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Kunigas užmušė 
kunigą.

TRAGEDIJA ĮVYKO KA
TALIKŲ KLEBONIJOJ.

LIETUVIS UŽMUŠĖ IR 
SUŽEIDĖ 5 ŽMONES.

Ties Pittsfieldu, netoli 
Bostono, pereitą nedėldienį 
buvo toks atsitikimas. Ant 
gatvės stovėjo būrys žmonių 
ir laukė strytkario. Tuo tar-

Nesutikimai kilo turbut dėl
jaunos gaspadinės.

Kalamazoo miestelyje, 
Michigano valstijoj, šv. Au
gustino katalikų klebonijoj į pU ta gatve"atužė visu smar- 
ivyko kruvina tragedija 12 kurnu automobilius ir šovė 
balandžio vakarą. Kunigas tiesiai i stovinčius žmones.
vikaras Dillon užmušė kun. 
Henry O’Neil’ą, parapijos 
kleboną. Nudėjęs savo virši
ninką, jaunas kunigas pra
nešė apie tai telefonu polici
jai, kuri tuojaus atvažiavo 
ir suėmė ji.

Tragedija įvyko 
mam kambary, 1 
tris kunigai: iižmuštasai, 
užmušėjas ir vienas svečias. 
Ginčas prasidėjo valgant va
karienę. Užmušėjas sako, 
kad klebonas visuomet ji 
persekiojęs ir norėjęs išėsti 
laukan. Tą vakarą prie va
karienės jis liepęs jam susi- 
pakuot savo daiktus ir išsi
nešti. "Aš tuojaus atsikėliau 
nuo stalo", sako kun. Dillon, 
"ir užlipau ant viršaus pa
kuotis, bet aš pripakavau ne 
valizą, o revolverį. Nulipęs 
žemyn aš nemaniau šauti; 
aš norėjau priversti kleboną 
prisipažinti, už ką jis mane 
persekioja; bet kada aš pa
mačiau, jog jis griebė drus- 
kinvčią ir taikė į mane 
sviesti, aš paleidau į jį du 
šuviu. Kas atsitiko yėliau, 
aš gerai jau nebeatsimenu”.

Iš viso kun. Dillon paleido 
i kleboną O’Neilą keturis šū
vius, ir visus keturis patai
kė. Klebonas krito negyvas 
ant vietos.

Tą pati maž daug papasa
kojo ir buvęs tenai trečias 
kunigas. Taigi delko tfedu' ... -

Du stovinčiųjų tapo ant vie
tos užmušti, o tris sunkiai 
sužeisti. Negana to, automo
bilius išmušė vienai motinai 
kūdikį iš rankų ir pasigavęs 
jį ant sparno nusinešė. Nie
kas nespėjo nei numerio to 

• valgė- autcmobiliaus įsitėmyti. Bet 
kur buvo1 ant rytojaus policija sužino

jo, kad pas tūlą Millerį, 
Pittsfielde, atsirado lygiai 
toks vaikas, kaip tas, kuris 
buvo nuneštas automobi- 
liaus. Policija nuvyko pas tą 
Millerį, ir jis prisipažino 
prie kaltės. Jis tuojaus buvo j 
areštuotas ir uždarytas ka-Į 
Įėjime be kaucijos.

kad jis važiavo girtas, nes 
jis jau pirma buVo pagautas 
girtas automobilium važiuo
jant.

"Boston American’o" pra
nešimu, policija sužinojusi, 
kad tas žmogus esąs atva
žiavęs čionai apie 12 metų 
atgal iš Lietuvos, ir kad ti
kroji jo pavardė esanti ne 
Miller, bet Mallimansey.

Tokiom pavardėm lietu
vių nėra, bet galimas daik
tas, kad tai yra anglų laik
raštyje iškraipytas Mali
nauskas arba Miliauskas.

: DEPORTUOJA KOMU
NISTĄ HARRISĄ.

Žydelis Jacob Harris, ku
ris buvo nuteistas už bandi
tizmą 20-čiai mėnesių kalėji
mo New Yorke, pereitą sa
vaite užbaigė savo bausmę 
ir likos atgabentas ant 
Ellis Island salos, iš kur jis 
bus de}x>rtuotas Rusijon 
kaipo nepageidaujamas atei
vis. Rusijon jį deportuoja 
dėlto, kad būdamas kalėjime 
jis nuolatos peikė Ameriką, 
o garbino bolševikų Rusiją. 
Tečiaus prieš deportavimt| 
jis protestuoja ir šaukiasi į 
&avo draugus, kad jį gelbėtų.

234 ŠVEDAI ATSIVEŽĖ 
MILIONĄ DOLERIŲ.
Pereitą sąvaitę New Yor- 

kan atvyko iš Skandinavi-i 
los 234 ateiviai, kurie išviso

- _ .• •• • 1parodė imigracijos inspek. 
t:pie milioną dolerių atsivež
tų s.u savim pinigų. Juos Įlei
do čionai be jokių kliūčių. 
Visi jie važiuoja į vakarines 
valstijas farmeriauti.

Trockis jau nebe 
komunistas.

JIS REMIA PRIVATINĘ 
NUOSAVYBĘ.

VOKIETIJOJ LAVONAI 
LAIDOJAMI BE 

GRABŲ.
Berlino žiniomis, Vokieti

joj dabar ineina madon lai- 
’ , nes'
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Vokiečių valdį,x 
nori jau taikytį- 

------- apkraščiai ir 
grindą derybųr matot, kur 
vija norėtų tagresyviai nu- 

Bet jei Fr
nenorės, tai ulio Pilietis, 
ko daugiau-----
tiktai laikytiSTH, N. J. 
no ir tylomis žiuojasi savo 
cuzų prievartRais.

---- jau buvo ra- 
ANGLIJOS Itvnes, kurias 

KAI PRI Ėdė drg. Bie- 
OKUPA. Komunistų 

Anglijos N«P dovs šias 
Darbo PartijaJ>rje® *a* 
rencijoj Londot,s’ . (^ ™0' 
Ruhro okupacijiaeltlL

j

i _
Įdoti lavonus be grabų.
i grabai baisiai brangiai atsi- 
I --— T- —•**— —
Ii

SIŪLO AMERIKOS 
PLANĄ.

eina. Iš namų numirėlis išve
žama grabe, bet tas grabas 
taip padarytas, kad nuleidus 
jį duobėn, jo dugnas atsida
ro, kūnas nusileidžia ant že
mės, o grabas iškeliama tuš
čias ir vartojama^ kitiems 
numirėliams.

Markės kursui nupuolus, 
šermenįs atsieina taip bran
giai, kad neturtingi žmonės 
nebeišgali numirėlį palaidot, 
todėl daugelyje vietų miestų 
valdžios numirėlius laidoja. 
Saksonijoj numirėliams lai- 
uot pradėta dalyti storos 
popieros dėžes, vietoje gra
bų.

Ir stoja už bendradarbiavi
mą su užsienio kapitalistais.

Maskva. — Bolševikų ka
lės ministeris Leonas Troc
kis jau nebe komunistas. 
Nors jis da priguli prie tos 
partijos ir tebėra vienas žy
miausių jos narių, bet jo nu
sistatymas jau aiškiai links
ta kapitalizmo pusėn. Iš vi
sų komisarų jisai tvirčiausia 
stoja už bendrą veikimą «su 
užsienio kapitalistais. Jisai 
remia privatinę nuosavybę 
ir sako, kad kitaip Rusija 
negalės pasikelti iš griuvė
sių. Visas fabrikas, kurios 
buvo nacionalizuotos ir ku
rios valdžiai neapsimoka, ji
sai pataria atiduoti privati
nėms kompanijoms ir tegul 
jos jas veda, jei tik nori.Kad 
patraukus Rusijon daugiau 
kapitalistų iš užsienio, Troc
kis pataria duoti jiems kuo- 

| didžiausių koncesijų. Tegul

Į
|
I

i

PHILADELPHIJOS POLI
CIJA PALAIKO SA-

LIUNUS. į jje say daro bizni kaip jiems
iHC’bc'kauJ;jvs.'jį kalti-1 , Blaivybės agentas P. L.^patinka, tik tegul vysto in- 
žmogžudystėje. Manoma,! As^er’ a^aziav^s, 1f.. ab “įdustriją ir tegul duoda Ru-

UŽDĖJO 75,000,000 MAR
KIŲ PABAUDOS.

Francuzai uždėjo vokie
čių miestui Duisburgui 75,- 
000,000 markių pabaudos 
užtai, kad kažkas sugadino 
telegrafo vielas.

(■alėtų užmokėti aliantanis 
30,000,000,000 aukso markių

Vokietijos užsienio reika
lų ministeris Rosenberg šį 

i panedėlį aiškiai pasakė 
Reichstage, kad Vokietija 

(nori taikytis su Francija, 
jei pastaroji atmainytų ka
ringą savo nusistatymą ir 
pasidarytų kiek sukalba- 
mesnė.

šitas pareiškimas buvo 
kaip ir atsakymas į frantu- rezotacHoV reik, komunistų 
ų premjero Poincares ką - vj ausė_ ir Į
> pasakytapereitą nedel- , t g Vokieti>gai *<*■

i dieni Dunkirko mieste Toje y social/s|tai susior-
> kalboje francuzų valdiniu- Cri ie£ kuris darė spėka 
kas aiškino, kad tiktai spe-Tokių 

ika Francija, gali priversti Vokietijos socialistai^™:
Vokietiją užmokėti kares a Jkad vieni girdis, 

I Kontribucijas, ir tode tiktai Vokietijos nesitrauki, dar enoL-o i, finort, J . , hllVApasilikę franeuzaji vie.DU\°

ingtono į Philadelphiją sa- sijos darbininkams darbo, 
•liūnų naikinti, pasakė, kad Negana to, Trockis pataria 
miesto policija Philadelphi- atšaukti darbo Įstatymą.
joj esanti didžiausia -saliunų kuris reikalauja, kad nacio- 
palaikytoja. Policmanai te- nalizuotas pramones kon-
nai nurodinėja žmonėms kur 
ir kaip galima gaut išsigerti.

MARTINAS RAKA VI- 
ČIUS UŽMUŠTAS.

Balandžio 11 d. Augustoj, 
Maine o valstijoj, tapo trau- 

> užmuštas Martinas 
! metų am-

WEST VIRGINIJOJ AP
KALTINO 32 ANGLIA- 

SIU.
West Virginijos valstijoj 

grand jury apkaltino 32 
rnaineriu už ginkluotą suki
limą prieš kasyklų savinin
kų despotizmą Logano pa
viete 1921 metų vasarą. Ka
syklų kompanijos būtinai 
nori išnaikinti tenai anglia
kasių organizaciją.

troliuotų darbininkų komi
tetai; tie komitetai turi būt 
panaikinti, jis sako, o jų vie
ton turi būt pastatyti eks
pertai.

PRANCŪZAI UŽMUŠĖ 51 
VOKIETI IR GAVO TIK 
238,000 TONŲ ANGLIES.

Esseno žiniomis, per tris 
mėnesius okupacijos, fran- 
cuzai užmušė Ruhro krašte 
51 vokieti ir gavo vos tiktai 
238,000 tonų anglies. Be 
okupacijos, geruoju, jie bu
tų gavę per tą pati laiką 4,- 
200,000 tonų.

dūšių ganytoju tarp savęs|kjnio užmuštas Martinas
Plovėsi, aiškiai nepasakyta.; Kakavičius, 42
Bet labai galimas daiktas, kiaus lietuvis. PirmaRaka- 
kad jiedu m išėsi už jauną Įvičius gyveno Millinocket

PENNSYLVANIJOj 
ŽIEMA.

. Apie Altooną, Pennsylva- 
nijoj, pereitą subatą prisni-

ARCIVYSKUPAS T1CHO- 
NAS PRIEŠ TEISMĄ.
Bolševikų valdžia Mask

voje dabar traukia teisman 
arcivyskupą Tichoną. galvą 
visos Rusijos cerkvių. Jis 
kaltinamas tokiu pat prasi
kaltimu, kaip katalikų arci- 
vyskupas Ciepliakas ir su- 
štfudytasai pralotas Butke
vičius. Tichono byla prasi
dės 23 balandžio. Sakoma, 
kad tuo tarpu bolševikai ke- 

sušaukti cerkvių kon-

PATARIA APSKELBTI 
RUSIJAI BOIKOTĄ.

Susirinkę Paryžiuje rusų 
reakcininkai išleido Į visą 
pasauli atsišaukimą, patar
dami apskelbti Sovietų Ru
sijai visasvietini boikotą ir 
pertraukti ęu ja visus reika
lus. Reakcininkai nori pa
vartoti prieš Rusiją toki 
spaudimą dėlto, kad ji pra
dėjo persekioti kunigus ir 
popus.

gaspaumę.
Kada šitas skandalas iš

ėjo aikštėn, katalikų vysku
pas Gallagher Detroite tuo- 
iaus apskelbė, kad užmušė
jas esąs "nepilno proto”. Ir 
jo- advokatas bandė ji ginti 
kaipo "beprotį”.

Bet pats kun. Dillon už
protestavo prieš bandymą 
padaryti ji "bepročiu". Aš 
esu pilno proto ir aš žinau, 
kodėl aš jį šoviau, jis pareiš
kė. Aš prisipažįstu prie kal
tės, jis sakė toliaus, ir rei
kalauju, kad teismas mane 
teistų kaip reikia.

Kadangi užmušėjas prisi
pažino prie kaltės, tai bylos 
nagrinėjimas buvo nereika
lingas ir šį panedėlį kun. 
Dillon likos nuteistas kalėji
man iki gyvos galvos.

miestelyje. Keli metai atgal 
jis tenai tapo Įpainiotas Į 
muštynes ir buvo nuteistas 
nuo 4 iki 8 metų kalėjimo. 
Kalėjime jis sėdėjo Augus
tus mieste. Atsėdėjęs ketu
ris metus jis buvo išleistas 
po policijos priežiūra ir dir
bo popieros dirbtuvėj. Ei
nant jam skersai geležinke
lį ties dirbtuve pereitoj se- 
redoj užbėgo traukinys ir 
ant vietos ji užmušė. Dirb
tuvės užveizda sako, kad Ra- 
kavičius buvęs labai ramus 
ir ščyras darbininkas.

Velionis išgyveno Ameri
koj jau 12 metų. Lietuvoje 
jis turi pačią ir šią vasarą 
rengėsi pas ją važiuoti. Mil- 
Jinocket’e gyvena jo brolis.

JUT* .

go pusę pėdos sniego. Vėjas nna
ir šaltis perėjo per visas Ry- tikslu nuulkyi Ticho-
tu valstijas. Sniegas pasiro- p—, r - .. , . /.j
dė net Washingtone. Kosto- kad Ji teismas galėtų teisti

nui arcivvskupo rubus, taip '

no gyventojai pabudę šio pa
nedėlio ryta taipgi nustebo, 
pamatę baltus-sto.gus ir gat
ves. Ir oro biuras pranašau
ja daugiau šalčių. Nejaugi 
atsikartos 1816 metai? Tuo
met Amerikoj irgi nebuvo 
zasąros?

kaipo paprastą žmogų, o ne 
kaipo cerkvės gaivą.

FABRIKĄ BĖGA NUO 48 
VALANDŲ.

. Taunton, Mass. — Gumi
nių automobiliams ratų 
dirbtuvė pabėgo iš šio mies
telio i Connecticut valstiją, 
nes čia Įvesta 48 valandų 
darbo sąvaitė. Connecticut 
valstijoj kompanija gali ver
sti savo darbininkus dirbti 
54 valandas Į sąvaitę.

AREŠTAVO 19 MERGINŲ 
ŠOKIŲ MOKYKLOJ.

Japoniečių šokių moky
kloj New Yorke policija 
areštavo 19 jaunų merginų 
ir patį mokyklos vedėją. 
Merginos buvo suimtos dėl
to, kad neprideramai buvo 
apsirėdžiusius, o savininkas 
dėlto, kad vedė mokyklą be 
leidimo. Laike tų šokių buvo 
ir vyrų, bet pajutę policiją 
jie pabėgo.

KITA KOMUNISTŲ BYLA 
PRASIDĖJO.

ŠĮ panedėli St. Joseph 
miestelyje, Michigano valsti
joj, prasidėjo kita komunis
tų byla. Dėl Fosterio kaltu
mo prisaikintujų suolas ne
susitaikė, tai dabar prieš 
teismą statoma komunistų 
lyderis Rutenberg iš Cieve- 
lando.

NEW YORKE ATSIDARĖ 
DARBININKŲ BANKAS.

Pereitą subatą New Yor
ke atsidarė pirmutinis dar
bininkų bankas po Nr. 103 
East Fourteenth st. Banką 
įsteigė rubsiuvių unija, 
Amalgamated Clothing 
Workers of America. Tuo- 
jaus 1,300 darbininkų padė
jo Į tą banką $560,000.

SOCIALISTAI RODO 
EUROPAI KELIĄ.

Šiomis dienomis Berline 
Įvyko Anglijos, Francijos, 
Belgijos, Italijos ir Vokieti
jos socialistų suvažiavimas 
tikslu atrasti Europai išėji
mą iš tos suirutės, kurion ją 

.Įvedė’kapitalistų še:minhika- 
vimas. Socialistai nurodo ši
tokį kelią: visų pirma Vo
kietija turi pasižadėti savo 
iėšomis ir iš dalies savo dar
bininkais atstatyti sugriau
tus Francijos ir. Belgijos 
plotus; paskui, visos karės 
skolos tarjze aliantų turi būt 
panaikintos ir proporciona- 
liai turi būt sumažinta Vo
kietijos skola; toliaus, fran- 
euzu karinės spėkos ant kai
riojo Reino kranto turi būt 
paleistos, o tas kraštas pa
vestas Tautų Lygos priežiū
rai. Tiktai panaikinus sko
las, paleidus armijas ir sto
jus visiems darban, sugriau
ta Europa gali būt atstaty
ta. Kitokio išėjimo nėra.

I

BUVUS GUBERNATO
RIUS EINA KALĖ

JIMAN.
Advokatas ir }>olitikie- 

rius Bilbo, buvęs Mississip- 
pi valstijos gubernatorius, 
pereitą sąvaitę likos nuteis
tas 30-čiai dienų kalėjiman 
užtai, kad šaukiamas nesto
jo i teismą kaipo liudinin
kas.

Miss
19

ŠOKO 66 VALANDAS BE
PERTRAUKOS.

Houston, Tex. — 
Magdalena Wiiliams, 
metų amžiaus mergina, iššo
ko čia 65 valandas ir 53 mi- 
nutas be jokios pertrauko:

Tūla Helena Mayer, 21 
metų amžiaus mergina, Cle- 
velande iššoko 52 valandas 
iv 16 minutų be Įiertraukos, 
sustodama tiktai persiauti, 
nes bešokant jai ant kojų 
nuplyšo 6 poros pančekų it 
4 poros čeverykų. Ji šoko su 
septyniais vyrais, persimai
nydama su jais 10 kartų.

•s.

AREŠTAVO MOTERJ Už 
UŽMUŠIMĄ PLĖŠIKO.
Worcestery likos areštuo

ta tula-Armie di Parį, kuri 
nušovė banditą Salvatore 
Martucci. Ji pastatyta po 
$5,000 kaucijos.

spėką ji turinti vartoti.
Vokiečių ministeris šitą 

mintį kritikavo. Jisai nuro
dė, kad prievarta visados iš
šaukia pasipriešinimą, ir 
kad pati Francija, pradėju
si spėką vartoti,, iki šiol ne Francijoj, tai francuzų .mili- 
ką laimėjo. taristai nebūtų galėję Ruhrą

"Liūdnas dalykas”, sako užimti.
Rosenberg, "kad per ištisus 
šimtmečius Francija ir Vo
kietija niekad negalėjo pa
siekti tikros taikos. Pirma 
viena šalis, paskui kita pa- 

jėmė viršų. Gali būti, jog 
■ sunkiau yra išlaikyti nuosa- 
: kūmas turint viršų karštam 
i francuzų temeramentui, ne- 
Igu šaltesniam vokiečių bū
dui, bet nuosakumo stoka 
visuomet buvo trumparegių 
politika.”

Vokietijos ir Francijos 
žmonės teturi tik vieną pa
sirinkimą — arba sykiu gy- 

enti. arba sykiu žūti suiru
tėj, sako vokiečių užsienio 
reikalų ministeris. Jei Fran
cija panorės pripažinti Vo
kietijai gyvenimo ir laisvės 
teisę, jei ji taip pat panorės 
suprasti, jog Vokietijos liau
dis neturi blogų tikslų lin
kui Francijos žmonių, tai 
taika galės Įvykti.

Susitaikyti galima. Ame
rikos valstybės sekretorius 
Hughes yra pasiūlęs paskir- 
_i ekspertų komisiją, kad ji 
Ištirtų, kiek Vokietija gali 
užmokėti ir kokiu budu mo
kėti. Vokietija turėtų toj 
komisijoj lygias teises su 
diantais. Ir ką šita komisi
ja nutartų, sų tuo turėtų su
rikti aliantai ir vokiečiai. Su 
ši 

Uianti,'tegul tik Francija ji po Nr. 40 Prospect st 
parems. F / J.

Praėjusį sausio t____ į
Vokietija buvo pasirengusi ^į^^herrnanjst. 
dulvt aliantams išviso 30,- 
>00,000,000 aukso markių ir kai- . 
rvarantuoti tą sumą savo Salėj, 
pramone. Tai buvusi aagš- 
čiausia suma, kokią tuo lai-
f<„ . .....— o a , 
umokėti. Be abejonės, šian- .. .

dien Vokietija tiek pasiūlyt bal. 2 vai. po pietų, Lietuvių 
jau negalėtų, nes įsilaužę Kliube.
francuzai su demoralizavo Lawrencc prakalbos 1 gė
los pramonę ir prekybą, pri-'gūžės 7:30 vai. vakaro. Salė 
darė kraštui didelių nuosto- i tikrai da nežinoma, bet vei- 
lių. Tečiaus šitą sumą gali-į klausia bus Nr. 41 Berk- 

‘ma butų jiaimti kaipo pa- ley st.

pasilikę trancuzaįi vieiuuv.u 
tis bus daug žiauresni.:a ir

Francuzų socialistų atPa" 
vas Loguet pasakė, kad~Įe 
komunistai nebūtų suskaldė 
socialistų organizaciją

LENKŲ SEIMAS PRO
TESTUOJA PRIEŠ 

RUSIJĄ.
Lenkų Seimą pereitą są

vaitę nutarė protestuoti 
prieš Sovietų Rusiją dėl su
šaudymo katalikų kunigo 
Butkevičiaus ir dėl uždary
mo kalėjiman kitu lenkų 
dvasiškių. .

MARŠALAS FOCH 
LENKIJOJ.

Berlino žiniomis, Lenkijon 
atvykęs francuzų karvedys 
Foch su keliais kitais gene
rolais. Išrodo, kad lenkai, 
rengiasi karėn ne juokais.

Drg. Bielinio pra
kalbų maršrutas.

Balandžio 21 d. drg. Bie
linis jau atvažiuoja į Bosto
ną ir tuojaus pradės šitoj 
apielinkėj darbuotis.

W. Lvnne prakalbos bus 
22 balandžio 2 vai. po pietų, 
Lietuvių Salėj.

So. Bostone vakarienė tą 
pati vakarą Lietuvių Salėj.

Norwoode prakalbos 23 
balandžio 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Salėj. <

Cambridge prakalbos 24 
ituo planu Vokietija sutin- balandžio 7:30 vaį. vakaro

I’eabody prakalbos 25 ba- 
mėnesi landžio 7:30 vai. vakaro po

So. Bostone prakalbos 26 
. 7:30 vakaro, Lietuvių

Montelloje prakalbos 27
__________ _ ___ ____ bal. 7:30 vai. vakaro, Tautiš
ku Vokietija galėjo apsiimti kame Name.

Haverhiilyje prakalbos 29

i

«
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ko kad tiktai juos sekdami Klaipėdos atgavimo ir tenai 
išgelbėsim savo tėvynę nuo peršalęs gavo ligą, tai jo 
pavojaus. draugai amerikiečiai nuga-

.Na, o kas bus, jei klerika- lxmo jo kūną Klaipėdon ir 23 j
LIETUVIAI DARBININKAI, ORGANIZDOK1MES!

LENKAI KAIPO ŠMEIŽI
MO ĮRANKIS.

Be galo yra įdomu prisi- 
irėti, kaip priešingos k!e- 

ir partijos veda tarp sa- 
kovą. Įdomus yra tos ko- 

udai, įdomus jos įran-

Lena pusė stengiasi 
iešininką kuodau- 
pjuodint visuome- 
Tuo tikslu opozici- 
•abstoma visokiais 
ir visuomet riša- 

okiais elementais, 
iose neturi simpa-

anarchistas 
ušė anais me
tą McKinley. 
iries anarchis- 
Iiaisi neapy- 

lėje. Todėl 
ą kapitalis- 
toti šmeiži- 
mijų. Kaip 
streikas, tai 
la tuojaus, 
kad tai esąs 

larbas. Darbi
no patenkinti 
visai nenorį, 
i” kelią su- 
darbin inkus, 

saugojus dar- 
ęeikas reikia

savo pusėn minių. Jų pro
gramos darbininkams nieko 
nežada, ir jų tikslas — ne 
darbininkų reikalus ginti. 
Teisybės jie pasakyti nedrįs
ta ir negali. Todėl jie mulki
na minias. Jie apsimeta 
karštais "patriotais" ir de
dasi dideliais savo "tėvynės” 
gynėjais. Ir kad išrodytų, 
jog jie geresni už kitus, jie 
užsipuola ant savo oponentų 
ir x vadina juos "lenkber- 
niais", ’ zydberniais" ir tt.

Susipratę darbininkai 
tuos ponus pažįsta ir ant 
"patriotiškos" jų meškerės 
nesiduos pasigauti. Bet kle
viniai nesusipratusi žmogų 
jie gaii suklaidinti, todėl to
kiam reikalingas perspėji
mas.

Darbo žmogus visuomet 
turi atsiminti, kad princi- 
pialiai pasaulyje yra tiktai 
dvi priešingos pusės, ir kad 
jos dalijasi nesuiyg tautų, 
bet sulyg kiesų: vienoj pusėj 
stovi išnaudotojų klesa, ki
toj — išnaudojamųjų.

Išnaudojamoji klesa susi
deda iš visų darbininkų: lie
tuvių, žydų, rusų, lenkų ir tt. 
Kaipo klesa, darbininkai tu
ri vienodus reikalus ir visi 
turi gyventi vienybėje.

Iš kitos vėl pusės buržu
jus,-kad ir lietuvis jis butų, 
negali būti musų draugas, 
šiandien Lietuvos ir Lenki
jos buržujai pešasi tarp sa
vęs, o rytoj jie susitaikys ir 
pasibučiuos. Bet lietuviai 
darbininkai niekad su savo 
buržuazija nesusitąikys. 
Taip pat niekad nesusitai
kys ir lenkas darbininkas su 
savo ponu. Lenkas darbinin
kas gali susitaikyt tik su lie
tuviu darbininku' nes ju
dviejų reikalai yra vienodi: 
kaip,vienam, taip ir kitam 
reikia kovofi su savo išnau
dotojais.

Taigi, kas kelia musų tar
pe tautinę neapykantą, tas 
ardo darbininkų klesos vie
nybę, tas yra musų neprie
telius.

? Musų obalsis visų yra vie
nodas: "Visų šalių darbinin
kai, vienykitės! Jus nieko 
neturit pralaimėti, tik rete
žius!”

f «įw Ar nebus v^i^fiarios priduria? ^U^ri

omet Amerika 
su Vokietija ir

? spauda sukurs- 
didžiausią meapy- 

š vokiečius, tai vi 
ir visos darbiniu- 

izacijos buvo vadi 
"vokiečių padaru' 

r, kuomet viso pašau- 
^^^^Kpykanta tapo sukelta 

Rusijos bolševikus, vi- 
^^^feakcininkai politinius ir 
^^^onominius savo priešus 
^^adina "bolševikais", nors 
y tikrybėje jie nieko bencira 

su bolševikais ir neturi.
Tai taip yra pas svetim

taučius.
Pas mus gi, lietuvius, di

džiausia tautinė neapykan
ta dabar pakilus prieš len
kus. Ir dėlto partinėj musų' 
kovoje lenkai nuolatos var
tojami kaipo įrankis šmeiži
mui savo oponentų. Pavyz
džiui, Brooklyno "Vienybė"

* ir kiti tautininkų laikraščiai 
nuolatos rašo, kati klerikalai 
parduoda Lietuvą lenkams. 
Tuo tarpu gi So. Bostono 
tautininkų organas, turėda
mas piktumo ant "Keleivio ’ 
šaukia, buk "keleiviečiai" 
esą "lenkbemiai”. O klerika
lų. spauda vienu balsu šau
kia, kad didžiausi "lenkber- 
niai" yra tautininkai.

Tai jau tokia buržuazijos 
prigimtis—lyginti savo opo
nentus su tais elementais, 
prieš kuriuos yra pakilęs vi
suomenės ūpas.

Tiesa, mūsiškiai klerikalai ( 
ir tautininkai da nėra tikro
ji buržuazija. Jie prie to da 
nepriaugo. Bet jų tendenci
ja yra grynai buržuazinė. , 
Jie uoliai gina privatinės ' 
nuosavybės teises; jie šmei- nebuvo, bet permainos daro- 
žia darbininkų organizaci- si gana didelės. Dėl partijų 
jas, o rinkimuose visuomet • - * 
agituoja ir balsuoja už bur
žuazines partijas: demokra
tus ir republikonus. Todėl ir 
kovodami • savo tarpe, arba 
šmeiždami socialistus, jie vi
suomet vartoja grynai bur
žuazinę metodą. Jie nekriti
kuoja savo oponentų princi
pu, bet žaizdami ant minios 
jausmų, stengiasi sukursty
ti jos neapykantą prieš savo 
priešus.

Šiandien pas juos šmeiži
mų kampanijoj vartojami Ryt žmonių atstovus ii ap- 
lenkai: rytoj gi, kad jie pa- skelbti savo diktatūrą?
tis su lenkais susivienys^ jie Pastaruoju laiku Lietuvos 
vadins savo oponentus ”žyd- klerikalai atvirai pradėjo 
berniais”, o po ryt da kitaip, kalbėti apie fašizmą. Jie jau 

Buržuazija ir jos uodegos pradėjo -murzinti žydų iška- 
(mūsiškiai klerikalai ir tau- bas ir žada imtis už žydų 
t Įninka i) elgiasi taip dėlto, "gerklių”. Jie laimina Itali- 
kad jie neturi kuo patraukti;jos juodašimčių žygius ir sa-

AR BUS KRUVINA RE
VOLIUCIJA LIETUVOJE?

Lietuva šiandien pergyve
na ramios revoliucijos laips- 
|nį. Revoliucija, mat, ne vi
suomet reiškia kraujo pra
liejimą. Iš kitos vėl pusės, 
kraujo praliejimas ne visuo
met reiškia revoliuciją. Gali 
ir labai daug kraujo praši
nėti, gali daug žmonių žūti, 
sėt jei tas jokių permainų 
valstybėje nepadaro, tai to 
negalima vadinti revoliuci
ja. Revoliucija bus tiktai ta
ria, kada persikeičia šalies 
valdžia arba tvarka.

Tokia permaina gali įvyk
ti per kraujo praliejimą, ir 
gali įvykti visai ramiu budu. 
Lietuvoje ikišiol kraujo da

susirėmimo tapo, paleistas 
Seimas ir griuvo valdžia. Ša
lis turės rinkti naują šeimi
ninką.

Koks bus naujas Seimas, 
dabar da sunku pasakyti. Jei 
klerikalams pasiseks gauti 
didžiumą, tai tuo viskas ir 
pasibaigs. Bet kas bus, jei 
kunigu partija rinkimuose 
taps sumušta? Ar pasiduos 
tada, klerikalai žmonių va
liai?’ Ar nesigriebs jie gin
klo? Ar nemėgins jie išvai-

je skerdynės? 
kraujo?

Negalima nei manyti, nei 
reikalauti, kad pažangioji 
visuomenė pasiduotų juoda- 
šimčiams. Da prieš Seimo iš
vaikymą liaudininkų atsto
vas Šleževičius pasakė kleri
kalams:

”...Jųs keliat fašizmą, bet 
atsiminkit, kad kartais jūsų 
pakeltasai fašizmas neatsigrįž- 
tų antru galu, nes visuomet tie. 
kurie tokius dalykus kelia, ne
žino. kuo tas pasibaigs. Atmin
kit tik Rusijos revoliuciją, kuo 
ji prasidėjo ir kuo pasiuaigė. 
Kažin, ar sulaikysit ir jus tas 
bangas, kurios įsisiūbuos?” — 
("Lietuvos žinios" No. 61).
"Socialdemokratas" piešia 

dabartinę padėtį da aiškiau. 
Jis sako, kad klerikalų tiks
las yra —

”—Pasiliuosuoti visai nuo 
Seimo, padaryti taip, kaip yra 
įvykę Italijoj. Ton pusėn juos 
stumia pats gyvenimas. Juo to
liau, tuo krikščionims mažiau 
Lietuvoje sekasi. Steigiamam 
Seime jie viešpatavo vieni pa
tįs ir todėl JĮ gyrė, šitam Seime 
jie pasijuto be pamato po kojo
mis, todėl pradėjo kalbėti apie 
Seimo paleidimą ir apie pagro
bimą valdžios ginkluotu būda, 
nesiskaitant su Lietuvos liau
dimi...

"Senieji caro kampininkai, 
uolus urachininkai savo širdies 
gilumoje visuomet buvo pik
tais demokratijos priešais ir 
monarchijos salininkais. Jie tik: 
dėlto iki šiol dėjosi demokra
tais ir pripažino respubliką pas; 
mus, kad neturėjo drąsos prisi
pažinti Lietuvos liaudžiai. Da
bar musų klerikalai mano, kad 
galima ir Lietuvoje pakelti i 
kontrevoliuciją, paneigti demo
kratinę krašto atstovybę ir gin
klu įvykdyti dešiniųjų diktatū
rą. Dar neturėdami drąsos at
virai kalbėti apie tokius sieki
mus savo vardu, jie savo paso-j 
nėj, valdžiai globiant, augi--a Į 
iš sava tarpo vadinamus fašis
tas ir jų pagalba norėtų vvkay-i 
ti perversmą.

”Tegu pabando. Jei krikščio
nys veda prie to, kad butų pa
leistas dabartinis Seimas, mes! 
mielu noru tai priimsim ir sto
sim naujon rinkimų kampani- 
jon dar stipresnėmis_Jiegomis. į 
dar didesniu uolumu. Jeigu kle
rikalą?, prisidengdami fašistai s. 
mėgins pulti pačius musų de
mokratinio susitvarkymo pa
matus, mes ir tuomet nesibi- 
jom. Slaptos jų organizacijos 
gaii murzinti iškabas, gali iš 
po tilto ginklu pulti vieną, kitą 
jiems netinkamą’ asmenį, bet 
Lietuvos darbininkai ir demo
kratija juos pažįsta ir žinos, 
kas yra atsakomingas už pana
šius žygius. Męs tikim Lietu
vos darbininkų susipratimu ir 
jiega. Mes žinom, kam daugu
moje atidavė savo balsus Lie
tuvos liaudis po kaimus, mies
tus ir kareivinėse. Mes žinom, 
keno pusėj bus ji, jei musų re
akcininkai pabandytų pakeiti 
krašte namini karą. Lietuvos 
darbininkai! Lietuvos liaudie! 
Reakcijai kylant bukite ir jus 
pasiruošę ginti demokratinę 
Lietuvos Respubliką prieš tam
siosios reakcijos puolimus.”
Taigi Lietuvos revoliucija, 

prasidėjusi ramiu budu, gali , 
da išsivystyt į kruviną kon
fliktą.

”Ką tik pasiliuosavusi Klai
pėda priglaudė Didžiosios Lie
tuvos sūnų, kuris didesnę pusę 
savo amžiaus jai dirbęs savo 
sielą ir turtą jai aukavęs, nu
miręs mirimo vietoj kapo joje 
negavo!”
Mes gerai Martų pažino

jome. Jisai galvą guldydavo 
už Lietuvą. O toji Lietuva ir 
jo kaulų nepriėmė. Tai joms 
ir "tėvynė!”

Nioinran alga “prie
šinga konstitucijai”.

LIETUVOS KAPUOSE 
NĖRA MIRUSIAM 
LIETUVIUI VIETOS.

Nelabai senai Lietuvoje 
mirė žinomas amerikie
čiams veikėjas A. Martus. 
Kadangi jis buvo laisvų pa
žiūrų žmogus ir sirgdamas 
atsisakė priimti nuo kunigo 
"paskutinį patepimą”, tai 
kunigai atsisakė priimti jo 
kūną i kapus. Kadangi ve
lionis daug darbavosi dėl

Tūlas laikas atgal kongre
sas išleido įstatymą, nusta- 

’ tydamas minimumą algos 
vaikams ir moterims Ko- 

, iumhijos Distrikte.
Vyriausis Suvienytų Val

stijų Teismas penkiais bai
dais prieš keturis dabar nu- 

5 arė, kad toks įstatymas yra 
ne konstitucionalis". Ketu

ri teisėjai buvo tos nuomo
nės. kad konstitucijai jis ne
gali būt priešingas, nes kon
stitucijoj nėra pasakyta,kad 
panašių įstatymų negalima 
leisti. Bet penki teisėjai su 
tuo nesutiko. Nenorėdami 
aiškiai pasakyt, kaį jie gina 
kapitalo reikalus, jie tvirti
no,’ kad toks įstatymas, ku
ris nustato minimumą, Ze
niaus kurio darbdavis ne
privalo savo darbininkui 
mokėti,, "nesutinka su kons
titucijos drąsią”, Vienų bal- 
.-u jie paėmė viršų ir įstaty- 
■ n as likdš atmestas.

Garsioji Amerikos demo- 
Kratybė tuo budu virsta pi
gia komedija. Šalies atsto
vai susirinkę į kongresą pa
daro įstatymą, prezidentas 
jį užtvirtina, o penki žmo
nės iš Vyriausiojo Teismo 
ima ir panaikinai tą įstaty
mą. Tai lygiai taip kaip "de
mokratinėj” Lietuvoj: pusė 

i Seimo paskiria prezidentą, o 
tas prezidentas paskui išvai
ko visą Seimą.

Ir plutokratų spauda gar- 
! bina Vyriausiojo Teismo 
! nutarimą kaipo "labdarin
gą" darbą. Bostono kapita
listų organas "Herald” mė
gina mulkinti žmonėms akis 
šitokiu budu: Washingtono 
koteliuose ant elevatorių 
dirba moteris, kurių alga su 
' tipsais” ir kitokiomis inei- 
gomis $35 į mėnesį. Visos 
jos patenkintos ir laimin
gos. Bet jei minimumo al
gos įstatymas butų Įnėjes 
galėn, visos tos moteris tu
rėtų netekti darbo.

Tai matote, kokia čia mie- 
•aširdystė padaryta toms 
moterims! Jos galės dabar 
pasilikti prie savo darbo ir 
per visą mėnesį, jei gaus 
’tipsų” ir kitokių dovanų, 
galės pasidaryti iš rišo $35.

Na, o jei butų įnėjęs ga
lėn minimumo algos įstaty
mas, kas tuomet butų atsiti
kę? "Heraldas” sako, kad 
tuomet tos moterįs butų pa
leistos nuo darbo. Kode! ? 
Todėl, kad tas įstatymas 
reikalavo mokėti moterims 
nemažiau kaip $12 į savaitę, 
o hoteliai negalėtų tiek daug 
mokėti.

Bet paklauskite, kas tuo
met operuotų hotelių eleva
torius? fite elevatorių hote- 
lis negali apsieiti nei vienos 
dienos, ir jei tas įstatymas 
butii įvykintas, tai ne mote
ris butų nuo darbo paleis
tos, tik algos butų joms pa
keltos.

Taigi meluoja kapitalistų 
spauda, kad Vyriausis Teis
mas atmetė minimumo algą 
dėl darbininkų naudos, jisai

i

f

; su'budėkime. Stiprinkime L. S. 
nes.s. ir tverkime jos kuopas, 

kad tie diktatoriai j Rur įjR galima. Dabar kaip 
' tik yra gera proga tam dar

bui. Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos atstovas drg. 
Bielinis atvyko mums į pa- 
gelbą. Jis čia važinėja su 
prakalbomis organizuoda
mas darbininkus. Pasisteng- 
kime surengti jam prakal
bas kiekvienoj lietuvių kolo
nijoj ir kur tik yra galima, 
sutverkime L. S. S. kuopą. 
Darbininkai, organizuoki- 

U ranas.

organizacija, kuri savo gy- klaidinga savo taktika veda 
ini veikimu pasiekė visą darbininkus į prapultį, ltali- 
progresyvę lietuvių visuo-' -os parlamento komunistų 
menę ir kurios augimui, ro-1 frakcija irgi atsisakė klau
pėsi, niekas negalės pastoti, syti Maskvos įsakymų, pa
kelio. Užaugo ji iki šešių reikšdami, kad jie savo ša- 
tukstančių narių, o simpati-.'lies reikalus geriau pažįsta, 

'negu Maskvos prikazčikai. 
; Kitose kaimynėse Rusijai 
valstybėse komunizmas irgi 

■smunka. Mat, darbininkai 
(jau gavo' progą pažinti tą 
įkomisarišką komunizmą ir 
įto jiems užtenka.

Amerikos komunistai, ku- męs! 
irių tarpe yra ir lietuviai, 
Idar nespėjo tinkamai su Ru- 
i sijos "komunizmu" apsipa- 
’žinti. Pagalios, pas juos nė
ra tam nei laiko. Jie perdaug 
"užimti", nes visą energiją 
ir laiką reikia pašvęsti kei- 

P'-I 

si savo tarpe, vienyjimuisi imkime kad ir pagarsėjusį 
' ir vėl skaldymuisi. Pas Ame
rikos komunistus taip "vei- 
Į kiama” todėl, kad jais vado
vauja šnipų agentūros, ku
lių "tėziai” kitoki, todėl ir 
veikimas” kitokis.

įmunkant "kazionam" 
i Maskvos komunizmui, so
cialistų darbuotė vėl atgyja. 

■ Socialistinės organizacijos 
i visuose kraštuose pradeda 
smarkiai veikti. Kad galuti
nai prašalinus nesusiprati
mus darbininkų tarpe, šį pa- 
V. ’

I

zuojančių turėjo veik pusę 
Amerikos lietuvių. Turėjo 
gerą spaustuvę, išleidinėjo 
du laikraščfti ir daugybę 
naudingų !;nvgų. Rodėsi, 
kad dar metai-kiti ir Sąjun
ga apims visą Amerikos lie
tuviu padangę.

Bet likimo buvo kitaip 
lemta. Užviešpatavus bolše
vikams Rusijoj, prasidėjo jų 
pragaištinga agitacija ir ki
tose šalyse. Beveik visose 
darbininkų organizacijose 
prasidėjo frakcinės pešty
nės. Jos neaplenkė ir musų 
Sąjungos. Bolševikų pasekė
jai, apsirgę revoliucijos 
karštlige, pradėjo liepsna 
spiaudyti visur ir į visus, 
skelbdami, kad ryt-poryt 
įvyks revoliucija ir nušluos 
viso pasaulio buržuaziją. 
Trokšdami revoliucijos, bet 
nežinodami, iš kurio galo ją 
pradėti, musų bolšerikėliai 
putniausia ją sukėlė Lietu
vių Socialistų Sąjungoj. 
Karštesni sąjungiečiai, tikė
damiesi greitos revoliucijos, 
pasekė paskui bolševikus ir 
prasidėjo Sąjungos ardymo’ 
darbas. Didžiuma lėtesnių I 
draugų, nepakęsįami frak
ciniu ginču ir nežinodami 
kurioj pusėj teisybė, pamo
jo ant visko ranka ir pasj- 
traukė į šalį. Mažiau susi-i darbininku, 
pratę iš tu nužygiavo pas i 
sandariecius, o likusieji ir 
dabar stovi nuošaliai nuo 
visų partijų.

Simpatizuojanti sąjungie- 
čiams visuomenė taipgi išsi
sklaidė į visas puses. Sąjun
gos ir kartu socializmo idė
jas ginti stojo nedidelė dalis 
susipratusių sąjungiečių. 
Jie visomis iiegomis kovėsi 
per kelis metus su Sąjungos 
priešais, įrodinėdami tų r-r- 
revoliucionierių taktikos 
klaidingumą.

Taip buvo keli metai at- vių 
gal. Dabar gi pasaulyje įvy
ko daug svarbių permainų 
ir pats gyvenimas parodė, 
kas buvo klaidingas ir kas 
teisingas.

Socialistai sakė, kad Ru
sija dar nėra pribrendusi 
šalis komunizmui, kad ten 
pramonė neišvystyta, darbi
ninkai neapšviesti ir 
Rusijos liaudis neturi 
žiausios nuovokos apie 
suomeninę tvarką. Komu
nistai gi šaukė, kad jie tuo
jaus įvykinsią Rusijoj ko
munizmą ii’ sukelsią pasau
lyje revoliuciją. O socialis
tus už kritikavimą jų takti
kos bolševikai grūdo į kalė
jimus be jokio pasigailėji
mo.

Ir kokios to visko pasek
mės? Ar gyvuoja šiandien 
Rusijoj komunizmas? Ne! 
Tenai vietoj pranašaujamos 
darbininkams laimės viešpa
tauja didžiausias vargas ir 
skurdas, vietoj laisvės, lygy
bės ir brolybės — žiauri bol
ševikų priespauda'. Dabar 
ten jau bandoma paslėpti 
komunizmo ir pėdsakus: 
gražinama privatiška nuo
savybė, duodama kapitalis
tams koncesijos, žodžiu sa
kant, einama prie kapitaliz
mo.

Dabar jąu ir patįs bolše
vikų vadai prisipažįsta, kad 
komunizmo įvedimas Rusi
joj nėra galimas.

Vokietijos komunistai, 
matomai, geriau supranta

ŽARUOS.
Vienus ^nones už mela

gystę valdžia baudžia kalė- 
; • jįmu, o kitiems už melavimą
imui socialistų, skaldymui- moka genis pinigus, štai pa-

Chicagos oro žinovą p. Cox. 
Jis gauna nuo valdžios gerą 
algą, o teisybe retai kada 
pasako. Jeigu jis sako, kad 
bus giedra, tai tą dieną lyja, 
o jeigu sako kad lis, tai bū
na saulėta diena. Ir taip me
las ant melo. Jeigu taip val
džia baustų poną Cox už me
lagystę. kaip ji baudžia ki
tus, tai jis niekad iš kalėji
mo neišeitų.

Vokietijos patriotai labai 
, kad franeuzai už- 
- - - - ’ žiau

driame dalyvaus visų šalių riai elgiasi su vokiečiais pi
liečiais. Tiesa, jų dejavimas 
yra vertas atjautimo. Bet 
lai vokiečiai neužmiršta, 
kaip jie patįs elgėsi su žmo
nėmis okupavę Lietuvą ir 
kitus kraštus. Neveltui žmo
nės sako: audrą sėjai, audrą 
piauk

asari yra šaukiamas sočia- dejuoja,
listų kongresas Hamburge, ėmė dalį jų žemių ir 
ki ' ........................ .
.socialistinės organizacijos ir 
kuris, beabejonės, užmegs 
stiprų ryšį tarpe visų šalių

Laikas ir mums, Ameri
kos lietuviams darbinin
kams, per keletą metų be
veik nieko neveikusiems, vėl 
stoti į darbą ir organizuotis i
apgynimui savo reikalų. Dė-! Ponas Ivaškevičius su 
kimės prie bendro pasaulio šimtu doleriu išvijo iš Klai- 
darbininkų kūno — f 
tų Internacionalo ir dirbki- valdžią, o parvažiavęs me ~ •— 1
Visi tie,. kurie buvot nuėję ri” jšvvt- iš Bostono. Bet čia 
kairėn —r pas komunistus persurus vanduo — nepasi- 
arba dešinėn — pas tautie- seks jam tokį didelį burbulą 
čius ■* «* «r «’ > z . —tr — ”7 » —jr   V ~ ~ V ’
dabar grįžkite atgal į Lietu- ’ _______
vių Socialistų Sąjungą iri 
dirbkite šventa darbą delei i Girdėjau, kad sandarie-

Soeialis- pėdos vokiečių ir franeuzų
------------------- JLLLi- valdžią, o parvažiavęs į 
po Socializmo vėliava.' Ameriką sumanė ir ’ Kelei-

kairėn —r pas komunistus persurus vanduo

ir tapote jų prigauti,!išpust, kaip Klaipėdoj.

Socialistų Sąjungą iri
•j ■* J * 11*1

visa*
ma- 
vi-

padarė tai dėl nelhagrobių reikalus. Apie metai laiko 
naudos. Katnavertis. [atgal dalis Vokietijos komu-

išsiliuosarimo iš po kapita
listinės vergijos.

Čia noriu tarti vieną-kitą 
žodį, kodėl dalis musų buvu
siųjų draugų sąjungiečių 
prisišliejo prie sandariecių. 
Juos paviliojo daugiausia 
tas, kad Sandaros bendra
minčiai Lietuvoje.buvo pasi
vadinę socialistų vardu, bū
tent socialistais liaudinin
kais. Tikrenybėje gi jie jo
kiais socialistais nebuvo ir 
nėra. Jiems tas vardas buvo 
reikalingas tik tam, kad nu- 
davus darbininkų draugus 
ir patraukus savo pusėn 
skurdžius. Vienok Lietuvos 
darbininkai iš taip vadina
mų socialistų liaudininkų 
darbų pamatė, kad jie nėra 
jokie darbininkų draugai, 
nes jų interesai traukia juos 
buržuazijos pusėn. Kaip 
greitai Lietuvos darbinin
kai atsisakė liaudininkus 
remti, taip greit liaudinio 
kams ir socialistų vardas 
paliko nebereikalingas --ir 
jie išsižadėjo jo. Tuo gi tar
pu Lietuvos darbo žmonių 
partija — Socialdemokratų 
Partija — turi darbininkų 
varpe geriausį pasisekimą — 
remia ją Lietuvos sermė
giai, nes ji tikrenybėje ir 
yra jų partija.

Kuomet dalykai paliko ši
taip aiškus, kiekvienas lietu
vis darbininkas privalo su
prasti, kur yra jo vieta ir ką 
jis turi daryti savo reikalų 
apgynimui. Todėl, draugai,

; ėiąi išrinko daktarą Grai- 
čiuną savo atstovu važiuoti 
Į Lietuvą. Labai gaila, kad 
Graičiunui išvažiavus iš 
Amerikos keletas Gamei ci- 
garetų dirbtuvės darbinin
kų bus paleista iš darbo. Bet 
ką padarysi, kad Lietuvoj 
liaudininkai smarkiai serga 
ir jiems amerikietis dakta
ras neatbūtinai reikalingas.

A. Garbukas.

Bostono "špitolninke” tū
las prabaščius rašo... "besva
jojant apie brolybę ir lygy
bę tavo kaimynas lenkas 
tau... paskutines kelines nu
maus.”

Kad lenkas kokiam norą 
kunigui butų kelines numo
vęs, tai ligšiol dar nebuvo 
girdėta. Bet kad lenkė Kli- 
maševskienė kunigui Puric- 
kiūi kelines numovė, tai tą 
jau visi žino. X. Y. Z.

■ ~ - - -

ANGLIJOJ DIDELI 
STREIKAI.

Anglijoj prasideda didelis 
darbininkų judėjimas, šiuo 
laiku tenai streikuoja 56,000 
farmų darbininkų ir anglia
kasių. Apie 500,000 statybos 
darbininkų veda ginčą dėl 
algų ir taip pat bile dieną* 
gali išeiti streikan. Apie 50,- 
000 darbininkų turi tokį pat 
■ginčą su savo darbdaviais 
puodų pramonėj. Apkaito
ma, kad išviso Anglijoj da
bar ketina streikuot arba 
jau streikuoja 1,350,000 dar
bininkų.

/

r
• '
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

DETROIT, MICH. 
Margumynai.

Šis miestas yra žinomas 
kaipo automobilių industri
jos centras. Yra apskaitliuo- 
ta, kad 84 nuošimtis visų pa
dirbtų Jungtinėse Valstijose 
automobilių yra išdirbama 
Detroite. Todėl, kada auto
mobiliu industrija pakyla, 
tai darbo yra įvalias ir jau
čiamas darbininkų truku
mas (bent taip skelbia darb
daviai. P. K.). Tečiaus, jei 
mes pažvelgsim giliau, tai 
pamatysime, kodėl kartais 
apsireiškia darbininkų tru
kumas. Miestas, palyginus 
su industrijos didumu, per- 
mažai turi gyvenimui namų. 
Jis yra perpildytas vien tik 
bažnyčiomis. Didžiuliu gv- 
venimui namų jis turi labai 
mažai. Užtad industrijai pa
kilus namų nuomos taip iš
kyla, kad už supuvusią ba
kūžėlę 4 ar o kambarių, ima
ma vidutiniškai $35.00 ren- 
dos mėnesiui: o už taip va
dinamus "apartment" 3 ar 4 
kambarėlius pasiekiama 
$125.00 mėnesiui. Tad, nors 
algos ir nėra visai mažos 
• amatninkams), tečiaus tuo bar7a“pagelba“\ 
uždarbiu daugiau , pasinau- ginusia. Kiek pirmiau komi- 
doja namų savininkai.  ̂Dar-j ^ėias buvo nutaręs likviduo- 

Z našlaičiu globojimą, 
įlinkai, kurie moka brangias Į bet jie išgirdę 'ėmė šaukti 

j nesavais balsais — kur jie 
pasidėsiu, nes žiną, kas juos 
laukia. Ir tik gavus iš Ame
rikos $360.00 buvo galimai 
tie našlaičiai globot ir ant 
toliau, o vaikai išgirdę apie' 
i ai, negalėjo atidėkuot ame-• 
rikiečiams už jų gerą širdį. ■ 

Aukų surinkta apie $300.-;
00. Nors "chamunistai” ii> 
sakė, kad Globos atstovės! 
gaus špygą nuo detroitiečių,: 
tečiaus lojimas neatgrąsė’ 
reikalą suprantančių žmo- ■ 
niu nuo aukavimo.

”Trimito” koncertas.
4 d. balandžio lietuvių vy-’ 

rų "Trimito” choras suren-i 
gė koncertą, kuris susidėjo, 
iš. dainų ir vėliau buvo šo-1 
kiai.

"Trimito” choras esąs be-į 
partyvis. Jam plėtotis yra; 
sunkios sąlygos, tečiaus pa-! 
sišventę musų vaikinai sako, I 
kad ateityje "Trimitas” bus j 
vienas iš geriausių chorų vi- ■ 
soj apielinkėj.

Linkėtina prižadus neuž-‘ 
miršti!

— ‘

Po to buvo asmeniški pa 
si kalbėjimai, kas irgi šulei 
!.ė nemaža smagumo.

iubai uoliai dar 
Įeiti patiems i 
visą laiką žiur
vą ir sakydavo, 

i Lietuvą TYoc-kis 
i ja armija ir p; 
i Bet gyvenimo i 
Ižą kitą, ką vė 
ivs pamatė,

Toliau drv.

BROOKLYN, N. Y. 
Iš drg. K. Bielinio darbuotes 

.Jau esu rašęs "Keleivyje 
apie drg. Bielinio prakalbą 
ir pirma musų su juo pasi
matymą. Dabar pakalbėsiu 
nors trumpai, apie tolimes
nę jo darbuotę pas mumis.

Kovo 31 d. socialistų kam
bariuose, 280 So. 5th st., įvy
ko draugiškas pasikalbėji
mas. Apart socialistų kuo
pos narių, buvo atsilankę 
kai-kas ir pašalinių. Tame 
pasikalbėjime drg. Bielinis 
'plačiai apibudino Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
istoriją. Ypač labai Įdomių 
dalykų jis papasakojo iš tų 
laikų socialdemokratų vei
kimo, kuomet Vilnius buvo 
okupuotas lenkų, bolševikų, 
kuomet Lietuvoj siautė ber
montininkai. Tolinus sve
čias vaizdžiai nupiešė Stei
giamojo Seimo rinkimus Ir 
pačiam Seime soeialdemo-' 

... T. , kratų darbuotę; jis papasa- 
niųnese Lietuvon, R0j0> kaip St. Seimo rinki- 

:nų laiku socialdemokratus
Kad Jie persekiojo klerikalai ir kaip dabar k 

juos šmeižė komunistai. Ko- darbą : 
munistai risą laiką sakyda
vo

taipgi atsigauna ir ateityje 
žada pradėt kampaniją už 
savo idėjas. O iš žaibinių 
”r-revoliucijonierių" paliko 
tik negyvas lavonas.
Iš LJS.S. 116 kp. darbuotės.

Praėjusiam susirinkime 
116 k p., apsvarsčius naujus 
Lietuvoje Įvykius, t.y. palei
dimą Seimo ir rinkimą nau
jo Seimo, nutarė visomis ga
limybėmis remti’ Lietuvos 
socialdemokratus. Tam tiks
lui tapo išrinktas komitetas 
rinkimui aukų. Į komitetą 
Įėjo draugai J. Dagis ir d. P. 
Rausius. Manoma, kad visi 
susipratę darbininkai pa
rems šį prakilnų sumanymą 
ir aukaus savo pačiu nau
dai.

Šleževičienės prakalbos.
.4 d., balandžio Lietuviu 

Svetainėje kalbėjo D. Šleže
vičienė, Lietuviu Moterų 
Globos Komiteto atstovė. Ji f 
vaizdžiai 
našlaičių likimą. Esą. Lietu-i 
vos našlaičiai žino, 
turi Amerikoje savo globė
jus, kurie neatsisako suteikt 
pagelbą reikalui esant, o da- 

vra reikalin-

I 

t

i

bams kiek sumažėjus, darbi-; (į tu našlaičių globojimą ’ii įnl’t'y i m/vlrA hvnn <■*•"» I ~ -- * * ** V.- A A 7 j
nuomas, skubinasi apleisti; 
"garsųjį” Detroitą. Tad1 
ši priežastis ir sudaro "tru
kumą" darbininkų. Prie to 
reikia pasakyti, kad automo
bilių industrija yra labai ne
pastovi.

Darbininkų judėjimas.
” Prieš pasaulinę karę ir 

laikę karės iki 1919 ra., čia 
buvo gana stiprus darbinin
kų judėjimas. Apart Detroit 

ederation of Labor čia bu
vo aktyve darbininkų unija 
"Auto Workers”, kuri atsi
skyrė nuo American Federa- 
tion of Labor 1918 m. ir pa- 
sibriežė radikališkesnį pro
gramą. šiai organizacijai 
sekėsi jungti darbininkus ir 
į trumpą laiką ji pasiekė 
24,000 narių. Užėjus kriziui 
industrijoj ir padarius ne
apgalvotą žygį 1921 m., tai 
yra paskelbdama streiką to
kiu laiku, kada industrija 
tik-tik pradėjo krutėt ir mi
nios išalkusių darbininkų 
veržėsi Į dirbtuves, unija su
byrėjo, nes streikas, kuris 
tęsėsi 5 savaites, liko pralai
mėtas. Tie gi užsispyrėliai, 
kurie sakė, kad: "juo bus 
blogiau, tuo greičiau darbi
ninkai pasiliuosuos", paliko 
vieni ii- organizatyvis dar
bas apsistojo. Su Detroit 
Federation of Labor tas 
pats. Pirma ji išleisdavo sa
vaitraštį 8 puslapių, o tan
kiai ir 12 pusi., kurio turi
nys buvo gana geras. Bet 
"revoliucijonierius” D. E. 
Batt visur ir visuomet skel
bė, kad "Detroit Labor 
News” redaktorius yra dar
bininkų išdavikas. Bet kada 
pats Batt pastojo minėto sa
vaitraščio redaktorium, tai 
išsijuosęs pradėjo agituoti 
ne už r-revoliucijonierius, o 
už buržujus politikierius.

Lietuvių darbininkų 
judėjimas.

Kas atsitiko su viršminė- 
tomis organizacijomis, tas 
pats atsitiko ir su lietuvių 
darbininkišku judėjimu.

Pirma mes turėjome tvir
tą L.S.S. kuopą, kur priklau
sė 330 narių; taip-gi buvo 
skyrius I.W.W. iš apie 400 
narių ir L.D.L.D. kuopa, ku
ri užsiimdavo kultūros dar
bu. Dabar viskas tik griuvė
siai. L.S.S. 116 kuopa pama
žu pradeda atsigaut ir gai
vint socialistinį judėjimą, 
dirbdama darbininkų pasi- 
liuosavimo darb^ ir organi
zuodama darbininkus po so
cializmo vėliava. L.D.L.D.

# ❖ *

Balandžio 8 d. š.m. I. A. S. 
svetainėj surengė koncertą 
A. D. P. L. S. (kas ji pervie- 
na, aš nežinau. P. K.). Pro- 
gramo išpildyme dalyvavo 
rusų ir ukrainiečių chorai, 
taipgi du dainininkai iš 
Grand Rapids, Mich. — Jus
tinas Antanaitis ir kitas, 
kurio pavardės nesužino
jau. J. Antanaitis turi pusė
tinai pralavintą balsą.

E. V. Debsas Detroite.
Gegužės 17 d., 8 vai. vaka

re, turėsime svečią, visų my
limą seneli E. V. Debsą. Jis 
kalbės erdvioje ir švarioje 
svetainėje Danceland Hali.

P. K.

ELIZABETH, N. J. 
Aukos Lietuvos socialdemo

kratams.
Per drg. Bielinio prakal

bas čia 25 kovo buvo surink
ta $15.00 aukų Lietuvos 
draugams. Po doleri auka
vo: O. Lukaševičienė, P. Že
maitis, P. Blekaitis, A. Lu- 
koševičia ir M. Janušonis; 
A. Kazlauskas davė 50c., o 
šie draugai davė po 25 cen
tus: J. Pažidinis, P. Irigilis, 
J. Pastusknis ir Z. Matu- 
liauskas.

Žadėjo da aukauti d. De
gutis ir kiti.

Reporteris.

, OSi, 1 
Svirną), 
f-!’..j

•Įta ir išgabena kitur, o vietos 
Įgyventojai neturi medžių 
jtriohom pasibudavoti. Ir i 
tai Lietuvos klerikališkoji 
valdžia neatkreipia jokios 
domės, nes tie patys kunigai 

. yra didžiausi spekuliantai, 
i Pagalios drg. Bielinis nuro- 

Jdė, kaip Lietuvos valdžia vil- 
jkino Įvedimą savos valiutos 
H pinigų) ir davė prisiplėšti 
I turtu bankininkams Vailo- 
ikaičiams ir kitiems, dau
giausia iš siunčiamų anivrl- 

jkiečių Lietuvon pinigų.
i Toliau d. Bielinis išparo- 
Įvė, kaip Lietuvos klerikalai 
!stengiasi mokyklas paversti 
jcavatkynais ir Įvesti moky
klose tokius dalykus, kurie 
mokiniams ir visuomenei jo
sios naudos neneša, o vien 

|tik mulkinimą.
i Plačiai ii- nuosekliai kal
bėtojas išdėstė Lietuvos So
cialdemokratų Partijos už
davinius ir nusistatymą lin- 

įkui tų visų viršminėtų daly- 
jkų. Socialdemokratai pir- 
įmon eilėn stato darbo žmo
nių klesos reikalus; sočiai- 
demokratai reikalauja ir ko
voja, kad kaip pramonėje, 

j.aip ir prekyboje Lietuvos 
darbo žmonių klasė turėtų 
sprendžiamą balsą. Social
demokratai turi savo užda
viniu kovoti, idant darbo 
žmonių klasei butu prieina
mas mokslas ir apšvieta Lie-

blika. Pradėjau publiką 
skaityt ir išviso nesuskai
čiau nei trijų tuzinų. Pa
klausus man vienos mergi
nos, kode! tiek mažai publi
kos, ji atsakė, kad vėliaus 
ateis daugiaus.

Nuėjus man su draugu j 
skiepą išsigerti sodės, teko 
pastebėti, kad yra pardavo- 
jamas ir "vvhite nnde” arba 
munšąinas, kuri traukė ne
tik vyrai, lx?t ir moteris. Tai 
mat, kokią ’apšvietą” plati
na musų komunistiškos pro- 
gresistės.

Seninus, kol lietuviai dar
bininkai nebuvo komunistų 
sudemorąlizuoti, tai šito
kiuose baliuose ne munšai- 
nas buvo pardavojamas, o 
darbininkiški laikraščiai ir 
knygos. 0 dabar matot, kur 
Enk musų progresyviai nu- 
progrosavo.

Pasaulio Pilietis.

Balandžio ;; d. drg. Bieli
nis referavo temoje: ’ Lietu- 
' os ekonominė padėtis ir 
kultūra". Pirmiausia prele
gentas nurodė kokios svar
bos valstybeiBielinis papu 

šakojo apie Lietuvos prote
Įėjimą. Jit 

u:ristai ir 
ugybę’z;:- 
demoraii- 
Lietu 

ma.
Lietuvos 

darbininkai ėmė Į.ažinįi ko
munistus ir dabar jau veja 
juos i-s savo tarpo, kaipo Ke

sinių sąjungų ju 
nurodė, kaip koi: 
čionai pridarė d? 
los, skaldydami ir 
z įlodami pi vielini 
darbininkų judėj 
vėlesniais laikais

vos
L'n- !>• c

valstybei priduoda jos 
ek’onominė padėtis, tai yra 

pa
kal

ne pačios Lie- 
akė, kad Lie- 

žemdirbystės šalis, 
Rusija,

lis, tai 
prekyba, ir 
ra. 1\T tam 
nrie A

monė ir
. Ii

>
1
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Vii VI 
kaip ir Rusija, ir Lietu- 
gyventojai didelėje di

li k 
tikiu. Prieš kara buvo kele-

■» 
t••.UI o.

bet j:
tavos
vi:
::up
'QS 
džiugioje užsiima vien 
ui™. Z riri Z______

...r____ tas fabrikų, bet karui už-
naudėlius. ejus tie fabrikai sunyko. Da-

Pabaigoj savo kalbos drg. bar gi jau yra šiek-tiek dirb- 
Bielinįs pabriežė, kiid dabar tuvių Įsisteigusių, ir tolinus 
Lietuvos darbininkija turi i jų steigiasi daugiau. Kalbė- 
didelį pasitikėjimą socialde-■ tojas nurodinėjo priežastis, 

rtnokratais ir kas kart vis kodėl amerikiečiams su įvai- 
daugiau ir daugiau plečiasi Iriem bendrovėm nevyksta 
socialdemokratų idėjos, ir!Lietuvoje.
lodei socialdemokratai via Labai Įdomiai drg. Bieli- 

Lupini darbo. Kad tąinis nupasakojo netikslingus 
^uo^eičiausia vesti,; žygius Lietuvos klerikali- 

...... __  r . .‘reikalinga Socialdemokratų!nė& valdžios pramonėje ir ‘
o, kad Seimas, tai yra bur- Partijai finansinė parama 

ž'uazijos išmislas, ir kas jį _ __
Seimą eina prisidengdamas kalbą, ant vietos draugai su- „ 
darbininkų reikalų gynimu dėjo Soc-iaideniokraurParti- nuostolius tupėjo. 
— tas vra darbininku išda- iai $50.00. 1 ’ ’ ' 1 ’ T “
vikas. ’ j'’ f
patys tapo tais "išdavikais

i

1

; prekyboje, ypatingai inono- 
Bieliniui: polizavimu linų, iš ko šalis 

ir jos-gyventojai milžiniškus 
__  ... , . Jis išpa- 

------------..-----   Aukavimu pasiguodė, kaip Lietuvoj visoki 
(Vėliaus betgi ir jie žymėjo netik musų kuopos spekuliantai skriaudžia gy- 

‘ ‘ "" ’ “ * U. į nariai, ’ ’ pašaliniai įventojus ir kraują sau tur-
nes antrais Seimo rinkimais draugai.

Užbaigus drg.

ATMINK!

i ii’ ai’žfi

PAJAI 
PUDINGAI 
SRIUBOS

KUPONAS
RASA f.AI 
MfiSOS 
PYRAGAI

ELIZABETH, N. J.
"Laisvė” didžiuojasi savo 

peštukais.
"Keleivyje" jau buvo ra

šyta apie peštynes, kurias 
komunistai sukėlė di»gl Bie
linio prakalbose. Komunistu 
tikslas buvo kaip nors šias 
prakalbas išardyti. Prieš tai 
jie skleidė lapelius, kad žmo
nės i prakalbas neitų. Bet 
kadangi žmonės komunistu 
agitacijos nepaklausė ir į 
prakalbas skaitlingai atsi
lankė, tai komunistai susior
ganizavo ir nutarė spėka 
prakalbas išardyti, 
peštukų buvo 
Krausauckutis, 
Saunelis, Virvičionis ir dar 
tris. Publikos gi išviso.buvo 
240 monių. Visa publika ir 
visų pakraipų laikraščiai pa
smerkė tuos padaužas, kurie 
užpuolė ant ramaus susirin
kimo.

Bet komunistų organas 
"Laisvė” džiaugiasi padau
žų pasielgimu ir didžiuojasi, 
kad jos sufanatizuotas muš-

pavyzdžiui' miškus kei- Soeialdemo-
1 ________________ Kratų Partijos vyriausia

liksiąs yra vykinti socializ
mą.

Po prakalbos buvo keletas 
klausimų, i kuriuos kalbėto
jas nuoširdžiai atsakė. 
•Klausimams pasibaigus, bn- 
;vo leidžiama juos diskusuo- 
ti. Diskusijos nukrypo apie 
Rusijos bolševikus; mat vie- 

Inas žmogelis ėmė pasakoti, 
kad. tik Rusijos bolševikai 

įgali išganyti darbininkus. 
! Bet kaip kalbėtojas, taip ir 
i kiti diskusantai jam įrodi
nėjo, kad Rusijos bolševikai 
Ine darbininkus "gano”, bet tukas mane parmušė. Tas 
gano kapitalistus, spėkų-1 parodo, kad "Laisvė” stovi 

i kantus ir šmugelninkus, nes daug žemiau net ir už kleri- 
■iš tų pačių bolševikų išsivys- j kalų laikraščius. Kuomet 
_ „LZ_ _L. _ | anais metais sufanatizuoti

Reikia pasakyti, kad nors’katalikai sumušė draugą 
ir trumpos, bet rimtos buvo Perkūną, tai visgi klerika- 
tos diskusijos, -- -r------ --------------- ——
nepraustaburnio ir triukš-jto įvykio nesidžiaugė. Ne- Ll_ • _ I__

Tokių 
septyni: 
Kairelis,

į

tė tokie elementai.
Reikia pasakyti, kad nors1 katalikai

| 
!

BORDEN'S Evaporated Pienas pagal 
taisykles, didžiausių pieno išdir- 

bysčių Amerikoje. Tas užtikrina jums 
apsaugą, labai svarbiame maisto pirki* 
me. Kiekviena karvė Borden bandoj yra 
peržiūrima reguliariai per ekspertus. 
Kiekvienas farmerys,' kuris atveža 
Bordenių pieną, yra reikalaujama nuo 
jo. kad prisilaikytų kuodidžiausio šva
rumo. Kiekvienas kampelis pieninės 
yra nuolatinėj inspekcijoj.

Kiekviename namų maisto vartojime 
vartokite Korden’s Evapcrated Pieną, 
kuris duoda geriausius rezultatus. Yra 
riebus ir turi daug Smetonos — padaro 
gardų valgi. Jus galite vartot kiekvie
ną dieną dėl valgio ir kavos, tikras jo 
gerumas ir tikras jo švarumas.
Jei norit išmokt kaip virt su Borden E\apo- 
raied Pienu, išpildykite kuponą, paženklinant 
kokias pamokas norit ir mes prisiusime 
dovanai.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

unsweetened

^aporate*1
MilK

(Lietuviškai)

nes nebuvo lų spauda bent viešai delei .
i i— -----— , _ _
imadario Bimbos, žmonių veltui -------- x-------- -
buvo beveik artipilnio salė. "Laisvės” neapkęsti ir nei 

į Atiku Socialdemokratu Par- į rankas neima. Beniaus mu
mijai * surinkta $6.00 su cen- su kolonijoj "Laisvė” buvo 
tais. Knvgueiu "Kas yra Ru- pardavojama beveik visose 

įsu Socialistinė Federacinė krautuvėse, o dabar tik dvi 
I Tarybų Respublika" irgi krautuvėlės po kelis nume- 
1 parduota už kelis dolerius, rius teparduoda. Delei tokio

Vienaip ar kitaip, bet rei- nepasisekimo "Laisvė” ir jos 
kiii pasakyti, k*ad drg. K. gizeliai įpuolė į desperaciją 
Bielinio misiia Brookiyne ir nori spėka savo pnesus iš

naikinti. Bet veltui. Papras
tai kas kasa kitiems duobę, 
tas pats į ją įpuola. Net toks 
didelis komunistų šalininkas 
kaip Dr. Kaškevičius 
tas pasikalbėjime išsireiškė, 
kad "Laisvę" redaguoja 
pliuškiai redaktoriai. Vadi
nasi, tiems pliuškiams pa
skutinis pamatas iš po j'ų 
kojų slysta. Užtai jie taip 
pyksta ir nervuojasi, nes 
mato sau galą.

J. Degutis.

Bielinio misija Brookiyne 
pavyko gana gerai. Nprs čia 
komunistų yra didžiausis 
centras ir jie stengėsi visais 
galimais budais drg. Bieli-

Įniui pakenkti, bet jie nepa
jėgė nieko padaryti ir dabar 
i turi pasiganėdinti vien plū
dimu ir šmeižimu, kas pas 
įjuos yra paprastas Įrankis 
kovai prieš socialistus.

Pasvirkalnietis.

EAST ST. LOUIS, ILL. 
Balius su pamarginimais ir 

munšainu.
Velykų dienoj L. M. P. S. 

110 kuopa ir Jaunimo Rate
lis iš St. Louis, Mo., parengė 
halių su "pamarginimais”. 

■ Apskelbimuose publika bu- 
jvo kviečiama iš visos apie- 
linkės "pasiklausyti gražiai 

jskambančių dainelių ir juo
kingų monologų". Pribuvus 
kiek vėliau man jau nebete
ko išgirsti tų "skambančių 
'dainelių”, bet kitokių ”mar- 
i gumynų” visgi teko pamaty
si. Pirmiausia peržvelgiau 
akimis publiką: viename pa
sienyje stovi apie pustuzinis 

! "dėdienių-progresisčių”, o 
i kitame pasienyje apie tiek- 
’ pat Jaunimo Ratelio mergi
nų — tai beveik ir visa pu-

žmones pradeda

>>

ir

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)

Geriausi
Cigaretai



Įdomios žinios. Jaunystes prasižen 
girnai. '

Sausi oro stulpai.
Ūkininkai dažnai pastebi 

toki reiškinį: debesis, iš ku
rio, rodos, tuojau pradės ly
ti, staiga išsiskirsto. Tas at
sitinka tankiausiai kelių ki
lometrų plote, kur labai ma
ža arba visai nėra medžių. 
Tiršti debesys, nedaėję tos 
vietos, išlėto pradeda stuogs- 
niais skirstytis, darosi per
matomi ir visai dingsta. Me
teorologai šį reiškinį šiaip 
aiškina" Plote, kuriame nėra 
vandens ir augmenų (me
džių), oras labiau saulės įšil
dytas, negu apielinkinėse 
vietose. Dėl šitos priežasties, 
garuoją smulkus vandens la
šeliai sudarą debesis, atėję 
minėtan plotan išsisklaido. 
Iš to aišku, kaip svarbu yra, 
kad kraštas nepaliktų 
miškų.

be

Cukrum smilkymas 
naudingas.

Kaip žinome, žmonės var
toja gana daug naminių 
vaistų ir gydymosi priemo
nių, kuriu gydytojai ir šiaip 
mokslininkai paprastai ne- 

B^t tvrinėiimai

'žemės drebėjimo priežasbs.j
Francuzas mokslininkas i 

de Baloras apskaitė, kad ( 
nuo pasaulio pradžios iki) 

anglų knygininkas vis tik ^993 metų Vra buvę 159.7^2 
daug apskaitė risus^mės drebėjimai, apie ku- Laikraščiai pilnį aprašy
me lašinine in 1 Ju()S mokslininkams yra/1' !:uus. Plkt.adarysčių, jieško-

tas žinoma. Apskritai jimais prasikaltėlių, ilgomis 
imant, kasmet esti apie 60 ’* k**“ 
žemės drebėjimų. 53 nuy- 
šimčiai visų žemės drebėji
mų esti Viduržemio jūrių 
rajone, 41 nuošimtis pietinė
je Ramiojo Vandenyno daly 
ir tik 6 nuošimčiai tenka k.- 
toms žemės ritulio dalims.

Mažesni žemės paviršiaus 
judėjimai paeina nuo daug-, 
iio įvairių priežasčių - 
sprogimų kasyklose, uolų ir 
kalnų nugriuvimų ir kit. že
mės didžiuosius drebėjimus 
sudaro tik vulkaniniai kal
nai Iš tokių kalnų laikas 
nuo laiko išsiveržia ugnis su 
skystais pelenais, kuriais 
užlieja mažesnes ar didesnes 
apielinkes. Tokių kalnų išsi
veržimai paprastai esti la
bai smarkus, ir nuo to žemė 
aplinkui sudreba, kartais už 
kelių šimtų ir tūkstančių ki
lometru.

Apie didžiųjų žemės dre- me. Ir šita nauja sistema pa

Iš Klaipėdos Krašto.

yra labai tikslingos. Taip. 
..................... > moks- 

išaiškinta, 
smilkymas 
apvalymui

pastaraisiais laikais 
liškai ištirta ir i™ 
kad cukrum 
kambarių oro 
yra labai gera priemonė. De
ginamas cukrus duoda 
skruzdžių rūgšties dujas. 
Tos dujos smarkiai naikina 
kai kurių ligų, bakterijas ar 
bacilas. Taip, jei padėsim po 
stikliniu antvožu šiltinės ar 
džiovos bacilas (matomas 
tik per labai padidinantį sti
klą) ir po tuo antvožu pa- 
smilkvsim deginamu cu
krum, tai bacilos per pusva
landį bus užmuštos smilky
mo dujomis. Reiškia, toms 
baciloms užmušti reikia la
bai didelio smilkymo. Taip 
pat po stikliniu antvožu de
ginamas cukrus tuojau nai
kina kvapą sušvinkusios 
dvokiančios mėsos.

Nauja gaisrui gesinti 
priemonė.

Nesenai Vokietijoj išrasta 
gaisro gesinimui įrankis, 
kuris pavidalu yra panašus 
pištalietui. Jis užtaisomas 
kaip revolveris, tam tikrai;' 
cheminiais šoviniais. Iššau
tas šovinys liepsnoje sudaro 
nedegančias tirštas dujas, 
kurios staiga slopina lieps
ną. Bandymai šio įrankio da
vę gerus rezultatus. Galima 
tikėti, kad neilgai trukus šis 
įrankis plačiai paplis pasau
ly ir, tuomet gaisro pavojai 
žymiai sumažės.

šviečiantis vanduo.
Ant vienos iš Bahamo 

grupės salų yra Vaterloo 
ežeras, ugniniu vadinamas; 
apie 300 metrų ilgio ir apie 
100 metrų pločio.

Nakties metu sudavus kuo 
nors į vandenį, iššoka ilgoka 
šviesa, prie kurios galima 
skaityti stambų raštą. Nar
dydamos vandenyje žuvys, 

save palieka ilgus, it
., ■ - nu*1' ~

4

Šio ežero tokį vandens 
reiškinį mokslininkai nėra 
išaiškinę.

maz <
spaudos leidinius. Jo apskai
tymu. visose pasaulio šalyse 
visomis kalbomis esą at
spausdinta iki šiol apie 16,; 
000,000 įvairių spaudos leidi
nių — knygų, knygelių, bro
šiūrų ir kt. neskaitant laik
raščių. To knygininko nuo
mone, iš tos daugybės spau
dos leidinių tik apie 25,000 
knygų reikėtų saugoti, ir 
nuo to žmonijos žinynas ne
turėtų jokios žalos. Taigų 
kad sudarytum biblioteką iŠ 
naudingiausių kurinių, tai 
tokioje bibliotekoje turėtų 
būt surinkta iš visų tautų li
teratūrų apie 25,000 knygų!

Dirbtinas pasaulio galas.
Mokslininkai jau senai lai

kė galimu daiktu, kad vieną 
gražią dieną visas žemės ri
tulys išskraidys smulkiais 
gabalėliais didžiausiose dan
gaus berybėse, kaipo rezul
tatas didžiausio išvidinio 
sprogimo.Bet kad toks spro
gimas- gali būti žmogaus, 
rankų darbas, tai iki pra- 
’-ins dvidešimto amžiaus

r •>

i^ėtL Svarbiausias reikalas 
yra motinų pensijos, tada 
motinos nebus priverstos, iš 
priežasties biednumo, ap
leisti savo vaikus. J Klaipėdos kraštas, ar_- • - «• •

Vaikai su protiškais tru-i(^įiuotas iš vienos pusės bu- ninkai nesigėdi imu už pu
vusia siena tarp Vokietijos kės senoviškas kainas. V al- 
• i—■ i------ jžia nieko nedaro, kad pa

daboti spekuliantus. Bran
gu ne tik maisto produktai, 
bet ir malkos. Moteris kaš
tuoja 40.000—60,000 mar
kių. Kol tas dalykas bus ge
riau sutvarkytas, darbinin
kams reikalinga skubi pa
šalpa maistu ir malkomis. 
Jų ta pašaipa turi būti ati
duota ne į bendrus krašto 
organus, kaip tatai padarė 
Darbo Federacija su savo 
1.500 litų, iš kurių darbinin
kai ne ką tegavo, bet i pačių 
darbininkų vedamas įstai
gas. Tuo dalyku reikia susi
rūpinti. (”S-tas”.)

M. M.

kūmais turėtų būt paimti ir 
„o__ s prižiūrėti t m karnos įstaigos,

ir brangiomis teismo °bylo- Bet daugelis su tokiais tru- 
mis ir taip toliau. Skaitant kuinais gali Jankyti specia- 
c.pie tą viską, ar nors syki viešų mokyklų klesas, ir 
amąstėt, kaip tų prasikal- gali pramokti skaityti ir ra

telių kriminališkas gyveni- kvti. Ir kuomet jie yra ver
pias prasidėjo ir ar "negali- čiami dirbti, turėtų dirbti 
i na jį sustabdyti pat pra- augusio priežiūra. Nepil- 
džioje? ' ‘

les viešų mokyklų klesas, ir

turėtų dirbti
--

jno proto vaikai tampa ne- 
įsteigimas prasikaltėliu str0PlJs ne del kitko-tik del*

- įstaigų neišriš to klausimo/?
- Tas tik prideda milionusi 

prie šalies išlaidų, ir skaitli
nės rodo, jog toks vaikų su-1 
iaikyipas nenukreipia prasi-, 
žengimų. Yra prirodyta, jog1 
<iidelis procentas * esančių 
kalėjimuose kriminalistų 
buvo praeityje padėti į jau
ti uolių pataisymo namu&.

\ iena valstija įvedė nau
ją bandymo sistemą, sulyg 
kurios vaikai yra padedami 
prie normališkų aplinkybių, 
ir tas kaštuoja tik aštuntą 
dalį to, kiek pataisymo na-

to. jog lengvai yra pastūmė
ti keno nors įtekme ir jog 
netinkamai gyvena. Yra 
taip lengva išmokyti gerų 

į pripratimų, kaip ir blogų. 
I Reikia vaikus lavinti su- 
;lyg jų naturališkų gabumų, 
j Turime pavėlinti jiems pri-

i

apru- bet krautuvininkai ir lauki-

ir Rusijos, kuri buvo pra
vesta virš 500 metų tam at
gal, iš kitos pusės Nemunu 
ir jura, turi ploto 2,451 ket
virtainių kilometrų arba 
245,115 hektarų. To ploto il
gis apie 140 kilometrų, plo
tis 15—20 kilometrų. Gyven
tojų jame apie 150,000, iš 
kurių didesnė pusė yra lie
tuvių. Tame skaičiuje Klai
pėdos miestas turi apie 40,- 
(j(X) gyventojų, t.y. beveik 
4-tą dalį visų gyventojų. 
Klaipėda daro didelio ir gra
žaus Įspūdžio. Čia uostas, 
čia ir industrijos įmonės. 
Svarbiausia pramonės šaka 
— tai medžio apdirbimas. 
Toje srity veikia celiuoložės, 
baldų fabrikai ir tartokai. 
Be to yra laivų dirbimo fa
brikas, vagonų dirbimo fa
brikas, konservų fabrikas. 
Mieste ir krašte daug van
dens ir garo malūnų.

Man teko būti Klaipėdoj 
trečią kartą, bet dabar gali
ma pastebėti ką tai ypatin
ga. Laukininkai (ūkininkai 
iš apielinkes) ir dalis mies
telėnų demonstratingai kal
ba lietuviškai, (telšiškių že
maičių tarme), nors savo 
tarpe dažnai pereina į vokie
čių kalbą, kuri jiems yra, 
matyti, labai priprasta. Va
sario 16 d. lietuvninkai ne 
be pasisekimo demonstravo 
savo skaitlingumą ir ūpą 
kaip miesto gatvėse taip ir 
koncerte, kuriame dalyvavo 
ir anglų jurininkai. Ūpas 
laukininkų, dalinai ir darbi
ai inkų pakilęs. Vokiškosios 
gyventojų dalies ūpas — 
įtempto laukimo ūpas.

Mieste daug kariškių, ku
rie nešioja Klaipėdos krašto 
ženklą. Francuzų ir .anglų 
beveik nesimato, tik uoste 
stovi 2 francuzų ir 2 anglų 
kariški laivai. Ant prefek
tūros namo matyti apšaudy
mo ženklai.

Klaipėdos darbininkai sa
vo organizuotumu ir sąmo
ningumu stovi augštai. Pro
fesinėse sąjungose yra virš 
8,000 žmonių; 17 profesinių 
sąjungų sudaro savo centra- 
lą. Yra įmonių tarybos, at
stovaujamos nuo 20 dirban
čių darbininkų 1 atstovu 
nuo 50—5. Įmonių darbinin
kų tarybos nustato darbo 
sąlygas, darbo dienos ilgu
mą ir rūpinasi darbininkų 
pašalpa, šiuose dalykuose ir 
išviso Klaipėdos krašto gy
venime darbininkų įtaka žy
mi. Miesto taryboje darbi
ninkai turi daugumą — iš 
32 vietų 22. Politinis jų susi
pratimas gana augštas ir jie 
gerai pažįsta partijas. Be 
profesinių sąjungų, Galis 
darbininkų dalyvauja socia
listinėse partijose. Tokių su
tvėrimų, kaip mūsiškė Dar
bo Federacija, ten nėra ir 
negali būti.

Socialistinės partijos 
Klaipėdos krašte yra dvi: 
\ ienos organas yra ”Meme- 
ler Volksstimme”, antros — 
’Die Fackel". Antroji grupė 
nesenai susiorganizavo, bet 
smarkiai veikia.

Apie jų skirtumus dar bu
tų peranksti kalbėti. Galima 
pasakyti tik tiek, kad ir vie
na ir antra yra pasiryžusios 
drauge su Lietuvos darbi
ninkais kovoti prieš kapita
lą ir klerikalizmą. Lietuvos 
Socialdemokratų Partija už
mezgė su Klaipėdos krašto 
klasinėmis darbininkų or
ganizacijomis artimus ry
šius.

Reikia pabrėžti dar vieną 
dalyką, kuris rupi Klaipė
dos darbininkams — tai 
brangenybės klausimas. Pa
skutiniuoju laiku (vasario 
mėn. 15—17 d.) brangenybė 
Klaipėdoj labai žymi ir 
augstesnė, negu U 
Nors markės kursas pakilo,

gulėti prie įvairių vaikų ir 
mergaičių kliubų ir organi
zacijų. Ir tėvai turi namus 
linksmai užlaikvti.v

Mokyklos tik dabar pra
deda suprasti kaip svarbu 
tinkamai sužinoti, kodėl vai
kai nelanko mokyklos. Jau 
keliuose miestuose "dykūnų 
eficieriaus’’ (truant officer) 
vietoje pasamdyta mokyto
ja, kuri lanko vaikų namus 
! ir bando surasti budus pra
šalinti priežastis.

Kauno sunkiųjų darbi) 
kalėjimas.

Kovo 25-tą dieną apie 
14 valandą Kauno Sunkiųjų 
Darbų Kalėjime buvo Kilęs 
gaisras. Miestas subruzdo, 
sujudo. Artimiausias kalėji
mo gatves apstojo neramios 
minios. Kiekvienam rūpėjo 
tie šimtai kalėjimo mūruose 
užrakintų žmonių.

Gaisras, gaisrininkų dėka, 
buvo likviduotas. Jis kilo 
priešakinių namų trečiaja’- 
me augšte, kur buvo sudėti 
įvairus greitai užsidegą 
daiktai, pradedant šiaudais 
ii baigiant kalinių 
rūbais.

Kaip tos šiukšlės 
gė, tikrų žinių nėra, 
koja, buk 
augšte buvo 
tvarkymas ir, kad greičiau
sia, kuris pypkorius iš kali
nių ar prižiūrėtojų užkrėtęs.

Kai kurios kameros gero
kai apdegė: išgriuvinėjo lu
bos, išdegė grindys. Kiek 
baimės prityrė vargšai kali
niai ’

Mačiau būrelį jų, vedant 
•prižiūrėtojams iš degančių 
namų į rusis. Kaip jie veržė
si į orą ir kaip bailingai 
skambėjo jų protestai: 'Juk 
ten, rusvse, sudegsime’...”

Pritampė, privargino ne
šiodami laiptais ligonius.

Pavaikščiojęs kalėjime ir 
arčiau prisižiūrėjęs į jį, pa
mačiau. kad daug kalti tame 
kalėjimo "strioke” jo valdy
tojai.

Pasikalbėjau su keliais 
prižiūrėtojais; jie man pa
pasakojo, kad dabartiniu 
laiku Kauno kalėjimas daug 
bjauriau sutvarkytas, negu 
prieš karą — rusų laikais. 
Tvarkos jame maža težiūri
ma.

Kalėjimo viršininkas tvar
kos dabojimą pavedė tam 
tikriems savo favaritams, 
kurie, matomai, jos nelabai 
mėgsta.

Pasakoja dar. kad kalėji
me tarnauja žmonės nemo
ką lietuvių kalbos ir prieš
valstybiniai nusistatę.

Ir teisybė. Po kiek laiko 
užkalbinau vieną prižiūrė
toją, jis man atsakė rusiš
kai. Paklausus, ar senai jis 
tarnauja, paaiškėjo, kad ka
lėjime dirba jau virš 3 metu. 
Vėliau sužinojau, jog tas 
žmogus yra priešvalstybi
niai nusistatęs. ”Do viečora 
Litva”. Kartojo man jo žo
džius.

Pavardė to "pranašo", re
gis, Babičius ar Rabičius.

Prižiūrėtojų gyvenamieji 
namai iš oro labai gražiai 
atrodo. Bet įėjus vidun, 
vaizdas kartu keičiasi: ko
ridoriuose krūvos šiukšlių, 
išteptos, aprūkusios sienos, 
išlaužti laiptų ramsčiai, dvo
kiančios, nuodais nešančios 
išeinamosios vietos ir Lt... 
O juk tuose namuose gyve- 

Kaune. na dešimčiai šeimvnų! * 
. ’ (”L. Ž.’j ‘ Matęs.

- įrodė pasekmingesnė.
Mes suprantame, jog dau

gelis vaikų ir mergaičių, ku- 
:e pirmą sykį buvo suareš- 

•uoti už prasižengimą, nėra 
blogi vaikai; jie didžiumoje 
būna normališki ir gali tap
ti gerais piliečiais.

Žinoma, didžiuma Į teismą 
;• įvestų vaikų yra nepilno 
proto, 
teismai 
kiems 
egzaminus. Ir tie egzaminai 
parodė kelią, kaip reikia pa
sielgti su normališkais val

ais. Protiški išbandymai 
yra surišti su fiziškais per
žiūrėjimais ir su ištyrinėji
mais vaikų aplinkybių. Toks 
ištyrinėjimas inima vaikų 

. . tėvus, jų namus, mokyklą, 
mirties o-yvenimo vietą, jų draugus 

ir įtekmes.
Prisieina susiditrti su viso

kiais vaikais. Vienas iš pa
prasčiausių typų yra kiet- 
sprandžiai vaikai, ir už juos 
galime kaitinti tėvus,nes juos 
per aštriai valdė. Po to seka 
priešginingi vaikai, kurie 
perdaug išlepinti, nepažįsta 
jokių reikalavimų, apart sa
vo norų. ApgaVingi vaikai 
vra tie, kuriuos patys tėvai 
pripratę apgauti. Kad nors 
vėliaus tėvai muša už mela- 
' imą. bet vistiek jie išauga 
i melagius, nes vaikai leng
vai seka kitus,' ypatingai au
dusius. Paniekintas vaikas 
ir gali pavirsti apgavingu, 
nes niekas jo nepaiso ir kuo
met jis negali teisingai at
sekti savo tikslo, tai atsie
kia melais. Niekas jį nebara 
ir nemokina, kuomet prade
da klaidingai veikt.

Vaikas, kuris vagia, daro 
tą dėlto, jog tėvai jį to mo
kina. arba jis perdaug laiko 
uraleidžia ant gatvių, arba 
blogi draugai jį pamokina, 
nrba per blogus priprati
nus, arba biednumas jį prie 
■o priverčia. Reikia surasti 
t’krą priežastį ir ją praša
linti.

Daugelis vaikų pabėga 
nuo mokyklos deito, jog ne
dali mokinimu užsiintere
suoti. Ir kuomet vaikai pa
bėga iš namų, tai gal namai 

prasti arba namie vis-

bėjimų smarkumą galime 
gauti šiokį tokį supratimą is 
šių pavyzdžių. Taip, nuo že- 

J ~-'ėj’mo. įvykusio 
1911 metais Amerikoje, at
sirado naujos salos vande
nyno pakraščiuose, iš dauge
lio ežerų vanduo išsiliejo, o 
didžiulė upė Mississippi ėmė 
tekėti naujomis vietomis.' 
Nepersenai žemės drebėji
mas Alaskoje nuvertė iš pa
matų kalną Kamaj. kurio 
vietoje paliko lygi lyguma.

Vietose, kur atsitinka ir 
kartojas žemės drebėjimai, 
įvairiais laikais yra žuvę 
neapsakomai daugybė žmo
nių, sugriauta daug miestų. 
Taip, 1902 metais gegužio S 
d. baisus kalno Peli nugriu
vimas trisdešimčiai tūkstan
čių žmonių buvo 
priežastimi...

Kadangi žemės drebėji
mai dažniausiai esti dideli1! 
vandenynų (Ramiojo) pa
krantėmis. tai vanduo pada
ro paprastai daugiau eibių, 
negu patsai žemės drebėji
mas. Tokiuose atsitikimuose 
pradžioje vanduo ima 
trauktis nuo krantų, ati
dengdamas kaip akis užma
to vandenyno ar jūrių dug
ną. Paskiau dideliausiomis 
bangomis vanduo puola i 
krantą ir užlieja per keletą 
kilometrų žemės pavirsi, 
viską pakeliui skandinda
mas ir naikindamas. (”T/ )

. e iai ..ė romanuose nebu
vo minima.

Paskutinių laikų fizikų 
atidengimai atomų srities 
tyrinėjime (atomas — smul
kiausia dalelė bi kokio daik
to jau daugiau nedaloma į 
sudėtines dalis) parodė, kad 
toks sprogimas gali būti pa
čių žmonių paruoštas.

Nesenai Berlyno •laikraš
čiuose buvo rašyta apie 
Cambridge’o (Anglijoj) 
Universiteto prof. d-ro Aso- 
no persergėjimus, kuris nu
ode, kad tolimesnieji šioj 

-rity tyrinėjimai iššauksią 
pavojų. Kiekvienas atomas,o 
■ patingai vandenilio (van
denilis V oro dalis, kuri che
mijos žvilgsniu, susideda iš 
ieguonio ir vandenilio) su
daro didžiausi jėgos sandėlį. 
Pavyzdžiui, vandens šaukš- 
*as gali būti paverstas į 275 
’ukstančių arklių jėgos, jei 
‘ik bus surasta būdas vien- 
laikio šios jėgos paliuosavi-j 
mo.

Jei ateity mokslininkas 
uras būdą paliuosavimui 

■ių jėgų tokioj formoj, kad 
galima butų jas naudot be 
okių sunkenybių-sako d-ras į 
Astonas — tai žmonių rasė • 
•ralėtų turėti savo žinioje jė-l 
gas, savo kiekyje viršijau-Į 
Plas plačiausią žmonių vaiz-i 
luotę. Bet visuomet reikia 
/kaitytis su tuo, kad kartą 
šios jėgos paliuosuotos liks; 
be kontrolės ir su neaprašo
ma energija suduos į visus 
kitus pasauly .daiktus, — re
zultatas . bus toks, visas že- j 

į šią nežinomą jėgą iršisvy- sąus astronomo Nikalojaus

I 
j
I

1

I
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Koperniko jubilejus 
Karaliaučiuje.

Vasario 19 d. Karaliau-
kiaus Universitete buvo iš

mes vandenilis bus paverstas kilmingas 450 metų nuo gar- 
į šią nežinomą jėgą iršisvy- S9US astronomo Nikalojaus 
kęs mokslinis bandymas gali Koperniko mirties sukaKtu-

Geriausi jaunystės 
daro nenormališ- 

vaikams protiškus

1922 metų prasikalti- 
mai

žmogžudybių butą 422 at
sitikimų, užmušta 363 ir su
žeista 59 asmens, žmogžu
džių nužudyta 5 ir sužeista 
231, suimta 280. milicininkų 
nužudyta 2. sužeista 2. — 
1 ’ ' 
ėmė vienais metais 663 au
kas. *

Plėšimų priskaityta 19-1, 
du plėšiku nužudvta, suim
ta 284.

Gyvulių vogimų sužinoma 
839 atsitikimai, iš jų arklių 
635, o kitų gyvulių 204, va
gių suimta 355.

Negyvojo turto vogimų 
užrašyta 4315 atsitikimų, 
suimta 1717 vagišių įr 13 su
žeista.

Gaisrų buvo 634, žmonių 
sudegė 12, gyvulių 570, su
imta padegėjų 80.

Degtindarybė. Surasta at
sitikimų 690, suimta bravo
rėlių 409, patraukta atsako
mybėn 496 asmenys už va
rymą . ir 243 už pardavinėji
mą, nubausta kalėjimu tik 
22 asmenys.

Kontrabandos užregis
truota 414 atsitikimų, nu
bausta kalėjimu 5.

Spekuliacijų įtraukta Į 
knygas 587, spekuliantų su
imta 594. iš jų kalėti nu
bausta 10.

Suimta 1922 m. iŠ viso vi
sokių prasikaltėlių ar įtaria
mų asmenų 9948.

Priešvalstybinių nusikal
tėlių suimta 161. *

(Čia kelios eilutės iš
braukta cenzūros. — Red.).

Pamestų vaikų 192.
Tokiu budu tik suregis

truota yra apie 10,000 su
imtųjų. Skaitykime, kad 
jiems gaudyti, laikyti, vari
nėti bent 1 asmuo 2 suimtie
siems, tad apturėsime 15,000 
nedirbančių darbo žmonių 
arba, kitaip tariant, iš 150 
musų gyventojų vienas aroa 
prasikaltimus daro, arba pa- 
sikaltėiiais yra užimtas.

(Iš "Liet. Žinių” No. 59.)

t

i

senais

Tokiu budu ta nuodėme pa-H

užside-
Pasa- 

šeštadienį tame 
taisymas, ar

vių paminėjimas. Astrono
mijos prof. dr. Przybyllok 
išrodinėjo, kad Kopernikas 
yra tikrai vokiečių, ne len- 

ikų, kilmės. Koperniko glmi- 
Amžinas laikrodis. jPąe*nanti iš kaimo Koep- 

A Ipernigk palei Neisse. Nika-
Elektros išradimas savo ]ojaus tėvukas gvveno Kro- 

aiku padarė žmonijos gyve-Į]:uvoj, ‘ -
r s- parvsrsmą.; (Tonine), tuomet beveik v 
išrastoji jėga--:sai vokiškame mieste. K 

i-azijus, stačiai ima stebinti perniko motina buvo voki 
net didelius išradėjus, nes ę; ___
kas kart radijus parodo vis lįįoj Kopernikas viZL.7^ 
naujų savybių ir galimybių prisiskaitvdavo prie vokie- 
negirdėtiems, neregėtiems čiu studentu, 
.šradimams. noperniKo sistema pasta

Taip, pavyzdžiui. Oksfor- tė saulę pasaulio centre 
do universiteto prof. Fridri- viešpatavusis gi per 14-šimt-

baigtis tuo, kad vietoj že
mės, vieną akimirksnį pa
sauly’ sužibės šviesi žvaigž- 
de.

I

tėvas gyveno Tome 
,, __ ri-

sai vokiškame mieste. Ko- 
_ —ie-
tė Barbora Watzelrode. Ita- 

> visuomet

p

Kiek knygų esama pasauly.
, Nuo 15-to amžiaus, kada 

Jonas Gutenbergas išrado 
knygoms spausdinti būdą, 
įvairiuose kraštuose įvairio
mis kalbomis yra atspaus
dinta spaudos leidinių bega
linė daugybė. Dabar ne tik 
perskaityti, bet ir suskaityti 
visas iki šiol išleistąsias kny
gas negalima. Buvo moksli
ninkų, kurie mėgino įsus 
visų kraštų ir kalbų spaudos 
leidinius suskaityti, I 
triūsas nuėjo niekais. Vienas nules’...

neregėtiems čių studentų.
Koperniko sistema pasta

f.

kas Soldi dar prieš dešimts 
metų, pagelba radijaus jė
gos, padarė amžinę laikrodi. 
Nepaduodant čia to stebėti
no išradimo aprašymo. Ga
na to. kad Soldi laikrodis jau 
dešimts metų eina, nereika
laudamas jokio užvedimo ir

mečių prieš jį Ptoiomajaus 
mokslas skelbė, kad saulė ei
na apie žemę. Minėjome rjau 
pirmiau, kad tomis pačiomis 
dienomis Koperniko jubiiė- 
jaus iškilmės buvo apvaikš
čiojamos ir Torune, kur lea- 

Kad 
bet į:i bindamas nei per puse mi- Kopernikas tikras lenkas 

buvęs. (’L.

nesivelindamas nei nesisku- buvo išrodinėjama,

t

yra į
kas netvarkoj. Yra atsitiki
mų 
iš I ..
ant ukiu. Padirbę ten Kiek 
laiko, jie linksmai sugrįžo į 
namus.

Vaikų Biuras Washingto- 
ne surinko kaikuriuos fak- 
’us nuo dešimts tūkstančių 
prasikaltėlių (vaikų), paim
tą iš jaunystės teismų, ir ra
portas rodo, jog 40U tų vai- 
lą paėjo iš tokių namų kur

kuomet vaikai pabėgo 
namų, jie buvo nuvežti

ŠVEDŲ KABINETAS 
REZIGNAVO.

Švedijos ministerių kabi
netas padavė rezignaciją, 
nes augštesnis pariiamento 
butas atmetė kabineto su
manymą mokėti bedarbiamsmirtis, apsileidimas ar per- manymą mokėti bedarbiams 

siskyrimas tėvu suardė šei- j pašalpą. Šitas kabinetas bu- 
mvna. Kur tėvai drauge gy-;vo sudarytas socialisto

'"er.o, motiną dirbo ir nega- Brantmgo, todėl jis ir rupi
ojo tinkamai namus pnžiu - nosi darbininkų reikalais.

*
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Triukšmingas susirinkimas. kalba jau nebetokia, ko-
bos buvo Akelaitis. Akelai-

1 d. balandžio buvo S. L. 
A. 231 kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Kadangi tai bu- 
\o Velykų diena, tai keletas 
atėjo išsitraukusių naminės. 
Bet apie juos niekas nieko 
nesakytų, jeigu butų prisi
lakę kokie tamsunėliai-kata- 
likai, bet dabar tą padarė 
musų ’susipratėliai” komu
nistai. Mat prisigėrusiems 
geriau sekasi triukšmas 
kelti.

Perskaičius laišką nuo 
centro sekretorės Jurgeliu- 
lės, kuriame buvo reikalau
jama, kad tūlas komunistas 
priduotų savo metrikus, ko
munistėliai tuoj pradėjo kel
ti triukšmą ir "gaudyti” šni
pus ir išdavikus. Komunis
tas S. M. jau buvo beprade
dąs kumščiomis argumen
tuoti, bet pirmininkui susar- 
matinus vargšas nuleido no
ri. Mat, musų "narsuoliai ”, 
išardę L. S. S. 42 kuopą, da
bar nori tą pati padaryti su 
S. L. A. 231 kuopa.

Tą pačią dieną po p»etų 
turėjo Įvykti A. L. D. L. I). 
!3 k p. susirinkimas, bėt nie
kas iš narių neatėjo. Komu
nistėliai, begaudydami šni
pus ir keikdami "Keleivį" ir 
Naujienas", taip nugyveno 

z\. L. D. L. D. kuopą, kad 
niekas nebesilanko ant susi
rinkimų ir daugelis narių iš
stojo iš kuopos. A. D. P. t. 
S. 21 kp. irgi jau guli ant 
grabo lentos.

Nors Eastone ir neper- 
daugiausia lietuvių randasi, 
bet visgi kol gyvavo L. S. S. 
42 kuopa, tai tankiai su
rengdavo geras prakalbas ir 
l»ent porą gerų teatrų suloš- 
davo. Bet ką gero nuveikė 
musu komunistai? Vien tik 
blogumų pridirbo. O Kiek 
neanykantos tarpe žmonių 
sukėlė! Paimkim ašaras ir 
''argą F. Vyturio. (Miški
nio) šeimynos, kurį komu
nistai išdavė Lietuvos bude
liams, pasiųsdami jam ko
munistų partijos mandatą, 
ir dabar tuos niekšus grau-

kias komunistai sakydavo 
pora metų atgal. Tada to
kias prakalbas, kokią dabar 
pasakė Akelaitis, komunis
tai vadindavo oportunistiš
komis, sociaiišdavikiškomis. 
Dabar jau jie prisipažįsta, 
kad reikia ir kompromisų ir 
oportunizmo. 0 kad socia
listai tai iš sykio sakė, tai 
’tovariščiai” ir po šiai die
nai už tai juos tebekolioja.

Akelaitis irgi vartoja 
Bimbos-Jukelio taktiką, tik 
biski mandagesnis, labiau 
bando pataikyti i klausyto
jų jausmus. "Keleivis” ir 
"Naujienos" jam netikę 
laikraščiai, nes jie talpina 
žinias iš kapitalistiškų laik
raščių. Bet jis nepasakė apie 
"Laisvę" ir "Vilnį”, iš kur 
tie žinias semia? O gal jie 
įsteigė skiepuose savo žinių 
agentūras? Anot jo, Vokie
tijoj ir Lietuvoj tai didžiau 
sias darbininkams vargas. 
Bet Rusijoj viskas gerai, tik 
kažin kodėl jis nedaro ant
ros ekskursijos į tą "laimės” 
šąli, kad ten geriau kaip 
čia?

Pas juos dabar Darbinin
kų Partijos sezonas, todėl ir 
Akelaitis už ją agitavo, ra
gino jis visus dėtis prie jos. 
nes tik ten, girdi, išgany
mas.

Nėra abejonės, kad netru
kus atvažiuos Bimba dar su 
naujasne 'partija”, kuri bus 
stailiškesnė. nes vėlesnė, to-j 
del žmonės ir laukia ko-nors 
naujasnio, o prie D. P. nesi
deda.

Beje, buvo duota Akelai
čiui keletas klausimų, i ku
riuos jis atsakydamas turė
jo dar prie didesnių kom
promisų prisileisti.

‘ Petras.

žia sanžinė už tai, nes vieni ;
ių pradėjo jrirtuokliauti, ki
ti gembleriauti, o treti nu
ėjo skebauti (dirba po 12 
valandų dirbtuvėse).

* ■-£ S

1 d. balandžio, po pietų, 
buvo surengtos klerikalų 
prakalbos. Kalbėjo klerika
lų tūzas kun. Kemėšis. Jis 
savo jėzuitišku gudrumu 
moka darbininkus mulkinti. 
Kalbėjo nieko neužgauda- 
rnas. Net Bimba plojo tam 
klerikalui. Žmonės kalbi, 
kad Bimba taikosi prie ku
nigų. nes noris gauti prie šv. 
Mykolo parapijos šiltą vie
telę už zakristijoną.

Visur Dalyvavęs.

i

CAMBRIDGE, MASS. 
Atbulas apvaikščiojimas.
Nedėlioj, 25 d. kovo, vie

tiniai kominterno šalininkai 
buvo surengę prakalbas. 
Apgarsinimai minėtų pra
kalbu skambėjo sekamai: 
"Prakalbos! paminėjimui 
Lietuvos nepriklausomybės 
lankių metų sukaktuvių, 
nuo Įsteigimo katorgos, žu
dymo ir lupinio susipratu
sių darbininkų.” .

Kiek man suprantama, 
susipratę darbininkai ap- 
vaikščioja tik tokius Įvy
kius, kurie yra darbininkų 
klesai gerbiami, bet niekuo
met jokių- paminklų nestato 
tam, kas yra smerkiama. O 
musų "tavorišciai” apvaikš- 
čioja sukaktuves nuo kar
tuvių Įsteigimo. Tas parodo, 
kiek tie žmonės nusimano 
apie savo "veikimą”.

Žmonių prakalbose buvo 
vidutiniškai. Mat, buvo skel
biama. kad dainuos So. Bos
tono "Birutės-Laisvės” cho
ras. Kalbėtojas vietoj Siur-

CHICAGO, ILL.
G’rti policistai nušovė lietu

vi saiiuninką
8 d. balandžio, apie antrą 

valandą po pietų liko nušau
tas lietuvis saiiuninkas Juo
zas Kuncevičius (Kensisi, 

■ 701 Mihvaukee Avė. JĮ nu
šovė policistai.

Policistas Timothy A. Do
novan (25 metų amžiaus, 
nevedęs, 908 Addison St.) ir 
James E. Donegan (28 me
tų amžiaus, dviejų vaikų tė
vas, 2547 Wilson Avė.) pasi- 
liuosavo nuo tarnybos ir su
manė paūžti. -Juodu ėjo iš 
vieno saliuno i kitą ir tiek 
’prisilinksmino”. jog nebeži
nojo ka daro. Galop, juodu 
nusisamdę "taxi” ir pakely
je pasiėmusiu Joseph Kle- 
nick ir Edward Wieland nu
važiavo i Kuncevičiaus sa- 
liuną. Prie baro atsistojęs 
Donovan ėmė rodyti savo 
'narsumą". Išsitraukęs re
volverį. iis pradėjo kalbėti, 
jog jis esąs narsiausias žmo
gus Chicagoje. Pasigirdo šū
vis. Kulipka Įlindo i barą nė 
vieno žmogaus nekliudžiusi. 
Buvusieji saliune klijentai 
suprato, jog iš girto policis- 
to visko galima laukti. Jie 
ėmė sprukti lauk. O policis
tas vis nesiliovė smarkavęs, 

irPasigirdo antras suvis 
su peršauta galva Kuncevi
čius sugriuvo asloje. Policis- 
tai. pamate kraują, ramiai 
išėjo sau iš saliuno ir susto
jo ant kampo laukti karo. 
Saliune kilo sumišimas. At
bėgo Kuncevičiaus moteris, 
kuri pamatė bemirštanti sa
vo vyrą. Kitos moterys šoko 
iieškoti policijos. Kai sto
vintiem ant kampo policis- 
tam liko pranešta, jog saliu
ne. esąs nušautas žmogus, 
tai juodu tik nusijuokė 
Įsėdo i gatvekari. 0 tai buvo 
tos tragedijos kaltininkai.

Tuoj liko pranešta i poli
cijos stoti. Po kiek laiko po- 
licistai Ponovan ir Donegan 
liko pagauti. .Juodu buvo 
girtutėliai. Išpradžių su jais

trijų iki keturių 
I nuo dviejų 
I vienuoliktų I....... 
augėja viena ar

Igiikotarpi 
šia auga, yra i 
nimo niėiM-s... 
antrame nie 
retų gauti p<. 
vijas svorio.

Sekanti 
laiku saliune asmenys n kūdikio n.

Lentelė

nebuvo galima nė susikalbė
ti. Tik kiek prablaivėjęs, 
Donovan prisipažino nušo-
vęs saiiuninką be jokios 
uriežasties. . .
’’ 9 d. bal. prasidėjo policis- 
lų tardymas. Visi buvusieji 
tuo 1___  __
sulaikomi liudijimui. 1

Kadangi vienas policistų 
neturėjo advokato, tai galu-, ' "Uls 
tinas tardymas atidėta.

Lygiečių susirinkimas.
I . -vl<
: 11 jų HK
I ' Bi

- u- • , I -U<
4 d. balandžio, Aušros sye- šešių m<- 

tainėj, 3001 S. Halsted St., 
;vvko Lietuvių Socialistines i vyi-L. >
Jaunuomenės Lygos pirmos 
kuopos mėnesinis narių su
sirinkimas. Pirmininkavo 
drg. Čeponis.

Perskaičius ir vienbalsiai 
priėmus praeito susirinkimo 
tarimus, tapo priimta tris 
nauji nariai: dd. Vasiliaus
kas, Gedeminas ir Augusti- 
navičius. Taigi lygiečiai 
skaičiumi savo narių po tru
puti auga.

Šiame susirinkime buvo 
skaitytas laiškas iš Detroit, 
Mich., klausiantis platesnių 
informacijų suorganizavi
mui tenai naujos L. S. J. L. 
kuopos. Laiškas vienbalsiai 
priimtas.

Skaitytas laiškas nuo L. 
>. S. S-to Rajono kviečiantis 
Lygą dalyvauti apvaiksčio- 
’ime visopasaulinės tarp
tautinės darbininkų šventės, 
pirmos gegužės. Laiškas 
vienbalsiai priimtas, nutar
ia dalyvauti ir tas viskas su- 
varkyti pavesta valdybai.

Rep.

BALTIMORE, MD. 
Klaidų atitaisymas.

"Keleivio” No. 14 tilpo
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•uių; bėgy ketvirtų.
V. o nuo situ iki. o nuo šitų iki 

v« ik kasmet pa- 
coliu.

kūdikis labiav- 
eji penki jo >pve- 

jįs didėja 
iriame kūdikis tu- 

• ■ astuonias uo-

" Hi \ sva
rainio.

1 Kūdikio vidutinį 
orį.

toms mot.: 
kius, bet jų ■/. -.

Įeiuojama IJord- 
i kūtes. Tai vra 
[geriausias cuki. 
I šyti ir prireiiį 
Pienas yru maist 
kojas ir s veik u- 
suteikin svorio, 
kutai ir norma;: 
■ir rekomenduoja 
metus Celei jo a, 
nos ras, kad : 
■ udikiai nuolatv 
i'agle pier.u. Jo 
i»orden's Eagl 1 
t askelbimo, kur. 
iy, ir prisiųsk 
t ompany. o gausi 
kalboje instrukc 
1 i bei kitokių 

infoi maciju 
kūdikį.

i
i

n:
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o

vių 
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įs 
ios kolonijos koresponęlen- 
’ija po antgalviu "Gyva'naš- 
ės pasiuto”. Kadangi toj ko- 
espondencijoj yra padaryta 
)ora klaidelių, tai jas čia no- 
ėčiau atitaisyti. Kad i Žin
os namus vidurnakty atsi- 
ankė Albertienė ir sukėlė 
riukšmą, tai tas teisybė. 
3et neteisybę koresponden- 
.as sako, kad mes visi tris 
lalyvavom bažnytinėj vaka
rienėj ir prisitraukėm "mė- 
julio ašarų”. Tiesa, Albe1- 
rienė ten buvo, bet nei aš, 
įei Žiūra nebuvome. Taipgi 
jereikalingai korėsponden- 
as mane priskaito prie ka
talikų. nes aš esu rusas sta- 
iatikis, tik pramokęs lietu
viškai kalbėt.

C. C. Urban.

I

STRAIPSNIS XVI.
------ o-------

Kūdikio Svoris ir .Micra.

kUDIKIv
EROVes skYRIUS

ST DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^

v erti 

i"1- 
luojama sverti sykį į sąvaitę. <> pa
skui du sykiu į mėnesį laike imtu:ją 
•etų. Silpnesni kūdikiai reikia sverti 

’ažniau. Sveikas, normalus kūdikis 
■.aranda dešimtį ar vienuoliką rn;i- 
-irnčių savo svorio dvi dienas po gi
nimui. ir neatgauna iki dešimtos 

'licnos.
Tolimesnis siusimas svorio po ant

rajai dienai parodo, kad kūdikis rei
kalauja daugiau maisto, negu jam 
krūtys suteikia.

Abelnai kūdikis pabaigoje piną.; 
metų sveria tris sykius daugiau, negu 
svėro gimęs. Kas savaitę sveis ... 
normalus kūdikis, paprastai. įgyja 
nuo keturių iki šešiu uncijų svcrio. 
Abelnas augštis girnų, io kūdikio sv.-- 

jį-1 r'Joja tarp 16 ir 24 colių, o svoris t.:-p 
šešių ir aštuonių svarų. Vyriški pa
prastai sveria pusę ai tris ketvirta
dalius svaro daugiau, negu mergai
tės.

Kūdikio svoris ypatingai didėja 
bėgy- pirmųjų dviejų savaičių. Po ii. 
iki penkto mėnesio ūgio didėjimas ei
na laipsniškai, kuris tęsiasi, nois jau 
nebetaip sparčiai, iki metų gaio. Bc- 
gj antrųjų metų kūdikis paugėja ke- 
turis-penkis colius; bėgy trečių, nuo

Tėvai turėtų rcguliariskai p. 
levo kūdikį ir užsirašyti skaitine 
*er pirmus šešis mėnesius roke r

12
11

O
•9

16.09
15.5

Aš, Agota Dauba riute. po i.
Narijauskieiiė. jieškau savo brolio \ i- 

rio ir draugių Onos No: 
ir Petronėlės Dailidviuene •, 
vi-i gyveno Baltimore, Md. 
atsišaukti, lies turiu svarbų 
arba kas žinote malonėkite 
šiuo antrašu: (17)

Mrs. Agnės N^ijuu-.kas
2754 Allesandro St.,

Los ‘Angį k-, t ai:f.

cento Daubario ir draugi 
pienes 
pirmiau 
5‘eldžiu 
reikalą, 
pranešti

20.5 r 
LJ.s

2i..s
22.0

— — 25.5 
jrio- turi kudi- 
egali, rekomen- 

L.-.gle Pienas i bon- 
;iKiausias pienas ir 

re’ksiiškai sunw»- 
Borden’s Eagie 

- ■ -iavojąs stiprias 
<unus. Jis kūdikiui

- - eikalingas švei
timui. Jus paremtas 

gydytojų per 05 
-e’- kokybės. Moti- 
normališkai sveiki 
augs ir plėtosis s-i 
ezinai kaip vartoti 

. iškirpk kuponą 
įeipa musų laikraš- 
jj į The Borden 
vi.-ai dykai savu

,a.- kaip penėti kudi- 
rastų, duodan

ti prižiūrėti savo

Skaityk situs straipsnius kas 
savaitė ir a.-i<ičk ateičiai.

v V! Ji I l^l^ąjąuč^U^aįMUBUrfUrllJč:

BALTIC STATĖS BANK
ir

Priima depozitus ir moka 4 u. Depozitus galima atsiųs
ti per paštų.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimtii vaikit o 

2,5 ir 35 metų amžiaus. Geistum 
vaikina.- butų įšininlinga-, gi 
darbštus ir pasiturintis. Sfr 
laišku meldžiu 
al.-akynių duosiu 
| tęs šiuo adre-g:

> Juiia
.66 Cube PI.,

tarp 
kad 

:ižu>, 
pirmu 

prisiųsti- paveiks1-!, 
kiekvienam. Kicip-

(16>
Burk e

Roichester, N. Y

Pajieškan apsivedimu: iie’iginos
i.uo 18 iki 2.5 metų. Aš esu vaikiu > ■ 
•_'9 metų. Meldžiu atsišaukti ant šr-> 
cdreso: <1(?>

10 Doiirių į Dieną pardavinėįaiii.
NAUJAS IŠRASTAS DAIKTAS
Momentališkai galima paasU'i.' 

■peilius, žirkles, piavyklę žolės, dalgi, 
pjautuvą. Sempalą prisiuaeiai.i jz 
55c., 2 už $1.90. Agentam geras pel
nas.

P. NOZIER
I*. O. Box 148. Gardncr. Mas.-.

Siunčia pinigus Į Lietuvą ir j visus pasaulio kraštus 
greitai, teisingai ir pigiu kursu.

Parduoda laivakortes ant visų linijų

Visais bankiniais reikalais l^reipkitės šiutr adresu:
(-)

art
hj<3

irtSl

BALTK’.STATĖS BANK
g 291 EK.HfH AVENLE. NEW VOKE. N. Y. |

.. , 1 -2*--. 'T ,1 ■ —

AR ŽL\OT, KAD —
Daugelis’nabitariiicių Aaneijkos lie

tuvių p.A barei . apleido- Suvienytas 
\ alstifis. o dubai1 ir-vėl norėtų grįžti 
rigap s jieirts tenai -nepatinka so- 
(,iatė ir ekonominė Eui-upos paaėtis? 

.A’iėSuk jau dauįsbli.- 'jų sugrįžti ne- 
■ •gali. ►-.»•< retliri, iš ko. Ar jus žinot, 
A;.-d jus niylūtuniet rūkyti .gerus ciga- 

i < tus. jeigu šiandien pradėtumet ru- 
kj-tr Helmar.

DOVANAI!
Kiekvienas apturės puikiai pada- | 

' rytą, su auksuotais apvadais-papuo- 
' Šimo. Lietuvos Dinžio Kunigaikščio 
' \ vtauto paveikslų, kuri.- tik prisius 
’J4 centų pašto markėmis, taipgi ap 
: turės ia Kalendorių 1923 metams. 
■ Taip puikiai iki šiol niekas įiepaduie 
•garbingo Vytauto paveikslo, kaip 
: gražiai mes pataikėm nulitografuot i. 
Į Adresuok:
• NAUJOKŲ UIGAR FA( LOKY 

231 Division Avė.. Brookiyn. N. V 
Reikalaujam ugeinv pardavinėti 

musų cigarus.

I PARDAVIMAI.

REIKALAVIMAI

REIKALINGI VYRAI
Prie elektros furniu darbo, dary

mui aluminum. Darbas atliekamas 
'2i>r:» ventiliuotam budinke, kur yra 
užtektinai tyro oro.

Aštuonių valandų darbo diena.
Nuolatinis darbas, nėra nesusipratimą 

su darbininkais.
Kurdas pas jusi; tautiečius ir stubų 

randus pigios. Galinta stuba.-. nusi
pirkt ant lengvu išlygų. \ y ra: turi 
but sveiki. Atvažiuokit arba rašykit.

ALUMINUM COMl’ANY 
OF AMEKICA (D) 

Massena Sta.. La«rcnce Countj. NA.

1‘ARSIDI ODA DEf ARTMENT 
KR VUTUVĖ:

čeveryku. Drabužiu. Auksinių 
Daiktų ir (ivduolių: lietuvių atgy
vento j vietoj, biznis jrerai išdirbtas 
per 18 metų. Gera projra tapti ireru 
biznierium. Atsišaukit greičiausiai, 
nes birželio mėnesyje turiu išvažiuot 
i Lietuva.

JOHN U 1SKONT
16 River St> R u m tora. Me.

PARSIDUODA lengvomis išlygo
mis valgykla < ant geros bizniškot 
gatvės). automAiiitius ant penkių sė
dynių, taipgi rakandai-forniėiai. Sa
vininkas norėtų greitu laiku išva
žiuoti.

Kreipkitės laiškais arba asmeniš
kai šiuo adresu: (101

V. TAMULEVIČIUS
lt i Lavrence SU, La*rei»ec. Mass.

Paliesta”, savo 
LES KISIELIEN 
tas čia telpa. Ji pra; 
> avolinsku. 30

Paiieškojimai

10 or 20

II

į

I

I’ujieskau Tel-'pąro Žukausko, pa
eina iš Kauno i cdvbos. Teisių apskr , 
Luokės valsčiau.-. Kirklių kaimo. T’i- 
las laikas algai ji> gyveno* MonteP >, 
j.a.-s.. o dabai nežinia kur. Jo motelis 
iš Lietuvos norėtų apie jį sužinoti. Ji 
prašo manės, kaip nesenai iš lūetuvos 
atvažiavusio, su juo susieiti. .Meldžij 
aisišaukti laiš:u aiba ypatiskai ši 
adresu:

i\asl';s tiisniontas
255 Broadvay. S,. Bo.-ton, Ma

In1 ! J

moteries MARC 
sūrios paveiks- 
alino su Broniu 
amžiaus vvras.

Liskj priešakyje vieną
viršutini danti iu: auksini. Ji man ■ 
labai nuskriaudė. Taipgi jie pisiėiuė 
su savim 5 metą mergaitę Tofilę ir 
1 metų vaiką Broniuką. Jei ji nori, 
dedi sugrįžti,.bet po 6 mėnesiu nep« i- 
imsiu. __ _ (1 • ’

ROMAi.DAS KISIELIUS
22 Hunting St.. E. Cambridge. Mas

Pajieškau -Jono 
iaulių. Girdėja 
leidžiu atsišauk: 
inot. malonėkit 
ariu prie jo svi. 
iau su juo svsir.i 

Izidor iu s 
255!. C’inton S’

dalios, paeina 
; gyvena Scrantor 

aioa kas apie jį 
,na:i pranešti, ne? 
rbų ieikalą ir norč- 
švti. . (lč)
Zair.erc vidus
., Binghamton, N. Y.

i Aš, Ona Trumpaitienė, pajieškm 
Simano Norbutos. Jis paeina iš Kau- 

1 no rėdvbos. Raseinių apskričio, Avz- 
vilkio parapijos Rimšų kaimo. .M -l- 
<!zii: atsišaukti ari'.; kas apie jį žino
te malonėkite n.r pranešti, už -.a 
busiu labai dėkinga. Turiu prie jo 11- 
l ai svarbu reikalą.

Ona Ti’impaiticnė 
2234 —7th Avė.. Troy.

Pajieškau Liu-J Rąėinskiut-
i irmiati ji gyveno Springfield. _Ma.-- 
<. dabar nežinau ku. ji randasi. *Mvl 
ežiu atsišaukti.

Frana;
1625 E. 3ith S

.laikius
Cleveland, Ohio.

Aš, \ntanas Makūnas, pajieskau 
savo pusbrolio. Vii ■ Sveikos, paei ta 
iš Suvalkų
Sebeikių
jis pats 
adrese,:

\ nianas Makuna. 
■" o S"

gub.. Zai-iškio parapijas, 
kaimo, ii;.- žino apie jį ar 

atsišaukia ant šita
H •)

Pajieskau pusse>< 
dziukiutės, įx> vyr 
" metų gyveno Pi 
jvj. Kas apie juo; 
nešti ai ba patys i- 
busim dėkingi.

Antana
98 Grove St.,

B'nvmaa Patch 
Antana- Makūnas 
šiah-inoy City, I a.

G raselės Ri
ši orei k ienė. pirm 
. ivanijos valsti- 
ino malonės pra- 
.-.;si.- aukia.

že naitis 
tnisterdam,

J pu M 
<o. 191 i
Chicav 

audusi, 
ių pr.if

]<Hi E

DIDŽIAUSIĄ 
VERTYBĘ

Išdirbėjai HELMAR cigaretų visados 
džiaugiasi pasitikėjimu HELMAR rūky
tojų, ddto, kad jie duoda pilną vertybę už 
jų pinigus.

Besidauginąs pardavimas HELMAR Ci
garetų. prirodo tą faktą, jog jie užsitikri
no tą pasitikėjimą duodami Helmar rūky
tojams 100' • tyrą Turkišką Tabaką, kokį 
jie mėgsta.

20 HELMARĮ kaštuoja truputį daugiau 
negu paprastų cigaretų. bet su kiekvienu 
HĖLMARU Jus gaunate kelioliką sykių 
daugiau malonumo.
HELMAR yra supakuoti kietose skrynu
tėse, kas apsaugoja juos nuo sulaužymo 
ir susimankymo. Paprasti cigarctai yra 
supakuoti Į pundelius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR VARDĄ

FARMOS.
PARSIDUODA FARMA.

Senatvės deki paiduodu bei mai
nau ant namo sąvo gerai išgyVgfita 
200 akerių farmą. -’U lankomis, girio
mis, padarais ir gyvuliais. (18)

K. PRANAITIS 
Granby, Mass.

PARSIDUODA FARMA.
125 akrai žemės, CO akrų dirbamo.-, 

o likusioji ganykla ir miškas; 6 kam
barių šluba. rakandai, siuvama maši
na, skalbimo mašina. maudynė Ir 
vanduo stuboj, visoki farniai padar
gai-, 2 ”bogūs~, 1 sunkus vežinas. 3 
rogės, 3 karvės. 3 arkliai, 50 vištų. 4 
kralikai, 70 obelių, užtektinai bulvių, 
laukas susisiekia su upe. 10 minuių 
iki stočiai. Turiu parduot greitai, nes 
savininkas persikėlė gyventi miestan. 
Kaina $3.800. J nešt $2,000. 110)

MRS. V. M1CKEV1ČIA
STILL TOP FAR.M. 
STR1CK LAND. M E.

FARMA PARSIDUODA VIS.vl 
PIGIAI? ' ,

80 akrų gero -, žemės, 
bos, linksma vieta. Kas 
.•■rba mainyti ant namo mie te. rašy
kit greitai laišką, duosiu teisingą at
sakymą. Pardavimo priežastis — ne
sveikata.

GEORGE STULGAl'iiS 
LUTHER. MICH.

gcros tri >- 
nori pirkti

PARSIDUODA FARMA.
i>0 akru geros žemės, apie puse dir

bamos, auga visoki javai,> yra užtek
tinai gero miško. 10 kambarių gera 
stuba. Ž barnės, 2 vištininkai, l kito
kį budinkai. taipgi 10 karvių. 2 ver
šiai. 2 arkliai, daugybė vištų, rakai.- 
erai, mašinerija, vežimai, pakinkai, tik 
1 mailė atstumo nuo gatvekarių ir 
gero marketo. Kaina-už viską cik 
$1000. Jnešt $1200, o likusius po $100 
kas metai. Turi but parduota iki 1 <!. 
Gegužio. Rašykit angliškai. (1S)

MUS. ANNA HOLl’ER
R. F. D. 1. Uebsler, .Mass.

FARMOS! FARMOS!
225 akrai žemės, 30 akrų diibamos, 

lygios, be akmenų. 600 kordų stovin
čių kietmedžių, šimtas tūkstančių pė
dų baltų pusių, ant plento, 2 mailčs į 
miestuką ir fabrikus: 7 kambarių 
stuba ir kitos triobos. Parsiduoda tik 
už $2,500. Didesnio bargęno nerasit.

35 akrai žemės prie pat miestuko ir 
fabrikų, naujos stubos 5 ir 6 kamba
riai. garadžius, ir vištinyčia. Parduo
da už $3,000, į mokėt $500.

Šitos farmos bus greit parduotos. 
Tasiskubinkit. «

Platesnių žinių klauskit pas:
A. 2VINGILAS (17) 

R. F. D. 1, Jcuett City, C»n».

FARMOS! FARMOS!
Šįmet farmos yra atpigę, todėl ne

siduokit miestų agentams jumis ap
gauti. Aš, kaipo seniausias ūkininkai 
ir jau 9 metai prigelbsčiu įsigyti lie
tuviams geras ųkes. todėl šįmet su
rinkau 63 farmas pardavimui, štai 
v ienos aprašymas:

40 akrų farma. budinkai r.ekoki. net 
žemė gera ir lygi, prie pat miesto, 2 
arkliai. 2 karvės ir veršiai. 10 vištų, 
visi ūkiški padargai, sėklos, žiemi
niai javai — viskas parsiduoda už 
$2200. į mokėt $1200.

Kita farma IV akrų žemės, dideli 
budinkai. žemė sunki — molis, puikus 
sodas. Kaina $1900, įmokėti $1300.

Tai yra ekstra geri bargenai. Ra- 
švkit tuojaus: (17)

J; A. ŽEMAITIS
R. 1. Box 17. Fountain. Mich.

10 ir 20 skrynutėje.

Išdirličjai aug-čiau-tos rusu s 
Turkis, ų ir Egyp 
Cigaretų pasaulyj

už ka

,,-olio Stanislovo 
1912 m. dirbo 

. Ii!., o dabar ns- 
Meldžiu atsišaukti 
• -1 i šiuo adresu: 

skas (IX) 
Frankfort, III.

f;i c 
V.

FARMA TURI BUT 
PARDUOTA TUOJAUS.

. 1TO akru žemės. 70 akrų dirbamos, 
didelė puiki stuba tu maudynėmis, 
vandeniu ir telefonu, didelė barnė 
karvėms ir arkliams, 5 kitokį budin
tai. visi gerame stovyje: didelis eže
ras. valtelės. Stuba gali but israr.da- 
vota už $500 pe.- vasarą. Taipgi kar- 
*u parsiduoda 12 karvių. 1 bulius. 2 

.‘•rkliai, v isoki įrankiai, 100 vištų, stu
los rakandai. Pienas paimamas iš 
vietos, kurio parsiduoda per metus 
t - $1800. Vra gražaus miško, šita 
farma 
pirm

IJ nešt 
kui.

but parduota tuojaus. 
Kaina, už viską $7200. 

savinin- 
(17>

turi
sėjos. 

$2000. Rašyk tuojaus
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Sveikatos Kampelis. L
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DABOKITE SAVO AKIS.
Akys yra musų brangiau

sias turtas. Jeigu nies nusto
tume rankos, galėtume apsi
eiti be jos arba prisitaisyti 
netikrą; jeigu nustotume 
kojos, galėtume šlubuoti su 
kujoku; jeigu • pamest ūme 
dantis, galėtume nusipirkti 
kitus, kurie pagelbėtų mums 
sukramtyti maistą; bet akis 
yra akis — ji neturi jokio 
užvaduotojo. Stiklinė akis 
gali būt gera tik pažiūrėti Į 
ją, bet nedaug vertės žiūrėt 
su ja.

Ištikro. nedaug kas iš mu
sų priderančiai vaktuojame 
savo akis. Yra daug netikė
tų atsitikimų, kurie sugadi
na mums akis. Labai dažnai 
hežaisdami ant gatvės išdy
kę vaikai beria žemėmis vie
ni kitiems i akis ir tankiai: 
jas sugadina. Todėl reikalui-;- — *........  ..
ga vaikų žaidimus pridaboti Pydėme išvystyti protą, vi- 
ir nuo blogi! pasięlgiiriu juos;>a^ ncniislvdami cipio kuna.

i Kaip su tavo ir mano vai- 
daug darbininku Ar_ galimą juos sulai- 

akis fabril 1i''t,-nami? ant <«viejn valau- 
!G'ą, ir ar jie per tas dvi va- 
ilandi bus ramus? Nemanau! 
Ui ai ką galime sakyti apie 
Į mokyklos gyvenimą? Moky- 
Itoja tari laikyti Onutę ir Jo
nuką prie darbo per dvi ir 
tris valandas, žinoma, jog 
sa arbu vaikui žinoti kaip ra
šyti ir skaityti. Ir gerai ži
nome kaip lengvai šių dienų 
vaikas ir mergaitė užmiršta 
s .vo lekcijas. Bet kodėl prie 
rašymo ii- skaitymo negalė
tume priskaityti trečią užsi
ėmimą, tai yra pasilinksmi
nimą?

Ar tu' buvai vienas iš tų 
nelaimingų vaikų, kuris nie
kada neturėjo*progos pažint 
'' cną plaukimo vietą”, ir ar 
t įve, mažu esant, tavo drau
gui nepravardžiavo ? Plau- 
1 imas yra puikus miklini- 
r.ias, bet kiek iš musų vaikų 
L- mergaičių turi progą išsi
mokyti plaukti?

Fiziškas išauklėjimas yra 
niekas kitas, kaip tik pienas 
aurupinti sveiką besimikli- 
iiimą visiems. Yra naturalis 
dalykas vaikui pasibovinti, 
: ?t vaikų pasibovinimas rei
kalauja augusio vadovystės. 
~ dusų dabartinių kolegijų 
< lietai yra puikus pavyz- 
(žiai reikalingumo sveiko 
Lssimiklinimo.

Fiziškas išauklėjimas pir
miausia bando aprūpinti pa
matinius muskulų veiklu
mus. Vaikai reikalauja žais-'; 
riių, kurios sujudintų mus-j 
• ulus. Todėl bėgimas, šoki-! 
nias, metimas ir laipiojimas 
yra jiems sveikaton.

Fiziškas išauklėjimas pa- 
į erina muskulų išsivystymą 
ir sustiprina nervus. Kadan
gi kiekviena muskulų grupė 
t .iri grupę nervų, kuri mus
kulus kontroliuoja, tai nega
li būti muskulų išsivystymo 
03 panašaus nervų išsivys
tymo. Civilizacija daug rei
kalauja nuo musų nervų — 
todėl butinąi reikalinga juos 
išvystyti kūdikystėj. Mus
kulų miklinimas priduoda 
organišką drūtumą, pageri
na kvėpavimą ir cirkuliaci- 
j?-

Fiziškas išauklėjimas lie
čia socialj ir morali vaiko 
išsivystymą. Vaikų pasibo- 
vinimo vietos nepažįsta ra
sės, klasės ar soeialo skirtu
mo. Vaikai pripranta pripa
žinti kitų teises. Kur kitur, 
jeigu ne ant pasibovinimo 
lauko vaikas išmoksta genis 
sportininkystės pamatus.

Fiziškas išauklėjimas lie
čia vaiko sveikatą. Jis ban
do kreipti atydą Į sveikatos 

tos mokslas yra svarbiau
sias 
Šias.’ L-o— -----r...

Fiziškas išauklėjimas yra [daktarą. Apžiūrėk sukrėti-1

FIZIŠKAS VAIKŲ
išauklėjimas.

Koks yra fiziško Išauklė
jimo programas, kuri dvide
šimts astuonios šios šalies 
valstijos priėmė?

Ar tai yra koks naujas 
lišmisias? Ne! Fiziškas išau- 
Į klojimas jiergyveno amžius, 
j Jis, yra senesnis už spaudą.

Senovės graikai padalino 
mokslą į dvi dali — muziką 
ir gimnastiką. Kiekvienas 

į vaikas buvo išauklėtas gim- 
mazijoj. Graikijos literatū
ros didvyriai buvo tie, kurie 

būrėjo alyvų vainikus, kaipo 
■ ženklą pasižymėjimo Olim
piškose žaismėse.

Fiziškas išauklėjimas yra 
abelno mokslu svarbiausia 
dalis. Visas vaikas eina Į 
imokvkla — kūnas, dvasia ir !* * 
protas. Praeityje mes žy- 

Į miai apleidome pirmus du ir

prižiūri vaiku augimą bris- 1 Jfl. na&irališką vietą. prašalint judėjimą krutinės,
sivystymą; bando pagerinu lasijieskok dvi skevelda?' Gali jausti girgždėjimą su-■sveikai, ir uis sudalęs *--------— ■ ■- - < ■ s -
morales ypatybes, kurios pa- 
daro gerus piliečius.

Franeija ir kitos šalys la
bai susirūpino fizišku išau
klėjimu.

Mes prašome jus atsakyti
sekančius klausimus:

Ar jūsų veikas ir mergai
tė geros sveikatos paveiks
las?

Ar jie jieško pasilinksmi
nimo?

Ar jie aprūpinti 
imais užsiėmimais per 
sas valandas?

Ar mes stengiamės prista- 
įtyti tinkamas progas pagv- 
jrinti jų gyvenimą? 
i Suv. Valstijų Apšvietim • 
! Biuras maloniai teiks jnfor- 
• macijas apie programus ir 
problemas fiziško išauklėji
mo ir mokyklos hygieną.

John J. TigeiL

tinkamo ilgumo; dėl rankos laužytu kaulu i 
augščiau alkūnės, kad siek- ranka ant k: u

tinka- 
liuo-

sudrausti.
Labai 

sugadina savo akis fabri
kuose per savo neatsargu
mą arba per stoką apsisau-j 
gojimo būdų.

Jeigu mes norime, kad 
akys mums gerai tarnautų, 
mes* turime su jomis gerai 
pasielgti.

Turime žinoti, kaip tinka
mai vartoti šviesą. Visokia 
šviesa gera; bet reikia žino
ti kaip vartoti. Jeigu mes 
turime gazo šviesą, ji būna 
gera šviesa, kuomet uždeda
me uždangalą (mantle). 
Elektrikinė šviesa gera, jei
gu ji yra apdengta. Neap
dengta šviesa peraštriai ži
ba ir tokis žibėjimas yra 
akių nuovargio priežastis, o 
tas liečia visą kūną.

Nereikia taip sėdėti, kad 
šviesa tiesiog i akis šviestų!

Yra keturios priežastys 
akių vargo: akių trukumai, 
akių ligos, akių užgarintas 
ir akių Įtempimas. Tarp 
svarbiausių akies trukumų 
yra akies obuolio klaidinga 
forma. Moderniškas moks
las aprūpina tam trukumui 
pagelbą — akinius, kuriuos 
gali pritaikyti akių specia
listas. Geriąus be akinių bū
ti, negu vartoti netinkamus. 
Yra kelios formos akių ligų, 

. ir beveik visuomet reikalin
ga kreiptis prie akių gydy
tojo. Kartais akių ligos prie
žastis yra kūno ar kraujo 
ligos, kas turk būt tuojaus 
išgydyta.

Akies užgavimas yra rim
tas dalykas, ir reikalauja 
greitos priežiūros.

Yra gana sunku gydyti 
akių Įtempimą, nes gali būti 
daugelis priežasčių. Bet vi
suose atsitikimuose’ reikia 
surasti ir prašalinti prie
žastį.

Daugelis akių ligų yra 
Iierduodamos. Keli metai 
atgal pasirodė akių uždegi
mas, kuris išsiplėtojo - per 
daugeli mokyklų ar darbo 
vietų.

Viešas abrusas išplatina 
akių ir odos ligas. Trachoma 
yra viena iš baisiausių akies 
ligų. Perai ligų pasirodo ant 
abrusų, ir visi, kurie varto
ja tą patį abrusą, ~ prideda 
perus prie akių ir taip vie
nas kitam perduoda! Tra
choma yra labai sunku išgy
dyti.

Taigi saugokime savo 
akis. Neduokime joms per
daug nuvargti. Kaip visas 
musų kūnas po darbui rei
kalauja pasilsio, to paties 
reikalauja ir akys. Duokime 
joms tinkamai pasilsėti.

F.L.I.S.

t

1

! 
f

PIRMOJI PAGELBA NE
LAIMINGUOSE ATSITI

KIMUOSE.
(Tąsa i

Sulaužymas Šlaunies.
šiame atsitikime ligonis 

parpuola ant žemės. Yra 
>unku atskirti sulaužytą 
vietą iš priežasties storu 
raumenų. Jei neatskiri nu
laužtos vietos, apsieik kaipo 
<u sulaužyta, šiame atvėiy- 
ie skevekia reikalinga tvirta 
ir ilga, kad siekių nuo pa
žastės iki galui kojos. Vidu
rinė skevelda turi siekti nuo 
kirkšnio iki letenai. Jei vi
durinės skeveldos negalinta 
tuojaus nusitverti, tai tuo
syk abi kojas reikia surišti 
• krūvą.

Sutrinimas kelio ropės.
Ligonis parpuola ir nega

li pakelti kojos. Nėra sunku 
atrasti sulaužytą rietą, ka
dangi galima užčiupti pozą- 
(grabutę) kelyj po oda.

Patarnavimas daktaro 
tuojaus reikalingas, lygiai 
kaip ir sutrintos vietos ap
žiūrėjimas. Taipgi reikia 
būt atsargiam judinant iš 
vietos. Atitiesk koją. Pasi- 
jieškok skevelda. kad ilgis 
siektų nuo vidurio šlaunies 
iki viduriui kiškos. Skevel
da turi būt taip plati kaip 
šlaunis, bet jei daroma su 
strioku, tuosyk galima pa
naudoti kad ir nendrę arba 
lietsargi. Uždėk priegalve 
ant skeveldos, padėk skeveL 
dą po šlaunia, kad galas 
siektų dar už kiškos, o vidu- 
ris rastųsi po kelio linkymu 
ir tuosyk aprišk raišteliais 

neap
sėtos, 
vienos 
tinka- 

žemiau

ir tuosyk 
ar skepetėlėmis. Tik 

i risk ant nulaužtos 
i bet vienu raišteliu iš 
i pusės, kitu iš kitos, 
inąi, augščiau ir 
kelio.

Nulaužimas sprando.
Ligonis negali pakelti ran- 

ą viršun peties. Galima už
čiuopti Įdubimą, 
kiant ranka per 
Tuojaus pašauk 
Padaryk trikampį priegal

s

Į iabrati- 
sprandą. 
daktarą.

. •- ■ — h* 
<s dviejų nosinių skepetėlių, 
įdėk tą priegalvėlį po pa
žaste sužeisto šono. Įdėk 
ranką i tarpraištį pririe- 
čiant nuo alkūnės prie kei
tės rankos augščiau alkūnės. 
Paimk raištį apie 3 colių 
platumo. Apvyniok juo hori
zontaliai aplink kūną ir ap
link alkūnę sužeistos’ ranko< 
Apjuosti, suprantama, gali
ma sykiu, alkūnę, sulenktą 
ranką ir kūną. Priveržta ak 
kūne prie kūno privers vir
šutinį galą peties išsikišti 
priekin arba priešakiu.

Kitas būdas: Paguldvs Ii-, 
goni ir sužeistą petį laikyk1 
tinkamai ant priegalvio. 
Taip laikyk pakol pribus 
daktaras.

pripratimus, ir todėl sveika- Nulaužimas rankos žemiau 
ir augščiau alkūnės.

Tokie nulaužimai galima 
į lengvai apčiuopti. Pašauk

ta išauklėjimo dalis, kuri'mą. Palengva atitiesk sana-

ų nuo peties ir nuo pažas- 
ie< du alkūnei, o Jei rankos 
-cmiau alkūnės, kad siektu 
nuo alkūnės iki viduriui del
no. čia geriausia tinka Įv
ijos lentelės, bet galima ir 

1 !tą tvirtą medega vartoti, 
Imi p ve guotus, Šakeles ir tt 
-kevelaas apvyniok kuo 
minkštu. Jei iš apačių kaulas 
- užeistas. tuosyk skevejdas 
pikia pridėti vieną iš apa- 

kitą iš viršaus.

Sutrinimas riešelio.
Tas yra paprastas sužei
stas, paeinąs nuo puolimo 

. :t rankų, kurios iššoka per 
■ ->t!ius nuo perdidelio atsi- 
>nirimo .puolančio kūno.

Pašauk daktarą. > Neban
dyk atliuosuoti kaulus, bet 
milik kaip jie vra.

Gražiai atitrauk natura- 
■i-kon vieton. Pridėk iš apa- 
G.'S seną, apvyniotą balanė
le ir aprišk su raišteliu. Pri
rūkyk ranką apvyniodamas. 
Parmlvk daktarui tain 

■eit, kaip prieinama.
Nulaužimas šonkaulių.

Apsireiškia didelis skau
smas kvėpuojant ir kosė- 

:it. Kvėpavimas trumpas 
ligonis spaudžia šoną, kad'

C

<r

i

gulų uždedant 
ranką ant krutinės, vietoje, 
kur labiausia skauda.

Aprišk didelę skepetėlę ar 
trikampę palą aplink kruti
nę, arba 
raišti 
rubežiuos 
ir suma;::

Jei sukrėtimas žiaurus, 
k . daktarą kuogrei- 

Jc-i ne žiaurus, dak-

uždėk suvyniotą 
ant krūtinės. Tas ap- 

krutinės judėjimų 
tižius skausmą, 
sukrėtimą;

pasauk . daktarą 
čiausi 
tara galima pasaukti kuo
met galima, jei aprišta kaip 
pasakyta.

Nulaužimas nosies.
Paprastai nulaužimą už

čiuopti nesunku. Skaudėji
mas. sutinimas, braškėjimas 
ir išnarinimas ( iškrypimas*. 
Sutinimas esti toks didelis, 
kad iškrypimas veik neaiš
kus. Neretai esti sujungta 
žaizda.

Paguldyk labiausia gali
moj naturališkoj vietoj ir 
uždėk plėstrą nuo smilkinio 
iki smilkiniui ant visos no
sies. Pirm negu uždėsi plės
trą, pridėk iš abiejų šalia 
nosies kompresą iŠ gazelės. 
Jei nesiranda tinkamo plė 
i-o, tuosyk . aplink nosį 
gaivą aprišk tinkamu rai 
toliu, tik saugokis nesuver 
ii. Pašau!-: daktarą.

( Daugiau bus)

EKSPRESINIS PATARNAVIMAS

I EUROPA
Greitumas—Parankuraas ir 

Geriausias Maistas

Kada važiuosi i Eunąją 
siusi laivakortes savo my

limiems, pirk jas ant Suvienytu 
Valstijų Valdžios Laivu. Ant šią 
laivų visi turi geriausią priežiū

rą, gerą maistą, ruimingus kambarius — skaitymui ir 
rjkymui. Trečios.klesos kambariai turi po 2, -1 ir 6 io- 

Yorko i

i

vėlės, šie laivai išplaukia reguliariai iš New 
Bremeną Subatomis:

PRESIDENT HARDING Gegužės 
GEO. VASIIINGTON - - Gegužės 
PRESIDENT ROOSEVELT Geg.

I’risiųsk savo vardą šiandien, reikalaudamas 
lės lietuvių kalboj, kuri išaiškins jums apie 
APMOKĖTOS LAIVAKORTĖS. Jeigu jūsų mylimieji
važiuoti pas jumis, klauskit informacijų apie apmokėtas laiva
kortes. Gausit knygeles su paaiškinimais dykai. Rašykit 
šiandien:

UNITED STATĖS LINES
45 Broadway New York Citv

Tvarkytojai ir Operuotojai dėl

U. S- SHIPPING BOARD

Specialė Ekskursija

MKTUVA
Svkiu su Lietuvių Buriu Visas Kelias Vandeniu, per

KLAIPĖDĄ ir KARALIAUČIŲ
Visa Kelione ; Klaipėdą -'10*, į I’iliavą e*.

Karės Taksai Atskirai.
Sekami Išplaukimai iš Ne-" Yor’.o:

Laivas "ROTTERDaM” Gegužės 12 d.. -1 vai. ryte. 
Patogumai—Apsauga—Para r.kurna i.

Tuojau.- po pribuvimui į Rotterdam’ą iietuvim-kek iviai drauge 
bagažais yra persodirouni i patogų yreiią laivu, 
br suvėlinimo j Klaipėda ir Karaliaučių.

Hoiandijos Vizos Nereikalaujain.i
Uždaromi Kambariai dėl 1, 2. 4 :r 6 yna is —

Mandagus Patarnavimas, geriausia.-. Vai: 
Užsisakyki! Laivakortes Tuojaus P.is

bus

paveik;:! u.
Neimkit kitokio, kaip ūk su šiuo

O

Salutaras ligas pydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs tik vartoja Salutarųr

Salutarą Riteri žmonės vartoja jau 
per J5 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
perisi j<> stebėtinoms pasekmėmis, 
kadfiniri neranda jam lygaus, nei už. 
ji viršesnio. Pasistęngk įsigyti jo 
buteli, o mes užtikrinaiu. kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Koki 
lik vidurių nesmagumų jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
sų. adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
ORU G & CHE.MK AL CO.. Ine., 

Dept. 1S
1707 S. Halsted St.. Chicago, III. į

I

AMERIKOS
UNIJA

-f

I LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo 
NEW YORKO IKI LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švedija. Pasažieriai 
transferuoti ant jūrių tiesiai į 

LIEPOJŲ

S. S. STOCKHOLM
Balandžio 26

S. S. KUNGSIIOLM
.Gegulės j. Birželio 19 ,

S. S. DROTTNINGHOLM
Gegužės 12 ir Birželio

Trečios tiesos kainos:
HAMBURGĄ-------------
DANZIGA ir PILIAVĄ
LIEPOJ!' ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai sų 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipėtės nrie Vietinių Agentų ar
SVVEDISH AMERICAN LINE. 

21-24 Statė Street. New York City.

I
I
I

I

i

I

9.

$103.50; 
$106.50

KYLA IŠGYDOMA.

X

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien

12
19
20
knyge- 

kelionę.
nori at-

sprenžinų 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
.'luarl Bldg.. St. Louw. Mo.

j j resne negu diržas. Jokių diržų
i i
i
I

h
i
i
»

i

5)

n \/ A N A I tam, kuris mano važiuoti i Lietuva, 
--------------——. - atsiųsim visai uzijyką ka tik apturė
tus nuo laivų kompanijų įvairias spalvuotai paveiksluotas puikias 
knygutes, cirkuliorius ir labai svarbius naujus pamokini:r.u?. Tu >- 
jaus naudokitės iš šios nebūtos propos ir rašykite mums reika
laudami tas dovanas, o džiaugsitės gavę.

INT ER.X AT1ONAL TRAVEL BUREAU, 1NC. (IJth. Dep.)
136 EAST 42nd STREET. ::: NEVY YORK. X.

i:

LIN

JOINT SER.VICE WITH

HAMBDRC AMERICAN LINE
Trumpiausias kelias i

kambarius.

JI LIŪS ROTTENBERG. 
26U Hanover st..

Boston. Moša.

kankink su
Reumatizmu 

aigiia Sirenų Diegliu 
skausmais Krutinėjo 

L Muskulais
irnpni; .

NORTH aGERMAN
LLOYD

bubeltavais Sriubiniais 
Laivais Į ,

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN
Laivai Išplaukia Seredo- 
mis. Puikiai įtaisyta 

Trečia Klesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
6 ypatų.

CHaS. kaufman
192 VVashington St.,

Boston. Mass.

Pa.in>Expe^£ijs lur 
Lai-akų.

i tr i i
Įi! Stuarto Plapao Paduškaitė.

i
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i tam padaryta, kad jus išgydyti nuo . J ir’ r-vo f? ,4 a J v - -

UNITED AMERICAN LINES

Iš BOSTONO f LIETUVĄ 
per Liverpoolj

Ant nauju, dideliu, patogių, greitų, 
dieium deginamų laivų:

<’ IRMAMA ................ Balandžio 22
' \CONIA .......................   Gegužės 12
SCYTHIA .......................... Gegužės 26
_ TAIPGI IŠ NEW 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 
Southamptone

MAURETAN1A AQLTITANIA 
BERENGARIA

Pasiekiant LIETUVĄ j 9 dienas.
Dėlei informacijų kreipkitės prio 

artimiausių agentų arba prie
TK3 CUNARD STEAM SHIP 

CO.MPANY LIM1TED
126 Statė st., Boston, Mass.

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas 

vaite nuo Piero 86, North 
River, pėda nuo 46t’n st.

Kambariai su 2, 4 ir 6 
lovom ant visų laivų. Dide
li valgymui kambariai, 
lionai ir puikus dėkai 
trečios klesos 
rįams. Laivai 
CLAY”, 
”BAYERN”, 
CARROLL” ir

sa- 
tik 

pasažie- 
"MOUNT 

’TIANSA”, 
”M0UNT 

"TKURIN- 
specialius

Nauji trijų sriubų laivai
RESOLUTE”,
’F” ”ALBERT BAL-CE”

’RELIAN-

veža 1, 2 ir 3 klesos
pasazierius.

UNITED AMERICAN LINES

Pinigų Siuntimas—Laivakortė—Partraukimas Giminiu.

DirbtU VPVŽ,iaY?’ Ženkleliu, Guziktičiu, Ant-
A-riA KSVUl v spaudu ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
•TRUPA«rCO., eO-92 Ferry 8t, Newark*N, U.

—----- Į—1 —T. TJ-r-TįfU I. ■ ,Į - ... - . -

HOUAND-AMERiCA LINE
8S STATĖ STREET. ■

arba pas autorizuotu ; agentus.
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N«W YORK

THE
BORDEN

COMPANY

ienas neturi

metus ir yra vienati

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Iš Lietuvos laikraščių)
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gok Dieve, i ką tos nazny- 
, cios virto, šiai, kad ir musų 
j! bažnyčia. Mes pilnai laikv- 
’įdamies bažnyčios įstatymų {Į. i. .—__II
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Kunigas varo darbininkus keletas lenku karininkų su 
malkų kirsti šventadieųj. Anglų karo misijos Vąršu- 
Veliuonos klebonas VIa- voj generolu Ward’u ir ka

nas Polonskis vasario 16 d.'pitonu Ground’u. Lenkai ir 
!923 m. nenorėdamas nei anglai buvo pristatyti Kau- 
pats švęsti, nei kitiems leisti nan. Anglai buvo be jokių 

į dokumentų. Kaune buvo iš
aiškinta, kad tai tikri esą 
anglai ir paleisti. Jie teisi
nosi esą pasiųsti angių mi- 
msterio prižiūrėti neitralės 
zonos užėmimo. Anglai gri
žo per Vokietiją Varšuvon.

Suimtieji su anglais len
kai pasirodė tikri šnipai. Jų 
tarpe buvo ir Dunin-Wąso- 
wicz, pagarsėjęs lenkų kari
ninkas ir peovriakų organi
zatorius Kaune 1920 metais. 
Bet krikščionių-demokratų 
valdžia lenkų šnipams labai 
švelni ir visus juos paleido.

ią dieną švęsti, patsai attak j 
kęs paprastas pamaldas iš
važiavo kąlėdoti, o savo dar
bininkus išvarė miško kirsti.

Draudžia kurstyt tautinę 
neapykantą.

Apskrities viršininkas pra
šo paskelbti, kad pastaru 
laiku tūli asmenys pradėjo 
skleisti gandus, keliančius 
tautinę neapykantą, ir ardą 
viešąją tvarką, ir todėl, 
kviesdamas visuomenę lai
kytis rimties, skaitoma rei
kalingu įsjjėti, kad visi, ku
rie ir toliau bandys pana
šius gandus skleisti ir juos 
platinti, o taip pat ardys nu
statytąją tvarką, visomis 
priemonėmis bus traukiami 
griežton atsakomybėn.

[šventadieniais " sueiname 
Dievo pagarbinti ir išgirsti 
iš dvasiško tėvelio dorų pa
mokinimų. Tik musų klebo
nas Kazys Pelutis Įlipęs į sa
kyklą, šmeižia mus visokiais 
bedieviais ir net pavardėms 
ir vardais iššaukia, išvaro iš 
bažnyčios, taip, kad jau ne
beturime vietos kur Dievą 
garbinti. Įdomu žinoti, ką 
mano klebonas K. Pelutis 
veikti su tais Dievo namais, 
kuomet mus visus pavarys.

Tik mums rodosi, kad tais 
šmeižimais kun. Pelutis ne
atbaidys mus nuo tikėjimo, 
nes kaip tikėjome, taip tikė
sime. Ir niekis čia ta juoda 
knyga, į kurią kunigas sako
si mus rašąs.

. Pr. Katalikas.

ORUEN’S Eagle

nieko kito savy kaip
tik siryna karvių pie-
na ir gr.vną cukru.
nis maistas jūsų ku
si as kūdikiams per 63

nis maistas savo kū
dikiui duoti kada mo
tinos pienas jo neuž-
ganėdina.

Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną
prisiūsk mums šitą paskelbimą ir mes 
pasiusime jums penėjimo instrukcijas 
Kūdikių Knygą ir kitokias brangias in- 
forjniu-ijas, dvkai

Pakirpti plaukai ir pleiskanos ui i-.i ma
uni kombinacija. T<*» nešvarios l»altos 
pleiskanų lupynos snnaikitia gražiausius 
kiekveno plaukus.

: t mirtinu prie: s į !ej.-kar.i,:. 
aitus panaudojus jas iš galvi 
ra:ivks 
gauėi u 
vkose, .Kiinė,

*

r. AD. RICHTER & CO.
164-114 So. 4<n St. Brooklyn. N. Y.

Juodašimčiai žada piauti 
žydams gerkles.

Lietuvos Fašistų Vykdo
masis Komitetas paleido po 
Kauną kovo 8 d. atsišauki
mą: "Tautiečiai". Tarp vai
kiškų šukavimų jame randa
si labai nepadorių dalykų, 
kaip štai kokia frazė: "Pra
dėjom nuo iškabų ir langą 
stiklų, baigsim žydų ir kom
panijos gerklėmis!"

Patartina, kad prieš to
kius tvarkadarius butų pa
dalyta kaip moralė, taip ir 
kitokia Įtaka, nes kitaip iš
šaukus iš pragaro velnią ga
li paskiau ir labai norėda
mas nesuvarytį atgal. Ar pa
traukti atsakomybėn langų 
daužytojai? Juk susekti? 
Ar paskelbs jų laikraščiuose 
pavardes milicijos vadai?'

Kalėdonė. •
Plokščiai, Šakių apskr. 

Musų "tėveliai" nesitenkin
dami gaunama alga, kaip ir 
kitur, renka gludus, bulves, 
mėsą, kiaušinius, gaidžiukus 
ir t.t. Vienu žodžiu, taip 
Įpratę žmones skausti, kad 
net prieš atlaidus, šventes, 
ar misionieriui atvykus 
siunčia tarnus į parapiją pa
rinkti vaišių arba sėjos laike 
pasėklauti. O ką bekalbėti 
apie tikrąją kaledonę; kuo
met patys kunigėliai atsilan
ko. Daugelis bijodami kunigu 
keršto, o ypač nepriėmimo 

i mišku išpažintin, didesni kyšį duo- i *• l’nirv xy»iIyn vnLro-rrYo Kza*"pHpilc^s valse iii j ■ *

Gaisras Panevėžy.
Naktį į vasario 12 d. sude

gė Panevėžy "Eglyno” lent
pjūvės raštinė su svarbiais 
atskaitomybės dokumentais; 
Kitų gi triobesių, mašinų ir 
medžiagos ugnis nelietė. 
Kalbama, kad ugnis kilus 
krosnies.

Neteisingos miško 
varžytinės.

Papilė (Šiaulių apskr.). 
d. vasario, š. m. Kuršėnų 
miškų urėdas vykdė vąržv- 
tines aprūpinimui r 
Kruopių ir . 
gyventojų. Tarpe daugybės 
visokių įsakymų urėdas už
draudė net ir tyliausiai kuž
dėtis, nes kuždėtojus jis 
skaitysiąs tvarkos ardyto
jais, ir pareiškė, pabrėžda
mas, kad sųlyg varžytinių 
komisijos noru, galima esą 

nema-j

Colgate’s Valo 
Dantis Tikru 

Budu

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
tebir.gų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
i... kur rasite visokių naminių vaisių, šaknų nuo vį.-o- 
ai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsiser."jusiu rcuina- 

lėr.ų. kraujo valymui, nuo užiiezimo pl&u- 
Taipgi turime ..nuo visokiu slaptingų 
suteikia,ae. nuo*patrūkimo liet vyrą ir 
r įvaiiiti šaknų ir žolių turime. Mes 

pašaukiame geriausius daktarus 
ir sučč- 

ai.ioiur.'i <>d ę’H'lI.l.iIV ! oųsiuąn pej ‘snitiuid ^A’p

100 SALĖM STREET, BOSTON* MASS.

Jeigu norit 
ant 100 Salėm 
kių ligų, kaip tai: nuo ga 
tizmo, nuo nusilpnėjimo st 
čių, nuo ko.-ulio ir Kitų ligų, 
ligų Tr geriausias patarimus 
moterų. Dietių iš Lietuvos 
jums patarnausime, kuogeriausiai. 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut genis vaistas
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i
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Kunigas susimušė su saver 
parapijonais.

Vištyčio miestelyje 16 va
sario buvo šitoks atsitiki
mas. Katalikų bažnyčioje tą 
dieną buvo Vištyčio pereina
mojo punkto viršininko 
Glaveckio šliubas. To šliufco 
pasižiūrėti susirinko didelė 
minia žmonių. Bet vietos 
klebonas nutarė "mužikų" 
neleisti į bažnyčią ir pastatė 
durįse savo berną ir špitol- 
ninkę. Žmonės pradėjo gra
žumu pastatytų sargų pra
šyti, kad leistų į bažnyčią, 
liet sargai leido tiktai savo 
pažįstamus, o visus kitus 
koliodami varė nuo bažny
čios šalin. Kuomet žmonės 
pradėjo i bažnyčią grūstis 
priverstinai, klebonas į dū
lis atėjęs žmones visaip iš- 
koliojo ir liepė eiti visiems į 
karčiamą (porint jų nė vie
nos Vištytyje nėra), žmonės 
tuo pasipiktino ir pradėjo 
prievarta veržtis į bažnyčią. 
Kilo muštynės tarp kunigo 
berno, špitblninko ir žmo
nių. Kunigo bernas MikolaĮ- 
nis Petras smarkiai sumušė 
pil. Fagackytę ir Kanapkie- 
nę, kurios po tam net sirgo. 
Po ilgos kovos žmonės kle
bono sargus pergalėję suėjo 
į bažnyčią. Vištyčio klebo
nui tokios bąikos daryti vi
sai niekis, nes Jis daug kito
kių pridirba. Kalėdodamas 
nuo vieno 80 metų ubago 
reikalavo kalėdos. Kadangi 
tas nieko neturėjo, tai kle
bonas pareikalavo, kad vie
ton kalėdos ateitų pas jį die
ną malkų kirsti, nes kitaip 
kvitelės neduosiąs ir išpa
žinties nepriimsiąs.

Lietuviai buvo paėmę du 
anglu nelaisvėn.

Lenkams perėjus andai 
Varėnos apieiinkėj neųiralę 
zoną ir įsiveržus į lietuvių 
kariumenės laikomą sritį, 
jie tuojau buvo iš tų vietų 
išvyti ir čia buvo sulaikyta

,, kaip valdininkams. Bet, 
kad kunigėliai kalėdoja, tai 
nesvarbu, nes tai nuo seno 
priimta ir įprasta — svarbu 
štai kas.

Kalėdojant šįmet Voniš- 
kių kaimą atsisakius pilie
čiams V. ir G. vežti surink
tąją kalėdą dėl arklių ligo- 

varž'V’tis uždedant nema-į^um0» kunigėlis aplankė tik- žiau per 10 litų ant sykioj^ tvartus ir rodydamas sa- 
Kilo nepasitenkinimas tokiu1 _Y° Rūstybę iškaustėjo, nors 
komisijos (gal urėdo) noru, ’cysl Pačm§s.
nes pavyzdžiui skersinė I kelintą dieną buvo eilė 
įkainuota 60 litų, šešiems Stulgių kaimui. Davus žinią, 
stojant varžytis, syki apėjus kad pribūtų vežimai, paskir
tu kainuotų 120 litų ir tas ja dieną niekas nenuva- 
nutų sumokėta už keletą ve- žiavo, nes kelias buvo neiš- 
zimėliu nevykusio kuro. Bu-V ažiuojamas. Sekantį sek- 
vo užmetimu urėdui, kad madienį iš sakyklos kunigas 
šiais metais ųž pernai rekvi-J griestai pareikalavo padva- 
zuotą jautį esą gauta vienas į du ir net Dievo bausme pa
ktas (o tokių prirodymų esąįlgrąsino, visai neatsižveigda- 
daug), tas reiškia, kad antikas į kelią, 
sykio pridedama, po litą de
dant net čielas jautis^ ir be 
to gi, kad musų litas skaitosi 
vienetu ir kaipo toksai irgi 
neturėtų būtį neigiamas. 
Urėdas supyko ir užsikarš- 
čiavęs pradėjo aiškinti mu
sų pinigų vienetą, kad esą 
tai vienas centas. Kada pilie
čiai iš to ėmė šypsoties, urė
das piliečius paskaitė tvar
kas ardytojais ir pasiėmęs 
komisiją nuėję protokolo 
rašyti ir grįžo tik uz 2 va
landų.

Komisijoje figūravo Pa
pilės valsčiaus atstovai, ku
rie puikiausiai vąidino "vir
šaitį Liurbį”’ ("Sodžiaus Ka
lendorius"), nes klimpo į ne
sąmones ir pasirašinėjo ant 
pakištų protokolų nei ne
skaitęs. 0 reikią atminti, 
kad tai'buvo atstovai "vie
nos iš geriau susipratusių 
savivaldybių1’.

Varžytinėse matėsi didelė 
dalis biednuopaęnęs ir nau
jakurių, tykojančių nusi
pirkti miško.

STps varžytinės turėjo ati
daryti akis nre vienam bied- 
niokui, kad prisiėjus rinki
mams į savivaldybes nebe- 
finkti "liurbiu”, kurie pate
kę į bet kurias komisijas yra 
lankstu biurokratizmui. 0 
tokią^ tai yra storkakliai 
arba jų sūneliai. D-da.

Musnikai, Ukmergės ap
skrities. Rodos bažnyčios 
namai yrą pastatyti, kad 
žmonės po sunkių darbo die
nų turėtų kur pasimelsti ir 
išgirsti iš dvasiško tėvelio 
doru pamokinimų. Bet, sau-

I Rytojaus dieną pilietis Va- 
! niekas sušaukė kaimo susi
rinkimą dėl pasitarimo.

Susirinkime visi kaimo gy
ventojai nutarė:

1) kadangi kunigai galina 
iilgas ir atlyginimą už pa
tarnavimą ;

2) kad nežinia, kiek kalė
dos duoti (mat pernai, kurte 
mažai davė, turėjo pridėti;;

3) kad tokiam kely galimi 
dideli nuostoliai — nesiųsti 
padvadų, o laukti nustatant 
normos, kad patys galėtų 
nusivežti.

Sužinoję, kunigėliai tokį 
įvykį, paleido gandą, kad ga
lįs Dievas "pakoroti" už tokį 
nutarimą. Bailesnieji vieną 
gražią dieną parsivežė kuni
gėlį su visais jo klapčiukais 
ir prašė, kad tik Dievo "ko- 
ronę” atitolintų. Bet kunigė
lis buvo rustus, nesukalba
mas. Tuoj padarė tardymą, 
kas kaltas dėl to nutarimo, 
tačiaus tiesos nesužinojo. Tą 
atlikę pas kaikuriuos neno
rėjo važiuoti, bet išbučiavus 
rankas ir prižadėjus pana
šiai prieš kunigus šiukštu 
nedaryti, apsilankė. Tik pas 
Valucką nesilankė, nors ti
krai žinojo, kad laukia. Mat 
jo nekenčia, kad nesibijo pa
sakyti tiesą. O gal dar tebe
pyksta, kad būdamas Ap. 
Seimely, apskundė jo tėvą 
už pardavinėjimą rekvizuoto 
sviesto. Gritelninkus visus 
suvadino į vieną vietą, nes 
tikrai numanė, kad "kyšio” 
negaus.

A. Jaunutis.

s
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i Dvulistai žino, jog stipru: v 
,es. 2;n >v;:i rūtiniai, jog ui- 

valytojas turi būti nauiiejaa.a 
0j3US. #
Dentai C'/can: neturi savyje 
kirto šiurkštumo. Daktarai ir 

tistai visur rekomenduoju Colgate’s, kadurijri jis

Šiandien moksli: 
sužeidžia burno-; plė 
tis sau irus dantų 
mui dantų be p:’.
Colgate’s Ribbor. 
blėdintru vaistu

lo dantis saugia

4
.. Valstija.
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Vardas ir pavarai/ .. .

mėsos.
Jeigu nesi tikras apie 

švarumą, tai geriau piri 
■ Išgaruodintą Pieną, kuri 
kaipo karvė jūsų virtuvėj.

Niekuomet nebuvo abejones 
Eordeno pieno švarumą, 
suomet švarus, tyras ir 

tarnauja visuomenei 
riausias maistas per t:

Gatvė ir numeris
Tl

Miestas. r.................tyrumą ir
I: Bjrdcuo I 
is tarnaus j

apie I 
nes jis v i- ! 
maistinga.-.; 
kaipo ge-1 

metas.

Bet visi žino, kad pien
; riausias maistas ir todėl reikalinga
■ jis vartoti prie kiekvieno valgio.
į Pienas turi visus tuos elementus, 
, kokie žmogaus sveikatai via reikalin- 
: gi. Jis yra lengvai suvirškinamas ir 
• '.odei neapsunkina žmogaus vidurių.
■ "Daugiau pieno prie valgiu": lai 
i yra' svarbiausia iškaba ant stulpu ke- 
į lyje prie sveikatos. Jeigu tu gali gaut 
I tyro pieno kasdien, tai pirk ir .-uiiau- 
i d</k visą kvortą, o tas pavaduos sva-

I
t

GERI 

DANTIE 

GERA' 

SVEIKATA

I

Pasekme po 2t tiem 
arbagrąziunejiiM 
DilkHS

Jeigu Jus Turit
Romatizmą

IšKIRPKIT ŠJ-APSKELBIA!- 

75c. Dėžutė dykai kiekvienam 
kenčiančiam.

Tie smarkus diegliai, nemalones 
sąnarių skausmai nepraeis paits. 
Naudokitės paląiirau tūkstančių l 
ii neapleiskit.

ŠTAI VILTIS
Nepaisant ką jus bandėt p.rr.i: 

rašykit šiandien reikalaujant pilnas 
rnieros 75c. dėžutės Delano <>l Eonta- 
tizmo DYKAI. L.bandykit šias gyduo
les i/paskui spręskit apie jas- i’onaa 
Delano tiek pasitiki šiomis gyduolė
mis, kad jis nori, jog kiekvienas ken
čiantis nuo riunalizmo pasieaudotą 
jomis ir prašalintų skausmą — pirm 
negu išleis bent viena centą, iskirp- 
į’.t ši apskelbimą ir priuųskit jį 
mums' su savo vardu ir pilnu adresu. 
Jeigu jus norit, galit prisiėst mums 
16c. stumpomis pagelbėt, apmokėti 
persiuntimą.

F. H. Delano.
729 T.. Griffin Square Bldg., 

Syracuse. N. Y.
Aš galiu pasiųsti tik vieną dėžutę 

ant kiekvieno adreso.

jokiu
Den- 

nuva-

PADAEA TIRŠTĄ. RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 
' TVIRTUS VYRUS IR M0TERES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; nasibodis 
imant vaistus dvi padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Muza-Totie ir persifikrik kdfp greitu laiku jau- 
se<i visai .ju žmogui Devynes iš dašimtes visu žmogaus l’^u.1
tokiu kaip bk./ns apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užkėlė j ima' skilves. tulžini. anemia,* kankinimai_rvu- 
matizme. ; kausmai galvos, aėuralgia. stekas energijos, nusilpfte- 
]im?.s iieivu ir negalėjimai miegūsti, paeina nuo stoka nerv«_ 
pajiego \ur.deiucotu kraujo ir fteužteklifttos cirkuhu-ijos
kraujo.

Koina kūno ir kuiną jo veikmę remmse ant nervu pamiegos,
kurios didžiausei užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo,- kraujo c irk įdavimo. Nuga-Tone yra labax 
protingas gydysiąs nuo nusilpnėtu nervu ir ^belno sunaikinimo 
kūno Kodėl? Todėl kad jie yra sutaikyti iš aštoniu brangiu, 
sveikata dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nnruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę tr į

' Fosforą-maistus de! Kraujo ir Nervu. .
Nuza-Tone rrMuoua gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 

joe- je tuštinase regulari.'-kai* Atgaivin inkštus, įdyąpi lauku* 
nuodinies atn.aUs. N’iera daugiau* gazu ir suputimn. nierr. >nj*r- 
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Juins stebuklingą 
apetitu, piara rruomilavims. tvirtus nervus ir k;et* pusti|>rir'.tą ruiezrj. 
Nusn-Tone sustiorir k.-aujo ir paderins .-irkulavimo jo. priduos raudo-.. 
• m o "veidui ir ' iibuma akiems! N ura-Tone padaru, tvirtus, rustus 
vyru; ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuza-Tooe netalpin savyj jokiu niisdamu ar 
dūror.ra isiprote vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, prnmao 
skonį ir vartuoti valoma be jokio ueparanukumo. Kandyk juos. Rekomenduosi visiems

MUSU ABSOLIUTISKA GVARANCIJA: Prekė Nuc-Tone yra vienu ($1.00) doleris 
už bonkute. Kaina bor.kute talpina devynios dešimtys (90) pfliulu, arba vmno men^ 
Jd^o. Gulėte pirkti šešes bonkutes. arba šęšiu. menesiu, cydymo uz «®>

dolerius. Imk NuSa-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeūru ne busi užganėdinta* ■»- 
sėkmių, suęraiink bonkute ir pilnu*, o mes ūmai sugrąžome jusu pinigu*. Negalit* 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

PRISIUSK SAVA PASTEL1 AVIMO ANT TUO KUPONĄ.
S’ationaI Laibora*->ry, L. 2i—. ' ’OlJs g. TVabash Avė.-, Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu ėior-ais $..................... ir meldžiu rrisiusti man...................... bonkut
Nuga-Tone.

l
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SUNKI UGA.
Dažnai išsivysto iš Įsise- 
nčjusio šalčio. Milionai 
žmonių kozną žiemą mir
štą nuo paprasto persi
šaldymo. Jei ųžsišuldęs 
tai greičiausia naudok J. 
BaLtrėno Sveikatos Gelbė
toją. Apart to, dar galite 
gauti sekančias gyduoles:

1. Kraujo Valytojas, ku
ris išvaro šaltį ir sušildo 
kraują.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS. KAI
NOS NUMUŠTOS PUSIAU. IMPOR
TUOTI ARMONIKAI. GALT! PIRM 
UŽDĖJIMO TARIFO NAUJAUSIO 
MODELIO. EKSTRA DRŪTI KLE- 
VIšIAl, GARSI MUZIKA, GERI 

REISAI.

“Nėr pieno, nėr žmogaus”.
Parašė C. Houston Gnudiss.

• -
”Nėr pieno, nėr žmogaus — U i 

yra platus obaRis.
Ant šio obalsio kiekvienam reiktų 

apsistot ir pami.-lyt. _
Maisto tyrinėtojai skelbia, kad pie

nas yra didžiausias "apsaugos maiš
ias. .

Tas reiškia, kad jeigu žmogaus 
maiste trūksta kokių nors dalių jvąla*- 
kymui žmogaus sveikatos, tai pienas 
gali tuos trukumus užpildy.i.

„ Pienai pat» per save yra visiškai 
pilnas maistu.', kuris užlaiko savyje 
viską, kas tik žmogui reikalinga- Di
deli žmonės, kaip lygia: >r vaikai, jei
gu nevartos tinkamo maisto, jų ku
liai silpnės ir bus nenomiaiiski.

Vienok darbininkai žmonės neturi 
nei laiko, nei progos studijuot, koks 
maistai krną auklėja, o koks apsun
kina iį.

'šitie armonikai padaryti iš pirmos 
klesos materiolo, o-ypaė klevišiai, ku
rie padirbti su didžiausia atvda ge
riausių mekanikų. Naujos mados kui
sai. puikiai išdabinti, ekstra stiprios 
dumplės, su skuriniais kampeliais, ni
keliuoto plieno kampiniai apsaugoto- 
jai, gerai skambanti balsai. Tai yra 
nepaprastos vertes armonikai. Ka
dangi mes juos pirkom didelėj kieky
bėj Europoj, todėl galime parduoti 
labai žema kaina.
. ARMONIKAS No. 165, trijų 
33 raktu ir 12 bosu. Paprasta 
$25.00. Špecialė kaina $16.50.

ARMONIKAS No. 89, 
ąi rakto, 8 bosų. Kaina 
prasta kaina $17.00). 
j ARMONIKAS/No. 67, ....... 
K) raktų, 4 bosų. Kaina $6.75. 
prasta kaina $15.00).

■ ARMONIKAS No. 19, vienos 
|0 raktų, 2 bosai. Kaina $4.95. 
prasta kiina $8.00).
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_ _______________________ I 
mgai bu* sugražinti. Rašyk šiandien, j

1, 
I t 
I I -

dvieju
$8.95

dviejų
75.

eilių, 
kaina

eilių, 
(Pa-

eilių, 
(Pa-

eilės,
(Pa-

* Parašyk savo vardą ir adreso, taip
gi pažymėk numerį ir kainą armon;- 
ko, kuri tu nori pirkt ir prL-iųsk 50.-. 
persiuntimo lėšoms, o už armoniką 
užmokėsi, kai jį aplaikysi savo ur
muose. Nėra jokios rizikos. Pilna-' 
uiganėdinimas gvarantuotas. arba pi- 
CZ ’ ‘ .___“ V (17) 

UN1ON SALES COMPANY
15 S. Desplaines st- Dept. 225, 

Chicago. III.

Krištolava Cvrauuiuko Aiiva. išvaro šalti, išvalo skilvį ir grobus.2. kristolava ( vrauuiiiko Ahva, išvaro Salti, išvalo skiivj ir gronus. 
Inkstu Gyduolė, kuri išvaro šalti iš inkstų ir strėnų.

4. Mineraliska gyduolė iki maudynės, išbraukia iš viso kūno šaltį 
ir visus nesveiku mus. Šit'.: gyduolių kaina 1 Bonku $1.00. .Tos 
gyduoles yra geriau;-ids. nes daktarai ir .slaugiotojos (Nursc). ti- 
kiina ir liepia naudoti rokiuosegydymo atsitikimuose. Reikalaujant 
ir pinigus pi isit’i:-. iar.t i.š l;ab.,>, mes gyduoles isSiuntiamc i visas da
lis Suviviiviti \al.:tijų. ’ . .....

BrangTis Čroliai h Seserys/ šitą apsKelbinui pasiiuiKy’kitc sttcicuu. 
SVEIKATOS GELBĖTOJAS — DRl'G CHEMICAL CO.

J. Baltrūnas, I’rop.
2500 W. Pershing Ibi.. Chicago. III. Pitone Lafayette 0019.

24 PREZENTA1 DYKA-21AKMEM PAAUKOTAS 
LAIKRODĖLIS TIK S12.95

f

auksuota laikrodėlį, artistiškai iipiaustytą ir ant 20 metų gyarantu ,- 
ta, kurio kaina dabar numušto V.k ant $12.95 ir prie to, kaipo priedą, 
mes iums duosime 25 daiktus dykai: retežėlį, saugią, brilvą, meta
lini skutimosi puoduką, šepetuką, imituotų Iver Johnson, ant 5 šuva 
32 kalibro icvolverj. žiurončii; veidrodėlį su šukomis, kišenini muz.i- 
fcJj ...................
pyp’-: . 
gnzikus 
su pasiūk mu.
tų (S‘ 
'•ėsi. 
žinti.

629 EIG3T ATfJNUE.

DIDELIS PASIŪLYMAS! TIK ANT TRUMPO LAIKO! Kad per'.i- 
krint jumis, jogei musu pasiūlymas yra nepaprastas, mes pasiųsime 
per pastą ui ba ekspresu isegzaminavimui musų nauj* 21 akmens pa
auksuotą laikrodėlį. :

duosime _ _________ __ _ ... ... ___ ... ..
puoduką, sepejįįiką, imituotą iwr Johnson, ant 5 šuv

i.r-tru’.icnią, imituotą laikrodėli branzakete, fontaninę plunksną 
<?. peili, branzahetą. budr.iką su bankete, špilkutę kaklaraiščiui, 

rankovėms, kryželi ir žiedą. Jeigu nori pasinaudot šiuo mu- 
i, iškirpk sį apskelbimą, įdėk Į konverhį kartu su 20 cen- 

ampomis arba dešimtukais) ir pasiųsk mums, o likusitft užmo
kai daiktus aplaikysi. Jeigu neužsi^anedinsit, pinigai bus sugra- 
Rašvkit š-andien. Adresuoki* taip: (17)

UNiON MAIL ORDtR CO-
“ Dept. 86. M1LWAVKEE. MlSC.
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Visi j drg. Bielinio 
vakarienę.

Į drg. Bielinio vakarienę 
rengiasi visi So. Bostono ir 
apielinkės lietuviai. Rengė
jai paėmė didžiąją Lietuviui 
Salę (ant viršaus), ir taip da 
prisibijo, kad nepritruktu 
vietų. Kadangi drg. Bielinis 
yra vienas žymiausių veikė
jų lietuvių darbininkų judė-

~~ 1
I

I
i

jime, vadovavo revoliucini 
judėjimą 1905 metais Lietu
voje ir Rygoje, tai daug 
žmonių jį pažįsta ir visi jie 
nori Su juo pasimatyti. Iš 
I'lontellos, Stoughtono, Wor- 
cesterio. Latvrence’o ir kitų 
miestų žmonės prašo laiš
kais, kad palikti jiems tikic- 

Inteligentai 
nori

I

tų vakarienei, 
ir darbininkai — visi 
Susipažinti su gerbiamuoju 
musų svečiu.

Rengėjai gi iš savo puses 
daro viską, kad visi butų pa
tenkinti. Vakarienė yra už
sakyta iš restorano kuoge- 
riausia. Valgiai bus karšti ir 
visko bus apsčiai. Po vaka
rienės bus kalbos, dainos ir 
muzika. Taigi kas da neturi 
tikieto. tegul tuojau? užsisa
ko, nes prie durą tikietai ne
bus pardavinėjami.

Neužmirškit, kad šita va
karienė bus ateinanti nedėi- 
dieni, 22 vasario. Pradžia 
7:30 valandą vakaro.

Balandžio 26 drg. Bielinio 
prakalbos.

Ateinanti ketvergą, 26 ba
landžio, So. Bostono Lietu
vių Salėj bus drg. Bielinio 
prakalbos, pradžia 7:30 va
landą \akaro. Visus kviečia 
LSS. 60-ji kuopa.

KELEIVIS
EKSKURSU \ I 1I‘ U \ \ 

ANT LABO "BEKI.M- Viii k
Viena iš didi 

i Lietuvą ;
Lietuvos socialdemokratams’1 !a ' >vyk> 
•S1.00. Redakcija jarduos ši- p- A da

auką ’drg. K. Bieliniui, <-unard Lini.io.'
S j So. Bostoną. Į vagos distriklo
--------------- I

Auka socialdemokratams.
Pereitoj subatoj drg. Ai

mana; ičius atnešė i "Kelei-

tą
kai jis atvyk

SI SIRIN KIMAS.
Simano Daukanto Moky

klos susirinkimas atsibus 
19-tą balandžio, kaip 7:30 
vakare. Lietuvių Svetainėje, 
kampas E ir Silver gatvių, 
South. Bostone, ši susirinki
mas yra labai svarbus, tu- 
i im galutinai aptarti moky
klos reikalus, kad prisireng
tume anksčiau atidaryti mo
kyklą. Pašaliniai taipgi 
kviečiami atsilankyti ant 
viršminėto susirinkimo. Ga
lėsite prigulėti ir būti jos 
nariais.

B. Kontrimas, rast

NAUJA LIETUVIŠKA 
RĘSTAI RACIJA.

Šaunus valgiai, geras 
švarus patai navinias. e_._ 
lankykite ir persitikrinkite

GRANO LUNCH
Geistaraičių Broliai, Savin, 

i 154 M’ashington St.. Boston 
Tel.: Dewey €069—R.

ir
Atsi-

I
!

i

pasažieriais. Jis 
iierius visais iri 
pridarys kelionę - 
įia.

Mirė Sarapienė.
Šiomis dienomis po 

kio mirė Sarapienė. 
tarp South Bostono lietuviu 
buvo gerai žinoma kaipo 
veikli progresistė. Velionė 
buvo pati per save prasilavi
nusi moteris ir dirbo taip, t 
kaip ji geriausia išmanė. 
Nors Įvykus darbininkų šei-

kurie 
socia- 
kaipo

kudi- 
kuri

Mynoj nesutikimams, ji nu 
ėjo su komunistais, 
pasidarė didžiausiais 
Ėstų priešais, tečiaiis 
darbščiai ir pasišventusiai 
darbininkei, mes negalime 
jai nieko daugiau pasakyti, 
kaip tik pagarbos žodi.

A. Pivoriūnas prapuolė.
Šiomis dienomis So. Bos

tone prapuolė jaunas lietu
vis, Alizius Pivoriūnas, ku
ris gyveno* po N r. 266 
Fourth st. Jisai paliko jauną 
pačią, kimi labai susirupinus 
dėl jo likimo ir visur jo jieš- 
ko. Jį sako, kad vieną rytą 
jisai apsivilkęs geriausiom 
savo drapanom ir pasisakė 
einąs pasivaikščiot. Bet iš
ėjęs jis nesugrįžo ir nuo to 
laiko ji neturi apie ji jokių 
žinių.

Šidlauskas pardavė C st. 
aptiekę.

Pereitą savaitę p. K. Ši
dlauskas pardavė vieną savo 
aptieki), kuri buvo ant kam
po Broadvvav ir C streeto.

Aptiekę ant kampo E st. 
ir Broadvvay jis pasilieka 
sau. Taigi kas turi pas ji rei
kalu, nuo šiol tegul kreipia
si šiton aptiekon.

Garsaus sniuikoriaus 
koncertas.

Ateinančiam nedėldieny, 
22 Balandžio-April, ant 3:30 
po pietų, SYMPHONY 
HALĖ Įvyks garsaus smui- 
koriaus Misclra Elman kon
certas. Mischa Elman yra 
žinomas kaipo garsiausias 
smuikorius netik Europoj, 
T>et ir Amerikoj.

Tarpe Tremont. Hollis, 
Dillaway ir Dore gatvių 
Bostone statomas naujas te
atras.

SVEČIAI Iš LIETUVOS.
Balandžio 5 dieną, laivu 

"GEORGE V.'ASHIN’GTON 
per pasidarbavimą BALTIC 
STATĖS FINANCE CORPORA- 
TION ir ATSTOVYBĘ KAUNE, j 
atvažiavo sekanti svečiai:

Kun. Pranas Mockus, iš Kur
kliu. Ukmergės apskr.. Bessie 
Laltrėnas. iš Žadeikių. Kretin 

,gbs apskr.. Albinas Juškevičius, 
iš Teiberių. Vilkaviškio apskr.. 
Jonas Trucen. iš Abelių. Rokiš
kio apskr., Andrius Koret. iš
Vaivariškių, Ukmergės apskr.. į 
Osvald Lauchiškis. i§ Menknių. 
Rokiškio apskr.. Jonas Budrys, j 
.š Romutis. Šiaulių apskr.. Salo
mėja Valeckienė. iš Gaižiūnų. 
Pasvalio apskr.. ir sunai Stasvs 
ir Stasys Valeckas. Katrė ir Ka
zys Missiaveg. iš Plukių, t’au<- 

ėžio apskr.. Stasys Damulis. iš 
Ukmergės. Antanas Kovas, iš 
Virbalio, Vilkaviškio apskrties.

K irie norite savo gimines at
vežti iš Lietuvos i Ameriką ar
ba kurių giminės ar draugai yra 
išvažiavę i Lietuvą ir dabar n - 
ii grįžti i Ameriką, kreipkitės 
pas mus. Visiems ant pareikala
vimo prisiusime informacijų 
KNYGĄ DYKAI ir suteiksime 
v '.sus paaiškinimus. Laišku ar- 
la ypatiškai -kreipkitės:

I’ALTIG STATĖS FINANCE ’
CORPORATION

357 Broaduay, So. Boston. Mass;

t

AR ŽINOT, KAD —
.Mokslinčiai pranašauja, kad netru- 

-u--bus galima kontroliuoti orlaiviu 
h kio.iima su radio ir nustatyt šaudy
mą iš jų be aviatorių juose? Ar ži- 
f et, kad kuomet jus perkat Helmar 
filaretus, jus gaunat tyra Turkiška j 
Tabaką jūsų pinigų vertes?

"OLL-trt'V” DTDMi'LAIVO "BREMEN" PIRMU
TINĖ KELIONĖ.

Pagal pranešimą kabeliu, 
laivas "BREMEN’, kuri ką ti< 
IKtbudavojo N’ORTH GERAI A i 
LI’OYD. jau išplaukė iš Bre
meno ir apie 18 Balandžio pri
bus i New Yorką su 350 pir- 
mos-antros klesų pasažierių ir 
su 389 trečios. Iš New Yorko 
išplauks atgal apie 23 d. Balan
džio.

REIKALINGI

R0BIN1Ų BATŲ
DIRBĖJAI

M E RG f NOS MOKINTIS

AMERICAN RUBBER CO. 
netoli Keiniai Sq. 

CAMBR1DGE MASS.

REIKALINGI AGENTAI.
Po visus miestelius Suvieny

tose* Valstijose. pardavinėt gva- 
rantuojamus nuo lietaus Rain
uotus. “Lietuvių išdirbystės. Da
bar sezonas, atsišaukit tuojar s 
ir klauskit informacijų. (2!)

Biznio vedėjas F. W. TIKNIS 
American Eagie Garment C'o.

W. Broadivay, 
Boston. Mass.

339
So.
f

*

1

i

stam-

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIU SPECIALISTAS)

kaip 
Gripo

1

ADVOKATAS j

Per 12 rnetų So. Bostone par- 
luodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius. žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk- 

<uotus daiktus. Darba ir užsa- 
vnius pri;mu per paštą ir iš- 

z pildau teisingai ir greitai. (?)
P. VA BUKONIS

SO. BOSTON. MASS.
375 BROADWAY

Vežimėliais

JOHN KOKA
Laurence St.. Kri

llfNTINGTON and MASS. AVĖ. BOSTON. MjASS.

NEDĖI.IOJ PO PIETŲ

BALANDžlO-APRIL 22, NUO 3:30 V AL.
ĮVYKS GARSAUS SMUIKININKO

MISCHA ELMAN KONCERTAS
Programas susidės iš daugelio svarbių kompozicijų, kaip antai 

Concerto in E-Mendelssonuo, Adagio-Mozarto. Noctume-Chopino, 
Hungariškas šokis. No. 7 — Brahmso ir daugy bė kitų. Akomp >- 
nuos Josef Bonime. Tikietai parsiduoda Symphony Hali.

31 Broad » :

Automobiliai susikūlė.
Ant Columbia Rd. susiku- 

automobilius suvažinėjo iė aną dieną du automobi- 
seną moteriškę. Vežėjas bu- biliai priešakiais. Nelaimėje 
____X_____ .buvo sužeisti du vaikau

TAUPYK šitos 

LEIBEUVS 

NUO

STANDARD

L. B. f OTTER & CO.
121 SIXTH STREET. 

S(RANTON. PA.

. aiuuuos: J"
Ry tais iki 9 vai. Po pietų nuo o- 
iki 4. Vakarais nuo 6 iki J.

<

£

ž 

t

I

H G. McDOWELL
veda visokias bylas vi
suose TEISMUOSE. KODĄ 
DUODA VISIEMS DYKAI.

KREIPKITĖS PPATlšKAI 
ARBA LAIŠKU (-)

H. G. McDOVVELL
80 WAl.L ST.. Kuom 617, 

NEVY YORK. N. Y.

I

Y erta taupst šiuos Lei helius"
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LIGAS.

lamštgeleži; U s
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10 ryto. 
3 dieną.
8 vakare.

Lempa

Rusišįiai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS 
VALANDOS.

Nuo 8 iki 
Nuo 2 iki 
Nuo 7 iki
821 HANOV^R ST, 

BOSTON. MASS. 
iMMMAMMMMNMM

2 iki 4.__________ _ ____
Nedėtomis nuo I iki 3,
119 MAIN ST, ATHOL, MASS.

M.,

Or. A. Bonui
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo 
nuo

OELEI BRANGIŲ 
dovanų

kelias blu
kinęs savo PENTRĖJ

PASIUSK BILE KURIUO 
;V?kesu. KURIE ran
dasi ANT LEIBELiO UŽ
PAKALIO. reikalau
damas ILIUSTRUOTU 
PREMIJŲ LISTO.

Tel. South Boston 26’3 
Residence Aspinvall OJsi

SUSANNE M. PUISHEA SHALLHA
(PUIŠIUTĖ)

Lietuvė Moteris Advokatė
253 Broadway. So. Boston. Ma»«.

ton. 'h-

Tel. No. 550
LIETUVIS GYDYTOJAS

Dr. Francis A. ReynoMs 
(KINGAI LA)

Ofiso valandos:

i

Dr.
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir

į TeL: Richmond 1410

W. Rosen

J. P.
So. lk-n.r.. M

Rogutėmis

•sDyndė:

LIETUVYS GYDYTOJAS
Priima ligonius sekančiomis 
valandomis-

Nuo l—po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVĖ, '

DETROIT, MICH.

Tek: Market 6231 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS

DENTISTAS
10—12 dieną;
2—5 po pietų; 
6—8 vakare;

Nedėliotais nuo 10—12 dieną.

705 N. M»in st. kamp. Broad *L 
MONTELLO, MASS.

Suvažinėjo moterį.
Ant Centrai Skvero, Lyn-

1*1*ne, a ----- — *......... .........
i
y o areštuotas.

PARDAVIMAI.

PARSIDUODA BUBI 
KRAUTUVĖ

Pigiai, dėlto, kad tariu -a 
eikalu tuojau? išvažiu-t I. 

Kas nori matyt, k. e pki:
565 Main St.. Cambridge

PARSIDUODA DVI KETI 
-ES KONCERTINOS 
‘04 tonais, žemo b;-;S 
. erti
vis

įso \V. 2nd St..

TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR ABE1.NA1 VI

SOKIAS MAŠINAS.
Mes taisome .r užt;l--...;:............

koks darbas bus m s n> - -
vjninkas bus užų.taėd 
tomobilius pa.-igad na 
šalmam ir prostatom 
arba sutaisom. Xoi:: 
pirkt automobiiių. k.-, 
su. patarimą duosim 
kas

CIIAS VAZ.\’i<
GEAERAI. Al TO R \PEillM

Telephone: Hyde Farš 1
752 Hyde Park avė.. Bo.-lon. M

KRAUTUVE®!

Točkomis

Špatais

Grėbliais

Matikais

Kirviais

r ikiais

IR

CHALLEKGE PIENO

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

377a BROADWAY
* SO. BOSTON. MASS

S'S-'SK-Sl-
MEDK INOS DAK TARAS

Leo J. Podder
IŠ PETROGRADO

Profesorius daktarų Kolegijoj 
SPECIALISTAS VYRŲ ir 
MOTERŲ LIGf. TAIPGI 

KRAUJO ir SKUBOS 
LIGŲ.

Gy do, reikalui esant. 
X-Ray ir elektra. 

Ofiso valandos: Nuo 5 i 
vakarais. Nedčldieniais nuo 
• iki 1.
360 C0.MMONAVEALTH AVĖ 

arti Massachusefts Avė., 
Tclcimone Bark Eay 0458. 
69 CHA.MBERS SiRr.rlT. 

Phone: Haymarket 3390.
Ofiso valandos:

8—9 A-M. 2—3, 7—8 P. 
BOSI ON.

Kalbu rusiškai ir lenkiškai.

VALUTKEVICIAUS

TREJANKA
arba

TREJOS-DEVYNERIOS

Susideda iš 27 įvairių gy 
čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemyli
mą, dispepsiją, išpūtimą, rieme^ 
nį ir t.t. Geriausiai pataiso 
apetitą.

Tsejankų pakelis 50c.

ŠALČIO IR GRIVO PROšKOS.
Nuo šalčio galvoje, gripo, šal

čio purtymo, skaudėjimo kūno 
ir kaulų. Nėra geresnių gyduo
lių nuo šių nesniaguir.ų, 
Valutkevičiaus šalčio ir 
Proškos.

Pakelis 59c.
Siųsk Money Orderį ar 

pomis.
ANTHONY VALUTKEVICH 

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

PETRAS VALUKONIS
Tik vienas lietuvis, 

Auksoriue ir Laikrodininkas
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DR. J. J0N1KAITIS
Laikas: 1—3 ir 7—9 vai. vak. 

3732 MICHIGAN AVĖ 
DETROIT, Midi.

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
-andavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome exi*ertą 
n.ekaniką dėl sutaisymo mašinų. ( .) 

PETRAS JAKIMAVIČIUS
511 East Broadoay. .

South. Boaten. Maao
Telefonas: So. Boston 51370.
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Č 
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70 DAINŲ! | 
Choru ir jų vadovų žiniai: $ 

Atspausdint* 70 ehorali’j dai- 
r.ų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų _ chorų_ balsams; 
dalis jų vyrų arba ir motenj 
kvartetai ir dalis duettų, kurie 
tinka geriausiai vaikų chorams.

Knygos kaina 1 d. 50c.
Aty«ia! Kas ims iš karto 20 

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

M. PETRAUSKAS
769 Broad**y, So.Ba*tw.

SYMPHONY HALL

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą.
SO. BOSTON Tel. So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 ik' 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

Į
I

VIETINĖ LIETI VIŠKA

APTIEK A
^O^TONE

REUEPTUS SUTAISOM EI ROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

L’žlaikom visokius vaistus, nuo įvairių ligų. 
Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus.

Tikra Lietuviška TREJANKA.........................->0v.
Prisiunčianie Vaistus ir per paštą.

Oficialiai Įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS".

Jeigu kokių nois vaistų negautumėt kitur, ra- 
kit pas mus. mes turime. Atsakymui prisiųskit 

pašto ženkleli.

K. SIDLAUSKAS .
Provizorius

73 WEST BROADWAY. SO. BOSTON, MASS

Sveikata Tai Gerybė!
Ar neturit jokių skausmų? Neduok įsivystyt jiems.
JUSU PASISEKIMAS GYVENIME ir draugijoje, taipgi linksmybė 

ausų visos šeimynos, priguli nuo Jūsų sveikatos. z_
Būna ypatiškų reikalų kur būtinai reikalingas .Tusų kaimyno apticko- 

riaus gydymas.
MES turim daugybę geriausių vaistų ir gyduolių, kurie tikrai pagv'- , 

bes .Jūsų sveikatai.
Jūsų Receptai pas mus bus išp'ldjmi ekspertų reg. ^ptiekorių. Lietu

vis. kuris čionai yra. patarnaus visiems Jūsų reikalams. Jis yra malonus 
•’nsų draugas. NesidrovčK pasakyt jam visus savo nesmagumus, o jis vi
sados pagelbės. t-)

BROADtVAY PHAIU1ACY
KAMPAS D ST. fr BROADKAP. SO. BOSION. MAS>..

5EVERD5 GYDUOLĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATĄ. ’

T ei. Beach 6931

i
Z7».',V4 M):

f^lcibs^iie pas epnel^orits.

i
i 
i

Tel. S. B. 2488

Dr. J. C. Landžius
(GYDYTOJAS IŠ LIETUVOS) F'
VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9

506 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. »
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A»į iTsepiTš^as HosfTš

Vdrltydnps quo rpežb. išberi 
ir \ito^iu odirjės li^

s
■»'

OR. N. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS V E NERIŠK U 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligą ir 

Reumatizmo.-
Valandos: Nuo 9 ryto Iki

9 vakare.
1969 WASHINGTON 8T.

BOSTON. MASS.

PRANEŠIMAS
16 METŲ ANT BROADWAY, SOUTH BOSTONE. 
Tik persikrausėiau j Naują Vietą po num.

261 BR0ADWAY, SO. BOSTONE, it įrengiau visai 
naujais Vyrams, Merginoms ir Vaikams apatiniais rū
bais ir pasipuošimais^

Didžiausias pasirinkimas, geriausios rūšies, pigiausia 
kaina.

Vienoda kaina, prielankus ir teisingas patarnavimas 
kiekvienam kostumeriui.

Kalbam ir suprantam lietuviškai.
Pabandykit vieną kartą, o tada ateisit reikalui esant vi
sados.

MILLER’S
261 BROADWAY. tarpe C ir D g.. SO. BOSTON. MASS.




