esąs tikras 
"komunizmo rojus". Jie ne
žino nei to, ką jų popiežius 
Leninas sako.

Įias
i

i

rūpestingai Įkalbinėjo, 
komitetą reikia rinkti ne

musų
jautėsi vieninteliais šeimi
ninkais, jie dar šiaip taip ri
mo.

"Dabartiniam Seime kr.- 
demokratų blokas iškarto 
pasiėmė fašistinės taktikos 
ir taiko ją pagal galimybės 
l»alengva, bet nuosakiai. 
Tautinių mažumų išgijimas 
iš Seimo tai buvo pirmasai 
krikščionių’ fašistinio pobū
džio žygis, pridengtas dėl 
svieto akių neva įstatymu, 
bet tasai įstatymas krikščio
nims teko pritraukti už 
plaukų, kad tiktų klerikalų 
reikalams. Tos pačios rūšies 
aktu buvo ir prezidento rin
kimai. Abejais atsitikimais 
musų klerikalams rūpėjo 
sutvirtinti savoji pakrypusi 
pozicija Lietuvos valdžioje.

"Dabar vyksta trečias tos 
pačios rūšies aktas, vyriau
sybės sudarymas. Po ilgų, 
tyčia vilkinamų derybų su 
valstiečiais, musų klerikalai 
sąmoningai privedė prie to, 
<ad naujai kuriamasis kabi
netas formaliai skaitytųsi 
darbo kabinetu, bet faktinai 
bus klusnus krikščionių“ 
Įrankis. Be to, musų kleri
kalai, dėl visuomenės akių 
sukrikdinę savąjį bloką Sei
me, sakosi neturį Seime 
daugumos, nors ištiesų ta 
dauguma jų rankose. Tuo 
budu krikščionys’, gaudami 
Į savo rankas valdžią, nesi
ima už ją jokios atsakomy
bės. Tat ir naujai sudaro
mas kabinetas virsta neat
sakomas prieš Seimą ir p. 
Galvanauskas sugretinama 
su Mussolini.

"Nuosakiai besitvirtinda- 
mi valdžioje, musų klerika- 

, r&įkas, jie nuosakiai stengias pa- 
...« _ parlamentą ir šaukti visuomenės sąmonėje

iiaškelbė *sa^a diktatūrą.'pasitikėjimą pačiu Seimu, 
j Ta diktatūra; sudaryta neva kaiP rinktine krašto atsto- 
hėvvnei gelbėti iš * sunkiosKrikščionys nuolat 
į padėties* faktinai tapo su- saukia, kad visų musų nelai- 

■ i naudota tolimesnei kovai su priežastis, — tai parti-
Brooklynę "Vienybės" 21 -^socialistiniu tiarbininkų ju-nės rietenos; kad pikčiausi 

mam numėry yra išspaus-Idėjini u buržuazijos naudai. Tose rietenose yra socialis- 
dintas stulos Onos Vizgan-I ‘ ‘

k-r

1 iškas fašizmas.
Juodosios reakcijos slibi

nas kas. sykis pradeda vis 
drąsiau ir drąsiau kelti Lie
tuvoje savo galvą. Ant jos 
padangės jau pradeda vaiz
duotis šlykštus fašizmo vei
das su atbula apykakle. Socialdemokrato" praneši- 
mu, pirmutinis lietuviškojo 
fašizmo gaidys jau pragy
dęs. Tai buvęs Darbo Fede
racijos lyderis Ambrozaitis 
: klerikalas). Jis tiesiog pa- 
sakęs, kad suvargusi Lietu
va laukianti naujo žodžio, ir 
tą žodį tarsianti krikščioniš
koji demokratija; jis busiąs 
- jaunimo diktatūra! Tai 
yra tokia diktatūra, kokia 
Italijoj įvedė Mussolini.

Koks gi galėtų būt tikslas 
lietuviškųjų fašistų?

| "Socialdemokratas” rašo
Į apie tai šitaip:
I ■ - ■’r' -

į"DEMOKRATYBĖS GY 
NĖJAI" VIRTO
"PLĖŠIKAIS”.

‘'Darbininko” 32 n r. j 
visą pirmutinį puslapį padė
tas juodomis raidėmis šitoks 
antgalvis:

“Plėšikai užgyrė vagystę. t.Į
y. atiaatai pripažino Leakijai
Vikrią.”
Kaip matote, musų kleri-j 

kalai aliantus vadina plėši
kais.

Na, o keli metai atgal 
"Darbininkas" garbino tuos 
plėšikus kaipo didžiausius 
"demokratybės gynėjus". 
Visi klerikalai guldė savo 
galvas už karę, sakydami, 
kad ji yra vedama už "pa
vergtųjų tautų paliuosavi- 
mą”. Kuomet socialistai pa
sakydavo, kad imperialistų 

‘kare yra vedama ne tautų ___
liuosarimo, bet grobimo tik-(kovon tuomet,’kai Italų uo
siais, tai klerikalai skųsdavo j cialistų partija nepajėgė nu- 
mus valdžiai kaipo pro-j versti savųjų priešų, nes ii-
germanus ’. j komunistų suskaldvta ir

Dabar gi ir patįs klerika- nusilpninta.
lai šaukia,., kad tie tautu Buržuazijos išpenėti Ita- 
liuosuotojai yra plėšikai .j;ų fašistai visų pirma puolė 
Laigi jie pripažįsta, kad so- u- išdaužė socialistų organi- 
cialistai sakė tiesą. (zaeijas, jų laikraščius, jų

Persitikrinę, jog musų .^tus ir turtą, persekiojo ir 
pusėje buyb.^sa* klerikalui zudė jų

kraš 
savo pnieižtųs .pnes :sočia-to vai ‘ Ltl*r
iistus ir atsiprašyti už visus ;<G’a paspi

Fašizmas Europos vaka
ruose yra reakcijos ir bur
žuazijos naujas kovos būdas 
su socialistiniu darbininkų 
Judėjimu ir jų siekimais. Fa
šizmas Italuose gimė tuo 
kart, kai socialistinė Italų 
partija, urnai po karo susti
prėjusi, ėmė buržuazijai 
grėsti dideliu ir greitu pa- 

! rojum. Italų fašistai stojo

i

dabar tli^U;iąl4ąųkti visus

donosus valdžiai.
' ■ ‘ .

••‘I • -

Už LIETU VIŲ KALBĄ 
DAUŽO ANTAUSIUS.

daitės S Židikų šitoks lai 
d

"OUTLOOK” APIE LEN
KŲ-LIETUVIŲ GINČĄ.

"Tbe Outlook” žurnalo 
apžvalgoje 7 kovo randame 
straipsni apie lenkų-lietuvių 
"pus-karį” (semi-war) ."Out- 
/ook” stebisi lietuviais, kad 
jie drįsta priešintis Tautų 
Lygos nuosprendžiui ir ima
si prieš lenkus ginklo. Jo 
nuomone, lietuviai pasidarę 
tokie drąsus turbut dėlto, 
kad Rusija stoja ųž juos.

Todėl "Outlook” sako:
"Pradėjus Sovietų Valdžiai 

kištis i lenkų-lietuvių ginčą, 
Franci j a randa reikalingu pa
skolinti Lenkijai 400,000,000 
frankų 'pagerinimui finansinės 
ir ekonominės Lenkų padėties', 
šita, suma, žinoma, daugumoje 
bus išleista: Francijoj karęs 
ginklams ir amunicijai.”

Taigi šita paskola buvo 
gryna karės paskola, sako 
"Outlook”. Francija nujau
čia naują karę Europoje ir 
ginkluoja lenkų armiją tai 
karei. Tai esąs perspėjimas 
vokiečiams ir rusams. Jei , 
rusai susitarę su vokiečiais 
mano per Lietuvą užpulti . 
Lenkiją, tai tegul jie žino, < 
kad franeuzu palaikoma

as:
’ i___8_____ ____ ______

ti su musu vietine pusiau 
tuviška 
ūžia. _____ r—-r   ___ _
apskr., miesto valdininkai da1?-1 
giausiai vartoja lenkų kalba. 
Kuris iš lietuvių pasako: 'Ko
de! tu nešneki lietuviškai? jui< 
čia lietuvių kraštas, o ne len
kų’, tai tokis gauna per ausi ir 
turi tylėti. Smarkiausiai gau
na per ausį vis tie. kurie yra 
tik ką sugryzę iš Ameriko.-; 
nes tie turi drąsos ką nors pa
sakyti“” j

Į šitą dalyką patariam at
kreipti domės So. Bostono 
"Sandarai”, kuri norėtų už
drausti lenkų kalbą Ameri
koje. Vietoj lietuvinti Ame
riką, tegul patriotai iš "San
daros" pastogės pasirūpina 
pirma sulietuvinti Lietuvą, 
kad už lieturių kalbą valdi
ninkai tenaiz nedaužytų 
įmonėms antausių.

jiman.
"Sausio 25 dieną atėjo re- 

alinėn gimnazijon milicinin
kas, ginkluotas rankine 
granata ir šautuvu ir suti
kęs gimnazijos vedėją p. Va
laitį pasisakė atėjęs suimti 
ir pristatyti apskrities vir
šininkui mokini Glovackį. 
Direktoriaus iššauktas »š 
pamokos Glovackis, kai mi
licininkas pasakė jam jį 
areštuojąs, grįžo klasėn pa
siimti savo knygų. Tuomet 
ginkluotas milicininkas sau- 
valingai įsiveržė klasėn, 
pertraukė pamoką ir Glo
vackui vedinąs išsinėšino iš 
mokyklos. Jokio rašto dėl 

^Glovackio suėmimo milici
ninkas neparodė.

"Kuriam laikui praslinkus 
atėjo gimnazijon antras mi
licininkas ir žodžiu pareika
lavo išduoti jam mokinę 
Serpalvtę. Kuomet jam di
rektoriaus buvo atsakyta, 
kad be reikalavimo raštu 
mergaitė nebus išduota, mi
licininkas, grūmodamas pa
vartosiąs jiegą, iš mokyklos 
išėjo. Netrukus jis vėl atsi
rado gimnazijoj jau su ap
skrities viršininko raštu di
rektoriui, kuriuo buvo rei
kalaujama išduoti moki
nius: Navasaitį, Serpalytę 
ir Zubrickaitę. Tie trys mo
kiniai buvo suimti ir taip- 
pat nugabenti pas apskri
ties viršininką.

"Suimtieji ir kaitinamieji 
mokiniai — išviso 13 asme
nų — tebelaikomi kalėjime. 
Iki sausio 30 dienos tardo
mųjų byla tebebuvo apskri
ties viršininko žinioje. Tėvų 
ir globėjų bandymai paĮiuo-į 
suoti iš kalėjimo mokinius i 
musų žiniomis, neda-' 
vė beveik jokių rezultatų.

' Laisvės Alėjoj visas tas žy- 
į diskas, rusiškas, lenkiškas, 
vokiškas erzėjimas. O jeigu 

1 ir ta priemonė nesutvirtintų 
musų valstybinės kalbos, 
tuomet butų galima paban
dyt mažo pogromčiko. Tiek 

hieitralaus palankumo paro
džiusi valdžia gal ir tuomet 
nieko nematytų ir negirdė
tų? ‘ .

Bet ką gi mano dėl to įvy- 
jkio pati valdžia? Lietuvos 
(įstatymais einant, niekam 
nedraudžiama vartoti para

ikai ir ne lietuvių kalba. Kail
ine dauguma tokių parasti 
(kabo jau ketvirti metai. Va
idinasi, jie legalizuoti ir įsta
tymais, ir gyvenimo prakti
ka. Vadinasi, padaužų šlykš
tus darbas, atliktas sausio 4 
'dienos naktį, yra Lietuvos 
į įstatymų laužymas dėl kal- 
Ibų laisvės, yra svetimo tur- 
I to" gadinimas, yra nekultu-

• ______ i______ringas reiškinys, kuris išde
gutavo ne tiek Kauno iška
bas, kiek demokratinės Lie
tuvos vaidą.

Jei valdžia save skaito 
Įstatymų vykdytoja, tai ką 
mano ji daryti, kad patrauk
tų atsakomybėn kaltinin
kus? Kur buvo miesto ir ap
skrities viršininkas su riša 
savo milicija, kurios panosėj 
dėjosi "patriotinis" žygis? 

į Kur buvo budri Kauno Ko- 
■ mendantura, kuri viena pati 
: valdo Kauno gatves naktį 
|po 1 valandos?

Ar galbūt pati valdžia 
žiuri į įvykį "Laisvės" aki
mis? ir savo širdy pritaria 
degutuoto mokolo didvy
riams?

Kaip sau norite, prie ca
ro šitokių šlykščių ekscesų 
nebuvo, kokių dabar mato
me savos lietuviškos val
džios susilaukę."Visas įvykis sudarė Re- 

alės Gimnazijos mokytojų ir 
mokinių tarpe sunkaus įspū
džio ir skaudžiai trukdo mo
kyklos darbą."
Degutinis iškabų ’patrio- i 

tizmas".
Tame pat "Socialdemo

krato” numery skaitome:
Sausio 4 dieną pabudęs iš 

miego Kaunas gavo pama
tyti nepaprastą reginį. Be
veik

Drg. Bielinis jau . 
rytuose.

___ . tai, kad Seimas virsta 
_ savo 'bergždžių laužijimų vieta, 

i šukhiužint’ Seimas tuščių zaunų rie- 
t oultl net to-Ta, tat reiškia jis bereikalin- 

laimėjimus. I>'as- Jei iki šiol tik ’krikščio- 
3_ Ji____ „ .nišlrnsins’-nartiins oral

Socialistai liko išguiti iš sa- 
'! rivaldy***---------
(-.eikimę, fląi 
1 Fašistai. bą 
ikius darbinin ,------ ,----- ,,. . , .. A
i.ain 8 valandų darbo diena miskosios partijos dėjo gax- 

par Mažeikai- ‘ja panaikiAti. Trumpaipas už Lietuvos laimę, vadi- 
" ‘ -akait. Italijos fašistai, bu-!>1asi tik joms verta įduoti

darni buržuazijos i 
niais ir jai bernaudami,' sa- 
vo veikime pasigavo komu
nistų taktikos, — virto bol
ševikais iš dešiniojo galo.

Kitų šalių fašistai tik pa- 
lėgdžioja Mussolini, kiek 

.tatrie galėdami ir mokėda
mi. Mussolini pavyzdis ir 
lengvas jo laimėjimas suža
dino vilčių ir mūsiškiuose 

* demokratijos priešininkuo
se. '

"Fašizmo tikraisiais kū
rėjais Lietuvoje kiek jis pas 

'mus jau gauna pasireikšti, 
yra musų juodoji reakcija, 

i musų klerikalai. Fašistinio 
(judėjimo pienus paruošia 
j pas mus krikščionių-demo
kratų viršūnės veiklusis ka
talikų centras ir rūpestingai 
ima burti ties naujai kelia
ma vėliava visas jiems pa- 

■ gaunamas jėgas. Lietuvos 
fašistai ruošia savąjį darbą 

i neblogai apgalvotu pienu ir 
nuosakiai jį vykdo pačiam 
gyvenime. Va keletas reikš- 

; mingų Įvykių iš musų gyve
nimo ' pastaraisiais laikais, 
i kurie pamaži atidengia mū
siškės reakcijos veidą ir. ro
do, kurion pusėn jos eina
ma. • - i . .

j "Musų senieji urachinin- 
kai ir "caro kampininkai ’ 

(širdies gilumoje ir šiandien 
pasilieka monarchinirtkais. 
Dėl jų dabartinė Lietuvos 
demokratinė tvarka, net to- 
i ia kaip ji šiandien susida
rė, vra nekenčiama ir keis
tina. vra Dievo sunkioji 
bausmė. Kol pasaulinė revo-

| A cift ■-
Mes nebežinome, kis darv3 • - ’ Ik

pusiau lenkiška vai
Židikų

samdi-i va^ios lazdą. Ar gi reikia 
geresnės agitacijos už 'krik
ščioniu' diktatūrą Lietuvo
je7”

Brutalis užpuolimas ant 
mokyklų ir areštavimas 

mokinių.
Tūlas laikas atgal Lietu

vos spaudoje buvo keliama 
didelių protestų dėl biau- 
raus lenkų pasielgimo su lie
tuvių gimnazijos mokiniais 
Vilniuje. Dabar pasiklausy
kite, kaip musų pačių patri
otų valdžia pasielgė su Ma- 
riampolės gimnazijos moki
niais. "Socialdemokrato” 6- 
tam numeryje yra išspaus
dinta Seimo socialdemokra
tų frakcijos interpeliacija, 
kuri dėl šito skandalo buvo 
paduota vidaus reikalų ir 
švietimo ministeriams. ir 
toj interpeliacijoj skaitom, 
kad —

"Naktį iš 24 į 25 sausio 
dieną, apskrities milicijos 
vado orderiais buvo padary
tos kratos pas sekančius 
Mariampoiės Realinės gim
nazijos mokinius(es): Dovi- 
daitįVincą, Verbylą Vytau
tą, Runkevičių, Sirutytę, 
Zubricką, Zubrickaitę Aldo
ną, Kupčinskaitę Izabelę ir 
Bundorytę. Kratos orde
riuose; nežiūrint kratos da
vinių, buvo įsakyta krečia
muosius suimti ir pristatyti 
apskrities viršininkui, kas ir 
buvb^padarvta. Musų žinio
mis, krata nedavė bent ko
kios rimtesnės medžiagos.

"Suimtieji mokiniai iškar- 
e -jgvui.i' u uausme. tvoi pOTauu»rc it,v- to buvo laikomi prie apskri- 

taksų jam nereikės mokėti, liucija buvo stipresnė ir kol ties viršininko, vėliau liko

t

NABAGAS 
GUBERNATORIUS.

Nevv Yorko valstijos gu
bernatorius Smith nusi-( 
skundžia, kad šįmet jis tu
rėsiąs visą savo $10,000 algą 
užmokėti federalei valdžiai j 
už takiai Nors jo alga vra, 
paliuosnąta nuo taksų, bet 
kaipo istembuė buržujus ir 
kapitaįfefas. jis turėjo Ja 
kitokiu ^pajamų keliasde- 
šimts tūkstančių dolerių. Iš i 
vienos tik trokų korporaci
jos jisai gavo per pereitus! 
metus $30,000. Ir jis bėdavo-l 
ja, kad jam baisiai daug tak
sų reikia mokėti.

Bet kam čia bėdavoti. Te
gul apsimaino su bile koriu 
darbininku savo algomis ir1

Šiomis dienomis drg. Bie
linis atvyko jau į New Yor- 
ką. Draugo Poškos praneši
mu, New Yorke svečias bus 

[nuo 24 kovo iki 3 balandžio. 
_ _ Elizabethe prakalbos bus

veik visos mieste "iškabos, (25 kovo, 2 valandą po pietų, 
kuriose be lietuviu kalbos, po Nr. 69 So. Park st. 
buvo pavartota da žydu ar Waterburio apiehnkėje 
lenkų kalba, liko užteptos ar; svečias užtruks nuo 5 iki 12 
suteptos juodais dažais. Su-, balandžio.
murzinta, žinoma, tik nelie- TX :
tuviškieji parašai.

Iš Waterburio važiuos į 
Binghamtoną, N. Y., kur 

Vėliau paaiškėjo, kad tam taipgi užtruks kiek laiko, 
darbui atlikti buvo sumobi-j Paskui važiuos i Shenan- 
Iizuota kelios dešimtys žmo- ■ doah, Pa., Kulpmontą, Pa., 
nių ir panaudota reikalingos;ir kitas mainerių kolonijas, 
technikos priemonės. Iš tenai musų Lietuvos

Iškabų murzinto jai turėję: draugas atvažiuos Bostono 
net automobilių ir vis tik —— 
darbas, trukęs kiauras 5 va
landas, nuo 1—mos iki 6—tai x '.j'.v
ryto. Nabagai turbut dikčiai landai o arba gegužės pra- 
pavargo, bet ko žmogus ne
pakelsi dėl tėvynės.

"Laisvės” pirmadienio nu
mery tilpo trumpas viso įvy
kio paaiškinimas. Visuome
nei, girdi, tiek įsipyko sve- 
timasai gaivalas Lietuvoje, 
visi tie žydiški, lenkiški, pa
rašai, kad ji nebeiškentusi ir 
nusitvėrusi degutuoto mo- 
kolo. "Laisvės” supratimu, 
vyriausybei reikėtų imtis 
priemonių, kad panašus at
sitikimai jau nebesikartotų 
ir tam tikslui... reikėtų vi
siems įsakyti, kad Lietuvoje 
viešose vietose butų varto
jama tik lietuvių kalba.Taip 
mano "Laisvė”, matomai 
reiškianti musų degutinės 
"visuomenės” nusistatymą. 
' Iš to "Laisvės" patarimo 
iškabų murzintojai gali ne
maža pasimokinti. Nes jei 
iškabose geru pasisekimu iš
degutuota nelietuviškieji 
parašai, tai delko vėl nesi
tverti mokolo ir nepradėti 
degutuoti visam mieste 
tuos, kas kalba nelietuviš
kai, — jog taip nemalonu sėkmių iš prakalbų.

apielinkėn. Čia jam vėl ren
giama visa eilė prakalbų. 
Tai bus jau apie pabaigaj>a-

džią, taigi kaip tik smagiau
siu laiku, kuomet prasidės 
visos gamtos atgijimas.

Taigi organizacijos ir pa
vieniai draugai Bostono 
apielinkėj, kurie norėtų Lie
tuvos darbininkų atstovų 
pasikviesti Į savo koloniją, 
tegul tuojaus praneša apie 
tai "Keleivio” redakcijon, 
nes laiko lieka jau nedaug ir 
pakol susitvarkys maršru
tas, reikės jau pradėt pra
kalbas skelbti. Iš Haverhil- 
lio, Lowellio, Peabody ir 
Salemo draugai jau atsilie
pė; pas juos prakalbos jau 
organizuojamos. Worceste- 
rieciai taipgi neapsileis. O 
kur da Montello, Nashua, 
I>awrence, Gardner, Fitch- 
burg, Taunton, Stoughton, 
W. Lynn ir Newton Upper 
Falls? Prakalbos reikalin
gos visur. Draugai, sukrus
kite, kad nesusidėtų viskas Į 
pabaigą. Juo anksčiau pra
dėsime maršrutą tvarkyti, 
tuo geriau jis nusiseks ir 
tuo geresnių turėsime pa-
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COLLINSVILLE, ILL. 
Baisi žmogžudystė. Katali
kas Kaknevičius nušovė ir 
kirviu sukapojo savo bur- 
dingierių Juozą Pačtorių.

Gal niekur tokių baisių 
dalyką neatsitinka, kaip 
musų kolonijoj Collinsvillė. 
Pastaromis dienomis čia 
įvyko baisi žmogžudystė ant 
sulenkėjusio lietuvio Pelik
so Kaknevičiaus farrhos, ku
ri randasi šalę Collinsville. 
Pas Kaknevičių ant Kurdo 
buvo Juozas Pačtorius. Iš
syk burdingbosis su s 
burdingierium s 
gražiai, bet vėliaus prasidė-

le.

rtROVIDENi E. R. L
Robarinėj soskeikav© 50:J * 

darbini aku.

Bourne Rubk-r <-0 dirb- 
užsidare Iš viso susigrūdo i _ savaitę su-a 5 1 & . - streikavo čia otm darbinin

kų, reikalaudami 10 nuo- 
Įšimčių daugiau aiyos. Dirb
tuvė užsidarė ir kompanija 
sakosi nepasidu'skani. Bet 
jei darbininkai hikvsis vie
nybėj ir neis shouik, strei
kas bus laimėta . nc-s gumos 
pramonė daba: pakilus, 
kompanijos turi daug užsa-

nors gydyt. Darbininkai tu
rėtų suprasti, kad visu mu
su reikalai vienodi, visi mes 
dirbame už algą pas vieną 
kapitalistą, ir visi išvieno 
turime su juo kovoti. O ko
voti pasekmingai galima tik 
tada, kada darbininkai or
ganizuoti. Taigi visu pirma

haverhilliečiai, pasistatėm mėlis, tai jai priklauso atei- 
gražią salę, įsikurėm kliu- tis. L.L.JJ.D. nariai pareiš- 
bą, pastatėm garažą, o vasa- kė, kad jie veiks laisvai ir 
ros pasilinksminimams įsi- bepartyviškai, vien tik kels 
gyjorn puikią "kempę". Vi- dailę Lavvrence’o lietuvių 
sas tas musų turtas yra ver- tarpe ir organizuos dailės 
tas keliasdešimts tukstan- mylėtojus. Jeigu taip, tai 
čių dolerių. įLavrence’o lietuvių pareiga

Visa tai vra labai gražu 'butu šią draugiją remti, 
ir pagirtina, bet to da neuž- Prie jos spiečiasi ir musų 
tenka. Kaipo darbininkams, priaugančioji jaunuomene, 
mums reikia rūpintis ir sa-1 Nors L.L.D.D. turi priešų 
vo klesos reikalais. Reikia » kairės h- dešines, bet ran- 
šviestis, reikia gilinti politi- dąsi ir draugų-rėmėjų. Taip, 
nesąmonę. Mes turime žino- Lietuvių llkėsų Kliubas da- 
ti savo poziciją dabartinėj 
visuomenėj ir turime mokėti 
ją ginti. Taigi, kad tuos rei
kalus tinkamai ir plačiai iš-

Moterų gi prisirinko bažny-, 
čia kupina. Ėjo laisvos, ėjo 
ir davatkų daugybė. Visos 

j nori žinoti, ką kunigai daro 
su merginomis klioštoriuje, 

» , . , v v • _ • _ ... 1 *
bažnyčią apie 1,500 merginų; 
ir moterų.

Laike prakalbu atsistojo 
— ■ • - ■ V1

ma, "Aš šitai bobai parody
siu!” puolė prie kalbėtojos. 
Bet netoli i>hitformės pašo
ko kita moteris ir pastojo 
davatkai kelią. Abidvi susi- 

i kibo ir tuojaus griebė viena tl - .. • ,, . . - ; . i .i., . kymu ir pa. aru ūme' nim■kitai uzplaukų. Davatka ta-)rk.„ Tx.o zv..i; „r_
ir krisdama;

savo galvą į akmeninę aslą, j 
į---- v- . -kad neteko žado. Bažnyčioj1
įkas, apkerpa tamsunėliams!pasjf|arė termas. Katalikės 

■ :!“Z3 ir vėl išvažiuoja, j davatkos pradėjo muštis su
■ j urotestonėmis davatkomis 

veik visi praleidžia trauklia-: j<jtos pradėjo bėgti laukan.
i Vyrai, kurie stovėjo lauke, 

Kartais čia atsitinka K.dabar išgirdę, kad moteris 
mušasi, pradėjo veržtis į vi-

kur paeina žmogžudis Kak
nevičius — neteko sužinot.

Pasaulio Pilietis.

NORTH AMHERST, 
MASS.

Lietuvių tamsumas.
Turbut nėr vienoj lietuviui __

kolonijoj nėra tokių tamsiuika7affkė davatkaV"šaukd'
'lietuviu, kaip čia. Nors įsvi-
I ‘........................ ■ ■ •
j
ii
'ninkai),bet laikraščius skai- 
to vos tik keli. Jokios orga- 

savo1 nizacijos neturi, tik* apie___  ___
sugyveno }>enki priklauso prie S.RE. l>0 palesta i. _______

a ’ K-A. — tai ir viskas. Vieną taip smalkiai sumušė tuščią 
jo tarp jų nesutikimai, ku- 3Į’ du kartu ant metų atva 
rie užsibaigė Pačtoriaus nu-, žiuoja iš Mrorcesterio kirpi 
žudymu. j kas,

11 d. kovo, apie pusė po ^Įlnas 11 * .
dešimtai valandai vakare, .nu<)
Feliksas Kaknevičius pa- ’ . 
ėmęs revolverį nušovė .Juo- mi nanun§- 
zą Pačtorių ir, palikęs ant\ l
lovelės negvva, jiats išbėgo keistų dalykų, štai viena ka
is namu. Tuo tarpu pas Kak- talikė moterėlė parsitraukė <ky Subėgo laikikščių rėĮMJr- 

' T dukterį, ctar teriai su kameromis* pąy
šiolikos im?- veikslų traukti. Pribuvo pe- 

i dar-įlicija ir pradėjo minią krik*

so šioj kolonijoj priskaito- 
ma virš šimto šeimynų iv 
keliolika pavienių (visi uki-

K.A.

Kaknevičius pa-

mv.ms reikia pradėt organi
zuotis. Dabar į Rytų valsti
jas atvažiuoja drg. Bielinis, 
‘.‘etv.vos darbininkų atsto
vas. Reikėtų parengti jam 
prakalbas. Kas tuo darbu 
pašinų ins? Pakol nėra tam 
tikros organizacijos, pra
kalbas turėtų parengti bile 
viena pašaipinė draugija ar 
kliubas. Juk visos musų 

’piNigy’- rauo-;jos ir Eliubai suside
da iš darbininkų. Jiems turi 

e dirbtu- tas rūpėti.
Darbininkas.

i 
į 

I 
I 
I 
I 
i 
i

vė jai veltui kambarius re
peticijoms, už ką L.L.D.D. 
žadėjo parengti kliubie- 
čiams bent vieną koncertą 

aiškinus, ir yra kviečiamas ‘a»t metų, 
drg. Bielinis. Geistina butų, i 
kad jis galėtų čia apsistoti - 
ant kelių vakarų. Neprošafi! 

[ butų pašvęsti visą savaitę. į 
Juk turime savo salę, tai ko-j 
dėl jos neišnaudoti ? O tokių ; 
progų daugiau gal nepasi-į _______
taikys. Tokių darbininkų p0 suareštuota ir nubausta 
mokytojų, kaip drg. Bieli- penkiais metais kalėjimo už 
nis, . daug nėra ir retai jie darymą ir pardavinėjimą 
n įvažiuoja. 'svaiginančių gėrimų. Apart

Taigi as patariu rengė- to, jai dar uždėta piniginė . 
jams, kad jie pasikviestų bausmė $5,000. Baidokienė 
drg. Bielinį visai sąvaitei ir vra atsiskyrusi nuo savo vy- 
padarvtu ja PAMOKŲ' SA
VAITE.* Mes jau nesyk į 
samdėme mokytojus, kad 
paniokyių mus rašyt ir skai
tyt. tai kodėl dabar nepasi- 
mokyt darbininkų judėjimo 
istorijos? Kliubas padarytų 
labai gerai paaukaudamas svaigalų biznį, tai laikė pas 

save girtuoklį burdingierių, 
kuris išgyveno apie 4 metus 
be darbo. Dabar gi, kuomet 
moteris papuolė į bėdą, tai 

! burdingiėrius išvažiavo sa-. 
vais keliais.

Ne tiek gaila tos moters, 
kiek gaila jos astuonių vai- ■ 
kūčių. Gal kartais jų tėvas 
sušelptų juos, jeigu žinotų • 
apie vargingą jų padėtį, 

i Pirmiaus Baidokienė ne-

gų. Jos gali ir turi daugiau 
darbininkams rrekėti, nes 
prie dabartinės algos sunku 

i žmogui su šeimyna 
venti.

Reikėtų ir kito;
ėse pareikalauti daugiau 

algų. Dabar g\liausis lai
kas, nes darbo daug, kompa
dujos turi dideliu ’ielnų ir 
darbininkai turi taip pat 

1 reikalauti daugiau. Kada 
ida r’oai. sustos, tada jau ne 
laikas bus streikuoti. Tada 
ir be streiko kompanijos pa
leis mus iš darbo.
x. Bet visa bėda mums tame, 

p mus nėra susipra-

Malūnų Gizelis.

Vi

St. iš Lietuvos savo < 
jaunutę, apie šešiolikos . 
tų. Tuojaus surado jai d 
’ną ir atrodė viskas gerai, dvi. Vienas policmanas su-i 
Bet štai per Kalėdas atsiba- simušė su reporteriu. Re-ki»n.t 
ladojo iš kur ten apie 30 me- porteris tapo areštuotas. [Kad tai 
tų vyras ir dąžinojęs, kad penioji davatka, kuri nore-1Pmo tikros dai'binin-

;kų organizacijos. Vieni iš 
mus skaito save katalikais, 
kiti tautininkais, treti ko-

nevičių atvažiavo iš 
Louis jo brolis su draugu. 
Jiems pabeldus į duris nie
kas neatsiliepė. Tuomet jie
du Įėjo į stuba ir rado mažai 
degančią lempą. Atsukę 
lempą jie pamatė ant lovelės 
gulint kruviną negyvą žmo
gų. Jiedu labai išsigando ir 
tuojaus leidosi į Collinsville .iaus 
pranešti apie tai policijai.

Kuomet policija pribuvo, 
jau nerado nei lavono, nei 
žmogžudžio, tik buvo palik
tas kruvinas kirvis ir kulbe. 
Mat, Kakne<ričius jau buvo 
savo darbą atlikęs. Jis pada- iai“ verkdama!

4-.-----------1,-----------------I--------------------------------- 1---------------------------------- ---- ■ -

Kmitas. Nukapojo lavonui 
raiikas, kojas ir galvą ir nu
nešęs atskiras kūno dalis į 
Canteen ~ 
vandenį. Kadangi tą visą 
dieną lijo, tai vanduo smar
kiai bėgo. Apsidirbęs su la
vonu’ nuėjo pas* kitą ūkinin
ką V. Ašmeną nakvoti. [

Ant rytojaus, vos prašvi- Jis štai kaip jį pamokino: 
ius, sujudo žmonės ir polici-. "Aš turiu 
ja. Vieni jieškojo Pačto- 2000 dolerių, 
riaus lavono, kiti gaudė mano bankinę knygutę ir 
žmogžudį Kaknevičių. Apie nunešęs tai bobai parodyk. 
9 vai. ryte žmogžudis tapo' Ji skaityt nemoka ir manys, 
suimtas. Taipgi upelyje ta- kad tu tiek pinigų turi." 
po atrastos lavono kojos, į Kavalierius taip ir pada- 
kurios buvo susuktos i mai-'rė. Jis nunešęs parodė mer- 
są. Vėliaus tapo atrastos ir -ai t ės motinai bankinę knv- 
i-ankos, kurios buvo vandens įute, ir ji su džiaugsmu su-, 
gana toli nuneštos. Apie i tiko leisti už jo savo duktė-į 

liemuo apie keturių mailių žinosi, tai motina ją apmu- i 
šė ir apženijo.

Po vestuvių viskas paaiš-į 
kėjo. Pasirodė, kad jos žen
tas nieko neturi. Dabar uoš- ‘

r > i

ir dąžinojęs, i 
čia vra jauna grinorka. su-; 
manė su ja apsivesti. Tuo- 

> tas vyras nuėjo pas 
mergaitės motiną ii prade- * 

t>_ Tjo pirštis. Pasigyrė, kad tu
rįs pinigų ir lotą žemės ki-1 
toj valstijoj. Motina jam pa- į 
tikėjo ir jau buvo pažade-’ 
jus savo dukterį. Bet kuo-Į 
met mergaitė pamatė mine-!

1 v • • • V" 1 _ *.

no užpulti kalbėtoją, buvo 
išnešta iš bažnyčios apalpu
si. Gani gale policija minią j^unistais, ir visi tarp savęs 
išk:ikdė./ .pešasi. Tai yra didžiausia

Baltimorietis. i musų liga ir jh reikėtų kaip;

HAVERHllJ., MASS. 
Rengiamos dn». Bkliniui 

prakalbos.
Susipratusių darbininkų 

būrelis čia nutarė pasikvies
ti Lietuvos SDP. atstovą 
drg. Bielinį ir surengti jam 
prakalbas. Prakalbų diena 
bus paskelbta vėliaus.

HaverhilHo lietuvių kolo
nija labai gražiai gyvena. 
Kunigo mes čia neįsileidom, 
todėl nėra kam mus sukurs- 
tyt ir išnaudot. Vietoj statyt 
bažnyčią ir užlaikyt kunigą 
su keliom gaspadinėm, mes

HARTSHORNE, OKLA. 
Lietuvė moteris nuteista 
penkiems metams j kalė

jimą.
Gertrūda Baidokienė ta-

ra. Kartą vyras Adomas 
iiaidoka buvo pas ją sugrį
žęs, tai ji su pagelba savo 
burdingieriaus, vyrą išvijo 
iš namų, o paskui gavo visiš
ką nuo jo atsiskyrimą.

Kol Baidokienė darė iš
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re taip lygiai, kaip kunigas a(y^0 motina nrašvti, kad 
Smitas. \ukano»o lavonui 1____ k. i.:neverstų UŽ jo tekėti. Moti

nai lyg‘ir pagailo dukrelės, 
b tikrai nežinodama, kiek 
tas kavalierius pinigų turi, 
atsisąkė savo dukterį už jo 
Teisti! : Kavalierius sugrįžęs 
pas savo švogerį nusiskun
dė jam apie savo nepasiseki
mą. Kvogerio gudraus butą. 
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banke padėjęs 

Taigi paimk

tai savaitei salę už dyka.
Batsiuvys.
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RAŠALAI PAJAI
mėsos PUDINGAI
PYRAGAI SRIUBOS

VARDAS

unswee;ten^d

EvAPORATEp
Milk

BORDEN
val. po pietų tapo atrastas ir rj. Kadangi mergaitė prie- ■ 11ATYJ11A «*» >1««« ' ^2 o * '!
atstume nuo minėtos vietos.
Galvos jieškojo per dvi dieni 
ir dar nesurado.

žmogžudystės laike Kak-1________________
nevičiaus namuose buvo 14 vė savo žento neapkenčia ir j 
metų mergaitė Julė Ado-'verkdama skundžiasi, kadi 
maičiutė, Kaknevičienės se-. prapuldžiusi mergaitę.

REIŠKIA TYRAS PIENAS

sers duktė. O Šaknevičienė 
tuo laiku buvo išvežta į li- 
gonbuti delei palago ligos. 
Kaknevičius su revolveriu 
jgrąsino Adomaičiutę nie
kam apie žmogžudystę ne
sakyti, kitaip jis ją nušau
siąs. Bet kuomet Kaknevi
čius išėjo iš stubos, tai Ado- 
maičiutė išbėgo su 3 metų 
Kaknevičiaus vaiku pas kitą 
ūkininką. ___ ___ ____ ___ _

Turiu pasakyti, kad Kak- vakaras buvo prakalbos, ku- 
nevičius vra karštas Romos riose kalbėjo visokie kuni- 
katalikas ir baisus fanati-k£<ai ir svietiškiai kuniginiai. 

Tą vakarą kalbėjo moteris, 
ėmė, tai jis šaukėsi kunigo. ^ula Helen Jackson, kuri 

Delei ko Kaknevičius su flauR metų yra buvusi kata- 
Pačtorium susipyko, nėra'l^ kunigų klioštoriuje mi- 
žinios. Kaknevičius kaltina nyška. Ji aiškino, kaip ”dva- 
Pačtoriu, kad šis turėjęs ko- ‘siški tėveliai” apsieina tame 
Irius tai artimus ryšius su jo. klioštoriuje su '"seserimis" 
motere. Bet tas, veikiausia, Kaip tenai tie neženoti tė-

■ - ■ - - - - - - vėliai” su merginomis elgia-
sj> tai galima suprasti iš to, 
kad i šitas prakalbas vyrai 
buvo visai neleidžiami, tik 
moteris ir merginos. Bet vy
rams taip pat buvo žingei- 
du, todėl didelė jų minia sto
vėjo lauke ir kiekvienas 

, 'spietėsi arčiau prie duru ir
šių apskričio. Vienas jo bro- langų, kad išgirdus nors 
lis randasi Collinsville. Iš vieną kitą žodį iš vidaus.

kas. Kuomet policija ji su

Delei ko Kaknevičius su

neteisybė. Sakoma, kad jie
du virdavę munšainą, kuri 
Kaknevičius kartu su pienu 
išvežiodavęs po Collinsville. 
Greičiausia, kad dėl munšai
no ir bus kilę nesutikimai.

Nužudytasis Pačtorius 
paėjo is Kauno rėdybos, Tel-

Tai matot, kokių atsitiki
mų būna tarpe tamsuolių.

Svajotojas.

BALTIMORE, MD.
Davatkos susimušė 

bažnyčioj.
Ant Lombard streeto pro- 

testonų bažnyčioj čia įvyko 
aną vakarą "davatkų vai- 
na”. Bažnyčioj jau penktas

Geras pienas prasideda iš 
vietos kur gaunamas. Turi 
paeit nuo švarių, sveikų kar
vių — iš geros, švarios vie
tos. Turi būt išmelžtas j šva
rius viedrus, atšaldintas ge- 

- ra i ir tuoj nugabentas i šva
rią vietą.

Borden
nas yra tyras ūkio pienas su 
smetona, atrasit, kad jis yra 
maistingas, geras vartojimui 
kuknioj, ir užimt vietą Sme
tonos kavoj.

Išgaruodintas Pie-

EL1ZABETH, N. J. 
Progresisčių prakalbos.
L M. P. S. 4 kuopa suren- . 

gė 9 d. kovo prakalbas. Kal
bėjo tūlas Abekas iš Broo- 
kiyri, N. Y. Publikos atsilan
kė apie 30 ypatų. Liūdna ir 
pamislyti, kuomet atsimeni, 
kad 5 metai atgal į pi akai- p^jujiu^vo apje savo vy- 

atsilankydavo Mi arta dabar £uomet veį6
300 žmoniųo dabar vos m- . įalyi tai ran.
ra ar trejetas desetkų atei- į - nirmoio vv-
na. Tai vis pasekmės tos <fe- r ■■A(kmėli. ratavok!” ’ 
moralizaeųos, kuru pasėjo( vj Įieturtai 
komunistai rarre darbiom- Uuosuoti Baidokienę po 
i,!š Ke,k“.atvuai S kaucija ir atnaujinti byla, 
kad publiką nuo pratadbi ■ j. švilpukas,
atgrasino tokie pliuškiai Į -________  *
kalbėtojai, kaip Pruseika, 
Krasauskas, Plungis, Miza- 
ra, Andriulis, Siurba, Juke
lis, Abekas ir Bimba. Jų ne
švarios burnelės publikai 
Įgriso ir dabar ji nesilanko į 
jokias prakalbas.

Simpatija.
----------------------- t;4

LA\VRENCE,MASS.\

1.

*’ J

J. švilpukas.

*
Gencralės sanitariškos tei
sės padaryme Bordeno Pie
no yra valdžios nustatytos. 
Apart siu teisių, Borden 
Kompanija yra Įsteigusi aš
trią peržiūrėjimo sistemą, 
kad padarius pieną tyru ir 
geriausios rūšies.

.Jūsų pardavėjas vis turi 
daug pieno ant rankos, nes 
jis Jumis rūpinasi, ir jis ži- 

z

no. kad Jum suteikia pieną, 
kuris yra žinomas visoj 
Amerikoj kaipo vienatinis 
tyras Išgaruodintas pienas.

THE BORDEN COMPAN Y
Borden Building, New York

Jei norit išniokt kaip virt su Borden 
Išgaroodiutu Pienu, išpiklykitc kuponą 
paženklinant kokias pamokas norit ir mes 
prisiusi!’: dovanai.

R Ui OVAS

EUZABETH, N. J. 
Drg. Bielinio prakalbos. 
Nedėlioj, 25 d. kovo, 2 vai. 

po pietų, čia įvyks svarbios 
prakalbos. Kalbės Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
atstovas drg. Bielinis. Visi 
vietos lietusiai Ma^bininkai 
turėtų -j šaas prakalbas kuo- 
■sniZllllllgituroicii awu<uiAjvi, 
nes bus kalbama apie Vil
niaus ir Klaipėdos dalykus, 
taipgi apie Lietuvos darbi
ninkų vargus. Komunistai 
agituoja žmones neiti į šias 
prakalbas, nes jiems šios 
prakalbos yra baisios. Dar
bininkai, neklausykit komu
nistų, bet patįs pasistengkit 
išgirsti savo ausimis, ką pa
sakys svečias iš Lietuvos. 
Prakalbos bus laikomos sve
tainėje po numeriu 69 So. 
Park st., Elizabeth, N. J. 
įžanga 10c. y patai.

L. S. S. Komitetas.
(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)

Pirmas L.LD.D. koncertas: skaitlingiaiąiai atsilankyti
11 d. kovo atsibuvo kon

certas tik-ką susiorganiza
vusios Lawrence’o Lietuvių 
Dailės Draugijos. Programo 
išpildyme dalyvavo ir komp. 
M. Petrauskas iš So. Bosto
no, kuris parodė Latvrenceo 
lietuviams, ką jis gali. Kitą 
nrogramo dalį išpildė L. L. 
D. D. Choras po vadovyste 
J. Navadausko. Nors pro
gramas buvo turtingas, bet 
publikos buvo neperdaug. 
Mat, abejose mulkinyčiose 
buvo "graudus verksmai”, 
tai linksmintis dauguma ne-' 
nori. '

Pirmiaus čionai gyvavo 
laisvas Liaudies Choras. Iš- 
sykio jis buvo gana skaitliu-; 
gas ir gerai atsižymėdavo,! 
bet ant nelaimės jam buvo į 
prikabintas komunistų ve
žimėlis ir tas vežimėlis pri-( 
siejo Liaudies Chorui tam- 
vyt į skiepus ir iš skiepų. 
Tas Liaudies Chorą taip pa-' 
ilsino, kad jis atidavė dievui 
dusią.

Dabar J. Navadauskas su 
savo pagelbininkais E. Tata- 
roniute, J. Skruodžiu ir ki
tais dailės mylėtojais suor
ganizavo Lawrence’o Lietu
vių Dailės Draugiją. Jeigu 
šiai draugijai nebus prika
bintas kokios partijos veži

«

Geriausi 
Cigaretai
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KELEIVIS

Krikščionių demokratų par- skaityti 

tijos darbai ir jos įsiga 
Įėjimas Lietuvoje.

su kitomis partijo 
tęsė savo nešvarų 
areštuodama mok'- 
kad ir vaiko am

žiaus, ir žiauriai juos kanki
no. Toks darbas iššaukė pa- 

pralaimėjus Tankios, nes lygi to laiko Ru- sipiktinimo. Seimo socialiau-

ims ir 
darba, 
Jeivius.

Vokiečiams .-------- , — -.-o--------------
vakarų fronte kovas, jie pa- sijoj buvo įvykusios jau dvi 
siūlė lietuvių kunigams or
ganizuot Lietuvos valdžią. 
Jie tai darė tuo išskaitliavi- 
mu, kad gralošus karą nenu
stoti Įtekmės lietuvių tarpe.

Lietuvos inteligentija bu
vo išbėgusi Rusijon ir neat
sirado kitos grupės, kuri bu
tų galėjusi paimt savo atsa
komybėn organizavimą Lie
tuvos respublikos.

Kunigija tuom tarpu buvo 
nustojusi caro globos, karas 
taip Įsupo jos galybę, kad 
greitu laiku butų pasilikus 
be galios, 
nuverstas, 
kunigams 
lėti.

Tas vokiečių pasiūlymas 
musų prabaščiams buvo taip

i žinota. O apie ką vakar kai-’- - - -y
"Darbininkų padėtis Lie

tuvoje”. i
j "Ak, gaila! Surengkite da

Kovo 3 ir 4 dd. Detroito į vienas prakalbas jam. Aš ir- 
miestą aplankė malonus sve-1 gi prisidedu su dešimtine... 
čias, Lietuvos darbininku i Tokį žmogų taip greit iš- 
atstovas drg. Kipras Bieli- leist!...” 
■ūš. Į tas dvi dienas drg. i Tuo tarpu priėjo prie į 
Sielinis pasakė detroitie- mudviejų da vienas vyras ir | ______ o...............„___
•iams keturias prakalbas paduoda man kokį tai lape- ir švariau padaryta, tai ji ir

Drg. Bielinis užkariavo m£t 
Detroitiečiii širdis.

Med Stud. AL Margelis. į

Munšainas !
Didžiausias žmonių sveikatos ir laimės neprietelius! | 

________________________ I
žmogaus visas protavimo 
mechanizmas randasi. Žino
ma, iš karto munšainas pa
či kstina smegenų veikimą, o 
ypač emocijų (dvasinių są
jūdžių), vaizduotės ir kalbos 
jėgas. Todėl žmogus jaučia
si labai veikliu, daug žinan- 

Ir dabar žmogus, (.įu jr galinčiu sklandžiai 
ne» šnekėti. Bet tuo pačiu sykiu 

munšainas pakerta sprendi
mo ir protavimo jėgas, ir to
dėl pusgirtis žmogus atrodo 
tikru pakvaišėliu. Nei jis ži
no gerai, kur jis randasi, nei 
žino, ką jis daro ir šneka. 
Išsigėrus dar vieną kitą, 
smegenų darbas dar labiau 
tampa sudarkytas; ir žmo
gaus muskulai pradeda ne 
taip, kaip reikia, dirbti. Už
tai gerai išsitraukęs mun
šaino svyruoja ir dažnai no
simi stulpus ar sienas ap- 
šluosto. O vėliaus ir visai 
muskulai tampa suparaly
žiuoti; tada, kaip mes sako
me, "girtuoklis nuvirsta, ar
ba nugriuva”. Pagaliaus, 
refleksinis nugarkaulio 
smegenų veikimas sustoja, 
na, ir girtuoklis padaro lo
voje tai, kas ten visai nerei
kia daryti, žinoma, kada 
girtuoklis ant tiek yra supa
ralyžiuotas, tai jo gyvybe 
randasi nemenkame pavo- 
iuj; mat širdis gali būti su
paralyžiuota, o tada, žino
ma, pas senį Abraomą kelias 
būna jau trumpas.

(Daugiau bus)

(Tąsa)
V. Geria tiek, kiek tik telpa.

Kada degtinė buvo geriau

nėse partijose. Svarstant 
žemės reformos klausimą, 
ginčas priėjo prie skanda- 
liško susirėmimo tarp kai
riųjų ir dešiniųjų partijų.

Kunigai, kurię pinniav 
skelbėsi atimsiu 4 dvarų že 
mes be atlyginimo ir išdalin 
šią valstiečiams, dabar ne
norėjo apie tai nei girdėti 
Ginčas galutinai išėjo krikš 
čionių 
naudai, 
rimo.

Atėjo 
Seimą, — laimė nusišypsoję 
apviltos liaudies pusėn, ii 
krikščionys pralaimėjo rin 
kimus.

Bet atsisakius Įeiti tauti 
niu mažumu atstovams

revoliucijos, o Lietuvoj, ku
ri ligi to laiko buvo po vo
kiečių okupacija, klesinis 
susipratimas vos tik dabar 
buvo pradėta skleisti grį
žusių iš Rusijos inteligentų.

Artinosi 1918 m. ruduo. Iš 
Rusijos grįžo jau gerokas 
skaičius susipratusios inte
ligentas ir moksleivijos. 
Krikščionims demokratams 
vis buvo baisu, kad nepra
laimėjus rinkimų į Steigia
mąjį Seimą. Taigi reikėjo 
patvirtinti senoji Taryba ir 
atidėti rinkimus kaip gali
ma tolimesniam laikui, ir 
šitam atsitikime jiems pasi
sekė: nors ministerių kabi
netan Įnėjo ir kitų partijų_ _________ ____
žmonės, o premjeru buvo krikščioniu demokratu blo 

’ ‘ ’le-
pasiimti duodamas maras, vistik Tautos Taryba 

buvo palikta kaipo teisėtas 
organas ir tik dapildyta

demokratų blok*. 
Prieita prie susita

antrieji rinkimai
k ?

i

Tuo tarpu priėjo prie į 
mudviejų da vienas vyras ir j

Rusu caras liko 
o kitos progos 
nebuvo išsigel-

netikėtas, kad jie nenorėjo:kunigams pajankus ~Vold 
pilnai i
Lietuvai laisves.

Jų siekimai buvo aiškų;jų siekimai duvo aisKųs, < 
— jiems buvo geriau valdyti naujais atstovais, 
tamsias minias pagelba ar 
tai caro, 
džios.

Lietuvos nepriklausomybė jos. 
kunigijai buvo pasibaisėti- - _ 
na; ” jie nesitikėjo Įsigalėti mį 
savo jėgomis, o skubėjo pa- Vėliaus buvo paskelbta rin 
daryti sutarti su vokiečiais, kūnai į savivaldybes; 
kurie garantuotų jiems vai- rinkta Valsčių Tarybo; 
džią.

18-tais metais kunigai iš
kėlė liaudžiai nepriklauso
mybės obalsi, o patys pasi
davė vokiečių priklausomy
bei.

Susirinkus Vilniuje nieke
lio nerinktai lietuvių atsto
vybei, nutarta sueiti Į arti
mus ryšius su Vokietija ir 
apsiimta dagi "nešti da
lį karo- sunkenybių” 
pasikviesti vokiečių princą 
Urachą i Lietuvos karalius. 
Tautos nerinktas ir neįga
liotas kunigų suvažiavimas 
Vilniuje pasivadino "Tautos 
Atstovais". Nors iš įvairių 
Lietuvos kraštų jie buvo su
važiavę, bet neatstovavo jo
kioms grupėms.

Pusė darbo šituo budu bu
vo jau atlikta, reikėjo tik 
užtvirtinti teisėtumą Tautos 
Tarybos ir valdžia atsidūrė 
jų rankose.

Tarpe pačių atstovų jau 
įvyko nesusipratimas: so
cialdemokratai, matydami 
kunigų norą pasigrobti val
džią. o ne prie teisėtų atsto
vų rinkimų eiti, atsisakė pa
sirašyti po tais nutarimais, 
kuriais buvo parduodami 
vokiečiams Lietuvos reika
lai.

Bet čia kunigai rado kitą 
išeitį. Jie visame susitarė su 
vokiečių policmanais ir Lie
tuvos liaudis pasijuto jau jų 
naguose sukaustyta. Išeida
mi iš Lietuvos, vokiečiai vis
ką perdavė kunigams; da
bar reikėjo tik organizuoti 
kariumenę ir valdžią ir nu
statyti šalies tvarką.

Po Lietuvos kaimus pasi-

kas vistik pasirodė turįs ė 
.balsus daugiau, ir vėl pradt 
jo kelti galvą. Kairiosio 
partijos nenorėdamos nusi 

Teisti, išstatė savo kandida 
tą P. Leoną — nepartir. 

; žmogų i prezidentus, bet de 
Išimosios nepanorėjo ir iš 
rinko savo prezidentą A 

iStulginską, ir prezident 
pavaduotoją.

Į toki klerikalų nenori 
į skaitytis, Valstiečiai-Liaudi 
rinkai ir Socialdemokratą 

■atsisakė pripažinti jų rink 
;tą prezidentą ir įvyko an 
;tras konfliktas, jau penk 
: mėnesiai, kaip nesudaroma.- 
naujas Ministerių Kabinę 

j tas/' o,. senasis :telį0iia save 
demokratai ’pareigas,’;Į«Į^to»i^nįki už- 
ruoti savo sienio politikos padėtis ne 

* J ‘ TT’WikaU? 
būtent su Valstiečiu nio gaivalo viešpatavimo 

“ ‘ - ' ” * " .dhX<M-vs.

. _ ' Pirmas Ministerių Kabi-
ar kaizerio vai- netas susitvėrė dar neturint 

i nei kariumenės, nei milici- 
. Ilgą laiką ministeriai 

vaidino komediją, sudaryda- 
...i valdžią be visuomenės.

iš- 
■s, o iš 

jų sudaryta apskričių sei
meliai.

Artinosi rinkimai Į Stei
giamąjį Seimą, nors jau lai
kas paskirtas Tautos Tary
tos buvo senai išėjęs. 

Krikščionys 
pradėjo konkuruoti x __ _
programą su kitomis parti- leidžia atsikratynŠ 
jomis, I____  „
Sąjunga, Liaudininkais ir Į 

ir net Socialdemokratais. Pa-:-== 
vyzdžiui, jie aiškiai stovėjo1 
už atėmimą ir i“ * 
dvarų be atlyginimo. Įvykus 
rinkimams pasirodė, kad jie 
nusižengę savo krikščioniš
koms dogmoms

•<

I

ipi^_ . Lietuvos darbininkų IĮ: 
'adėti ir apie jų kovą už ge- ‘ "Te, paskaityk. Gal da ne- 
•esnį, šviesesnį ir žmonis- si matęs šitokio biaurybės?” 
:esnį rytojų, o taipgi apie 1 
uaipėdos^ įvykius ir apie <.hamunistu 
ai
<ai žiuri į tas klaipėdiečių
pastangas.

Aš buvau girdėjęs jau vi- 
okių kalbėtojų, kurie aiški
na apie Lietuvą, bet visi kal
bėjo tai aplenkdami kai kū
nuos dalykus, tai dėl parti
jų savo išrokavimų stačiai 
uos slėpdami. Drg. Bielinis 
kiriasi nuo visu tu kalbėto- 
u netik tuo, kad jis parodo j nuuKavsi au a“‘e«u!r."“ulKerti kas diena din k-alharnitai f^bar Visados remsiu Lietu- ųivna.nių Kaioamujų dalykų žino- 'kam jam vienam gerti,
imo liet iv L-orJ lie v iii ' 0t> SOCldluemOKratUb, nCb, ,. y , *■ . J. .imą. bet n tuo, kaa jis me- . ... . ąeris gali ir draugus pasi vadint
o neslepia. Prie to, drg. ,pnai ir -
lietinis yra taletingas kal- 
ėtojas ir be galo malonią; Y“ki„“nesenai7a bent yraaiba vartoja. Jis vra darbo h., kuri nesenai Prašma
moriiu atstovas pilnoje to atvadavus is Lietuvos ir zi- P'J8”3.
?džio prasmėje!
Kaip detroitiečiai pamv- 

■ Bielmjir malonias i ntika da^i ir sako: "Ot. tai biski»1h»S tai narodn ka.ll^e, kad JI Zlnalltl ką <13 s„

daug yra, tai juk galima ir 
kas rytas su kava ar arbata 
gerti. Na, ir geria. Jau man 
daugelis gyrėsi, kad su kava 
ar arbata "labai puiku ger
ti”. Aš žinau ir tokių, kurie 
net ir sriubos be munšaino 
negali pavalgyti. Man keli 
sakė: "Žinai ką, tamsta, 
kaip įpili munšaino i zupę, 
tai pasiutusiai būna gardi ”. 

Išvada: blaivybė, bet žmo
nės geria daug daugiau, ne
gu pirmiau gerdavo, ir nuo- 
dina save.

i
VI. Munšainas pakerta žmo

nių sveikatą.
Aiškus dalykas, kad1 pa

kurta 
nėstudijavo nei chemijos, 

>s, visai 
nežinoma, kokią baisią vel
niavą munšainas žmogaus 
kūne sukelia. Neigi jis žino, 
kokių baisių permainų mun
šainas jo kūne padaro. Ir su
žinoti jis visai nebando. Tik
tai kada jau giltinė jam už 

‘A nosies savo dalgiu užkabina,
■ tada jis šoka prie daktaro,
bet tuomet būna jau pervė- 
lu. Tik Įsižiūrėkime, kiek ža
los žmogaus kūne munšai
nas padaro. f

Pradėkime nuo skrandžio;
Pirmiau-!

■ šiai, munšainas pažeidžia!
_i; čia susidaro 

šito pamušalo chroninis Įde
gimas. Iš pradžių pilvo svvįį

■ veikimas būna tik stabdo
mas, o jau paskui tiek pa- ką 
kertamas, kad jis visai su-’ 
stoja veikęs Pilvo liaukos' skaito ^"Šauta 
nyksta. Ir ką jos daugiau 
darys, juk joms nėra kas 
veikti. Dabar pilve būna to- 

jkis netikęs stovis, kad rei
kalingi syvai visai neteka, o 
nereikalingi net su pervir- 

išiu teka. Dabar jau skun
džiasi munšaino vergas, kad 
jo "skilvis nei kiek nema
ląs”. Tą pati paibelį ir su 
žarnomis munšainas pada
ro. O ir kepenis jis per savo 
šerengą pervaro. I

Nemislykite, kad munšai- juodi Romos bolševikai, tai 
nas susimyii ant kraujo ir skaito "Tėvynę”, 
širdies. Kur tik jis pasisuka, ' *
visur žalos daro. Munšainas :
stabdo baltųjų kraujo ląste- Nesenai tūlas sandarietis 
lių judėjimą; jis nedaleidžia pasigyrė man, kad jųjų tar- 
raudonoms kraujo ląste- pe yra vienas žymus veikė
joms, kaip paprastai, atsi- jas.
skirti su deguoniu ir apru-/ _o kas jis per vienas? — 
pinti deguoniu kūno audi- užklausiau. ' *
nius, i>e kurio kūnas gyventi

Munšainas pagreiti-

"Te, paskaityk. Gal da ne-
-- - - - - •-.).»

brangesnė buvo. Dabar gi, 
kada kiekvienas gali savo 
pasidaryti, tai daug pigiau

Išplėčiau — tai mūsiškių atsieina.
i lapelis prieš- nesiterlioja bonkomis, —* . _ . \ (. IldlllvllllotU IdĮJvlic pi ivo. lineliui hvjg vviixivi.uk nv

b ^aip^ Lietuvos darbinin- ; draugą Sielini. Jie loja tenai jis daro gorčiais arba bač
ant Lietuvos darbininkų at- kūtėmis. O kada pasistato 
stovo šunų balsais. į prieš save kelis gorčius arba

"Žinau šitą šmeižtą; esu bačką, tai kam jam ge 
jau skaitęs”, paaiškinau aš. i G tais mažais, ly*’- 

"Taigi,” tarė nepažįsta-į .^kbutaus, —
mas. ”0 aš maniau, kad jie! dlkt?s. ^lenycios, 
čia rašo teisybę, ir šiandien ■sios nakvoc|ui: ..
tvos atėjau pasiklausyt taip kaip j.s piniuau 
Bet pamačiau visai .kitą.: geniai, tik subatomis ir

j
1i

g nopers-
■ jis geria 

pana- 
Ir kam jam

■ Paaukavau du doleriu ir nuo putėmis. - jis dabar gali 
’—’.......1---- . Pagaliaus,

jis

;O prie draugų smagiau, na, 
’........................ i;gi

i kam savo 
prašmatnvbes ir 

no kaip socialdemokratai' paioutti. lada,
j kovoja už žmonių teises, | klausyki, kai pradeda savo 

jjo drg. Rtabnįir wptanias|Priduodama..^Y0 P— “ ‘ ’
o prakalbas, tai parodo kad; 
r šitokie žmonių atsiliepi
mai. Kada svečias pabaigė 
askutinę savo kalbą ir'pu- 
lika vis dą nenorėjo iš sa-1 
šs eiti, tai prie manęs priėjo' 
ienas žmogus ir klausia:
"O kodėl nepaskelbiat ry- 

ojaus prakalbų? žmonės 
aukia.”

' Kad jau daugiau čia 
caTbės”/, ^atšakiau.- 

žmogus nusiminė: 
"Ar tai tik šiandien?

j vos socialdemokratus,
lenai mano tėvai ir seseris » . .
oyvena” į — —
0 viena mergina, būtent !!' ««««• daugiau S-ylima

ranti.
Šitie ir panašus atsiliepi

mai parodo, kaip draugo 
. j Bielinio prakalbos sužadino 

{o Į žmonių protą ir užkariavo 
jų širdis.

Kiek girdėjau, iš viso per 
šias prakalbas aukų sudėta 
socialdemokratams $213.62. 

nė-i Detroitiečiai tuo parodė 
i savo subrendimą ir užtai 
i jiems priguli garbė. O drau- 
|gui Bieliniui viešai reikia 

"Ne, vakar irgi kalbėjo”, i tarti ačiū už jo malonias ir 
• oaaiškinau aš jam. T giliai pamokinančias prakal-
■ "Ak, šitaip! Tai mano ne-'bas. P. K.

I

įai stovėjo | /i . • a • i
išdaiinimą U temom v mores! ; ■nn Tvėrime' • _______

Tas yra dvejopas ignoran- 
,t£s, kuris nežino š&vo neži- 

koms dogmoms ir reikėjo nojimo. «-■ PLATO, 
atgrįžti, kas buvo p»ertoli į —-—-

nueita. Vėliau neveltui per; Mes; lietuviai, ^tabartinia- 
krikščionių demokratų susi- ’me momente -kėnciam skau 
važiavimą kun. Krupavičius tižiausią savitarpinę neapy 
buvo kito kunigo apšauktas kantą, kroniską pavydumą, 
"bolševiku”. Prie visų aplin- Į Tamsunas pavydi ir šmei- 
kybių klerikalinės partijos žia inteligentą? Driskius 
gavo Steigiamam Seime net‘girtuoklis pavydi ir kan 
absoliučią didžiumą balsų, ’džioja neturtingą biznierių. 
57 iš 112 atstovų. Be reputacijos partija pavv-

Del persekiojimų kitų di ir atakuoja prakilnias oV- 
rartijų ir sėkmingesnės ko- ganizacijas. Pusiau suban- 
vos įsteigė žvalgybą ir pra- krutiję laikraščiai pavydi ii 

i • užpuldinėja 
kaip ant populiariškų laikraščių.

'Koks nors Jurgis Liurbis

bo žmonėms, nes kalba ir 
rašyba, galima sakyti, pa- 

, brasta, laikraštinė. "Gydy
tojas", tiesą pasakius, tai 
idėjos žurnalas, nes jį lei- 

k’žia A. L. D-rų Draugija 
‘savais kaštais ir atiduoda 
! ’menėms už dvka, tik pri- I

I

i

dėjo tupdyti kalėjimai! net skandališkai 
tokius' konkurentus, I 
Valstiečių Sąjungos nariai.

j Komunistai džiaugėsi, nes blevyzgoja ir juodina prie- 

iams, prieis prie sukilimo.
Sunkios kovos, kurias rei

kėjo pernešti 1919 ir 1920 
metais, lyg ir sutrukdė žval
gybos persekiojimus, 
1921 m. pavasary ji jau su- lietuviška spauda ir bažn 
spėjo susekti kelias komu
nistų organizacijas ir užves
ti bylas. Kovos buvo sustoję 
ir teismai buvo tiek savava
liai, kad daugelis liko sušau- 

Jeido kunigai ir jų gerai ap- dyta. Panaši byla buvo iš
mokami pral. Alšausko au- kelta prieš lenkus. Byla bu- 
klėtiniai. Pradėta 
šaukti mitingai ir 
zuoti krikščionių demokra
tų į partijos skyriai. Ir tuo 
budu jiems pasisekė pa
traukti savo partijon nema
ža tamsiu Lietuvos kaimo 
žmonių. __ _________ _ _ ,____

Kunigai žinojo, kad žmo- delnus, kad lenkams nerei- giatį liuke prie;- - - -   ■ ri'» - — • 1 -» *1 • i ■ * r

į

manė, kad laimėjus klerika- šingos pakraipos etiška vei 
lame cnL-iiimn J kėją. Gamtos nuskriausta.-

Molio Motiejus boikotuoja 
lietuvius inteligentus.

į Kasgi to viso pikto kalti- 
bet ninkas, autorius? Aišku.ka-’

V- |
čios. Kaip lietuviška spauda, 
taip bažnyčios iierdėm sėja 
lietuvių savitarpinę neapy
kantą. Dabartinėj lietuvių [ 
suirutėj save gerbianti inte
ligentai negali dalyvauti, 
nes nepakenčia priešininkų 

visur vo sprendžiama Kariume- koliojimų. Reiškia, save ger- 
organi- nes Teismo; lenkus gynė bianti lietuviai inteligentai 

garsus lietuvis advokatas A. -Jaugiau ir daugiau šalinasi! 
Bulota; iškaitinamųjų pasi- nuo jų pačių epšvietai išar-į 
žymėjo advokatas šilingas, to lauko, o akiplėšų? gaujos, 
buvęs Lietuvių Tautos Ta- sparčiai Te ja paĄ’dibnp kū
rybos pirmininkas. ikali.us. Vietoj konstruktyviu

I ■; Nusprendimas buvo totas darbo mus ibita^či^ dari

I

•iunčiant $1.00 už pašto iš- 
aidas. Kas supranta vertę 
.pšvietos, tas žino kaip ver- 
inti tokį prakilnų Ameri- 
os lietuvių daktarų kultu- 

•os darbą.
Vienok, kaip minėjau, 

■augelis apsirgę pavydumu, 
ietuviška neapykanta, cha
miškai padėkavojo už "Gy- 
’.ytoją".

Pavyzdin, nesenai ’Drau- 
ras" išsireiškė apie "Gydy- 
oją”, jog kas. trečias žodis 
am nesuprantamas. Ant to 
G." redakcija trumpai ir 
iškiai pastebėjo, kad: 

'Bergždžia ginčytis su igno- 
antais, kurie giriasi viską 
ino ir gali viską kritikuo- 
i."

Kauno Meti. Draugijos 
rgano 'Medicina' redakto- 
ius Dr. J. žemgulys išsi

reiškė apie "Gydytoją se
kančiai :

" Gydytojo’ straipsniai 
trumpi, 2-4 puslapių, para
dyti labai aiškiai, įmanomai

tu "kritikas" net lietuviškos, 
gramatikos nepažįsta, o jau . . .
liaktaru kalba ir terminalo- gogeliu!,
giia "kritikuoja". . nestudnavo nei —

Matyti, vyčių "literatas" neL 
uorėj o pasakyti: "Gydytojo" 
11 numerio turiniu galima 
gėrėtis, bet pasakė: "Gydy
tojo” 11 numeriu turiniu ga
lima gėrėtis.

Kun. A. Tamaliuno saki
ny žodis "numeriu” puola 
kilmininko linksny, nes at
sako klausiant keno turi
niu?— "Gydytojo” 11 nu
merio, o ne 11 numeriu.

Vyčių "literatinės” komi- 
sijo narys nemato skirtumo 
tarpe kilmininko i 
ninko galūnių.

i

ŽARUOS.
Naujienose" garsinasi 

daktarai”: Anelė Kaūshil- 
las, J. A. Velonis, Natalija 
Žukauskas ir kiti, kad gvdo 
įvairias ligas be vaistų' ir 
operacijų. Tai labai lengvas 
būdas gydymo. Nieko dau
giau nereikia, tik paimk pi
nigus, pasakyk good bve ir 
that’s all!

. • A X ClUVniniU imu

n magi- <piĮV0) jr žarnų.

Toliau, žody "gėrėtis” ma- įnv’o pamušala 
bosi nevietoj siauroji ”ė’,y 
vietoj atvirosios "e”. Siauro- 
j ”ė” išsitaria ilgai, k. a.: 
karvė, gaspadinė, tėtė; ir Lt. 
Gi atviroji "e” tariama be
veik kaip ”ia”, k. v.: senber
nis, melagis, mergininkas, 
veršis.

Čia pastebėjau "netaisy
klingos” kalbos kritiko tik 
vieną sakinį ir to užtenka.

Na, o apie daktarų termi
nologiją (susimildami nesi
juokite) tai kun. A. Tama- 
liunas, ar kiti kunigai tiek 
nusimano, kiek veršis apie 
operą.

Teisingai R. W. Emerso- 
nas pasakė, kad tas žmogus 
žino daug, kuris žino, ko jis 
nežino. Kitaip-gi, pasak fi- 
lozofo Plato, tas yra dvejo
pas ignorantąs, kuris neži
no savo nežinojimo.

Patinka kun. A. Tamaliu- 
nui "Gydytojo” turinis (ta
me jis neklysta), bet kadan
gi A. Liet. Daktarų Dr-gija 
anaiptol nėra klerikališka ir 
kuone visi lietuviai dakta
rai yra laisvamaniai, tai iš negali, 

‘pavydumo nors tuščia savo na širdies veikimą ir tuo pa- 
I galva sudavė į "Gydytojo” čiu sykiu susilpnina jį, pa- 
! akmeninę sieną. Tokį ubą- našiai, kaip eteris ir chloro- 
’gišką ir tipiškai lietuvišką formas.

I

Aš nesivadinu daktaru, 
bet daugelį išgydžiau be gy

duolių ir operacijų sekančiu 
jbudu:
j 1) Kas nustojo apetito, 
'lai skaito "Keleivyje” Mai
klo su tėvu pasikalbėjimą.

, 2) Kas negali užmigti, lai 
skaito Amerikos Lietuvi”.

3) Kas neturi drąsos ko- 
liotis, lai skaito "Laisvę”.

4) Kas mėgsta skaityti 
apgarsinimus, vietoj žinių, 
lai skaito "Naujienas”.

' 5) Kas bijo ir nemoka me
luoti, lai skaito "Darbinin- 

į ir Draugą .
6) Kas nuryja kauta, tai 

j , o kautas su- 
grįž atgal su palydovais, 

i 7) Kas nesapnuoja, tai 
skaito "Garsą”, tai išmoks 
sapnuoti.

8) Piktiems ligoniams rei
kia saugotis tokių nekorek- 
tuotų laikraščiu, kaip "San
dara”.

9) Kas bijo miegoti švie
siame kambary, tai užlipdo 
langus su "Din a”.

i 10) Kam neduoda ramumo

ir "Draugą".

:yti labai aiškiai,
’>■ nemedikams".

Toks skirtumas 
noranto ir žinovo 
apie tą pati daiktą.

Gi
nu m.
rašo 
tams, 
n i ir

” Gydytojo’ 11 
tariniu galima gerėti; 

, kalba ir L _ ....
♦ erminologija šlubuojanti...

Taip rašo neoent kokis 
i nuprastas ekzekvijų knyg- 
■ vedys, bet literatinės (kaip 
į rezginės) komisijos narys.

Jau pirmi žodžiai: Gy
dytojo’ 11 numeriu turiniu 
galima gėrėtis” liudija, kad kerštą reikia 
tas, atsiprašant, "literati- Į prie saužudystės. 
rėš” komisijos narys ir ras-’

tarp ig- 
nuomonės

šiu metų "Vyties” 2 
kun. A. Tamaliunas 

kritika naujiems raš- 
Tarp kit-ko jis pami- 

’Gvdytoą” sekančiai: 
umeriu 
is, nors 

netaisyklinga ir

nių nerinktoji Tautos Tary- kėjo daryti represijų Vii- ycilčiipo. Nevct
La greitu laiku turės būti njuje.’.

Komunistais niekas, iš 
skyius socialdemokratą ad
vokatą Požėlą, nesirūpino. 
Komunnistas Varkalis ir 
daugelis kitų liko sušau

tai- 'lyta.
nes Rusai i tai paskelbė Pa- 

sąrašą

iiėtuviai date.ai
-kė fojf nito neneškpaleista ir sušauktas Sei

mas. Kad laimėjus rinkimus 
Į Seimą, reikia turėti savo 
lankose netik valdžią, bet 
ir stiprią partiją.

Kitokios partijos tuo 
ku nebuvo tveriamos, 
truko sumaningesnių žmo- baltijos valstybėms 
nių. Tuo tarpu gi kunigai žymiųjų valdžios veikėjų, bet... kur ir už ką? Delei to 
buvo pirmos klesos agitato- kurie turi būti slaptai nužu- Amerikos daktarų draugija 
riai ir organizatoriai. Ir są- dvti. leidžia mėnrašti ”Gydyto-
lygos jiems buvo labai pa-1 Krikščionių Demokratų ją”, kuris yra skiriamas dar-

yvio 
•ikos
rau- 
laik- 

raščių. Kas nežino. neatme
na miklios plunksnos tokiu 
laikraštininkų, kaip Dr. 
Montvidas, Dr. Karalius. 
Dr. Graičiunas ir kitu vtin 
sugabių rašytojų daktarų. 
Rašyti jie nori ir daug gali, 
bet... kur ir už ką? Delei to

Tokį uba-

priskaityti

čiu sykiu susilpnina jį, pa
našiai, kaip eteris ir chloro-

Munšainas geriausiai 
mėgsta pulti žmogaus sme- 

Aš. genis, tai yra tą vietą, kur

—O gi ”ka-ės” Karpavi
čius ! — buvo atsakymas.

—”Ka-ės” Karpavičius?
—Taip.
—O gi velniai j j žino, ką 

jis ės; kas man galvoj — su
pykęs pasakiau.

Clevdando Lietuvis.

vviixivi.uk


KELEIVIS

KORESPONDENCIJOS.
PHILADELPHIA, PA. 

Kitus begąsdindami, patįs 
nusigando.

Musų komunistai sv.s’mis- 
lino žmones gąsdinti o ypač 
tautininkus. Parašo jie tau
tininkams urškei; ir kviečia 
juos Į de’r.itųs. Be. tautinin
kai atsako, kad jiems.perze- 
ma su triukšmadariais de
batuoti.

Bet nesenai buvo pajung
tos I. W. W. unijos 440 kuo
pos prakalbos. Kalbėtojas 
buvo K. J. Geležėlė, kuris 
tarp kit-ko pasakė, kad ko
munistai surinktas Rusijos 
baduoliams aukas sunaudo
jo savo partijos reikalams. 
Komunistai, tai išgirdę, nu
tarė ir Geležėlę pagąsdinti. 
Parašė jam bauginanti laiš
ką, kuriame tarp kitko sa
koma: "Jeigu tu sakai, kad 
komunistai Rusijos baduo
lių aukas sunaudojo savo 
partijai, tai eik šen Į deba
tus. kur turėsi tai prirodyti 
juodu ant balto”.

Bet Geležėlės butą drą
saus vyruko. Jis nenusigan
do ir apsiėmė stoti Į debil
ius ir prirodyti tai, ką sako. 
Kuomet Geležėlė apsiėmė 
debatuoti, tuomet komunis
tai patįs nusigando ir tuo
jaus sujudo visi — sklepi- 
niai, požeminiai, kairieji, 
darbieeiai ir nukirptaplau- 
kės. Skiepuos pradėjo laiky
ti slaptus susirinkimus ir 
tartis, kaip čia tą Geležėlę 
nugąsdinus, kad jis pasibi
jotų ir neitų į debatus. Bet 
kas tau, G. nesibijo ir gana. 
Kuomet atėjo pakirta die
na ir laikas debatus pradėti, 
žmonių prisirinko pilna sve
tainė, *G. dar nebuvo atėjęs, 
ir komunistai manė, kad. jis 
neateis. Bet štai ii’ G. pri
buvo. Kada komunistai pa
matė Geležėlę, nusiminė. 
Tuojaus jie apstojo G. ir 
pradėjo kumščiomis baugin
ti, bet G. atsakė: "Kumščio- 
mis manęs nebauginkitu,' 
nes aš atėjau stoti į deba
tus."

gu Rockefeller, kurio namai 
apstatyti sargais. Net prie 
jo lovos sargai stovį. Kai be

buvo perstatytas K. J. Gele- toias ragina visų tautų dar- 
žėlė, kuris pasidėjo ant sta- bininkus balsuoti už Socia-

Pg- 
pm
lūt

.piB

h
S

susipratusių darbininkų vie- gį .

lo nemažą pluoštą komunis- listų kandidatus ir remti so-
i 
i

i

tų laikraščių ir kitokių do- cialistinę spaudą.
Darbininkai reikalingi 
apšvietos ir vienybės.

Socialistinė spauda pade-

kumentų. Pirmiausia G. sa
ko: "Katras iš komunistų 
apsiimate stoti ir prirodyti, 
kad komunistai nevartojo' 
Rusijos baduolių aukų savo 
partijos reikalams, tam. ski
liu šimtą dolerių.” Iš. publi
kos nei vienas neapsiėmė 
prirodyti. Tuomet G. išvertė 
aikštėn .2___ 1________
nedorus darbelius ir nurodė ' 
kur, kaiu ir kam suvartotos 
baduoiių aukos.

Potam Geležėlė pradėjo 
tarkuoti musų kriaučių uni-, 
jos delegatą J. Bekampi. .Jis 
sako: ”-Jei jus žinotumei,’., 
kas yra Bekampis, taį bi.ioJ—j, n socialistinė'ninku 
tumet su juo ir susitikti, o . ‘L nelaikyti darbininkų orga<T“^fc,J Respublika . 
nizacijos vadovu. Bekampio> 
tikra pravardė yra Mockai-i<vinui ii 
tis, bet jis slapstosi po sveti-juo reikalams buvo

.: mos aukos. Surinkta
-’žai pinigų.

J žodžiu sakant,- 
žvilgsniais draugams 
'lams prakalbos pavyko.
i , žiežirbininkas.

da darbo žmonėms.susiorga-;

BALTIC STATĖS BANK |
Priima depozitus ir moka 4%. Depozitus galima atsius

ti per paštą.

Siunčia pinigus j l-imtuvą ir į visus pasaulio kraštus 
greitai, teisingai ir pigiu kursu.

'L

■‘i

į Pajieškau savo pusbrolio Antano 
•J. Raulinaičio, jis gyveno Wilkes 
Balti, Pa., tarnavo Amerikos kariti- 

i menėj įlaivynę). Keli metai apie jį 
rėia jokios žinios. Jo motina iš La«*- 

, tuvos. Ona Matijošaičiukė, nori kad 
atsišauktų. Kas apie jį žinot, malonė
kite pranešti. (13)

Juozas A. Raulinaitis
502 :-2 Common St., Lawieiu.-e, Mass.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui mergin 

taip 22 ir 26 metų amžiaus. Su pirmu 
Laišku prisiuskit paveikslų. Vyrus 
meldžiu nerašinėti. (12)

St. Tainušauskas
34*į Pulaski st., K ingston, I‘a.

Parduoda laivakortes ant visų linijų.

Visais Lininiais reikalais kreipkitės šiuo adresu:nizuoti. Darbininkai priva
lo dėtis į Socialistą Partija 
;r skleisti apšviętą bei gilin
tą revoliucinę sąmonę, lik 

visus komunistėliu-,i ’< i- m,, .‘ nybe pergales vi&okias 
tis ir pasieks savo tikslo. Į .
Parduota daug literatūros, i klausia: ”A Laisvės’ laidos 

Nemažai buvo parduota j knygų neti.H?" Atsakiau, ’

I I

Tik

I
I

Pajieškau ,-ųivo dviejų brolių Rapo
lo ir Juliaus Balkevičių. Pirmiau jie 
gyveno Melville, N. Y. Iš Lietuvos 
paeina Suvalkų rėdybos, Alytaus ap
skričio, Balkumi valsčiaus. Menčiu'i'i 
kaimo. Meldžiu r.tsišiiukti. (13)

D micel’ Miliauckienė 
Jvarauckignė

2513 2i.<1 Avė., VVatervliet. N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos -ar
ba našlės, ne jaunesnės kaip 30 me
tų: gali būt ir 45 m., bs skirtumo ti
kybos. Aš esu laisvu pažiūrų lietuvis. 
Su pirmu laišku prisiuskit ir savo 
į aveiksla. Vyrų meldžiu nerašinėt.

Mr. Povilas Klamanski (13) 
% J. Martinonis

390 Athens St., So. Boston, Mass.

BALTIC statės bank
291 ElGHiil AVENUE, nEW YORK, N. Y.

įiEjua

i socialistinės literatūros ang-jkad didžiun siu knygų yra 
'lų ir italų kalbomis. Lietu-;spausdintos kovos’, 
iviams buvo pardavinėjama Į $■*
"Socialdemokratas” ir

f f

Lietu-! spausdintos Kovos 
šio L’. S. S. organo.

Kas j Tai u esi socialistas, darbi- 
reikalų išdavikas, 

1 provokatorius, šnipas...Lau- 
kan iš mano stubos i”

buvu- 
A-a!

' Pajieškau savo pažįstamu I ranciš- 
kaus Indriauskio, Švėkšnos miestelio, 
Tauragės apskričio. Turiu piie jo 
svarbų reikaią.

Barbora Butkienė
3017 R St.. Su. On.aha. Neb.

Jotus Liutkevičių.-'.
Adomo Žigio, 
ir Juozapo 

si gyvenome 
rėiko jie 
ir dtbar nežinau kvr 

atsisaukt 
meldžiu 

labai dė
ti*)

A 
savo draugų: . 
i-> Bei ukščio- 
1922 metais vi 
Pa. Lai.'e st 
North L'accta 
j'e bu. a. Malonėkit patįs 

'u bą kas apie juos žinot, 
•nan praneš., už ką busiu 
k’ngas.

pajieškau
Kuzinne- 
Gaičuno. 
Jerorne, 

išvažiavo i

■Jonas Liutkevičius
3321 Uumbaldt Avė., Detroit, Mich.

Pajieškau draugės apsivedimui nuo 
20 iki 30 melų, aš esu 30 metų; kuri 
myli Švarų šeimyniška gyvenimų ma
lonės atsisaukt ir sykiu prisiųpa
veikslų, aš duosiu atsakymu kiekvie
nai. J. P. ' (1 J

P. O. Box. 861, Lyną, Mass.

Pa jieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, gali Luti ir su vier.u vai
ku, tarpe 25 ir 30 metų amžiaus. Aš 
esu 31 metų, turiu gerų praūžiu gy
venimo. Kurios atsiliepsi', prisiųsKit 
kartu ir paveikslą, kurį ant par< ik.r- 
lavimo sugražinsiu. As esu laisvas, 
neskiriu tikėjimu ir turiu visko už
tektinai. Y. S. T. (15)

2020 Broadvvay St.,
Indiana Harbor. Ind.

Aš, Domininkas Daudis, pajieškau 
Kazimiero Veveruno. Jis paeina iš 
Kauno rėdybos, Ukmergės apskričio, 
Kurkliu parapijos. Vil-inių kaimo, 

iš Daigai-, Meldžiu atsišaukti, arba kas apie j) 
_ _ : gy-i žinote praneškite, už kų busiu labaiPasi- ven.s^Au'! a,?e ^°st-on4. Noriu su jais dėkingas. Turiu prie jo labai svarbų 

i L J1A natis įsi ateičanVio • l * (13)
Domininkas Daudis

226 Moutrose st.. Philadelphia, Pa.

Aš, Petronė Balasaiėiukė-čekataus- 
kienė, pajieškau savo dėdės Antano 
ii Marijonos Ambrozaičių. Jie paeiti i 

■ iš Lietuvos nuo Jurbarko. 
; lėlių diaro. Aš girdėjau, kad jie 
‘ or\m 4-z-,,
: susižinoti, jie patįs iai atsišaukia, 

_ , , _ . žinote, meldžiu man
tą, pusiau pamišusį Žmogelį pranešti šiuo adresu: 

ir užsidėjęs kepurę ant gal-j oj2 Mass.i
vos išėjau laukan. Eidamas j------- —------------------------------------------- ---
gatve pamislinau, kad kraš-Į,s*scr- Domicėlės vaši-

. J _ , .. r « i ljauskieneb, du metai atarai <rvveno
tutinvbės beveik'visada SU-Į Philadelphia. Pa.. O dabar nJzinau 
cisi(‘kia \ rirdieillS. ilcur. Tegul pati atsišaukia arba zi-
8181tti!d. » drgUICIIlB. J r.antipu malončk-itc i (13)

Rinkimu kampanijos va- oe p«ų;
darbininkų švieti- žiurėjau i tą sudemoralizuo-p* kas apie juos ž 
' C' *- - ! . *    w ® J* —. • rvFQ nflėti čiiizt vz~

renka-
nema-

tis, bet jis si. 
momis pravardėmis, kad pa
slėpus savo nedorus darbe
lius”. Ir pradėjo Geležėlė 
nurodinėti visą eilę nedorų 
Bekampio darbų. Klausyto
jus net šiurpas apėmė, gir
dint, ką Bekampis yra atli-. 
kęs.

Aš neturiu jokių vpatiš- 
kumų nei su Geležėle, nei su 
Bekampiu. Bet jei tas butų 
teisybė, ką G. pasakė apie Į 
Bekampi, tai ištikrujų Be-' 
kampis butų baisus žmogus Į 
ir labai pavojingas darbinin-, 
karos. Tad aš sakyčiau, jei i 
Bekampio sąžinė yra gryna i mupistai- • aiksciojant po 
ir rankos nesuteptos, tai jis Įdubas^man teko užuosti vi- 
už toki biaurų Įžeidimą ga-Į šokio kvapsnio. Nespėji pei 
lėtų Geležėlę sunkiai nu-!^urls kaip i augalo
bausti. Bet Bekampis tą vis-/‘mr^rvo uzmt«a tau notą, 
ką leidžia tylėjimu. Dauge-, Kartais priėjęs prie durą 
lis mano, kad tylėjimu smagų moterų
piisipažĮsta prie kaltės.

Ašerukas.

visais
; ita-

sisiekia.

WATERBURY, CONN. 
Komunistai, vyčiai ir 

munšainas.
•Dabartiniu laiku, ypač 

prieš Velykas, pas mus eina 
didelės lenktynės munšaino 
dirbime. Dirba ji blaivinin- 

Tad aš sakyčiau, jei j kai vyčiai, nesnaudžia it ko- 
• • •• - .mumstRi. Vaikščiojant

»

CHICAGO, ILL.
Italų socialistų prakalbos. 
Publika labai entuziastiš
kai pasitiko seneli Debsą.
4 d. kovo, Meldažio salėje,,

Pribėgo prie G. viena italai socialistai surengė 
trijų pėdų augščio nukirp- prakalbas, kur kalbėjo šo
rais plaukais bobelė ir sako: cialistų kandidatas Į Chica- 
”Ar tu turi prirodymus, gos majorus, W. Cunnea, irĮ 
kad mes Rusijos baduolių darbininkų kovotojas Ėuge-j 
aukas sunaudojome?” — ne V. Debs. .Įėjus
’Turiu, štai pilnas baksas ir 
aš manau, kad užteks, o jei 
neužtektų, tai namie turiu 
dar daugiau’. — atsakė G. 
Komunistai nežinodami kas 
daryti, pasakė Geležėlei.kad 
jie nori debatų temą per
mainyti. G. sako: "Jus patįs 
tą temą paskyrėte ir aš ant 
to esu pasirengęs, todėl ne
sutinku, kad tema butų per
mainyta”. Komunistai gi sa
ko: ”Jei neapsiimi, kad te
ma butų permainyta, tai 
mes nestosime i debatus”. 
Geležėlė ant to jiems atkir
to: ”Jei jus patįs tą temą 
pasiskyrėte ir dabar bijotės i 
stoti i debatus, tai man nėra' 
kas su jumis pradėti veikti.’ 
Tai pasakęs pasiėmė baksą 
ir atsisveikinęs išėjo.

I

I

I

NANTIC0KE, PA. 
^•R A NEŠIMAS.

Laisvi Kapinių Draugija, sero su
spirkime. laikytai™ 7 cL sausio. 1933. 
vienbalsiai nutaA uždėti asesmeatus 
•uit tu. kurie tur. nusipirkę Jotus art 
kaph.il!. Asesmer.tai yra 1 doleris. 
1 ie pinigai eis ant pa'aisymo J>apiniu. 
Bus uždėta rele. inč tvora iš prieš
akio. Asesmentai turi būt sumokėti i 
• iri I d. Balandžio. 1923. Toliaus gy-; 
veliantieji galit prisiųst pinigus peri 
'aiškus čekiais arba money orderiai’. 
Siųskit pirmininko vardu, žemiau; 
nurodytu antrašu, pažymėdami savo' 

.rdą ir loto numeri. /j
JONAS BIELIAVICIUS

1013 So. Market St.. Nanticoke, Pa.

v

Pajieškojitnai

Įi'.antieji malonėkite pranešti.
Leonas Terpiantis

i 187 Silver st., So. Boston, M u

Pajieškau savo tikra brolio -Julijo
no Juškos, pirmiau gyveno I‘oquo- 
nocke ir Hartforde. Conn., girdėjau 
išvažiavo į Chicago. 1 H. Jis. pats lai 
atsišaukia, ar kas žino' apie jį malo
nes pranešti šiuo adresu: (14)

Barbora Juškaitė
119 tVilliams St., Glastonbury, Conn.

Pajieškau draugo Zidoriaus Dau- 
rio. Pirma gyveno BridgeporteJ 
Conn.. dabar nozinau kur. Jis pats 
arba’ kas jį žino teiksis atsiliepti šiuo, 
adresu: (13)!

Jonas Kelmėnas
149 Leverett st., Boston, Mass.;

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Lapinsko. Kauno rėdybos, Rasei
nių apskr.. Girkalnio parapijos, Mi
siūnų kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
žinančius pranešti. (13)

Vladas Jokimas
2Q0 E. Center St.. Saenandoah, Pa.

Paiieškau brolio .Jono ir sesers 
Onos Vašų. Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskričio, Papilės parapijos. Gaminu 
kaimo. Jie patįs arba kas žino malo
nės pranešti šiuo adresu: (II)

Antanas Yasas
General Deiivcry East St. Louis, 111.

Pajieškau Juozapo Skiriaus. seniau 
gyveno Roxbury, Mass., išvažiavo iš 
čia į Califdrnijų ir jau 2 metai 
girdėt: paeina Tulkenčių kaimo, 
šėnų pa ra p.. Šiaulių apskr. Kas 
ji žino, malonės pranešti arba 
lai atsišaukia.

Kazimieras Valis
830 Albany St., Ro.vbury,

ne- 
Kur- 
apie 
paL? 
(14)

Mass.

NETURĖDAMAS pažintie 
vaikinas pajieško gyvenimo 
draugėm, merginos nuo 20 iki 30 
metu. Įdomaujančios teiksis pa
rašyti Laiškų ir prisiųsti foto- 
g al'ijų šiuo adresu:

721 Tremont St. (J. L. oiO), 
Boston, Mass.

REIKALAVIMAI.
KEIK A Li NGI DARBI N IN K A1

Mokantys kalvių ir staliorių du. l’ti, 
utlyginimas geras, darbas ant visa
dos. prilakime ir mokintis darbų. 
Kreipkitės sekančiu antrašu:

STANISLOVAS RASLONAS
45 Mechanie St„

\EWTOX UPPER EAI.LS. MASS. 
Telephone: Necdham 526-M.

REIKALINfJAS DARBI
NINKAS ANT FARMOS. 

farmos
Prie auginimo fruktų. $36.00 i me

nesį ir užlaikymas. Kas mylit ant 
.ikos, atsišaukit laišku. 115Į

L. E. BUBI A
! Marlburough. N. Y.

si; Įėjęs Į stubą ir suuodęs 
nemalonų, aštru kvapsni, 
t-nojaus meti žvilgsni link 
pečiaus. Ten matosi bravo
ras. Apie stalą apsėdę kelios 
Įkaitę kūmutės, o ant stalo 
bonka baltosios, kelios mal
daknygės, 
"Draugas”,
"Vytis”. Ant: sienų kabo vi
sokių šventųjų abrozai, ant 
lentynos stovi kryžius,

"Darbininkas”,
"Garsas” ir

ant 
kurio kabo Kristus su per
vertu šonu, šeimininkė pri- 

prie manęs klausia: 
1 kokį stikliu- 

— ”Ačiu” — sakau —'

ir atsisveikinęs išėjo.
Kuomet G. išėjo, tada ko

munistams pasidarė leng
viau, ir jie tuojaus pranešė 
publikai, kad debatų nebus, 
nes G. nusigando ir pabėgo. 
Tai matote kokius triksus 
daro musų komunistėliai.

Bet vasario 25 d. vėl buvo 
L W. W. 440 kuopos prakal- 
los. Ant plakatų buvo kvie
čiama, kad susirinktų publi
kos kuoškaitlingiausiai ir 
Geležėlė pasiulyjo komunis
tams $100.00, jeigu kuris iš 
jų apsiims prirodyti, kad 
komunistai nevartojo Rusi
jos baduolių aukų savo par
tijos reilfalams. 6 jei komu
nistai to neprirodvs, tai jie 
praras savo šimtinę. Ant 
prakalbų žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Pirmiausiai 
kalbėjo J. Briiunas iš New- 
ark, N. J. Brijunas kalbėjo 
apie L W. W. reikalus. Jo 
kalba buvo nebloga. Potarn

Apie antrą valančią pubii-!”Gal gersite 
kos prisirinko pilnutėlė sve-Įką?” — 
tainė — kas pasivėlino, tam į "aš jo neragauju", ir prade- 
teko stovėti, nes sėdynių du rodyti knygas sakyda- 
nritruko. Italų socialistų: mas: ”Ga! pasipirksite kokią 
laikraščio redaktorius ari- knygelę pasiskaitymui?” O 
darė prakalbas. Trumpoje' ii kacl suriks ant manęs: 
savo kalboje jis nurodė, kaip. "Ar neisi laukan tu su savo 
italų socialistai dirba Chiua-Į bedieviškomis knygomis! 
goję ir jos apielinkėse,' Mes ir taip viską žinom be 
skleisdami socializmo idėjas, tavo knygų...” Aš manda- 
Po pirmininko kalbos Italų giai ją atsiprašiau ir išėjau. 
Socialistinės Jaunuomenės Į Einu į kitą stubą, kur lais- 
Lygos stygų Orkestras "Ly- meji gyvena. Manau čia tai 
ra” gražiai sugriežė kelias tikrai pirks knygų. Įėjęs į 
revoliucir.es dainas.* 'vidų šiuriu, sern'vas žmo-

Į gus sėdi pas pečių ir vieno j 
'•rankoj laikydamas "Laisvę” 
ją skaito, o kita ranka mai
šo ką-tokio statinėj. Nežino
damas ką jis ten maišo, už
klausiau: "Ar duoną tamsta 
ten minkote?” — "Ne” — 
sako jis. — "Mat, 18 kovo 
žada atvažiuoti svečių iš 

i reikia pasi- 
iši- 

,. mimui”. — ”Gal koks'tamstų 
’ giminaitis atvažiuos?" — aš 

vėl klausiu jo. — "Ar tai tu 
dar nežinai, kad draugai 
Bimba ir Pėdelė atvažiuos 

ant prakalbas sakyti?" — įsmei- 
sa- ges Į mane akis užklausė ji- 

š- sai. Tuo tarpu aš apsižvai-

l’ajieškau N’cronikos Kaktavičienės, 
girdėjau, kad ji gyvena Waterbūry, 
t’oiui. Paeina iš Kauno rėdybos. Šiau
lių apskričio. Triškių miestelio. Turia 
i ne jos labai svarbų reikalą. Meldžiu 
••įsišaukti arba kas apie ją žinot ma
lonėkite pranešti šiuo adresu:

\V. Stonis
5704 Di’oble avė.. Clcveland. Ohio.

Aš. Kazimierus-Daonis, Kernšių so
dos, Žagarės vaSė.. jieškau savo gi
minių. pažistanir parapijom?. Turiu 
<jaug svarbių reizaių iš Lietuvos, :ma-' 
lcnėkit atsišauk:.

Chas. \V. Davis-
640 E. 55th s>. Los Angeles, Calif.

■Jieškau savo tėvo Jono Simanaičio 
42 metų amžiau-, prieš karę gyveno 
rniladelp'nia. Pa. ir VVashirigtoh, D. C. 
Kas apie jį žinot, meldžiu man pra
nešti, busiu labui dėkingas.

Juozas Simanaitis
Pakruojaus paštas, Šiaulių apskr., 

Lithuania.

REIKALINGI VYRAI
Prie elektros furnių darbo, dary

mui a'uminuni. Darbas atliekamas 
geriu ventiliuotam budinkc, km via 
užtektinai tyro oro.

Astuonių valandų darbo 
diena.

Nuolatinis darbas, nėra ne
susipratimų su darbininkais.

Kurdas pas jūsų tautiečius ir stubų 
randos pigios. Galima stubas nusi
pirkt ant lengvai išlygų. Vyrai turi 
būt sveiki. Atvažiuokit arba rašykit

ALUMINUM COMPANY 
OF AMERICA 

Massena St., Lawrence 
County, N. Y’.

PATARTINA

Kalba W. Cunnea.
Paskui buvo perstatytas 

kalbėti W. Clmnea. 
grinėjo praeitus 
miesto viršininkų 
Darbininkai ir

.Jis na- 
Chicagos 
rinkimus, 
darbinin

kams užjaučiantys piliečiai,' 
sakė Cunnea, privalo bai-
suoti už Socialistų Partijos j. York
L-ondirlufuc kurie 1’UDinaSl 1 ,. • - .

•italais. ■ ""“S'"® P.aval
kandidatus, i 
darbininkų reikalais.

Publika jam sukėlė 
džiausiu ovacijų.

Debsas sukėlė didelio 
entuziazmo.

Kai Debsas pasirodė 
pagrindų, tai suužė visa 
!ė. Pasigirdo ura! ir trink 

aplodismentai tęsėsi giau aplinkui. Ant sienų pa- 
. Dvi maži mačiau paveikslus Lenino ir 

į ............ i du Trockio, o ant stalo gulėjo
gyvų gėlių bukietu. Debsas pundas "Laisvių”, "Vilnies” 

ir "Darbininkių Baiso". Na, 
, čia apsišvietę žmo-

mingi ;
keletą minutų. Dvi i 
•nergaiti Įteikė Debsui

pastatė mergaites ant stale
ir pabučiavo jas. Orkestras manau, čia apsišvietę žmo- 
emė groti Internacionalą, rėš, tai ir nuo manęs pirks 
Tuo tarpu dar viena mer- knvgų. Todėl aš ir siūlau: 
gaitė Įteikė seneliui gėlių "Gal kokią knygutę tamsta 
bukietą. Po tokio entuzias- nupirksi pasiskaitymui?” — 
tinio priėmimo Debsas neiš- ir atidaręs baksą pradėjau 
kia savo padėkos žodi. Jis dėti ant stalo. Paėmė vieną 
sakosi esąs laimingesnis, ne- knygutę, kitą, pavartė ir

jis pasivad-.-
Kurio paveikslą

Jonas Marcinkevičius, 
iu John Marshdl

ja matot, pačn ‘ rnano daiktų perei
ta savaitę ir prasišalino. Kas jį pa- 
•iatyt’i. duokite žinių vietiniai poli- 

iai’ ii- p ra tiesk 3 man. Kas firmas 
tikrai praneš, gaus >10.00 atlyginimu.

Adomas Marcinkcvičja
2t>C Perry st.. Sloughton, .'lasp.

Pajieškau savo brolių Mazlioku, 
paeina iš Kauro rėdybos, Ukmergės 
.pskr.. Dičiunu kaimo, pirmiaus gy- 
veno Detroit Mich.. o dabar nežinau 
kur jie randa-;. Meldžiu aUišauktū. 
arba Kas apie iuos žinot malonėkite 
pranešt: šiuo adresu:

Joo Mazliokas
409 E. ilero St.. Aberdeen, Wa_>h.

Norėčia-J i-u.-izinoti su savo' arau- 
zu Juozu Mač nin. metai kaip 
Amerikoj. Pači'a i 
mo. Trako pav'-to. 
t: šiuo adresu:

Antl'.ony
717 Main SL.

Aujruičk) nių k*i- 
Meldžiu atsišauk-

Zalcsky
Holyoke, Mass.

I Pajieškau Jono a .. .
Ivič ii. Trošku parapijos, 

ixL i '-i-.. Jie pails 
kas api° juos zir.o 
Juo i'.tlresu:

Juozapa-
2125 Tustin Si

r Juozapo Jurgeie- 
r’j“, U menų 

lai atsišaukia al-ba 
malonės pranešti

Baittunas
Pittsburgn, Po.

PajiešUau J Vąlginio, pirniia'ts 
į.vveno, 4iO S. ll>'v***'d St., Siotu 
( iv, lov.-a.

2320 Grand St.
J. M. iuknis

šoux City, Iovva.

As, Antanu Lusas. pajieškau bro
lio Jono Lūs- paeinančio iš Kauno 
rėdybos, Viekšnių miestelio.

Antai ts I.r.sas
733 Br.m.ivn ■ EUzabath. N. T.

DARBININKAMS
20 tyrų Turkiškų I! ELMARŲ priduos jū
sų darbo dienai daugiau malonumo.

Turkiškas Tabakas HELMARl’OSE yra 
tyriausias tabakas, koki jus galite rūkyti.

20 HELMAR V kaštuoja truputį daugiau 
negu 20 paprastu cigaretų ir kiekvienas 
HELMAR yra keliolika kartų geresnis 
negu bile koks paprastas cigaretas.

HELMAR yra supakuoti kietose skrynu
tėse, kas apsaugoja juos nuo snsilaužymo 
ir susimankymo.

ATSIMINK SKRYNUTĘ

IR V ARDĄ

Išdirbėjai augščiausios rūšies Tur
kiškų ir Egyptiškų Cigarctų sviete.

HBMAR

atpda: atyda:
Patyrusioms Duonkepiams.

Duonkepiai, žengkit pirmyn, pasi- 
liuosuokit iš po kapitalistų sunkaus 
jungo. Užtenka mums sunkiai dirbti 

‘ po 15 ir 16 valandų į diena už maža 
užmokestį. Pastokime neprigulmin- 
gais, atidarę locna duonkepyklą, kur 
užgyventa lietuvių ir kitokių tautu. 
Aš turiu gerą patyrimą tame darbe.

Dirbu po viešbučius (hotelius). Ke
pu. lietuvių kalboj sakant, "juokų 
blynus, Francijos pyragėlius ir šalt- 
košę (Pieš, French Pastry and lee 
Creani). Gali atsisaukt ir moterįs. Aš 
sutinku- persikelt ir į kita koloniją 
ant susitarimo. Rašykit tuojaus šiuo 
adresu:

JULIUS VAITE l s 
3201 Niagara St.. Oakland. 

PJTTSBURGfi, PA.

p/^dav7mai
PARSIDUODA BĖKERNL.

Vienintele lietuviška bvkarnč 
LoweJly. biznis išdirbtas per daug 
metų. A’ra 2 Buick trokši. 2 arkliai, 
vežimai, šlajos ir kiti reikalingi be- 
Lcrnes įrankiai. Pardavimo priežastis 
— partnerių nesutikimas. Kręįpkitčs 
šiuo antrašu: (12)

244 Lakcvicw a\c.. Lo»cli. Mass.

!

PARSIDUODA BOLINĖ
Viena iš didžiausių So. Bostone. 11 

stalų su kišenėms, 1 Billiardo stalas 
ir penkios Bovvling alleys. Biznis iš
dirbtas su geru lysu. Pigiai parsiduo
da; nepraleiskit progos sportiškam 
biznyje. (-)

M. J. VERSIA( K \S
328 Broad^av, S->. Boston, Mass.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJU 
DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN. ILL.

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

Pirmininkas Kazimieras Grinius
702—8fh st., Vxaukegan, 111.

Vicc-pirmininkas
.Juozapas -lašeliunas

1108 So. Prcscolt st-
Waukega.u, 111.

Užrašų raštininkas 
Konstantine Tautvaiš

1218 So. Lincoln st..
NortJi Chi<aa'>, UI.

Turtų raštininkas Antanas Saiueka 
810—Šth st.. Waukegan. III.

Iždininkas Kazimieras Vaitekūnas 
726— Šth st.. Waukegan, 

Iždo globėjai: Jurgis Petraitis
1-128 So. Prescott st., VVaukegan, 
ir .Jonas Skarbalis
1216 Sheridan Rd- Waukegan, 

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

536 Porter st.. Waukegan, 
Maršalkos: Andriejus Delktis

1032 So. Vicloria st..
No. Chicago, 

ir .Jonas Jokūbaitis
‘47 Picadilly Court, VVaukegan.
Susirinkimai atsibuna vieną sykį į 

mėnesį, paskutiniame nedėldicnyje, 
' pirmą valandą po pietų. Liuosvbės 
Svetainėj. 713 cth st.. \V.i>ikeg:ie Iii.

111.

Iii.

ir.

u

m.
m.

kaph.il
revoliucir.es


SVENJOS
AMERIKOS

LINIJA

Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo 
paveiksiu.

Sveikatos Kampelis. į
-.................. .. ... .. ...............—I

pad ušką (priegalvę) ,šieni k i 
ar ką kitą iškimštą su šienu 
ar šiaudais, arba kaldrą, su
myniok ją ir paėmęs pakelk 
koją, laikydamas ja natūra- 

nuo paprasto li^ai:,V Padėk po ja
Kaip nuo su- ,„rR°ta, •? " ‘ ■W'

• i un būt nusikreipus i viena
1 ; ar kitą pusę, bet turi r-ut ia.-

i koma tiesiai.
’ Nieko daugiau, išskyrus 
jei reikia ligoni pernešii. Jei 
tas reikalinga, koja tiu-i bui 
įdėta tarp skeveldų ir ima
ma taip, kad ji butu nžtura- 
liškai.

Panaudok dvi skeveldas. 
jei randasi. Pagalios, bent 

j kokia stipri medžiaga gali
r n. ■

(skaudėjimą 
•sulaužymo, ne 
‘jungto užkrėsti žaizdą, 
įgimdyt joje polius ir mate-i 
riją ir, pagalios, koki mėne-Į 
si sirgti nuo užnuodijimoj 
kraujo, su greitai galima 
rriežasčia mirties.

Apžiūrėjime paprasto nu
laužimo yra tik reikalas įie- 
ualeisti sužeistam judintis, 
kad kaulo galai ji dar labiau 
nesužeistų. Jei tikimasi 

‘greito pribuvimo daktaro,

M

PIRMOJI PAGELBA NE
LAIMINGUOSE ATSITI

KIMUOSE.
(Tąsa)

Išnarinimas pirštų.
Tas, išskyrus antrą sąna

ri nykščio, nedaro jokio 
sunkumo pirmos pagelbos 
mokiniui. Jei pirštas būna 
išnarintas, reikia viena ran
ka paimti augščiau jo už 
rankos, o kita už galo ir tie-, 
šiai patraukti. Kaulas at-i 
šoks i savo vietą. Aprišimas^ 
nereikalingas.

x Išnarinimas peties. ;
.Šiame atvėjy nereikia .)arant galima kaulus su- 

nieko daryti, jei neužilgo tacĮ vra eeraį ta vje_
galima prisisaukti daktarą, priiaikyti rankomis, ap- 
sakykim bent nors uz »<etu-jmant abiejų šonų. Kaulą 
rių valandų. Padaryk nu"Įrfii<ia nodaleisti sulenkti, 
sprendimą apie, si dalyką į.,,omet ligonis nori

asiveisti. Paskui sulaužytą 
j vietą reikia atsakančiai ap- 
jdoti tarp priegalvių (paduš- 
kų) arba minkštų žiponų. 
Tą atlikus reikia saugoti, 
kad nesusilenktų arba nena- 
silęstų per sulaužytą vietą.

Jeigu reikia ligoni paju
dinti daugiau nei kad apra
šyta. tuosyk sužeistą vietą 

(reikia laikyti naturališkai, 
J geriausia Įdedant i luobus.

; J J.-1 -Jeigu sužeista ypata ap- 
priv’alo b engus plonais vasariniais 

______ _____ _ __ □ j drabužiais, tai nėra reikalo 
pažaste sužeisto peties (ži- nurengtu dėlto, kadrapžiu- 
noma, koja turi būti basa ........ .
arba vien su pančiaka, ne su 
eevervku) ir tą paėmus už 
sužeistos vietos traukti že-

greito pribuvimo daktaro • buti panaudota vietoic ;k 
į nieko nereikia daryti, įssky- j ve]du 
irus, kad atsakančiai ligoni Į - (Dau£riau busj 
ipaguldvti. Jei manoma, kad-------------------------- -------•TO *. _ _ ’ .__ ______ _l

^t<UDlKių>v 
EROVes skYRIUS

nodaleisti sulenkti.
tuojaus, kadangi jei tu busi!," 
apystovų priverstas atitai-'1 - 
syti ši išnarinimą, tai turi 
griebtis už darbo visu grei
tumu, kad neapsistotų ir rie- 
pastirtų raumenis nuo erzi
nimo išnarintos kaulo gal
velės. Paprastai -yra sunku 
atitaisyti išnarinimą peties, 
ypač jei sąnariai jau būna 
išnarinti. . Kad tai atlikti, 
reikia ligoni paguldyti i 
augštielninką lygiai ant jie-1 
čių. Ypata, kuri bando ati
taisyti išnarinimą, ■_ 
tada atsisėsti prie ligonio po

s vasariniais
drabužiais, tai nėra reikalo

rėti nulaužtą vietą. Faktiš
kai, yra geriau nieko neda
ryti, kadangi taip elgianties, 

___________  _____ jt.y. nurengiant, galima pa- 
myn ir tempti i nesužeista I .'udinti briaunas nulaužto 
šoną, tuo pačiu laiku užkul-• [-'*}’,1° ir tuomi Padkįinti s.n“ 
niu spaudžiant viršun pa-1 žeidimą, kuomet gi palie- 
žastės. Tas išvarvs galą iš- kant ant jo drabužius yra 
narinto kaulo lauk ir kaip’d-ug geriau uždėti luobus 

a:it sužeistos vietos, nes dra
bužiai tuosyk esti kaip ir

tai prilaikanti sąnari. Jeigu 
reikia pririšti prie šono, o^’ 9r! drabužiai, tai irgi ne- 
nuo alkūnės prinešti antj-rikia juos nuvilkti, bet su 
krutinės ir uždėti prie svei-; aštriu peiliu ar žirklėms 
kojo peties. į .arėžti, kad sužeista vieta

Atsitikime, kad yra dide-.Kitu matoma.
lis sunkumas atnarinti iššo-i Sujungtuose 
kusią vietą, tuojaus paliauk'? ■ T------- ' 1
tai daręs.

Sulaužymai.
Kuomet kaulas sužeistas, 

tuosyk sužeidimas vadina
ma nulaužimu. Musu kaulai 
yra trapus ir kuomet prieš 
juos pavartojama prispaudi 
mas, jie lūžta kaip lazdelė. 
Sulaužymai yra paprasčiau
siu sužeidimu, veik dešimts 
l.artų tankesniu negu kad 
išsisukimai. Apie du-trečda- 
liai visų sulaužymu liečiasi 
sąnarių kaulų. Kiti sulaužy
mai pagal tankumą yra 
sprandikaulis ir Šonkauliai. 
Sulaužymai strėnų, nugar
kaulio ir jo žiedo yra labai 
reti.

Paprastas sulaužymas yra 
tas, kuomet nepraduriam.a 
odą.

Sujungtas sulaužymas yra 
tas, kuomet praduriama 
odą.

Kadangi apžiurėtojas gali 
padaryti daug negeistinumo 
judinant nulaužtą kaulą, 
nes tie galai tankiai esti la
bai aštrus, todėl bus daug 
saugiau kuomet sužeistai ir 
nevaldančiai sąnario ypatai 
nieko nebus daroma.

Pašauk daktarą. Dalykas 
prižiūrėtojo kol daktaras 
pribus, saugoti nuo didesnio 
sužeidimo, ypatingai pradū
rimo odos su aštriais, kaip 
peilis, galais nulaužto kaulo. 
Jei tas atsitiktų, paprastas 
sulaužymas, suprantama, 
taptų sujungtu. Pirmesniam 
sužeidime nėra jokio pavo
jaus nuo užkrėtimo, kadan
gi nekiaura oda apsaugoja 
kaulą nuo gymių, kuomet 
paskesniam sužeidime per 
pradurtą odą gymiai gali 
įsigauti i vidų kaulo ir ji už
krėsti. Verčiau kelias suvai
tos ramiai pakęsti meriką

greit tik jis bus liuosas, at
šoks j savo vietą. Kad pas-
kui atnarintą kaulą užlaiky- rupuška /priegalvė), mmk 
ti savo vietoje, ranką tuosyk“ 
reikia pririšti prie šono, c

> nulaužimuo
•. kuomet nulaužtas kaula:

t . ba jo galas išlenda kiau- 
j*
<

Elgtis atsargiai, kaip ir prie 
j aprasto nulaužimo, neda- 
leist ligoniui judintis, kad 
4 iomi sulaužytas kaulas ne- 
durtų i šalis. Nedalytėk 

jž iizdos pirštais ar kuo kitu.
• Kaip greit galima, paga- 
■r..i?.k antiseptišką arba chi- 
p urgišką švarų kompresą ir 
'uždėk ant žaidos. Jeigu kau
lus kiaurai išlindęs, .kas tan
kiai atsitaiko, nebandyk at
stumti ji atgal, bet uždeda
mas škeveklą laikyk taip, 
kai]) yra. Visuomet apžiu 
rėk žaizdą pirmiau, o paskui
• ulaužtą vietą. Apžiūrėk su- 
t: enkimą.

Niekuomet nebandyk per
nešti ligoni, kuomet bent 
kurie jo sąnariai nulaužti, 
pirm kol neįdėsi nulaužtos 
vietos atsakančiai i luobus.

d lauk per odą, reikia kuo- 
•eičiausia šaukti laktarą.

Nulaužimas kojos žemiau 
kelio.

šitam atsitikime - labai 
sunku surasti nulaužtą vie
tą. Pašauk daktarą. Paimk

■f
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DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.
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Salutaras ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Fc-ikia kiekvienam sveikatą. 
Kurs tik vartoja Salutarąt

•Salutarą Biterį žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
jį viršesnio. Pasistengi; įsigyti jo 
buteli, o mes užtikrinant, kad su juo- 
tni nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
tik viduriu nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRl G & CHEMICAL (Yk. Ine..

* Dept. 15
1797 S. lialsled St., Chicago. III.

Į LIETUVĄ
Greita* nasažierinis kelias 
NEW YORKO IKI LIEPiUAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus trans'feruoti -uit jūrių tiesiai j 

LIEPOJ V
y S. S. KUNGSHOI.M

Koto 31 ir Gegužės 5
S. S. DROTTNINGHOLM 

Balandžio M ir Gegužės 12

s.s. skm kholm
Balandžio 26

Trečios klesos kainos:
HAMBURGĄ --------------
DAN'ZIGA ir PILIAVĄ 
L1EPOJV ir KLAIPŽDĄ

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 iovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietiniu Agentų ar
SU'EDISH AMERICAN LINE. 

21-24 Stale Street. New York Ctfy.

l 
I 
I

$103.51); 
$106.51) 

— $107

M. X. MOCKUS
Gvvena Meksikoj, ir įuko,

Itikrv ~.garsingame šalį MEkiCO, . jos Į 
. j i gyvenimą, aprvdalą, dai-, 
te'atarą, namus, miestus, ist®- j 
r ženklyvas vietas, padirb-j 

gamtiškas navatnybes ir t.L 
- ^veikslai fotografiški arba ko- 
... gaunami pas maue. Keturi 
i." '. geresni 2 už $1.00. Vaizdai 

paveikslai dienoj knygoj,

.•irk'

SPECIALtS IŠPARDAVIMAS, KAI
NOS NUMUŠTOS PI ŠI AI . IMPOR
TUOTI ARMONIKAI. G Al Ti PIRM 

. ,< ,„0.0, kad IS | UžDfeJl.Mo TARIFO NAUJAUSIO
l’A\l’JKSLI: jus galite pa-'MODELIO. EKSTRA DRŪTI KLE- 

•-- - • VISI Al, St MU GERI
KEISAL

L

i

t 
t

i
I

I
I

vienos 
$4.95.

I

pasazie-

IIANSA”, 
.IOUNT

' I HcRIN-
speeialius

Trumpiausias kelias į

vaite nuo Piero 86,
River, 46thr.uo

Kambariai su ir 6

klesos
riams
C LAI
”BAYERN
CARROLI
G1A"
kambarius.

CE ALBERT KAL
EI N” veža 1 ir 3 klesos
pasazienus.

JULIUS kottenbekg 
260 Hanover st

Boston, Alisa*

[PAIN-Ey?ELLERISĮ
JOMS PAGELBĖS!

KuAmet šaukiamoji P«in-Er?eiier«o 
i paguliKM, SkauMiia* greitai aąį>. 

Įima ir nesmagumai ■ 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyplekjiuiu 
reumatiško skaus. 
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riekian
čio i krovą strėnų 
dieglio, tuojaus uu- 
ipirkite šito galiu

ko ir patikėtino šei
myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Paiu Espelieris turi musų INKARO 
vaisbaženk'lį. Visi kiti yra pa- 
mėgzdžiojimais. Kaina 35e. ir 7 (te. 
aptiekose arba iš

F. AD. RICHTER & CO.. 
1M-114 Ssatk «h St, IrosOja, N. Y.

Lv
u : j.
Mevieo. . ___  _ __  __
sž. Išstatau ir lietuviškas pilnas 
til Biblijos, su nurodymais. Bi
ri ; didėji $7.60. Biblija mažesnė ji 
ž5.»).

Per mane galima nžsisakyt ”KE- 
Ll'.lVJ" ir kitus pažangius laikraš
čiu- taipgi įvairias lietuviškas kny- 

už nužemintas kuinas. j
Pir.igus siųskit per bankos draft, 

: s.rr?:i pašto ar ęxpteso money order.' 
Ne-iuskit pinigų registruotame laiš
ke. Norintis gaut atsakymą, turi at- 
si. -t Štampas po 2c., Mano adre
su- :

>
C" 

STRAIPSNIS XII 
.Maudymas.

Kūdikį reikia kasdien prausti, lai
ką nureguiiuojant pagal laiką penėji
mo ir pravėdinitno. Geriausia yru ry
tus.'bet galimu ir vakare. Nereikia 
kūdikio maudyti po penėjimui, arba 
neužilgo prieš išvedimą laukan. Iki 
bambu neužgis, reikia trinti tik su 
kempine. Po to vartoti vonele. Per 
pirmą mėnesį vandens temperatūra 
lai būna apie &5—1OO laipsnių Fu- 
hrenheito, laipsniškai mažinant iki 
bus 90 gale metų. Rekomenduojam,, 
įsitaisyti msialynės termometras. 
Ausis ir nosį reikia švc-hiiai išvalyti 
su vata. Seilių gleivė gerklėje pus 
Kūdikį taip plona, kad mažiausias pa
gynimas gali įdrėksti ir atverti keikt 
užsikrėtimui. Todei patariama, ka.i 
motina neprileistų burerdei apsipur- 
vinti ir tada nereikės plauti. Po šeš
tam mėnesiui kūdikio gerklę galima 
valyti su minkštu audeklu, nemie
gant, o kada dantys pasirodo, tai ga
lima vartoti švelnų šepetuką. Kaip 
tik kūdikis užauga tiek, kad gali mo
kintis, reikia jį pratinti dantis valyti.

I

M. X. MOCKUS 
(Dept. 1) Apart ado 1378.

Guadalajara. Ja., Merico.

Soda Prausimas. — Prausimas su 
soda patarnauja trana "erai tada, ka
da šilta, ypatingai vasarą. J kiekvie
ną galioną vandens reikia dėti du 
luukštelius sodos. Vandens tempera
tūra vari būti ta, prie kurios kūdikis 
jau pratęs. Užtenka laikyti jį dvi iki 
teturiu minutų. Odoje Xada neturėtų 
būti jokio tiynimosi.
.usausinti su švelniais abrusais.

Skrudu prausimas. — Skrudos ir-zi 
aiuding-os dei karščių. J vandeni rei
dą įdėti vieną puodelį skrudą ir da-; 

• yti taip pat kaip su .-odos prausi.ru.
Muštardos prausimas. — Muštin

ius prausimai naudingi nerviškume ir 
lemiegojime. Prirengiant maudynę, 
lėk pilną šaukštą- muštardos į šešis 
zalior.us šilto vandens. Kūdikį laikyk 
.andeny. dvi ar tris niinutas. o iš
ėmus gerai nutrink odą ir tuoj gul
dyk. Tuo budu kūdikis taus rama-jA 
ir atgaivinančio miego.

Didžiausia problema kiekvienos 
motinos yra tada, kada jos krutu pie-, 
nas išsenka, ir jai rupi kokį maistą > 
Teikės kūdikiui duoti idant jis —-:’- 
butų ir augtų stiprus ir 
Eorden’s Eagle Pienas išrišo tą pro- į 
ąietttą tukstantims ir tūkstantinis m> - 
.inų bėgy paskutinių 
retą. Daugiau 

:t> Eagle Bruml. negu su visais 
nieparatais sykiu sudėtais.
uprantama, pati kūdikį jei gali, 

nebandinėk visokių maistų apie 
ruoš mažai žinai. Eagle Pienas 
sveikas ir grynas, beto lengvai 
taškomas.

Jei nori apsaugoti -.avo mergaitės 
veikatą }>er rimčiausi jos gyvenimo 
jeriodą, pridėk Eagle Pieną prie jos 
ascis ninių valgiu. Ant dienos reikia 

vartoti du šaukštu, geriausia pary
čiais ar popiety. Atmiešk jį su trimis 
ketvirtadaliais puoduko salto van
dens. Eagle Pienu galima sudėti su 
blakių kiaušiniu ir skanskoniu. su 
pinger ale, vynuogių sunka, vaisiu 
sunka ar koko. Suprantama, kad švie
žias oras, mankštinimas, ganėtinas 
miegas ir sveikas pasilinksminimas 
taipgi svarbus šiuo laiku, bet tinka
mas maistas yra pirmutinė reikmena.

Skaityk šilus straipsnius atydžiai 
kas sąvaitę ir pasidėk ateičiai.
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Kūdiki reikia
I

sveikai ‘ 
vikrus, i

šešiosdešimts 
vaiku tano išauklėta 
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LUOTO
Dubeltavais Sriubsniais 

Laivais i

LIETUVA
NEW YORK-BREMEN
Laivai išplauki- Seredo- 
niis. Puikiai įtaisyta 

Trečia Klesa. Puikuo užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
6 ypatp.

CHAS. KAUFMAN
192 tYashingtor. St, 

Boston. Mass.
rmonikai padaryti iš pirmos 

klesos materiolo, o ypač klevišiai., ku
rie padirbti su didžiausia atyda ge
riausių mekanikų. Naujos mados Rei
sai. puikiai išdabinti, ekstra stiprios 
dumplės, su skursniais kampeliais, ni
keliuoto plieno kampiniai apsaugoto-j 
jai. gerai skambanti balsai. Tai yra, 
nepaprastos vertės armonikai. Ka
dangi mes juos y 
bėj Europoj, todcl galime parduoti 

žentą kaina.
eilių,! 
(Pa-i

Į 
eilių,. 
(Pa-j

eilės,’ 
(Pn-I 

į
.1 »
I.

į
i
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— i be j Eu .

.rpabfei žema kaina.
Senos šalies Saviškas. Ej ARMONIKAS No. S9, dviejų

Gydytojas . ' 3 *1 rakto. S bosų. Kaina $8.95

8r. - —
SPECIALISTAS VIDURINIU
LIG ‘ ‘TA1PGT MOTERŲ ir 

VYRŲ LI(1V.
’ <. ..

i U \VOOD ST- .
PITTSBURGH. PA.

Valandos: Paprastomis dieno- 
• 11 iki -l.- Nedėldieniais
!.L»0 1 l;.i v><

NACIU ŠIAI IR GERIAUSIAI 
ĮRENGTA ŠVEICARIŠKA MU- 
ZlhDS SKRYNUTE. TIKRAI 
IMPORTUOTA — REGULIARĖ
KAINA $25.60. PAGAL SPE- 
< TALĮ IŠPARDAVIMĄ TIK $11.95

rtes armonikai. i\.a~ t — 
pirkom didelėj kieky- į H a

•X ARMONIKAS No. 67. dviejų 
J? 19 raktų, 4 bosu. Kaina $6.75. 
#įprasta kaina $15.00).

ARMONIKAS No. 49. 
§ i 19 raktą, 2 bosai. Kaina 
K 'prasta kaina $8.00)..

Parašyk savo vardą ir adresą, tuip- 
pažymėk numerį ir kainą armor.i- 

’.-i ko, kurį tu nori pirkt ir prisiųsk 50r. 
t’‘ persiuntimo lėšoms, o už armoniką 

(13 j A: užmokėsi, kai jį aplaikysi savo na-.
i iuose. Nėra jokios rizikos. Pilnas 
užganedmimas gvarantuotas. arba pi- 

: nigai bus sugražinti. Rašyk šiandien.
(13) 

UNION SALES COMPANY 
15 S. Desplames st.. Dept. 225, 

thieago, III.

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

Į 
į'*
I - 
į r
1 * Phone, West 2491

DR. J. J0MKA1TIS
■ 
I 
I 
J

AMUttCAUNE
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PILIAVĄ.

Lhivai išplauks iš New Yorko
NEVV AMSTERDAM Kovo 24 
yOLENDAM Balandžio 14 
"dusų laivai turi geriausius pa

togumus trečios klesos pasažie- 
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vk-iv-'-dgentų aroa pas

U.YLL.LND america line 
OJ stale St- Boston. Mass.

UNITEDAMERIUN LINES
JOINT SER.VICE W!TM

HAMBVRG AMERICAN LINE

-lu- r. u s įstebėtu met 'šfrirdę taip 
yuiku. muzikų: iš -*mtriausiai įrengtos 
muzikafes skrynutės, kuri ką-tik iir 
P rtnota, iš Šveicarijos. Tai yra štėfeė- 
' a- muzikėlis Instrumentas ir par- 

-avr. puikia muzika ir stipriu pa- 
di-iiimu. Jis ^yąjina kaip snumafo- 
! tik maloniau ir -jrrariou. Jo uliv- 
niniui rekordai! iljcai taiko Ir n<L‘suši- 

imusi. Jis Į?rajina. natri! užsotaimą 
Sprenžma, inęlibČIijas -gėriaurių ar- 
t i.-ių, orkestrų ir benų. Padirbtas iš i 
I'Triaasin piateriolų, su aidžiausia! 
atyda ir akuratnumu. Jis bus geras j 
vi<am jūsų -ęyvertimui. Skrynutė pa-į 
'lirtiu artistiškai iš brarųemedžio. La-J 
ici tfraži ir paranki. 12 plieninių re-! 
kardų duodam* visiškai dykai kartu* 
.-u muzikaie skrynute. Tas tęsis tikį 
laike vieno mėnesio.

Fa'ir.audok šiuo puikiu pasiulymu.; 
1‘asiąsk savo užsaikymą šiandien.; 
Kartu su užsakymu pasiųsk 50c. pa-: 
dengimui persiuntimo lėšų, o likusius į
?u.45 Užmokėsi, kada aplaikysi ir.u-l 
atsalę skrynutę su 12 rekordų savo i 
r.kmucse. .Jei.uru nenžsiganėdinsit, pi- 
r>:xa bu, susražinti. Rašvk šiandien:

(13)
i MON SALES COMPANY

L"> S. Desplaiites Dept. 42. 
Chicago, IH. i

• i*'

KYLA IŠGYDOMA. 
Staarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tani padaryta, kad jus išgydyti nuo 
kylos. Ji yra taip padaryta, kad kartų 
pridėjus nenuser.ka ir tuo budu g-e- 
resnč negu diržas. Jokių diržų ar 
eprenžinn neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIES
3058 Stuart BMg.. St. Louis. Mo.

K BOSTONO J LIETUVA 
per Liverpoolį

Ant naujų, didelių, patogių^ greitų, į 
aliejum deginamų laivų:
I.ACON1A Balandžio 7 ir Gegužės 12 
('VRMONIA ................  Balandžio 12
SCYTHIA ....................Gegužės 26 .

TAIPGI IŠ NE5V YORKO
Personaliai vedama ekskursija j 

LIETUVĄ ir kitas Baltijos valsty
bes, kas UTARNINKAS, ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
persėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Pouthamptone

MAUREMNIA AQUITANIA i j
II
t
i

LIETUVĄ
Laivai i plaukia kas sa-

i. North *.

lovom ant visų laivų. Dide
li valgymui kam
lionai ir puikus dek
trečios

Nauji trijų
"RESOLUTĖ

bariai, sa-

MOU.N’T

riubų laivai
RELIAN-

NAUJOS PLUNKSNŲ LOVOS

Prirengk jas dabar šaltam 
orui. Rašyk dabar reikalau
damas Dykai Didelės Nupi
gini mų Knygos ant naujų 
sanitarių Plunksnų Lovų, 
Paduškri ir Plunksnų. Musų 
dirbtuvės kainos yra labai 
žemos. Dešimts dienų iš

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

American Feather & Pi i Jo v Co. i 
Desk F 12. Nashville. Tein.

berengaria

Pasiekiant LIETUVĄ j 9 dienas. 
Delei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentu arba prie
THE CUNARD STEAM SHIP 

COMPANY LIMITED
126 Statė st- Boston, Mass.

UNITED AMERICAN LINES

LITUS IR DOLERIO SIUNČIAME LIETUVON
Pigiai. Greitai ir Saugiai — Telegrafiškai, čekiais ar paprastu 
keliu po Gvarancija!
PARTRAUKIAME GIMINES Iš LIETUVOS PIGI A! ir GREITAI 
LAIVAKORTES Parduodame į visus Lietuvos ir Europos miestus 
pagal pigiausią kompanijų kainą, viskame keleivius aprūpiname 
draugiškai ir sąžiningai. Rašvkit ar ateikit:

liuhimuh mvEi bureau ika^elVl^reau 
136 East 42nd St, NEW YORK, N. Y.
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rakirpti plaukai ir pleiskanos nėra rua- 
’oni kombihacij.A. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

MfleS
yri mirtinu prieiti Į.kiskaaų. Tik kelis 
kartus pan'nulojus jas iš galvos visiška: 
pranyks pleiskouos. Palaikymui sveikosijj p.

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, uaudolut livffi.ts.

Kaina 65 centai aittiekoee, arba už 75 centus prisiunėiame 
tiesiai iš laboratorijos.

’ Į-. AD. RICHTER & CO.
104-1U So. **** 54•__________________ Broolctyti, N. Y.
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DRAUGIJŲ • ATYDAI!
DirHfll VPV€IiavV’ Kokardų, visokių Ženklelių. Guzikučių, Ant- 
*-z*x VVU W spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
BeflMUadami KatųJogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tžs vardą. 
STIU/PAS’OO„ 90-93 Ferry St. Newark* N. J.

t

prausi.ru


Kas girdėti Lietuvoj.
(Iš-Lietuvos laikraščių)

Iš OKUPUOTOS 
LIETUVOS.

Merkinė. Sausio mėnesio! Lietuvos atstovas p. Vana- 
]>radžioje Šurnų kaime pasakė karštą prakal-
iBerštų valse., Gardino sri- ’ 
ty) buvo nužudyti lenkų 
partizanų organizatorius 
Sergeičikas ir jo žentas. 
Lenkų vyriausybė pasisku
bino prašyti francuzų misi
ją Varšuvoje nusiųsti vieton 
francuzų valdžios ats., kad 
konstatuotų neva lietuvių 
žvėriškumą. Kuomet toks 
atstovas lenkų lydimas nu
vyko nurodvton vieton, tai 
lietos gyventojai klausinė
jami parodė, kad Sergeičiką 
ir jo žentą užmušę patys 
lenkų kareiviai.

šarota su visais savo propa
gandistais ir rakandais, 
sausumos keliais, apleido 

i įšildytą lenkų guštą Klaipė- 
; vienybės, vengti siauro par- • doje...
tingumo. Po to Mažosios

Širvintai. Sausio 31 d. Po
ciūnų kaime lenkai suėmė 
Širvintų valsčiaus valdybos 
narį Joną Gasiuną už tai, 
kad jis prijaučiu Lietuvai.

Lazdijai, Seinų apskr. 
Lenkai užėmę Varviškių 
kaimą f šiaurę nuo Curzono 
linijos, neitralinėje zonoje 
lietuvių pusėje, nesiliauja 
terorizavę ir plėšę neitrali- 
nės zonos gyventojus. Grą
žindami savo "baudimo bu
rių bombardavimu, plėši
mais, padegimais ir kitokiu 
smurtu” už jų reikalavimų 
nepildymą, jie gruodžio mė
nesiui pareikalavo pristaty
ti partizanams iš Padumblių 
kaimo 20 pud. avižų, 6 pudus 
mėsos ir 2 pudu lašinių; iš 
Viktorino dvaro — 2(1 pūdų 
avižų, 10 pūdų mėsos, 3 pu
dus lašinių; iš Kuodžių kai
mo — 20 pūdų šieno; iš Ša- 
tronių kaimo — 20 pūdų 
avižų, 10 pūdų mėsos, 3 pu
dus lašinių; iš Norkūnų 
3 kailinius; iš Dziržų — 
pūdų avižų ir t.t.

v
Lazdijai. Naktį į sausio 

d. apie 20 civiliais .perreng
ti] lenki! kareivių užpuolė 
Kalvių kaimą neitralinėje 
zonoje (į vakarus nuo Kap
čiamiesčio).Paėmę nelaisvėn 
milicijos sargybos viršinin
ką Žuką, išsivedė už kaimo 
ir sušaudė, kitą gi milicinin
ką sunkiai sužeidė.

15

16

Lazdijai. Naktį į sausio 
11 d. į^errėdyti lenkų karei
viai užpuolė Gerdašių kai
mą, šiapus Curzono linijos 
neitralinėje zonoje ir apiplė
šė gyventojus.

Širvintai. Naktį į sausiu 
27 d. lenkai suėmė Porų kai
me (6 kilom. į žiemos lytus 
nuoj Širvintų) neitralinėje 
zonoje pil. Janukaitienę už 
tai, kad lenkams iš jos pa
reikalavus duoti parašą, 
kad ji nori priklausyti Len
kijai, ji atsakė, v kad nori 
priklausyti Lietuvai. _ Janu- 
kaitienė nuvežta V ilniun.

Klaipėdos prijungimo 
iškilmės Kaune.

Vasario 20 d. Kaunas ne
tikėtai turėjo didelę šventę; 
tai buvo Klaipėdos prijungi
mo iškilmės. Jau nuo ryto 
miestas buvo pasipuošęs vė
liavomis. 12 vai. visose įstai
gose darbas buvo pertrauk
tas, krautuvės užsidarė. 
Žmonių visokiti luomų bū
reliai ėmė traukti Karo Mu- 
zėjaus linkui. 12 vai. 40 min., 
kai Klaipėdos laikrodis rodė 
lygiai 12 vai., ministeris pir
mininkas p. Galvanauskas 
susirinkusiai dideliausiai 
žmonių miniai vyriausybės 
vardu pranešė, kad Klaipė
dos kraštas prijungtas, prie 
Lietuvos, kad ten jau iškel
ta Lietuvos Vėliava. Griaus
mingas "valio” buvo atbal
siu p. ministerio žodžiais. 
Toliau p. Galvanauskas pa
sakė turiningą prakalbą 
kviesdamas piliečius musų 
valstybės ir tautos bendruo
se reikaluose laikytis tvirtos

bą, pažymėdamas, kad Klai
pėdos atvadavimas neįvyko 

; dėl diplomatų rupesnių ai 
kokio nors geradario malo
nės, o yra išimtinai vaisius 
tiastangų, kurias padarė pa
siryžėliai kovotojai už te 
krašto išvadavimą.

Prie to pažymėjo, kad Di 
džiosios Lietuvos šauliai pa
gelbėjo Klaipėdiečiams išsi- 
liuosuoti iš 600 metų vergo
vės. Po to p. Vanagaitis 
skambino Laisvės Varpu, 
skelbdamas Lietuvos Tauta, 
džiaugsmingą žinią, kad jos 
atskala Klaipėdos kraštas 
nuo šiol prisiglaudžia prie 
savo bendros motinos Lie
tuvos. Paskiau dar kalbėję 
Šaulių Sąjungos atstovas p. 
Rap. Skipitis. Jis pabrėžė, 
kad Klaipėdos krašto laisvė 
yra išpirkta krauju ir var
gais jautriausių Lietuvos 
vaikų, todėl Uetuvoi šauliai 
ir piliečiai negali sutikti,kad 
toji laisvė butų varžoma bet 
kokiomis sąlygomis. Toliau 
kalbėtojas priminė, kad da
bar lieka musų vyriausiu 
uždaviniu atvaduoti iŠ lenkų 
jungo Lietuvos sostinę Vil
nių. Garsingas "valio” “ 
tvirtino gerb. kalbėtojo žo 
džius.

Kiirtavėnuo^e sausio 21 d. 
vyku didelis mitingas, kur 
niinna rezoliucija griežtai 
irotestuoti francuzų veda
mai politikai ir reikalauja- 
na musų valdžios tuojau už
uiti Klaipėda, jei tik fran- 
;uzai mėgintų lenkus ten 
vesti ir pasižadamą valdžią 
zisaiš budais remti. Renka
ma aukas, daug aukojama 
ęrudais.

t D. L. D. REIKALAI

pa-

WALTERS .SPECIALTY CO.
. 1217 N. BAI LINA ST.. Lept. 2SS. CHICAGO. II.!-

Patarimas Tėvams
ItatURiii vaiku nevalytu ąavo danty, 
y u lėtai nepadarytą ją pareiga ir mokytu 
juos. Geriau yra jiems vartoti i'oigate's 
ttibbon Įkirtai Crearti datoar, negu vėliau
kentėti nuo ėlogu darnu ir blogos sveikatos
toigate's išvalo dantis visiškai ir saugiai. 
Daktarui ir Dentistai vistir tekotr.etidbeja 
Colaate's.
Geri lh.n’is—Gera Sveikata.

KARIELIAI DYKAI!
LANGTIESE, STALTIESE
DYKAI auksiniai (auksu dengti) puikus ir brangus karietą ieną

duosime kiekvienai moteriškei, kuriužsisakys nuo mus naujos mados gra
žias langtiesc ir staltiese ii rekomenduos jas savo kaimynams. Mes net. - 
jejume. ka i jūsų kaimynai, pamate j'S, prašys musų adreso, kad jas už- 
.ooideriuet. šeimininkės, nekreipkit atydą į musų lan •■■'tieses, Jos y«;>. nau
jo modelio. ką tik išėjusios iš dirbtuvės-, tiražus išdirbiniai ir pradirbtos 
jos iš geto ir drūto materiolo, kad ilgai laikytų. Miera tinkama dideliam 
langui, šio. langtiesės patrauks visų atydą. Aprašyt jų gražumą yra -sun- 
1 u, kaip pamaty.-.it savo akimis, tai neatsigėrėsit. Jos pagražins visą jūsų 
namą. .Jos paisiduoda augšta kaina ir tik turtingi žmonės gali jas nusi
pirkt, bet mes norėdami labiau supažindint oubiikų su jomis, per 
t.un.na laika nuiarėm parduot jas labai pigiai. Mes prisiusime setą 
l.ANGTiESir DVIEMS LANGAMS, taipgi DIDELE PUIKIĄ STAI.T1E 

už : 5.75 ir kaipo- priedą prisiusime DYKAI PUIKIUS ir BRANG! L.S 
KAIMELIUS. Moteris! Tik už vieną lt.ngties^ arba staltiese jus užmokau 
kitur daugiau, negu nies piašom už visą setą. Rašyk šiandien. Su laiško 
iiiėk 25 reiktus persiuntimo lėšoms, o likusius užmokusi, kai daiktus u;> 
laikysi. Gyventojai Kanados ir .Uesikos privalo visus pinigus pasiųst iš
kali-. >, lies •:> reikalauja Amerikos paštas.

Darbą pradedant.
L.D.L.D. nariams, beabe- 

ionės, jau yra žinomos šių 
netų Centro Valdybos, rin- 
mų pasekmės. Apie tai savo 
aiku paskelbė Centro sekre- 
orius drg. K. Matuliauskas. 
Cad užimdamas Centro pir
mininko vietą aš noriu tarti 
<eliatą‘žodžių į L.D.L.D. na- 
•ius.

Visų pirma turiu prisipa
žint, kad išrinkimas manęs į 
dentro pirmininko vietą bu- 
.o man visai netikėtas. Bet 
kadangi L.D.L.D. nariai 
^alsuodami sutiko pavesti 
nan taip garbingą ir atsa- 
comingą vietą, tai aš steng
iuos ištikimai tarnaut 
Jraugijai ir pagal visas sa- 
'0 išgales dirbsiu Socializ- 
no labui.

Tad, pradedant darbą, 
įoriu pakviesti visus L. D. 
'j. D. narius, taipgi dabarti
mi ir buvusi Centro Koihite- 
,ą, stoti į energingą darbą. 
Draugijos stiprėjimas pri
klausys nuo to, ant kiek mes 
jajiegsime sąmoningai dirb- 
i. Būtinai reikalinga kuo- 
iaugiausia rašinėti į musų 
>rganus apie L. D. L. D. 
;uopų veikimą, o taipgi vi- 
ur, kur tik galima, kalbinti 

darbininkus dėtis prie šios 
garbingos darbininkų švie
timosi organizacijos. Nerei
kia atsidėti vien ant Centro 
Komiteto, bet dirbti visiems 
įariams, nepraleidžiant jo
kios progos. Kuomet mes vi
ii su savo darbu šiek-tiek 
prisidėsime, tai musų orga- 
lizacija augs, bujos ir savo 
ižbriežtajį tikslą tinkamai 
itliks.

Tad visi, L. D. L. D. Cen
tras, rajonai, kuopos ir pa
dieniai nariai, stokime prie 
darbo ir stiprinkim musų 
3rganizaciją. Jeigu dirbsi
me su pasišventimu ir ener
gija, tai pasekmės bus pui
kios.

; Lenkus išbaidė iš Klaipėdos.
Lenkai Klaipėdoje turėjo 

savo atstovybę, kuri buvo 
praminta "Propagandos mi
nisterija”, kadangi ji dau
giau nieko neveikė, o tik vą- 
rė propagandą ųž lenkišką 
”freištatą" Lenkų atstovu 
Klaipėdoje buvo pagarsėjęs 
agitatorius. tūlas šarota. 
Užėmus sukilėliams Klaipė
dą, šarota ten pasiliko, prie 
savo "propagandos ministe
rijos” pasikabinęs dar fran
cuzų vėliavą, kuri, kaipo 
globėja, kabojo augščiau 
lenku vėliavos. Bet ir ienku- 
eiams Klaipėdoje prisiėjo 
riestai: jiems teko apleisti 
per tris metus ten "užka
riautą placovką".

Mums praneša iš Klaipė
dos tokių smulkmenų apie 
šarotos ir jo kompanijos iš- 
gujimą.

Francuzams ir anglams 
apleidus Klaipėdą, vyr. lais- 
vanorių vadas Budrys ]>a- 
siuntė pas Šarotą savo ad
jutantą pasiklausti, ar ne
reikia jam duoti keletą lais- 
vanorių, kurie pagelbėtų nu
kraustyti ir išgabenti tos 
"propagandos ministerijos” 
rakandus.

Dėl tokios ”apiekos” po-: 
nas šarota labai nusistebė
jęs ir pareiškęs, kad jis ne
siruošia apleisti Klaipėdą,' 
kad jam francuzai pavedę 
sustatyti Klaipėdos krašto 
statutą, kad, jo žiniomis, 
Lietuvai Klaipėdos krašto 
suverenitetas nėra perduo
tas. Į tai p. Budrio adjutan
tas atsakė, kad jis tokiose 
gudrybėse mažai nusimano, 
o jis tik turi uždavinį pa
siūlyti "pagelbą” iškraustyti 
lenkų atstovybę iš Klaipė
dos; prie to pareiškė, kad vis 
vien jis atsiųs keletą laisva- < 
norių, kurie tokią pagelbą 
suteiktų. Po to, p. Šarota 
buvo nuvykęs pas p. Budri, 
kurio prašė, kad paliktų jį

'v P. B. Songaila, 
L.D.L.D. C. Pirm., 

20 Crary Avė. 
Binghamton, N. Y.

•>

Vėsos sovartojimas 
Suvienytose Valstijose.

bilijonai svarų mėsos ir du, AR ŽINOT, KAD — 
ir vienas trečdalis . bilijonų:' • Daugelis pasiturinčių Amerikos lie- 
4”arn tanku Yvu tdi P° . kaiei apleido Suvienytass -driĮ taukų. 11d tai t»t",Valsiijbis,‘^> dabar ir vėl norėtu grjž- 
dziausia taukų produkcija, L-* ųcgal. »es jiems tenai nepatinka 

’p'* • - rsocia!ėl-ir ekonominė Europos pads
is? Vienok jau daugelis jų sugrįžti 

latgali,’tiek neturi iš ko. Ar jus žinot, 
tad jus nnįylėtmnet rūkyti gerus cigu- 
.ętus. jgiga šiandien pradėtumui ru- 
cjrtįi llylinjr

Pinigų kursas ir mažos 
Furopos šalių pirkimo įei- 
gosskaudžiaiatsiliepia į mė
sos išgabenimą iš Suvienytų 
Valstijų. Beveik visai neiš- 
siunčiama jautienos, ir nors 
visuomet išgabenama daug 
kiaulienos ir taukų, bet per 
pereitus keturis metus ir šis 
išgabenimas sumažėjo. Pa
staruoju laiku taukus smar
kiai pradėjo pirkti Vokieti
ja. 1921 m. išviso išgabenta 
893 milijonai svarų taukų. 
Anglija daugiausia suvarto
ja Amerikos taukų, o Vokie
tija užima antra vietą,

F.LJ.S.

FARMOS
PARSIĮH ODA KARMA.

Senatvės delei parduodu bei 
įau ant namo savo gerai išg; 
200 skėrių fermą, su lankomi • 
nis, padarais ir gyvuliai.-.

K. PRANAITIS 
Granhy, Mass.

Iš ORLAIVIO BANDYS 
PAGAMINT| LIETAU^.
Corneil 4Jmvm-sibetė* pFe- 

fesorius Wilder D. Banc- 
i oft ir keliatas kitų moksli
ninkų susivažiavo West Vir
ginijoj daryt bandymus, ar 
negalima iš orlaivio kontro
liuoti debesis ir lietų. Visų 
pirma jie bandys pagaminti 
lietaus, pildami "ant debesų 
stogo" elektrizuotas smiltis. su 
Toliaus bus bandoma išbl lš-j r 
kvti rūkas ir tuo budu pra-i 
šalinti lietų, kuomet jo ne-Į — 
reikia. «

Tokie bandymai buvo jau 
daromi Ohio valstijoi ir lie
tų pasisekė iššaukti.

mai- 
y ventą 
. girio

ti®)
Į

-n k < ir < -k

Nuga-Tone
Pasekate pa 2t diena 
arta gražiname Hmm

kombinaciją: jis sutinkąs 
nuimti lenkų vėliavą ir ger
bs nuo atstovybės, kad |ik 
jam, jau kaip privaeiui as
meniui, butų leista pasilikti. 
J tai p. Budrys atsakęs, kad 
p. šarota gal palikti ir lenkų 
vėliavą ir gerbą kaboti prie 
tuščio rūmo, o pats su visa 
savo kompanija turi tuojau 
išsikraustyti. Tuom tos ne
paprastos "derybos” ir bai
gės. Ir vasario 20 dieną p.

Suv. Valstijų žemdirbys
tės Departamentas surinko 
skaitlines mėsos suvartoji
mo Suv, Valstijose per 1922 
metus. Pasirodo, jogei Su
vienytų Valstijų gyventojai

922 metais suvartojo daug 
daugiau mėsos, riegu kada 
nors pirmiau.

Sulyg šitų skaitlinių, kiek
vieno asmens paprasta mė- 
stfs norma 1922 m. susidėjo 
iš 61.4 svaro jautienos, 7.3 
syarų veršienos, 5 svarų 
avienos ir 76 svarų kiaulie
nos, Išviso 149.7 svarų mė
sos, Tokiu budu 1922 m. 
Suv. Valstijose suvartota 
šešiolika ir vieną trečdali 
bilijonų svarų mėsos.

Pavertimas kornų į tau
kus yra viena iš didžiausių 
gamybų šioje šalyje. Ameri
kos taukai yra siunčiami į 
visus pasaulio kraštus. Iš 
paskerstų 67,950,745 kiaulių 
1922 m. padaryta suvirs 9

PARSIDUODA KARMA.
■ 272 akrai žemės. 120 akrų diriia- 
, r.os, 152 akrai ganyklos ir miško.

Yra dvi ganyklos ir p-er abi upė bė- 
?a. Daug vaisinių medžių, 8 ruimu 
-tūba, didelis šteibelis ir daug kito
ju reikalingų budinkų. Žvynuotas 
:eifes eina pro pat stubą, mailė ir

• -lusė. lig miesto, mailė ligi mokyklos. 
<emės kaina •'>6,000. įmokėti $2,.500, o 
:ku$ius ant lengvo išmokėjimo. Ta
vu parduoti iki 5 d. Balandžio 
April), nes penktoje dienoje Balan-

ižio bus ’’public sale”. Platesnes ži
gas Nuteiksiu laišku. Adresuokn:

C. T. HALSK18 (13)
Bo.v 37. Port Matilda. Pa.

‘KARMOS. 60 akerių, geras namas, 
:>arnė — $1700, (mokėt $1000. 110
tkęrių, IO karvių, arkliai, budinkai ir 
i.ar.kiai: savininkas parduoda pieną 
'.Vaterbury — $10^000, į-uokėt 83,500. 
'500 fermų turiu pardavimui visokio 
Hdumo ir visokia kaina po visą Nau- 

Anglija. Mortgages ir paskolą 
duodu Waterburyje ant nuosavybi’i.

• Su teisingu reikalu atsikreipkite pas 
PETER CittKOT 113)

■ L1LLEY BUILDING. 
VVATERBURY, ( uNN.

PADAEA TIRŠTĄ. RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR M0TERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pas i bodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistu* svaiginan
čius. bandyk NuKa-T<m? ir per -.itikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtos visut žmogaus Ligtų 
tokiu kaip Ulonas apetitas, negruomulavimaa viduriu.. sstzai ir 
išpūtimai, užketėjimas skiives. tulžims, anemia. kankinimai reu
matizmo. skausmai galvas, ncuralgia. štokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieganti, paeina nuo .stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniue.to kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme reniase ant nervu najiegos. 
kurios didžiauaei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu .ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kode!? 'todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiv sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nurundytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie yj>ątingai Inaistingi į Geležę ir £ 
Foslorą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone j»riduoda gyvybę jaknoms. pastiprin grobus teip. 
jog je tuštinase regulariškai., Atgaivin inkštus, išvara laukai 
nuodinies atmatas. Niera dauginus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nusra-Tone duos.Jutr.s stebuklingą 
apetitą, giara gruomulavoną, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavigao jo, priduos raudo
numo veidui ir žibnmą akiems? Nuga-Tvne padarą tvirtūs. rustus^ 
vyrus ir sveikesnes Ir puikesnes moteres. Nujęa-T.one netalpin savyj jokiu migitemu ar 
daromu panrotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jąl.io neparanukunoo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiemą 
savu pretelems. ' ' ‘' '' " _ ‘ ’ ..

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANOJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) dnlens* 
už boakute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (SO) paKulu, arba vieno mėnesi 
Sydyme- Gale te pirkti seses bonkutosK arta šernus menesius rydymo už penkiur ($5.00) 

šerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) 4*eau ir jtapą ne busi už<anedintas pa
sekmių. sugrąžink bonkute ir pilsus. .o mes ūmai cugraiisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes įmanė riziką.

PRISIŲSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
s’atioual Laboraiory. L. ži— 101S S. Wabash Avė., Chicago, iii.

Gerbiamieji: įdedu čiorais $.................... ir meldžiu prisiųsti man.................  . boaKut
Nuga-Tone.

"NĖR PIENO. NĖR 
ŽMOGAUS".

Parašė C. Houston Goudiss
Maisto tyrinėtojai skelbia, kad niū

rias yra didžiausias "apsaugos” 
tas.

Tas reiškia, kad jeigu zmog»r.s 
maiste trūksta kokių pors dalių pa'ai - 
tymui žmogaus sveikatos, tai ,aunas 
iįii tuos trukumus užpildyti.

Pienas pats per save vra visiškai 
pi i nas maistas, kuris užlaiko savvjė 
viską, kas tik žmogui reikaiūiga. Di- 
oeli žmonės, kaip lygiai ir vaikai, je:- 
p?u nevartos tinkamo maisto, jų kū
nai silpnės ir bus nenormališki.

Vienok darbininkai žmonės neturi 
nei laiko, nei progos studijuot, koks 
maistas kūną auklėja, o koks apsun
kina jį.

Bet visi žino, kad pienas yra ge
riausias maistas ir todėl reikalinga 
jis vartoti prie kiekvieno valgio.

Pienas turi visus tuos elementu;, 
kokie žmogaus sveikatai yra reikalin
gi. Jis yra lengvai suvirškinamas ir 
todėl neapsunkina žmogaus vidurių.

"Daugiau pieno prie valgių!” tai 
yra svarbiausia iškaba ant stulpo ke
lyje prie sveikatos. Jeigu tu gali gaut 
tyro pieno kasdien, ta: pirk ir sunau
dok visą kvortą, o ta- pavaduos sva
rą mėsos.

Jeigu nėši tikras apie pietyrumą ir 
svarumą, tai geriau pirk Boideno 
Isgaruodintą Pieną, kuris tarnaus 
kaipo karvė jūsų virtuvėj. _

Niekuomet nebuvo ubejooės apie 
Bordeno pieno švarumą, nes jis vi
suomet švarus, tyras ir maistingas. 
Jis tarnauja visuomenei kaipo ge
riausias maistas per 63 metus.'

___ _ L-_____ —___ _ i

fak.mos: karmos:
Štai parsiduoda New Jersev fer- 

.•uos. Turiu didelių ir mažų. Tos fer
mos randasi netoli Nmvark, N. J. Ny
rintieji Įsigyti fermas klauskit laišku 
arba ypatiškai pas < 15)

MIKE CHl RINSKAS
Box 46. Saųd Brook. N. J.

FARMOS! FARMOS!
Gerbiamieji lietuviai; Apsigyvenkit 

;nt geru žemių, tarpe avo tautos 
įmonių, kur yra suvirs 400 lietuvių 
ipsipirkę fermas. Lietuviams apsigy- 

ar.gląi traukiasi šalin, palikda- 
geriausias fermas.

j 
įvenus

Aš kaųx> seniausias ūkininkas šios 
•įpielinkčs žinau šitą kraštą gerai, to
lei .galiu suteikti geriausius paturi- 
nu's kaslink fermų pirkinio. Jau 9 
'Uotai kaip palarnaiiją lietuviams 
fermų pirkime ir šįmet surinkau G3 
fermas pardavimai. Daugelis fermą 
pajsiUuoda su gyvuliais, padargais ir 
apsėtais laukais. Karmos parsiduoda 
tmt lengvu išmokėjimų.

Šime t fermos yra labai atpigę, to
dėl nesiduokit miestų agentėliams 
save apgauti, bet atsišaukit prie ma
nęs, o aš suteiksiu kuoteisingiausi 
patarnavimą. Reikalauk fermų apra
šymo. (12)

X)HN A. ŽEMAITIS.
R. 1 Bo\ 17. Founlain, Mich.

DYKiURMAnzm 
SBGAimEMS.

Vardas ir pavardė ...

Gatve ir numeris. .

Miestas. ..

•t

Vaistu*.

KORTOS!

Il

.Vak'Vl’ll l'r'M

KORTOS!
No. 1. Laimės Spėjimo Kortos 

gerai žinomos Mariame Le Nor
manui, garsios mystiškos franeuzės 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems ir biedniems, karaliams 
ir k«Įnigaikščianis visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortų su 
paaiškinimu kaip įspėti.. laimų, 
tik $1.00. "V

No. 2. Suženklintos Kortos, Į ku
rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausią magikų ir 
kaziminkų. Kaina už kaladę su 
paaiškinimu kaip jas pažinti 
tik $1.50.

No. 3. Suženklintos kortos ge- • 
resnio išdirbimo. Kaina su paaiš
kinimais tik $2235.

Mes gvarantuojam užganėdini- 
mą arba sugrąžinam atgal pinigus.

Prisiųsk tik 25c. padengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk kokio nu
merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaikysi kortas savo 
namuose. Adresas: (12)

PRACTICAL SALES. CO.
1219 NORTH IRVINU AVFk. Dept. 2(M>. CHICAGO. ILL.

Didžiausias Napiįintaas Nttii Istorijej
Niekuomet pirmiau nebuvo tokio di'ielio nupiginimo 

parsiduoda taip pigiai, kaip niekur klk__ 
teresuos žmont r ir visi stengsis
<ruinu. '

J
daktaras 1 

f. matmb n
LIETUVYS GYDYTOJAS

Priima ligonius sekančiomis 
valandoHiis*

Nuo l—o po pietų;
Nuo 7—d vakare.

8709 JOS CAMPAU AVE^
DETROIT, MICH.

Mes turime naują 
metodą trvdymui ro- 
matizmo, kurią mes 
\ pasiusime j hamus

/kiekvieno šio laikraščio 
skaitytojo, kuris ti’. 
pareikalaus. Jeigu jus 
tarit- skaudėjimą jūsų 
muskuluose arba sąna
riuose. ' jeigu jus ken
čiat skausmą oro per
mainose, štai proga JšT 
bandot naują metodą, 
kujfc'jtfBieipa pjgMi ir 

, jo -»rmta:ns. Jeigu jusu 
y^ir- -chroniška ir užsisenėjusi 
los gyduolės jums negelbėjo, 

“e-9^pa)ariąm išbandyt metodą, 
SUr * mes P^*unči*m DYKAI išban-

DYKA1 MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom nuo jūsų jokių pini

gų, tik prisiųskit savo adresą. Mes iš- 
siųsituc jums apmokėta pasta DYKAI 
IŠBANDYMUI musų metodą. Šim
tams šita metodą pagelbėjo, pagelbės 
ji ir jums. Nepraleiskit geros progos 
pasinaudoti. Rašykit šiandien, jeigu ,h»s kenčiat nuo romatizmo.

FLEASANT METHO1J CO.
Dept. X I

3624 No. Ashland avė.. Chicago, III.

// ‘Jr
1 :’ *! ' fllI. L.£-į i

„..i--- J — 15000 langticsių
Kitur. Šis stebėtinai pasiūlymas užin- 

pasinaaciot šiuo nepaprastu pi-

dabai 
puikiau, 

patraukiančias
Užsisakykit 

Naujausias ir 
sias, 
kiekvieno akį, iangtie* 
sės. 
naujos, ><ą tik iš dirb
tuvė: 
tiesė gvarantuota. 
todėl užsisakant nėra 
jokios rizikos. Lang- 
tiesė N>. .’lįū yra pui
ki patelio Kurtina, pa
daryta fc geriausio 
tinklo, su gfežiais ap
kraščiais, viena kurti
na tinkama vienam 
langui. Tinla prie viso
kią langų. Kaina laike 
šio išpurdavimo tik 
$1.75 už Vieną arba

Jos yra visiškai
Kiekvienu. lang>

ir

v

354.

k

$6.40 už keturias. (Reguliarė kaina $2.50 už vieni}). No. 354 — atskira 
panelio kurtina, padirbta is geriausio tinklo, naujos mados, su gražiais ’š- 
marginimais, labai gražiai atrodo, taip kaip matot ant šio paveikslo. 
Spalvos baltos ir naturalės. 2’/į jardų ilgio ir 44 coliu pločio. Tinka kiek
vienam langui. Ši langtiesė bus puikus ornamentas jūsų namuose. Regu 
liarč kaina §5.00. Bet laike šio didelio išpardavimo mes atiduodame tik 
u;. $3-50 vieną arba 4 i 
vienos. Už dvi langtieses _ __ __ ,___ __ „
kaip jus norit. Prisiųskit 35c. už persiuntimo lėšas, 
kaip Jangtieses aplaikysit savo namvooa. Kadangi 
trumpa laiką, tai pasiskubi likit. Rašykit šiandien.

y UNION SALES COMPANY
15 S, PeoplaHies SU, Dept. 662,

už $13.00, taip kad jus sutaupot po 
-sės No. 355 ir už dvi No. 354 tik S

• $1.00 ant kiet- 
— $9.70. Galit pirkt 

o likusiu? užmokėsit, 
šis pigumas tęsis tik

< 13»

Chicago, iii.
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8 KELEIVIS

Didelis Masinis Lie
tuviii Mitingas.

ĮVYKS ŠIOS PĖTNYČIOS 
VAKARĄ SO. BOSTONE.

cas” ir ne "Lazuli ’ iš i’u 
jos, liet paprastas api< 
kas, William Jonės is N 
Haveno. Pirma jis toki 
ni varė Bango re, Maū. 
stijoj, bet tenai pavogė ' 
liendro pačią ir pabėgo . 
tonan. Dabar jo be-’u 
skundžia ji da ir už ' 
paviliojimą.

Kalbės tik ką atvykę iš Lie
tuvos K. Norkus ir J. Račys, 
o taipgi adv. Bagočius ir 

abudu "Keleivio” redak
toriai.

Ateinančios pėtnyčios va
karą, 23 kovo, Lietuviu Sa
lėj bus didžiausis masinis 
mitingas, koks tik yra kada 
nors So. Bostone buvęs.

Mitingas yra šaukiamas 
dėl susidariusios labai pavo
jingos Lietuvos padėties. 
Lietuvos vyriausybė griuvo, 
Seimas paleistas ir Lietuvos 
Respublika dabar pasilieka 
be jokios teisėtos valdžios. 
O tuo tarpu iš rytų į Lietu
vos žemes laužiasi lenkų 
buržuazijos legijonai, o iš 
vakarų tebėra da neužbaigti 
Klaipėdos krašto reikalai. Ir 
nėra kam tuo rūpintis, nėra 
organizuotos valdžios. Sei
mo rinkimai bus tik gegužės 
mėnesy. Kas per tą laiką ga
li atsitikti su Lietuvos Res
publika, niekas nežino.

Lietuvos veikėjai šaukiasi 
Į mus pagelbės. Socialdemo
kratų partijos vadas Stepo
nas Kairys muša telegramą: 
"Draugai, padėkite laimėti 
Lietuvos darbininkams!” 
Liaudininkų ir valstiečių at
stovai Jonas Vileišis ir šle- 
ževičius* telegrafuoja advo
katui Bagočiui: "Kuogrei- 
čiausia važiuok Lietuvon!”

Bet padėti Lietuvai šito
kio krizio valandoj, tai ne 
vieno žmogaus ir ne vienos 
organizacijos darbas. Todėl 
šios pėtnyčios vakarą So. 
Bostone yra šaukiamas Ma
sinis Visų Lietuvių Mitingas 
Lietuvių Salėje, kur bus or
ganizuojama Lietuvos Res
publikai pagelba. Prakalbos 
prasidės lygiai kaip 8.

Kalbės tik ka iš Kaunu at
vykę drg. K. Norkus ir gim
nazijos mokytojas J. Račys. 
o. taipgi vietiniai: adv. Ba
gočius, J. Neviackas ir S. 
Michelsonas. Įžanga visiem: 
dykai.

Į šitą mitingą yra šaukia

dymais valdžia daugiausia 
rėmėsi, buvo labai tamsios 
įeputacijos, ir vėliaus ji pri
sipažino, jog ji nieko apie 
Sacco ir Vanzetti nežinanti 
ir kalbėjusi tik taip, kaip 
buvusi primokyta.

Kiti valdžios liudininkai 
taip pat prisipažino, kad jie 
buvo kapitalistų agentų pa
pirkti ir visi melavo. Rodos, 
pasidarė visai aišku, kad 
Sacco ir Vanzetti yra visai 
nekalti dėl tos piktadarys
tės, dėl kurios jie buvo pa
smerkti. bet nežiūrint to, 
naujas jų bylos peržiūrėji
mas buvo vilkinamas, tuo 
tarpu jiedu buvo kalėjime ir 
darbininkai visai nurimo. 
Taigi protestuodamas prieš 
toki nežmoniškumą, Sacco 
apskelbė bado streiką. "Jei 
niekas ^nesirūpina mano pa- 
liuosavimu, tai bado mirtis 
mane paliuosuos", jis paša- Pu plėšiku 
kė savo advokatui. Ir nuo to 
iaiko jis atsisakė valgyt.

Purvini kapitalistų didla- 
piai pradėjo jį šmeižti, me
luodami, buk Sacco taip iš
lepęs, kad kalėjimo valgio 
jau nebenorįs valgyt, todėl 
apskelbęs neva bado strei
ką: ištiesų gi jis neoadaująs. 
bet valgąs vaisius, Čokoladą 
ir kitokius poniškus daiktus, 
kurių jam pristatą jo drau
gai.

Tai buvo šlykštus pasity- pradėjo kraustyt 
Čiojimas iš mirštančio žmo- nius. Tuo tarpu pro 
gaus — pasityčiojimas ir tūlas 
šmeižimas tuo i” 
Sacco negautų visuomenė 
užuojautos, 
met

Išvogė 35,000 galionų 
spirito.

Valdžios agentai > ' - 
kad iš Suffolk E.xp r. 1 
sandėlio, kuris randas: > 
Bostone po Xr. 401 Sun.z. 
st.. yra išvogta 35,000 ea - 
nai spirito. Tas spiritas 
vo sudėtas tenai su va' - 

turi u'.- 
.<}11< I i i i.: 
krinmią.

žinia ir kompanija 
stačius valdžioje 
kaucijos kaipo užtik 
kad ji to spirito niekam i. 
parduos.

Yra manoma, kad s: 
spiritą išpardavė čegim 
riams patįs kompanijos v; 
šininkai. nes dabar jie o;ė 
go ir valdžia jų jieško.

p

Šovė plėšikus.
i užpuolė an 

vakarą tūlo Aoamso '. aL 
mujų daiktų krautuvę k 
būry. Adamsas plėšiku.' a 
mušė ir išsivijęs paskui ju- 
ant gatvės šovė tris kart'. 
Vienas šūvis matomai pat;, 
kė. nes plėšikas suriko ir 
klupo, het paskui šlubu--k 
mas nubėgo.

Plėšikai pašovė žmogų. 
Ant Westland avenue 

plėšiku užpuolė juodveid: 
iam k' 

Ii 
Billard. Bijodami, i 

tikslu, kad jis nepašauktų policiją. ; 
šikai liepė jam sustot.

Ir dabar, kuo- lard nepaklausė, ir nlėd 
nuo bado kalėjime Sac- pradėjo į ji šaudyt, 

t o išėjo iš proto, ta pati ka-sunkiai sužeistas, 
pitalistų spauda pradeda pabėgo, 
skelbti, kad jis ir ;:irma bu
vęs beprotis.

Bjauresnę niekšystę sun
ku ir įsivaizdinti.

Nedrąsus plėšikas
Į žydelio Brov.no drai? 

krautuvę ant Broauvtav 
ėjo aną vakarą vaikėzas 
atkišęs revolveri pareir 
vo pinigų. Tuo tarpu k 
tuvėn užėjo dvi moteris 
plėšikas nusigandęs pabei 
Turbut da neįpratęs

'Princas Lazuli” pateko už
grotų.

Šiomis dienomis Bostono 
laikraščiuose pasiskelbė tū
las "princas Lazuli”, sakyda
mas, kad žiūrėdamas Į žmo
gaus delną arba į krišpolinį 
skritulį jis.galįs išskaityti ir 

mi visi So. Bostono ir apie- atspėti visą žmogaus ateitį 
linkių lietuviai. Ateikite vi- ir jo laimę arba nelaimę, 
si ir pasakykit apie tai savo Vienu žodžiu, jis galis atsa

kyti Į visus gj ______ 12_
simus: apie meilę, ‘ 
apsivedimą, persiskyrimą ir 
t.u

Apsigyveno tas apgavikas

iF. Juška risis su pagarsėjo 
siu drutuc-liu iš vakaro 

i Lietuvių čampijonas 
ika šiame ketverge ture 
mažai prakaito išlieti 
paguldys vakarų dr 
Moodv. Jei Juška ir ši 
laimės, tai už trumpo ’aik i 

• gaus progą ristis su les 
Ijaučiu Stasiaku. Bėro, šia 
(ketverge risis italų čam; i 
Inas Calza su lenku čampi:o 
(nu Stasiak. Kadangi jie! 
(yra žiaurus ir vienas ant;- 
i neapkenčia, tai gal bus 
kraujo praliejimas, k 

'nes bus Grand Oj)era H< I
!

pažįstamiems.

Sacco išėjo iš proto 
kalėjime.

Nicola Sacco. išbadavęs 
kalėjime apie mėnesį laiko, 
šiomis dienomis išėjo iš pro
to. Jisai apskelbė bado strei-' 
ką kaipo protestą prieš 
Amerikos darbininkus, ku
rie nieko nedaro, kad pa- 
Jiuosavus jį iš kalėjimo. Jis 
ir jo draugas Vanzetti buvo 
suimti anais metais laike 
ablavų ant radikalų. Apie tą 
laiką netoli Brocktono plėši
kai užpuolė čevervkų kom
panijos kasierių su pinigais 
ir užmušę jį pabėgo. Valdžia 
suvertė šitą piktadarystę 
ant Sacco ir Vanzetti. Kalti
namieji pristatė liudininkų, 
kad laike to užpuolimo jie 
buvo visai kitur, net kitam 
mieste. Bet tas nieko negel
bėjo. Sacco ir Vanzetti bu
vo pripažinti kaltais pirmo 
laijisnio žmogžudystė.) ir 
jiems jau- pradėta ruošti i 
elektros kėdė. Bet kada vi
sam pasaulyje pakilo darbi
ninkų protestai ir prieš 
Amerikos ambasadas visur 
pradėta rengti didžiausių 
d em onstracij ų, nuteistu j ų
advokatai pareikalavo per
žiūrėti bylą išnaujo. Todėl 
teismas bausmės jiems da 
nenustatė ir abudu nuteis
tieji iki šiol ča sėdi kalėji
me. Tuo tarpu išėjo i aikštę 
kad buvusieji valdžios liūdi- ; 
ninkai buvo pasamdyti ir 
primokyti kreivai liudyt. 
Viena moteris, kurios paro- dė, kad jis

Domininkas Budvič 
Hyde Parke šildė užšalusia- 
paipas ir uždegė namą. Ka
da pribuvo ugnagesiai s; 
policija, jo skiepe rado b-. - i, uo hčiiio atoct*;. _ • Jj 1 - • T.

ii i visus įvvenim'o klau-|vor? ,'.r "“S?1!1" , G
r inio-n- pasiūlė jiems po $2->. kad ;
-vK-no b. Kvlėtų. Bet jis buvo areštia -

- ‘ tas ir teismas nubaudė ė 
ant 8100 už bandymą pa-

■ rr ai _ ~ -i • pirkti valdininkus,ant Dudley gatves puikiam - 
kambary* ir imdavo už savo 
"patarnavimus” nuo 83 iki 
85. Ir jis darė didelį biznį, 
nes moteris, o ypač turtin
gos ir išlepintos draugijos 
"ie-idės”, kurioms rupi tiktai 
gražus vyrai ir visokios 
avantiūros, ėjo pas jį virti
nėmis.

Mokslas žino, kad stebu
klų pasaulyje nėra ii’ negali 
būti; kas bus ateityje, to ti
krai niekas negali pasakyti, 
todėl imti užtai pinigus yra 
apgavystė ir Amerikoje 
praktikuoti toki biznį neva
lia. Taigi pas šitą "pranašą" 
nuvyko du policijos atstovu 
civiliais drabužiais ir pasisa
kę esą stambus biznieriai, 
paprašė, kad jis išburtų, 
koks Bus jų biznio pasiseki- 
vnas ateityje. Žiūrėdamas Į 
jų delnus, "žinovas” pradėjo 
pasakot, kad jų fabrikai 
augs ir bujos, kad įvestyti 
jų pinigai atneš didžiausių 
dividendų, ir tt. Kada jis 

išpranašavo” visą ateiti ir 
paėmė iš jų po 83. policma- 
nai jam pareiškė, kad jie nė
ra jokie biznieriai ir jokių 
fabrikų neturi, o yra tik pa
prasti valdžios atstovai ir 
areštuoja jį už ėmimą pini
gų apgavingorii priemonėm.

Ir "princas Lazuli” atsidū
rė belangėj. Tardymas paro- 
” ’ 1 jis nėra joks "prin-

I Iiv I? . •> I?•<
-į-’ą
i 
i

Teatras.
' v°r?^ Va^ v®ka-
>o. Bostono Lietuvių Sa-

A. I). p. p. S. 31 kuopa 
.A) scenoje veikalą ”Dar- 
mxai su Fabrikantais”.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA LABAI 

PIGL4I.
šeimynų namas, pu. --------------- r r~ 5f
■tanus, su visais įtaisv- 

•is. Yra vietos dėl 3-jų ka- 
garadžius. Kernių atneša 
ėnesį $105. Kaina $10,500. 

randasi geriausioj 
:ej DORCHESTER’YJF. 

kitę G. I. ŠALTIS.
H SEIKA ir MIKOLAINIS 

REAL ESTATE ir 
INSLRANGE

i 25 Broaduių.So. Boston, 
Room 5, Tel. 2805-J.

Taupyk 
šiuos 

Leibehus
SIS

I

j
Dek-i
Brangių
Dovanų

PRAŠYK
SAVO GROSERMNKO

DUOT

STANDARD

CBALLENGE PIEKO
VARTOK Ki lt lik PIE
NAS IK Cl KRL-S YRA 
REIKALINGI.

tž ŠIUOS LEIBELhS GAU
SIT BRANGIAS LGVANAS 

PASIŲSK BILE KIRILO 
ADRESU. KURIE RAN
DASI ANT LEIBEUO UŽ
PAKALIO, REIKALAU
DAMAS ILIUSTRUOTŲ 
PREMIJŲ LISTO.

"Verta taupu šiuos Lcibc iius”

Tel. South Boston 2613
Residem-e Aspinwall 0581 

SUSAkNE M. PUISHEA SHALLMA 

(PUlšlL’TĖ)
Lietuvė Moteris Advokate

253 Broadway, So. Boston. Mass.

ii ADVOKATAS f

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
rendavojame automobilius dėl pasi- 

tf ir užlaikome espertą
mekaniką dėl sutaisymo mašinų. (?)

PETRAS JAKIMAVIČIUS
541 East Broadnay.

South Bos ton. Mass
Telefonas: So. Boston 51370.

j H. G. McDOWELL
J VEDA VISOKIAS BYLAS VI- 
'! SUOSE TEISMUOSE. RODĄ 

I DUODA VISIEMS DYKAI.
i j KREIPKITĖS PPATIŠKAI 

ARBA LAIŠKU (-)
; H. G. McDOWELL
< 80 \VAl.L ST, Rootn 617,
; NEW YORK. N. Y.

važinėjimo;

REIKALINGAS PARTNERIS 
ARBA GALI PIRKT.

Y . -yru, moterų ir vaiku drapanų 
aatuvės Cambridge, Mass. Esa- 
:versti parduoti arba partnerį 
. nes vieną iš vedėjų patiko ne

ndres. Gera proga įsigyti 
r pelningą biznį, kuris yra iš- 
oer daug metų tarpe lietuviu 

Staučių. Atsišaukite greitai, nes 
pavasarį prasideda smarkiai, 
kalingas darbininkas. Pata

lu i bizn visiems - Vytams 
> - ir merginoms ir nepaisyti. 

: as nebuvęs biznyje, bile tik 
ardą pasirašyti'ir pinigu tu 

:e porą tūkstančių. Pardavėjas 
visas biznio paslaptis .ir į 

kiiko busi atsakantis biznie
ji not. kad nei vienas negimė 

Informacijų klauskite 
ar laišku:

Y'iBRIDGE SALES CORP.
; t smbridge St. arba 647 Main 

CAMBRIDGE. MASS.

Taupyk 
šiuos 

Leibelius

Delei
Brangių
Do’. anų

Tel. Beark 6»»J

OR. N. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENGRIŠKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 

x Taipgi kraujo ligą ir 
Reumatizmo.

Valandos: Nuo 9 ryto iki
9 vakare.

IJ6» W ASHINGTON ST. 
BOSTON. MASS.

i

i

St..

AR ŽINOT, KAD —
ačiai pranašauja. kad netru-

- galima kontroliuot orlaivių 
,:i su radio ir nustatyt šaudv- 

. ; i b? aviatorių juose? Ar ži- 
kuomet jus perkat Ilelniar 

s. jus gaunat tyra Turkišką 
pinigą vertes?

LIETE V1AI 
SIUVĖJAI. i

Matulaitis ir 
Nesiackas

Siuvam 
šiai ir 
jaustos 
vyrams 
nas,
išvalom nu-

;v
5 
;»
;»

' » 689

fieriaii- 
naujau- 

mados 
drapa- 

pataison 
ir

dažom. Kas no 
rite turėti 
ras il
sios mados dra
panas. ateikite 
pas mus po nu
meriu (-)

SO. BOSTON. MASS.

Ų i

i 5

ge-
naujav.-

J USV PAINTERIS

JACKUS STARKUS
gyvena po numeriu

\V ashington St, Dorchester
. Dorch. 3737—YV. (-)

DAKTARAS 
JOSEFH WEINREBE
MEDICINOS DAKTARAS

90 llunlington Avė, Back Bay, 
Boston. Mass.

Medicinos profesorius Universi
tete. Specialistas kraujo, skuros 
ir slapūnu ligų, taipgi ronia- 
tizmo. Taipgi gydo moterų ir 
vaikų ligas. Kalba lenkiškai. 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 7 va
kare. Pėtnyčioniis ir nedėliomis 
priima pagal sutarti. 110)

Telefonas Bark Bay 379. 
Res. Ro.vbury 6s57-M.

i!

BARAVYKAI
Ką tik atėjo siuntinys pui

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

1 svaras ....
6 svarai ....

Krautuvninkanis
misą, jei ims nemažiau 
įų. Pinigus prisiųskite 
deriu.

j PETRAS VALUKOMS į
I Tik vienas lietuvis. 3
i Auksorius ir Laikrodininkas 3

Tel.: Richmond 1410

f Dr. David W. Rosen I

I

.. $1.00.
. . S5.IM). 
nuleisim ko-

25 sva- 
su or-

(12)
J. J. KAZLAUSKAS

357 BROA1AVAY.
SO. BOSTON. MASS.

L. Goiosov Co.
MOTERŲ ir VYRŲ

DRABUŽIAI
Už pinigus arba ant bargo. ■ 

Taipgi Auksoriski daiktai, laik
rodžiai. rakandai.. Victrolos :r 
kiloki daiktai už žemą

Atdara vakarais iki 
Subatomis iki 10.

39 YVashington St.. vie: 
laiptais augštyn. Boston.

Tel. Haymarket 1912.

» Telefonas 51I2'W.

f Dr. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVįS DENTISTAS

Valandos: r.uo 10—12 dieną;
2—o po pietų;
6—8 vakare;
10—12 dieną.

kamp. Broad st.

E
I9 nuo 

nuo
Nedėliomis nuo
705 N. Main st.

MONTELLO. MASS.

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

P. VALUKOMS
SO. BOSTON. MASS.

375 BR0ADWAY

f

f i

VAU TKEVIČIAL'S

TREJANKA
arba

TR EJOS-DE V Y N ERIOS
Susideda is 27 įvairių gydan

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

Trejaukų pakelis 50c.

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

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

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar 

pojr.is.
ANT IIO N Y V A L UTKEVICH 

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

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
Rusiškai. ’

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS 

VALANDOS.
Nuo
Nuo
Nuo
S21

LIGAS.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST,

BOSTON, MASS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakaro.

LIETUVIS 6PT0METRISTAS

(AKIU SPECIALISTAS)

Isegzanunuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
u z prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

kaip 
Gripo

kainą.
6.

(14) 
nais 
Mass.

stam-

70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 chorelių dai- (į 
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 i d. 50c.
Atyda! Kas ims iš karto 

kr.ygų, gaus už 25 dol.
Siųsk pinigus ir rašyk;

M. PETRAUSKAS
769 Broad»ay. So. Boston. Maga

Tai. So. Bosįon 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DEĄ’TISTAS.

VALANDOS Nuo t iki 12 dieną.
Nuo J iki > rak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietą.

Sereoomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Ke'eivio” name

251 Broadway. tarpe C ir D et.
SO. BOSTON. MASS.

’ŠEVEROE GYDU0LE5 UŽLAIKO 
F*TštlMYNC5 5VE1KATA.

Av] ffsepfT š \«>s rtosffs

iojanps qbo niežu. isLerinjdi
^itol^iu odiqė$ li^os

kaina so*

KJobsŲie pdsopflek.o"***’

t F. SEVERĄ CO.
IAR RAPIOS f

REIKALINGI
Popierinių Baksų Dirbėjai 

PATYRĘ BANDERUi. i \YERIAI, S. & S 
OPERAToriai ir 

MERGINOS MOKYTIS
• nio. Visada užtektinai 
Jums šiame darbe yy- 

atė' uas' L;
AUGUST TIDEl. < . ()., itfC.,

15—51 Peąuit St.. Canton, Mass.

gero darbo prie bak ų ei 
darbo ir gera alga pa. y r 
rams ir moterims. KreiiJ

£
i

20 (KINGAILA/ fl
Ofiso * a landos: 3

Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo jS 
2 iki 1. Vakarais nuo 6 iki t). J| 
Nedėliomis nuo I iki 3. S
419 MAIN ST, ATHOL, MASS. |

P Tel. No. 550
p LIETUVIS GYDYTOJAS

$ Dr. Francis A. Reynolds 
i

1
Ji

z

I Lietuviškai - Lenkiška Aptieka į
II
A

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite A 
ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo Įį. 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio D 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo -»J 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- k 
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo $ 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai. pakaukiame geriausius v 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus f? 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite j APTIEKĄ po numerio 
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. $

LIETUVIS DEN TĮSTAS
t

MEDICINOS DAKTARAS

Leo J. Podder
Iš IT.TK‘)GRAD(>

Profesorius 'iaiJurt: Kolegijoj 
SPECIALISTAS V»Rų ir 
MOTEPJ. LIGI . TAIPGI 

KRAUJO i: Slvi.iš is 
LIGŲ.

Gydo, reikalui esant. 
N Ray i: elektra.

Ofiso valandom: N’j> 5 i 
vakarais. Nę<i«Mdkniais nuo 

iki L
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.Teiephono Back K.v 0 458. 
Kalba rusiškai i lenki'Sai.
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Rmeb.vay. ori. : pastį

SO. BOSTON 1VI. So. Bomiuo
Ofiso valandos:

Nuo 9:30 iki 12
Nuo i iki 5 Nūn 6:;;O iki
SuLtfivomis i..m* 
nuo 1 iki 5 vakare.
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SUNKI LIGA. :
I lažnai išsivysto iš jsise- J 
nėjusio šalčio. Milionai , 
žmonių kozną žiemą mir- < 
štti nuo panA-fto persi- ‘ 
šaldymo. -Jei užsišuldęs, < 
tari trreiciausna naudok J. ■< 
Kjiitrčno Sveikatos Geibo- ■ ] 
to ją. A naci to. dar jralito- , 
pjauti sekančias jryduoles: * 

i. Kraujo Valytojas. k«i- J 
ris išvaro šaltį ir sušildo < 
kraaią. J

! 2. Kriši ilava Čerauninko Ali.a. išvaro šalti, išvalo skilvi ir grobus. ,
» 3. Inkstų Gyduole, kuri išvaro šaltį iš inkstų ir sirenų. <
► t. Minerpl’ška gyduolė de! maudynės, ištraukia iš viso kūno šaltį S
! ir vi«us nes . vikurnąs. Šitų jvduolių kaina 1 Bonka J1.00. Tos
» yvduoiės yra geriausios, nes daktarai ir slaugiotojos (Nur.se) ti-
t Irina ir liepia naudoti tol-iuosetrydymo atsitikimuose. Reikalaujant Ji
, ir pinigus prisiunciant iš kalno, tr.es gyduoles išsiunčiame į visas da- < *
► lis Suvienytų Valstijų. t < J

Brandus Broliai ir Seserys, šitą apskelbimą pasilaikykite ateičiai. J »
< SVEIKATOS GELBĖTOJAS — DRUG CHEMICAL CO. G
* J. Baltrūnas, Prop. j >
► 2>tM) \V. Pcrshing Rd.. Cnicago. Iii. Phone Lafayette 0919. < J

Brov.no



