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Lietuvoje siaučia 
baisi reakcija.

KLERIKALAI SMAUGIA 
MOKYKLAS IR MOKY- 

TOJUS.

Mokytojų Profesinė Sąjun
ga šaukiasi amerikiečių 

pagalbos.
"Dabar Lietuvoje viešpa

tauja juodžiausia klerikali
nė reakcija, kuri visu frontu 
puola Lietuvos mokyklas ir 
mokytojus. Per penkis me
tus musų valstybės nepri
klausomo gyvenimo vargais- 
negalais liaudis per savival
dybes įkūrė apie 2,000 pra
dinių mokyklų, 109 viduri
nes mokyklas ir gimnazijas, 

ir jau greit švęsime 2 metų 
sukaktuves nuo atidarymo 
Lietuvos Universiteto. Lie
tuvos klerikalai, pamatę to
kį gražų skaičių mokslo Įs
taigų, nusigando. Č\on 
jiems teko pasirinkti: arba 
dabar pulti tas įstaigas, ar
ba nėkuomet. Pasirinko jie 
pirmąjį kelią. Ir dabar jie 
nuosekliai dirba ardymo 
darbą. Kadėmų blokas Sei
me—tai yra krikščionys de
mokratai,- jų darbo federaci
ja ir ūkininkų šąjunga^-aU 
ėmė iš savivaldybių lėšas ir 

tuo budu privertė mokyklų 
darbą sustabdyti. Jei mo
kyklos da veikia kur, tai te
nai mokytojai šmeižiami, at
statomi ir areštuojami be 
jokio pagrindo."

Taip rašo Lietuvos Zvloky- 
tojų Profesinės Sąjungos 
centro valdyba savo rėmėjų 
pirmininkui Amerikoje, dak
tarui A. J. Karaliui.

Kaip klerikalai persekioja 
laisvus mokytojus, tai paro
do Kairių mokyklos (Šiau
lių apsk.) mokytojo Balio 
Urbono byla. Klerikalai su
darė prieš jį 96 puslapių 
kaltinimo aktą vien tik už
tai. kad poetas Jovaras ir 
sugrįžęs iš Amerikos Juozas 
Ivanauskas pareiškė jam 
raštu, kad jie nepripažįstą 
Rymo katalikų bažnyčios ir 
nenori, kad jų vaikai butų 
mokinami poterių. Klerika
lai tuojaus ir puolė ant mo
lėtojo Urbono, kaip kokie 

juodrankiai. Reikia pridurti, 
kad tam pačiam mokytojui 
ir caro valdžia buvo i ~ 
draudus mokytojauti už lie
tuvystės platinimą. Taigi 
pasirodo, kad katalikų kuni
gija dabar užima caro žan
darų rietą Lietuvoje.

Štai ir daugiau panašių 
faktų:

"Biržų-Pasvalio apskrities 
—pradžios mokyklų inspek
torius Č. Vasiliauskas, kuris 
caro valdžios buvo išsiųstas 
iš Lietuvos Odesan dėl lie-j 
tuviškos spaudos platinimo,! 
kuris pirmas buvo Kaune j 
iietuvis-mokytojas, kuris or-i 
ganizavo lietuvių-mokytojų 
paruošimą, kuris padėjo or
ganizuoti "Saulės" (dabar

Tauragės vidurinės mokyk
los vedėjas Šarka, kuriam 
irgi caro valdžios buvo už
ginta Lietuvoje mokytojau
ti, kaipo karštam Lietuvos 
patriotui, dabar paliuosuo- 
tas. Jo vieton paskirtas po
nas Šabas, buvęs sunkiųjų 
darbų kalėjimo viršininko 
padėjėjas—tai reiškia—ka-; 
torgos prižiūrėtojas."

Tai taip yra su mokyklo
mis. Su spauda yra da ar
šiau. Kiekvienas teisybės 
žodis, kuris tik nepatinka 
krikščioniškam cenzoriui, 
braukiamas laukan. Kartais 
ištisi straipsniai išbraukia
mi ir laikraščiai išeina tuš
čiomis skiltimis. Pavyz
džiui. 5-tas "Socialdemokra
to" numeris atėjo Amerikon 
visas šventos cenzūros su- 
biaurotas, o 6-tas numeris 
visai neatėjo, nors 7-tas jau 
čia.

Kalėjimuose Įvesta tikroji 
inkvizicija, kuria katalikų 
bažnyčia kankindavo "be
dievius" laike popiežiaus 
viešpatavimo viduriniuose 
amžiuose.

Dėl visų šitų žiaurumų, 
socialdemokratų frakcija 
Seime jau padavė valdžiai 
interpeliaciją.

Bet pakol klerikalizmui 
nebus nusuktas sprandas, 
intepeliacijos nedaug gel
bės.

TURKAI IŠVEJA SAVO 
"ŠVENTĄJĮ TĖVĄ."

Turkai pradeda valyti sa
vo kraštą. Visokius dyka

duonius ir parazitus, kurie 
iki šiol tuko žmonių prakai
tu ir krauju, revoliucinė tur
kų valdžia varo iš Turkijos 
laukan. Nesenai buvo nu
verstas nuo sosto ir ištrem
tas Turkijos sultonas, o da
bar Į Seimą tapo Įneštas su
manymas, kad ir Jfialifą iš

vyti. Kalifas pas turkus 
reiškia tą patį, ką pas kata
likus "šventasai tėvas" arba 
popiežius. Jis yra jų bažny
čios galva ir visų muzulma- 
nų dvasinis viršininkas. Jis 
gyvena Konstantinopplyje, 
kur turi dideli haremą ir. w --- -------------_

už-į daugybę pačių. Ir šitas na
mas, kur turkų kalifas su 
mergomis gyvena, skaitosi 
labai šventa rietą. Bile kam 
tenai nevalia įneiti. Bet "be
dievių" ir pas turkus yra. 
Jie sako, kad tokia vieta, 
kur jų "šventas tėvas” pa
leistuvauja, turi būti panai
kinta ir jis pats turi būt iš 
Turkijos ištremtas. Ir jei 
šitas "bedieviškas" sumany
mas per Seimą pereis, tai 
turkų popiežius turės skir
tis su visomis savo pačiomis 
ir turės traukti tuo pačiu ke
liu, kuriuo išėjo nuverstasai 
!jo dėdė sultonas Mohame- 

_________ ’das šeštasai. Sakoma, kad 
—aiškiai klerikališka drau- turkų popiežius jau jaučia, 
gija)—mokytojų kursus, ku- kad jam reikės eiti šunims 
ris parašė daug lietuviu kai- šieno niauti, ir todėl rengia- 
bos vadovėliu, tas Č. Vaši-si bėgti Egiptan. Bet Sei- 
liauskas kaltinamas dabar mas įsakė policijai apstoti 
priešvalstybiniame darbe ir jo rumus ir saugoti, kad jis 
gręsiama jis paliuosuoti, ži- neišvežtų iš haremo didelių 
noma. kad jo vietoj pasky- turtu, kurie priklauso vals- 
rus koki nors ?»k1eriką lybei. __
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LIETUVOS RESPUBLI- | 
KOS KONSULATAI 

AMERIKOJE.
Nuo šių metų 1 kovo mėn. 

dienos. Suvienytų Valstijų 
teritorijoje veikia du Lietu
vos Respublikos Konsulatai, 
būtent, New Yorke ir Chica- 
goje.

New Yorko Konsulatas 
apima šias valstijas:!)Maine

TautininloĮ valdžia 
uversta.

I IŠPLĖŠĖ Iš BANKO

$32,000.
Vancouvero mieste, Kana

doj, pereitą sąvaitę buvo už- 
i pultas ir apiplėštas bankas 
Į ant Grenvillės gatvės. Plė- 
i šikai nusinešė $32.000.

I

UJAS SMŪ
GIS REAKCIJAI.

šalies vairas dabar gali tek
ti sociajistams.

Pereitą skaitę Belgijoj
2) New Hampshire, 3) Ver-į įversta taujįrinkų valdžia 

mont, 4) Massachusetts, 5) su premjeru TĮięunisu prieš- 

Connecticut, 6) New York, akyje. f •

7) Rhode Island, 8) New_ >-------- v~ ----------- .— ■■ .....
Jersev, 9) Pennsylvania, 10). zągareiriska ir visą laiką priežastimi.
Delevrare, 11) Maryland, 12) įėjo ranka-rankon su f rančų-Į —
West Virginia. 13) Virginia, militaristais. Ji rėmė vi-! AFGANISTANAS PRISI- 
14) North Carolina, 15) ;sus francuzųi4ygius Vokie-! __ . RENGĘS. 
South Carolina, 16) Geor-gijoje ir kartu su jais plėšė

Ant kunigo Delormos 
galvos kabo kilpa.

NUSIŠOVĖ LENKAS 
‘ SUTKOVSKIS. 

Derby, Conn.—Pereitą są- 
"t nusišovė lenkas 

r____ Stasys Sutkovskis. Jisai ke-
f ?<^!lias dienas gėrė ir manoma,

šita valdžia buvo labai at-,kad tas buvo saužudystės

7-------
j vaite čia

JO BYLA SUJUDINO 
VISĄ KANADĄ.

Katalikų kunigijos erštas 
kaltinamas nužudyme 

savo pusbrolio.
Kanados laikraščiai vėl 

pilni aprašymų kun. Delor
mo bylos. "Keleivio" skaity
tojai prisiunčia ir mums

ras su Rymo katalikų kuni
go apykakle. Ir jo veidas iš- 
rodęs lygiai taip, kaip kun. 
Delormo. Kelioms valan
doms praslinkus, toje vieto
je, kur to kunigo automobi
lius apsisuko, buvo atrastas 
išverstas nušautojo studen
to lavonas.

Tai tokie yra svarbesni
daugybę iškarpų su tais ap- faktai. Jie aiškiai liudyja, 

l . . * _ - • ii i 1 • t • • • L’O/1 L’im I 1ZA1 AUVVH •-» <-» . .

„ .. be to jau į badaujančius
“ Visos' kitos valstijos pri- Vokietijos žmones. Beto da 
skiriamos Chicagos Konsu- ji. buvo padarais dabar tam 

latui.

gia ir 17) Florida.

tikrą prekybas sutartį su 
Užinteresuoti asmenįs vi- franeuzų grobikais, iš ku- 

sais konsulariniais reikalais! i'ios daugiausia naudos butų 
(kaip antai. Lietuvos pilie-j buvę Francijos kapitalis- 
čių teisiu ginimas, palikimų į tams. Bet šita sutartis ir 
klausimai, vizos, dokumentu i buvo tas kelmas, kuris ap- 
ir parašų tvirtinimas, pa-Į vertė pono Theuniso val- 
iieškojimai, afidavitai ir tt.) įdžios vežimą. Kada ji buvo 
turi kreiptis i atatinkama i paduota Belgijos parlamen- 
Konsulatą. !tui užgirti, tai Socialistai pa-

Iš konsulariniu reikalu i kėlė prieš ją cgdelį protestą, 
tik pasų išdavimas, pasų į Sutartis buvo tiek biaun, 
pratesimas, leidimai vietoje kad net katalikų atstovai 
pasu' ir tarpininkavimas;jai priešinosi. Tuo budu su- 
tarp Lietuvos piliečiu ir Su-laidare stipri opozicija ir 95 
vienytų Valstijų valdžios—. balsais prieš 79 šita sutartis 
pasilieka ir ilgainiui Lietu- įtapo atmesta, šitoks balsa- 
vos Respublikos Astovybės I vimas parodė, kad žmonių 
Washingtone žinioje. [atstovai atmeta valdžios po-

New Yorko Konsulato ad- ilitiką, ir todėl šitai .valdžiai 
resas. [prisiėjo paduoti rezignaciją,

^Lithuanian Consulate, |ką ji ir padarė.

38 Park Ro\v. : Taigi šitas įvyta yra
New York Citv. i skaudus antausis netik Bel- 

Chicagos konsulato adre-i gijos nacionalistams, bet ir 

sas • Lithuanian Consulate! Francijos patriotams. Gi ap- 
608 So. Dearborn St. jskritai Europos i'eakcijai

Įneš pirmą kirtį jai uždavė 
'Anglijos tautininkų par- 
! bloškimas.
• Belgijos padėtis yra pana
ši Anglijos padėčiai dauge
liu žvilgsnių. Ir vienos ir ki
tos šalies tautininkai rėmė 
franci :z ų grobimo politiką 

««« _____ - Vokietijoj. Ir abiejų šitų
klausinėjo vietos žmonių, sakų parlamentuose yra 
kaip jie norėtų Klaipėdos įaUie trečdalis socialistų. Ir 
klausimą išspręsti. Beveik įacIU t Jems sociahstams abid-■ 
visi jie reikalavo kuopia- A’1 valdžios bu\ o, iššluotos, 
čiausios sau autonomijos po Griuvus Anglijos tautuim- 
Lietuvos valdžia. Išklausi- k’-1 yai<^zJal: Jos vle^.§ yzeme 
nėjus žmonių nusistatymo, i ^rbmmkai. Belgijoj gali 
komisija išvažiavo Į Ženevą, Į būti ugi tas pats. Belgijos 
kur svarstvs Kiaįp^osisociahstų vadas jau pasakę, 
klausimą kartu su Lietuvos įkad jei socialistams pnsiei- 
ir Lenkijos atstovais. KovoJ1! paimti salies \aną į sa\o 

1 dieną komisija ketino jau 
duoti savo raportą Tautų 
Lygai.

608 So. Dearborn St. jskritai Europos reakcijai 
Chicago, III. j jis yra jau antras smūgis, 

Lietuvos Respublikos
Atstovybė Amerikoje

KLAIPĖDOS KLAUSIMAS 
BAIGIAMA RIŠTI.

Tautų Lygos paskirtoji 
neitralė komisija Klaipėdos 
klausimui išrišti, buvo atvy
kus Į Klaipėdos miestą ir 
klausinėjo vietos f

UŽMUŠĖ 300 SUKILĖLIŲ.
Italijos valdžia giriasi, 

kad jos orlaiviai ir kareiviai 
užmušė Afrikoj 300 sukilė
lių. kurie buvo sukilę prieš 
italų viešpatavimą tenai. 
Dabar tenai esą jau ramu.

BUVUSIS BANKIERIUS 
PATEKO BĖDON.

Pereitą sąvaitę Bostono 
priemiestyje West Nevvtone 
tapo areštuotas H. H. 
Chmielinskis, lenkų kunigo 
brolis ir buvusis bankierius, 
užtai kad išsigėręs automo- 
bilium važiavo. Teisme jis 
turėjo užsimokėti $20 pa
baudos ir magaryčioms ga
vo da du metus kalėjimo; te- 
čiaus advokatui prašant, ka
lėjimo bausmė buvo suspen
duota.

rankas, tai jie reikalautų 
dabartini parlamentą paleis
ki. o apskelbti naujus rinki
mus. kuriuose socialistai 
statytu šitokį programą:

1. Socializacija visų ga
mybos Įmonių;

2. Apkrovimas kapitalo 
dideliais mokesčiais valsty
bės skoloms atmokėti:

3. Sutrumpinimas karei
viavimo laiko;

4. Susitaikymas 
mis valstybėmis, 
riant Rusijos, 

į Berlinas šitomis 
i labai nudžiugo, o 
! baisiai nusiminė. Ir kaip ne
nusiminti’ Juk trumpu lai
ku Francijos reakcinė politi
ka neteko dviejų stambiau
siu rėmėjų: Anglijos ir Bel
gijos. Ir tai vis, ačiū organi
zuotiems darbininkams ir 
socialistams. Ačiū darbinin
kų vienybei, reakcijos nu
garkaulis jau tapo sulaužy

tas.

kad kun. Delormas užmušė 
jauną savo giminaitį dėl pi
nigų, ir jei prisaikintujų 
suolas ant to sutiks, tai 

I "dvasiškam tėveliui" gręsia 
Kun. Delormo byla tęsiasi ^al ^s‘_____________

į jau nuo 1922 metų. Tais me
stais 7 sausio už Montrealo 
miesto buvo atrastas ant 

j sniego nušautas universite
to studentas Raulas Delor- 

lakunas pas, garsaus kunigo J. Ade- 
lardo Delormo pusbrolis. 
Kas jį nužudė, iš pradžių ne
žinota. Bet detektyvai suse
kė, kad nelabai senai kun. 
Delormas apdraudė to jau
nikaičio gyvastį ant $20,000 
ir tą apdraudą užsirašė ant 
savo vardo. Negana to, "tė
velis" Delormas buvo dar ki
to nušautojo vaikino turtų 
globėjas, kuriuos jis dabar . 
taipgi pasiima. Vienu žo- , 
džiu, to studento mirtis at- ' 
neša kunigui labai daug nau
dos. Taigi labai galimas 
daiktas, kad jis pats jam tą 
mirti ir surengė, šitokia su- ’ 

sidarė policijoj nuomonė, ii’ 
"tėvelis" Delormas 
areštuotas.

Suimtas jisai prisipažino 
prie kaltės. Bet katalikų 
bažnyčia, kuri valdo visą ■ 
Montrealą, pakėlė baisų i 
triukšmą. Buvo sušaukti j _____ r
katalikų daktarai ir po ilgų Meksikoje, pereitą nedėldie- 
j_____r 22__________ ____ 2____X2__ __  • i , i ■

Maskva.—Iš Kabulo pra-■Sutalpintu visų jų 
’ ----- - - ; negalime, nes reikėtų išleis

ti specialį "Keleivio” nume
ri. Todėl paduosime tiktai 
svarbiausius faktus.

neša, kad Indijos Afganis
tano pasieny einąs spartus 
anglų rengimąsi karan. Ru- 
bežiaus link nuolat vežama 
ginklai ir kariuomenė. Af
ganistano kariuomenė esan
ti visai jau pasirengusi ka

ran.

KRITO 4 MYLIAS.
Amerikos karo

Eugene Conrad darė bandy
mus su orlaiviu Tėvas valsti
joj, netoli San Antonio mies
to. Pakilus orlaiviui 21,500 
pėdų nuo žemės, jisai išskė
tė pa rašų tą (skėti) ir nušo
kęs nuo orlaivio pradėjo 
kristi žemėn. Jisai nukrito 
4 mylias ir atsistojo ant že
mės visai sveikas.

64,500 ŽMONIŲ BUVO 
AREŠTUOTA Už 

DEGTINĘ.
Washingtonas praneša, 

kad pereitais 1923 metais 
prohibicijos valdininkai arės 
tavo iš viso 64,523 žmones už 
degtinę. Atimtas ir sunai
kintas degtindarių turtas 
apskaitomas i $3,243,795.

500 MEKSIKOS REVOLIU
CIONIERIŲ PASIDAVĖ

i Iš Meksikos pranešama, 
kad 500 revoliucionierių, ku
riems vadovavo pulkininkas 
Arnaiz, pasidavė valdžios 
kariuomenei ties Tuxpamu.

40 LAIVŲ BE DARBO.
Alobilės uoste, Alabamos 

valstijoj, dabartiniu laiku 
stovi 40 tuščių valdžios lai
vų be jokio darbo ir pūva. 
-Jie buvo pastatyti karo rei
kalams, bet dabar nereika
lingi. Tai yra žmonių tur
tas. nes už jų pinigus pada
ryti. ____ _

5 ŽMONĖS SUŽEISTI 
AUTOMOBILIAUS NE

LAIMĖJ.
New Havene pereitą ne- 

dėldieni vienas automobilius 
tapo smarkiai važiuodamas pa- 

; taikė i stulpą ir sutižo. Pen- 
,ki žmonės buvo sužeisti.

W. LYNNO NAUJIENOS.
Lietuvė moteris, kuri ang

liškai rašosi Della Konvich, 
buvo andai areštuota už par
davinėjimą munšaino. Teis
me ji turėjo užsimokėti $125 
pabaudos. Ji buvo dievobai-, ----------~ JZ
minga katalikė, bet prieinamam Bet vėliaus paaiškė- [nušovė jį. Tragedija atsiti- 
munšaino ir Dievas nepade-Į jo, kad jis nėra joks bepro-'ko "nekalčiausio prasidėji- 
da. jtis. Valdžia paėmė jį vėl į Į ........................................................

-------------------- ! savo rankas. Vėl buvo suda-

KUNIGAS NUŠOVĖ 
BROLJ.

Guadalajaros mieste,

tyrinėjimų pripažino, kad ni katalikų kunigas Francis- 
kun. Delormas yra "bepro- !Co Cortes susimušė su savo 
tis." Ir uždarė jį bepročių broliu ir pagriebęs revolverį

-------------------- ! savo rankas. Vėl buvo suda-
Po numeriu 362 Broad- Į rytas teismas, bet katalikiš- 

way Lynno policija sužinojo kasai prisaikintujų suolas 
anądien kozirninkų kliubą.! nesusitaikė. Taigi valdžia 
Duris buvo staiga išmuštos i dabar iškėlė trečią bylą ku- 
ir 8 vyrai su kortomis ir pi-jnigui Delormui. Dabar jis 
nigais ant stalo sučiupti, j jau neprisipažįsta prie kal- 
Vienas gemblerių spėjo pa- -•
lįsti po lova, bet užmiršo 
Įtraukti kojas, ir policija iš
vilko jį iš po lovos.

mo" bažnyčioj. Nužudęs 
broli, kunigas paslėpė jo la
voną ir pabėgo, bet policija 
jegamasti sugavo ir dabar 
jis tupi už grotų kaipo žmog- 
įžudys. Suimtas jisai teisino
si, kad brolis norėjęs jį už- 

I mušti, todėl jis jį ir šovęs.
tės ir valdžiai prisieina pri- 
rodyt. kad jis yra žmogžu
dys. Todėl šaukiama daugy- 

ibė liudininkų. Kada 1922 
melais kunigas buvo pirmu 

■ kartu areštuotas, jo rankos 
‘buvo apdraskytos, jo auto
mobilius viduje iškruvintas 

i ir jo revolveris iššautas. 
! Ekspertai jau pripažino, 
■kad kulipka, kuri buvo išim
ta iš nušautojo studento, 
tinka i kun. Delormos revol- 
jveri. Dabargi valdžia pasta- 
itė liudininką, tūlą E. Depo- 
jcas’ą. kuris gyvena netoli 
tos vietos, kur buvo atras
tas nušautojo studento ku- 

Svvampscoto policija rado nas. Depocas liudija, kad tą 
aną naktį girtą vyrą ir mer- naktį pas ji buvo svečių ir 
giną. Jiedu buvo be žado ir nėjo gulti iki 2 valandai, 
gulėjo negražioj pozicijoj. Apie 2 valandą pravažiavęs 
Abudu buvo nugabenti į pro jo namus automobilius, 
Lynno ligonbutį, kur mergi- pavažiavęs toliaus Į laukus, 
nai buvo Įstatyta pumpa apsisukęs ir sugrįžęs atgal, 
ir degtinė išpumpuota lau- Grįžtant automobiliui atgal, 
kan. Kada jiedu atsigavo, Depocas sakosi žiūrėjęs per 
buvo nugabenti į policijos langą ir aiškiai matęs, kad 

. . nuovadą.

Tūlas Bodenschatz Lynne 
prikalbino 13 metu vaiką, 
kad tas įiistų į svetimus na
mus ir j;?.vogtu jam smuiką. 
Už tą ”p-' navimą” jis pri
žadėjo vaikui $2.50. Bet vai
kas nuvo sugautas ir papa
sakojo visą teisybę. Bodens
chatz gavo 18 mėnesių kalė-

PAVOGĖ Už $1.000,000 
DEGTINĖS.

Iš valdžios sandelio Chi- 
cagoje tapo pavogta 8,000 
keisų degtinės, kurios vertė 
apskaitoma i $1,000,000. Tai 
vis pačių "blaivininkų" dar
bas.

I

SU viso-
neišski- jmo užtai, kad mokino vaiką

žiniomis 
Paryžius

vogti. Vaikas gi nusiųstas i 
pataisos namus.

5,000.000 BEDARBIU 
VOKIETIJOJ.

Vėliausios žinios iš Vokie
tijos viko. kad dabartiniu 
laiku tenai randasi 5,000,000 
žmonių be darbo. Daug be
darbių badauja ir valdžia 
priversta juos maitinti.

18 ŽMONIŲ ŽUVO 
EKSPLIOZIJOJ.

Nedideliame Nixono mies
telyje, New Jersey valstijoj, 
jjereitą sąvaitę įvyko eks- 
pliozija sprogstamųjų me
džiagų dirbtuvėje. Dirbtuvė 
tapo visai sunaikinta. 18 
žmonių užmušta ir apie 100 

tuo automobiliu važiavo vy- sužeista.
4
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sunkiai. nusidėtume prieš 

žangiąją visuomenę R- 
A š pati, progresą, jei mes 
-.'Uline reakcines organi

zacijas.
?. ’ N'eo-Lituania” ištie

ki , ra reakcinė organizaei- 
’.l •>j • j

Profesinės Mokytojų Są-' 
pirmininkas sako 

kad
.Juo:

lenkų laikraštuku. Vietoj 
to, mes sušauktume visą 
"nordikų rase" ir pakeltu
me vaina prieš toki "Dzien 
Kovvienskį,” kuris kraujo 

’ iš Kauno šaulius.

j Taigi mes patariam jai 
apsižiūrėta kad ji kaltais 
nepražiopsuotų taip svar

as patriotiško džiabo.

■jv, it.uvj v,

: niekas nekovoja, ir jei 
"Sandara” apie tai nepasi
rūpins. tai lenkai tenai taip 
ir gyvens po vienu stogu su 
lietuviais. Kad gyventų, tai 
butų da pusė bėdos; bet jie 
gali da lietuvius ir iškraus
tyt. štai, iš Ožeškienės gat
vės jie šaulius jau iškraus
tė.

Nejaugi "Sandara” ne
mato, kad čia visai "nurin
ku rasei” gresia pavojus?

I nutarė spiritą pirkti savo 
monopoliui iš užsienio. Da- 
bargi anglai statys Lietuvai 
tiltus ir vagonus. O Lietu
vos darbininkai tuo tarpu

Atsišaukimas į Amerikos 
Lietuvius Darbininkus.

Taigi pasirodo, sako ta
sai laikraštis, kad sunku 
suprasti, ką žmonės skaito
beprotyste.‘To^ie pat elge- L,1UU;.A(, .. .........

- įai syki skaitomi bepročiu Lietuvoje, matyt, su lenką 
darbais, kitą syki—didvy 
rių žygiais.

listų Sąjunga Įsteigė L etu- 
vos Socialdemokratu Parti
jos Rėmėjų Fondą (kurio 
taisyklės telpa žemiaus).

Fondo nariu gali patapti 
kiekvienas draugas arba 
draugė, pasižadėjęs mokėti 
nuolatinę duoklę aukščiau 
nurodytam tikslui. Tenai, 
kur atsiras kelintas tokių 
draugti, gali susidaryti Fon
do kuopa.

Taigi mes kviečiame Jus. 
draugai ir drauges darbi
ninkai, tapti Lietuvos So
cialdemokratų Partijos rė
mėjais. Daugumai musu 
doleris-kitas )>er mėnesi tu
ri nedaug reikšmės. Bet 
Lietuvoje iš vieno dolerio 
pasidaro 10 litų, ir dešimtis 
Amerikos darbininkų, sudė
ję bent }>o vieną doleri, pa
siųs Lietuvon 100 litų, ku
riais tenai jau galima bus 
padaryti pusėtinai naudos.

Tikimės, kad atsiras šim
tai draugi!, kurie su noru 
stos i šitą Fondą ir padės 
Lietuvos darbininkams iš
kovoti laisve ir geresnę at- 

eiti.
Lietuvos Socialdemokra

tų Partijos Rėmėjų Fondo 

Komitetas:
J. Čeponis,
J. šmotelis,
M. .Turgelionienė.

Lietuvos SočiaIdemokra- 
Partiia yra vienintelė 

nuosakiai kovojan-
tų 
partija, 
ii už Lietuvos darbininkų ir 
bežemių valstiečių reikalus. 
Bet jos darbas vra be gale 
sunkus, kadangi Lietuvos 
beturčiai da- yra nepakan
kamai tvirtai susiorganiza
vę, kad gagėtu aprūpinti sa- 

visomis reikia-

I KOMI NJSTF "KRAK
MOLAS.”

Montelloje yra pusėtinai 
Įsivyravę lietuviški komu
nistai. Jiems tenai rodosi, 
kad jie viską žino ir visus 
gali sukirsti, nes, mat, ”ap- 
švietą” semia iš "Laisvės.” 

šiomis dienomis kalbėjo j vo partiją inM,;-
tepai klerikalų keikūnas momis tai kovai priemonė- 
Garmus. Atėjo ir komunis-i nris.
tai. .Atėjo ir klausia: "Paša-į Jiems reikia pagelbės ir 
kyk. kas malšino Lietuvoj mes, žeminus pasirašiusieji 
'krakmolą’?" Į Komiteto nariai, kviečiame

Mat, komunistai girdėjo, prie to susipratusius Ame- 
kad revoliucijos metu kuni- likos lietuvius darbiįvnkus. 
gai naikino Lietuvoje ”kra- 
molą.' Žodis "kramola” ru
sų kalboje reiškia maištą: pinigo darbo žmonių paliuo- 
bet "Laisvės" mokiniai rusų ;

* kalbos nesupranta, ir iš
- i •. i „j t- /’kramolos' padarė "krak-,taL kurie 
emykit, kad Neo-Li-

vardo čia nėra. 
Reiškia, šita organizacija 

e pažangiųjų nepriklau-
• visos Lietuvos pažan- 

yiojo jaunimo ir moksleivi
us suvažiavime nedalv-

I

pirmininkas sako, 
ip. D-ras Staugaitis, 

as ioliusis, Kamins- 
Valaitis, Ralys ir Ta- 

r Autis valstiečių-liaudi- 
ninku partijos vardu pa- 

- ..a, kad taip.
Negana 
šiamas 
augiojo 
.imas.

i
NAUJI LAIKRAŠČIAI 

LIETUVOJE.

Mums prisiųsta tris nu
meriai laikraščio 'Musu 
Mintis.’’ Tai yra naujas, 
tik ką pasirodęs Kaune laik
raštis. ”Musų Mintis” žada 
būti gyva, Įdomi ir eiti kar
tu su gyvenimu. Kiti Lietu
vos laikraščiai yra leidžia
mi daugiausia partijų; juo
se talpinami ilgi politiniai 
straipsniai, kuriuos skai
tant tik snaudulys ima. ži
nių juose kaip ir nėra. ''Mu
sų Mintis” žada būti visai 
kitokia. Ji rašysianti taip, 
kad kiekvienas galėtų su
prasti. Todėl ji ir rašybą 
vartoja lengvesnę: raidės 
ą. ę, i. u ir y iš žodžių vidu
rio visai išmetamos.

Pirmieji "Musų Minties” 
numeriai daro neblogą is-

- - ? 
tik vienlinkas lapas, bet la
bai Įvairus ir gyvas.

"Post” žinių paimta iŠ 
laikraščių. Iš 
perspausdinta 
tuvos 'patriotų’ 
"Civilizacijos evoliucija” ir 
t.t.

''Musų Mintis” praneša, 
kad šiomis dienomis Kaune 
pasirodęs ir kitas naujas 
laikraštis —''Musų žodis.-’ 
Tai esąs žydų organas, lei
džiamas lietuvių kalba.

Tai, bra, atėjo laikai! žy-

I 
yra plikuėiausias 

Kaipo tokiam 
sekretoriauti Lie-

YIMKAS PAKELIAMAS 
i GENE RALIUS 

KONSULUS.
Chicagos kunigų "Drau

gas” rašo:

"Lietuvos užsieniu reikalų 
aerartamentas. kuriame Ih>- 
sauja n. Balutis, buvęs Chica
gos lojeris, .Amerikos lietuvių 
kataliku visuomene dažnai ’pa- 
mylauja’.

"Finikas 
laisvamanis, 
duota vieta
tuvos atstovybėje. Pirm kokio 
laiko jis iš tos vietos paliuo- 
suotas ir jo vieton pastatytas 
sekretorium žydas kabinovie, 
kituomet dirbęs Lietuvos at
stovybėje Anglijoje.

"Dabar Vinikui duodamas 
naujas ’džiabas’—pakeliamas i 
generalius konsulus. Kaip ge- 
neralio konsulio vieta čia Lie
tuvai nebereikalinga, taip \ ini- 
kas neaptinkamas tam džia- 
bui.”
Žinoma, žinoma! Ot, kad 

paskirtų kunigą Rumšą, ar 
kitą kokį nezenotą ''tėveli,” 
tai butų visai kas kita!

ŠALIAPINO BALSAS Už- pudi. Laikraštis nedideli: 
DIRBA DAUGIAUSIA

PINIGU.
Bostono dienraštis

rašo:

"Sakoma, jog rusų daininin
kas šaliapinas, kuris operoj 
’Boris Godunov' lošė čionai Bo
riso rolę, uždirba daugiau pi
nigu, negu koks nors kitas 
operos dainininkas pasaulyje. 
Jisai užėmė pirmutinę vietą, 
kurią taip ilgai laikė italų dai
nininkas Caruso. Chicagos 
Operos kompanija moka šalla
pinui $150,000 už 60 perstaty- .
mų, kuomet Metropolitan Ope- sa.\° y^krasd Spausdina 
ra moka jam po §2,500 nuo liCtUtisKai! 
kiekvieno vakaro. Belo da ša- . 
liapinas turi kontraktą dainuo-, 
ti 30 kartų per metus kitose 
vietose.

"Sudėjus jo pajamas nuo 
koncertu, pelną nuo fonograto 
rekordų ir jo metinę algą iš 
operų, jis gauna iš viso dau-. 
giau kaip §300,000 i metus. :

"Garsioji dainininkė Gaili
Curci uždirba
metus.”
šaliapinas 

Ameriką vos 
metu atgal, 
tikslas čionai 
aukų badaujantiems 
jos žmonėms. r 
’sas p * ‘ ‘ .
pradžioje buvo skiriamas : 
Rusijos badaujantiems. Da
bar gi, kaip rodos, Šaliapi-; 
nas dirba jau savo naudai, i

apie $200,000 Į

Daug
Amerikos 

"Keleivio” 
Naujų Lie- 

himnas,” 
ir

PONOMANTJOS LIGA.

■'Musų Mintis” pašiepia 
Įsigyvenusią Lietuvos bur
žuazijoj madą vadinti vieni praneša, j 
kitus "ponais,” 
ir "panelėmis.” 
virtusi stačiai

"poniomis"
Šita mada 

liga—mani- bui 
štai pavyzdis, kaip Lie-

• tuvoje dabar kalbamasi: i
i 
I

"Labas, ponas! Prašau sės
ti. ponas! Kas girdėti, ponas ? 
Ponas, kur pono ponia?”

Tai reiškia: kur tamstos 
žmona?

atvažiavo Į
tik apie du

Jo atvykimo: 
buvo parinkti

; Rusi-, \et telefono numerio jie 
Ir beveik V1_ negali pareikalauti, nęikišę 

pelnas iš jo koncertų j-vajĮ0 titulo. Pavyzdžiui:
I 

"Panele. prašau man telefo
no 20 numeri. Ačiū, panele: 
Panele, o kaip panelė laikaisi? 

"Ponia, aš vakar mačiau po
nią teatre. Poniute, kokia gra
ži poniutės dukrelė!"

f 
Ir taip toliaus. Net, kok- 

stato klausimą, kas yra be- Į tu skaityti, 

protystė? .Jis sako:
"Trumpai, beprotystė yra 

toks proto stovis, kuris verčia 
žmogų elgtis keistai, netaip 
kaip kiti žmonės.

"Bet kas gali pasakyti, kada 
žmogus yra protingas, o kada 
beprotis?

"Vienas žmogus bando nusi
leisti bačkoj sti Niagaros van- 
denpuoliu ir žūva. .Jus sakot: 
Beprotis!

"Kitas karo lauke puola j 
priešo ugnį ir taip pat žūva. 
Jus sakot: ’Knržygis. patrio
tas!’

"Vienas eina ant tikros mir
ties ir žūva norėdamas atrasti 
šiaurės žemgali. Jis yra didvy
ris.

"Kitas nukrinta nuo stogo 
ir užsimuša manydamas, kad 
jis pasidaręs sparnus galės pa
kilti oran. Jis yra beprotis.

"Vienas pamišėlių prieglau
doj atsisako valgyt ir numirš
ta badu. JĮ palaidoja kaipo be
proti- ...

"Kitas kvailys atsiskiria 
nuo svieto, apauga purvais, 
pats save kankina, badauja ir 
miršta bjauriausiame skurde. 
Jo vardą padaro šventuoju.”

KAS YRA BEPRO
TYSTE?

Vienas anglų laikraštis

LENKU LAIKRAŠTIS IR 
ŠAULIAI PO VIENU 

STOGU.

"Musų Minties" 1-mame 
! numeryje skaitome šitokią 

žinią:

"Lietuvos šauliu S<iungo> 
Taldyba turi būstinę Kaune 
T.aisvės Alėja, Nr. 26. Po tuo 
pačiu stogu, iš kiemo, randasi 
’Dzien Kowienskio’ redakcija, 
administracija ir spaustuvė... 
Bet. kaip teko mums iš patiki
mų šaltinių sužinoti, jie, takti
kos žvilgsniu... Sąjungos Val
dybos judinti dar nemano. Kol 
kas lenkai pasitenkinsią tuo. 
kad iškraustė iš Ožeškienės 
gatvės Kauno šaulių buri.”

Šitą turėtų Įsitėmyt ”nor- 
dikų” organas "Sandara," 
kuri sugadina tiek daug 
niekuo nekaltos popieros 
nuolatos rašydama protes-, 
tus prieš "Keleivį," kam jis 
gyvena po vienu stogu su > 
lenkų laikraščiu.

Jei mes butume "Sanda- , 
ra,” tai mes patriotiškos! 
amunicijos neeikvotume ' 
tuščiai kovai su So. Bostono

to, dabar yra 
visos Lietuvos 
jaunimo suva- 
I’rie šito jauni- 

: .-tuvos žiniose" (Nr.
: .. . kaitomos šios orga-

•lizncijos*
. Aušrininkai;

2. Varpininkai;
. . žiežirbininkai;
4. .Jaunimo Sąjunga; 

Socialistinė Studentų 
Draugi ja.

Įsie 
t mini JOS

r

I

Musu draugai Lietuvoje 
nesigaili nei savo jiegų. nei

APIE LIETI VOS STU
DENTUS.

Po Ameriką dabar važi
nėjasi du Lietuvos universi
teto studentai, Marčiulionis 
ir Banaitis. Jie renka čia 
aukas savo draugijai ”Neo- uri 
Lituania,” kuri norinti pa
sistatyti studentams bend
rabuti Kaune. Namas lė- 
šuosiąs apie $35,000. Jame 
busianti valgykla, salė pa
skaitoms ir kokiems trims 
šimtams studentų kamba
riai. Toks namas esąs būti
nai reikalingas, nes dabar 
studentai Kaune neturį kur 
prisiglausti.

Taip mums pasakojo pa
tįs sveciai-studentai, kurie 
buvo anądien atsilankę "Ke
leivio-’ redakcijom

Visa tai gali būt tiesa. 
Bet klausimas, kode’ apie 
toki bendrabutį nepasirūpi
na pats universitetas. Uni
versitetas yra valstybine Įs
taiga, o bendrabutis prie jo 
prigulės privatinei studentų 
organizacijai. Ir prie to ši
ta organizacija ne visų stu
dentų, o tik jų dalies, ir ši
ta dalis, kaip Mokytojų Są
jungos pirmininkas Žyge
lis su liaudininku atstovais 

yra "kunigų palai
mintoji reakcinė grupė.” 

Mes nenorime geram dar- 
kenkti. Tečiaus me.

v »

savimo reikalui. Pavyzdžiui, 
Seimo nariai socialdemokra-

/’kramolojf padarė "krak- tai, kurie gauna tiktai 10 
molą.’’ dolerių mėnesiui, nema-

Garmus pamatęs, su kuo žiaus kaip 10 nuošimti savo 
turi reikalą,, i'j ’ ' ' '.......... r
nistu tamsumą ir padarė iŠ 
jų tikrus molio Motiejus.

h.

Ar gali tuomet pažangio
je ,sn visuomenė šitokią 

•gar.izaciją remti?
A sakymą gali pasidaryti 

■■.•ienas sau.

lt

išjuokė komu- algos atiduoda Partijai, t.y. 
tam, kad suorganizavus ii' 
apšvietus Lietuvos darbi
ninkus. Paremkime tą dar- 

1 bą ir mes!
Amerikos lietuviai darbi-

LIETUVOS PASKOLA 
ANGLIJOJ.

Te’ogramos praneša, kad 
I / ‘ .ivos valdžia užtraukia 
AnyiijU naują paskolą. Sko- 

50,C(M),000 litų, kas
Antrikos pinigais reiškia 
. '-.( '"O. Tečiaus pinigais

> ■ ^ skolos anglai neduoda. 
Lietuva gausi 
?.ų relių, 800 ’ 
c-eležin keliams, 
ir 140 tiltų. _ ,___ . . .

Tai reiškia. Lietuvos vai- Valstijose buvo išleista $1 
;t'.oda Anglijos ‘ fabri- 500,000.

RAČKAUSKAS GRĮŽTA 
AMERIKON?

u ii.t-n n-'vdort v«>d r> ninkai iki šiol vra ne mažai! 
Aiuiiib iei\u giraeu, haci p. !

Račkauskas vėl norėtų su
grįžti Amerikon ir gauti tą 
pati džiabą prie Clevelando 
."Dirvos.” kuri jisai turėjo 
prieš išvažiuosiant i Londo

ną.
Tas reikštų, kad jo dar

bas prie Lietuvos Atstovy
bės Londone jau pasibaigė. 
Ar jis pats tą vietą pametė, 
ar ji atstatė, tai neteko su
žinoti.

ianti 12,000 to- 81,500.000,000 AMLRIKO> 

vagonų savo
, 40 garvežių

MOKYKLOMS.
Pereitais metais visuome

nės mokykloms Suvienytose 
Tai reiškia. Lietuvos vai- Valstijose buvo išleista $1,- 

zi? 'uodą Anglijos ' fabri- 500,000. Rodos, tai milži- 
?n;ams užsakymų, o tie ap- niška krūva pinigų. Bet ant 
Įima uaiaukti pinigų. Lie- tabako pernai žmonės išlei- 
:?.’a turės užtai užmokėti do daug daugiau, nes taba- 
alukanų. ko kompanijos turėjo paja-
Tiek laiko atgal Lietuvos mų $2,111,000.000: o ant 
i. ;Fčiai rašė, kad.krikš- kendžių ir aiskrymo praval- 

demokratu valdžia trvta $1,800,000,000.

1

I

aukavę šitam reikalui. Vie
nok ju aukos buvo duoda- - 
mos tiktai pripuolamai, lai
kas nuo laiko. Norint, kad; 
darbininkų organizavimas i 
ir švietimas Lietuvoje eitų 
planingai ir kad musų drau
gai tenai galėtų iškalno nu
matyt. koki darbo plota jie, 
gali aprėpti, reikalinga; 
jiems nuolatinė, reguliarė! 
pagelba.

Ant jų pečių* guli uždavi
nys ne tiktai ginti darbinin
kų reikalus Seime ir vietų 
savivaldybėse, bet taip pat 
ir padėti jiems ekonominėje 
jų kovoje dėl būvio pageri
nimo ; jie turi ne tiktai stip
rinti politine darbininkų 
partija, bet ir gaivinti jų 
profesinį judėjimą; jiems 
reikia taip pat šviesti ir or
ganizuoti darbininku jauni
mą. šitiems jų darbams 
teikti reguliarę paramą 
Amerikos Lietuvių socia-

v*

TAISYKLĖS

Lietuvos Socialdemokratu 
Partijos Rėmėjų Fondo. 
L " ~ ~ ~ '

mui
mas 
das.

2.
I.. S. S. Pildomasis Komite
tas paskiria tam tikrą komi
tetą iš trijų asmenų: Pirrni- 
ninko, Raštininko ir Iždi

ninko.
3. L. S. D. P. Rėmėjų Fon

do komitetas, nerečiau, kaip 
t vieną kartą per tris mene
sius, duoda rastu finansinę 
apyskaitą ir raportuoja a- 
pie organizacijos stovų L. 
S. S. Pildomajam Komite

tui. 4
4. L. S. D. P. Rėmėjų var

dai ir Fondo apyskaitos 
yra skelbiama Naujienose 
keleivyje ir Socialdemokra

te.
5. Kiekvienoj Amerikos 

lietuviu kolionijoj gali susi
daryti L. S. D. P. Rėmėjų 
kuopa, kuri veikia po Fon
do Komiteto kontrole ir 
kas mėnesis atsiskaito su 
Fondo Komitetu.

6. L. S. D. P. Rėmėjas yra 
kiekvienas asmuo pasižadu 
jęs remti Lietuvos Socialde
mokratų Partiją nuolatiniu 
mokesčiu, kuri jis atiduoda 
vietiniai Fondo kuopai (jei
gu tokia yra), arba siunčia 
Fondo Komitetui.

7. Rėmėjų mokestis gali 
būt mėnesinė (nemažiaus 
kaip 25 centai) arba medi
nė. Rėmėjas, kuris moką 
mėnesiui nemažiau, kaip 50 
centų arba metams nema
žiau. kaip' $5.00, gauna So
cialdemokratą. .

8. Rėmėjų Fondas, per sa
vo Komitetą, kuopas ir at
skirus narius, stengiasi gau
ti piniginės paramos Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jai visokiais galimais bu
dais: rinkimu aukų, rengi
mu pramogų ir t.t.

L. S. D. P. darbo rėmi- 
Lietuvoje yra sudaro- 
L. S. D. P. Rėmėju Fon-

Fondo reikalu vedimui

I
I

l

V- -e*
drū°

^y.otc

“JOKIO APGAVIMO ČIONAI
NĖRA
— TAI GERIAUSIAS CIGARE-
TAS EILE KADA PADARYTAS!9

F'
J

SIŪLĖ $1,000,000 KYšJ.
Wilsono žentas McAdoo, 

kuris prie Wilsono valdžios 
buvo finansų ministeriuin, 
dabar prisipažino, kad alie
jaus magnatas Doheny siū
lė jam $1,000,000 už patar
navimus Meksikoje, ir jis, 
McAdoo, norėjęs tuos pini
gus pasiunti, tik jam nepa
sisekę viskas padaryti, kaip 
Doheny norėjęs. Jis gavęs 
"tiktai” $100,000.

*
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Kas skaito ir rašo
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kaa nieko neveiku 

To niekas Bepeikia

CHICAGO, ILK
Lordo Listerio nuopelnai 
žmonijai.—Prieš Listeri 

chirurgija buvusi baisiau

siame stovyje; iš 130,000 pa
darytų operacijų, 100.000 

buvo nepasekmingų.

Vasario 17 d., Raymond 
Institute Mokslo Draugams 
davė paskaitą Dr. A. Davi- 
donis. Jis sake, kad prieš 
Listeri chirurgija buvusi 
tokiame stovyje, jog žmo
gus guldamas ant operaci
jos stalo, guldavo veik gra- 
ban. Tokių apverktinų da
lykų padėtis buvo ne todėl, 
kad tada chirurgai buvo 
blogi, o todėl, kad tuoj po 
operacijos ligonis apsikrės- 
davo. žaizdos pradėdavo 
puti, isimesdavo gangrena 
ir ligonis mirdavo.

I)r. Davidonis privedė to
kį pavyzdį. įtaikė Krymo 
karo franeuzų armijoje bu
vo padaryta 130,000 ampu
tacijų. . Kitais žodžiais sa
kant, tiek buvo nuplauta 
sužeistu ir sugadintų kūno 
dalių. Iš tų 130,000 ligonių 
pasveiko vos 30,000, o kiti' 
(100,000) numirė. Stačiai 
nesinori tikėti, kad dalykai 
butų buvę tokioj baisioj' pa
dėty, o vienok tuo laiku sta
tistika rodo, kad dar bai
sesnių dalykų dėdavosi. Pa
sitaikydavo net taip, kad 
90 nuoš. operuotų mirdavo.

Lordas Listeris, sako, 
kad ligoninėse pastebėjęs 
daugiau mirčių nuo opera
cijų, negu darant operaci
jas namuose. Jis galvojęs 
ir jieškojęs priežasčių, kas 
pagimdo puliavimą. Daręs 
tyrinėjimus su mažais gy
vuliais, varlėmis, vabz
džiais ir kt. Kada varlei ko
jos tarpupirštyje pažeisda
vo plėvę, tai tuoj pasirody
davo pūliai. Ir kur jis ne
bandė, visur tą patį pašte-1 
bėjo. Jis nusprendė, kad! 

niekas kitas, kaip mikrobai 
užkrečia žaizdas, kurių Ii-1 
goninėse paprastai yra 
daugiau, negu privatiniuose 
namuose. Lordas Listeris 
darė eksperimentus dieną 
ir naktį sunkiai dirbdamas.. 
Prelegentas sako, kad \ ie
ną kartą atėjęs plėšikas jo : 
kambarin, kur jis dirbo/ 
Plėšikas matydamas, kad 
Listeris jo nepastebi, pasiė
mė reikalingus daiktus ir li
pa sau per langą.Listeris už 
matęs kaip tas plėšikas li
pą; nešinas drabužius per 
langą, paėmęs ir jis savo 
švarką lenda per langą kar
tu su plėšiku. Plėšikas pa
klausė: kur tu dabar eini? 
Listeris atsakė: aš maniau, 
kad mes kitan butan persi- 
kraustom. Galų gale Liste
ris surado, kad karbolis yra 
geriausias vaistas apsaugo
jimui puliavimo. Karbolis 
sustabdydavo puliavimą ir 
žaizda tuoj pradėdavo gyti. 
Taigi didžiausis lordo Lis
terio nuopelnas ir yra sura
dimas antiseptikų. Ačiū 
tam, tūkstančiai žmonių iš
sigelbėjo nuo belaikinės 
mirties.

Listeris gimė 1827 metais, 
o mirė nelabai senai I9Į2 
metais. i

Bet vieno dalyko reikėjo 
Dr. Davidoniui nepaminti 
pasakyti—tai kas buvo tas 
lordas Listeris. Publika, 
matyt, stengėsi suprasti, 
jog buvo daktaras, nes kaip
gi kitaip jis darytų medika- 
linius eksperimentus ant 
žmonių. Bet Listerio biog
rafiją kiek plačiau paaiški
no Dr. Karalius baigus Dr. 
Davidoniui savo paskaitą, i 

Pasak Dr. Karaliaus, Lis
teris buvo mokslininkas, ku
ris visa širdžia buvo atsida
vęs tyrinėjimams. Jis ne
mokėjęs savo antiseptikų 
patentuoti, kaip kad darė 
elektros specialistas Ediso
nas. Užtat Listeris ir buvo 
skurdžius, paprastas dąkta-?

Prieš Listeri

i

įas. Jis susilaukė garbės papasakojo apie reikalingu- 
vainiko tik tada, kai išrado mą lietuviams j 
karboli aus

protestuoti susirinkimas atsibuvo 16 d. 
vartojimą dėl prieš Johnsono bilių, kuriuo vasario, t. y. subatos vaka- 

i šabą AD.H. 
_ Tai lietuvių nepri

klausomybės šešių metų su- 
kaktuvių šventė. Kalbėtojai 
buvo pagarsinti lietuvis A. 
B. Stankevičius ir žydai— 

[Samuei J. Brundenburg, Jo- 
;seph Talmon ir S. Miller. 
■ Apar to dar buvo keli žy
dai užkviesti dainuoti ir 
grajiii. Tai pirmutinė tos 
rūšies burleska Worcesterio 

i lietuvių kolionijoj.
Ant minėto šurum-burum 

! susirinkimo -atėjo apie 500 
[lietuvių ir žydų, žydai kal- 
įbėjo angliškai apie emigra-l 

T zs L» w. y-k iio_!

žaizdų apsaugojimo nuo pu- einant suvaržoma ateivybės re, atšventus 
iiavimo. lietuvių kvota. Lietuvių salėj. Tai Ii

Dr. Karalius kiek plačiau 
nurodydamas skir- 

rušių 
vieni

kvota ir taip buvo neteisin
gai patvarkyta, o dabar ir 
visai uždarytos durys lietu
viams. Jis patarė visoms 
draugijoms ir kiiubams iš
nešti rezoliucijas ir pasiųs
ti jas i Washingtoną. Reto 
prie rezoliucijos reikia pri
dėti tam tikrą paaiškinimą 
apie reikalingumą padidin

kalbėjo .... . .w_____
tumus tarp dviejų 
mokslininkų. Sako, 
rašo knygas, kurias labai 
perk TV žmonės, o paprastai . 
žmonės tokias knygas per
ka, kuriose nieko gero nėra. 
Pavyzdžiui, kai mirė žy
mus pasaulio biologas Jac-i 
oues Loeb. laikrašty rasta;t: lietuvių kvotą, 
tik viena su teksto antgal-l Publikos buvo.atsilankiu- 
viu maža žinutė ir tai tarpai08 palyginamai nemažas 
apgarsinimų užkimšta. Obūrelis.

kai mirė prezidentas Har- 
dingas, tai visi lakraščiai 
kas valandą dėjo naujus pa-[ 
veikslus ir garbino iį kaipo: 
didelį "žmogų. Reiškia, mu-i 
su liaudis, nežiūrint kokia j 
ji nebūtų, ar tai ameriko-!

Ai. J. Šileikis

vlinėtas žydų-sandarieciu duoti Leibos su pelenuotais 
švarkais. Visi tris tyli, lap
si akimis, pirštais krapšto 
nosis ir kasenasi barzdas, o 
senų žuvų "perfiumas" ku
tena nosis aplink sėdinčiųjų. 
Galop vienas Leiba atsigrį
žęs i antrą Leiba prabilo 
žydiškai:

—Nu, vos mjachen ze?

—Aš nesuprantu tamstos, 
kalbėk lietuviškai—atsilie
pė antras "Leiba."

—Veizėk, veizėk, uns 
žyds nebnor šnekėt žydiškai 
ir kitam žydui liep’ kalbėt 
lietuviškai — nudžiugo že
maitis sandariems.

—Ku tu porini, šak tu ži
nai, kad tep negali bucie. 
Jas pelanuotu gunei bar
zdočius, tai "Amerikos Lie
tuvio" daraktorius p, Jak- 
nublynas.

—O, taip, uns pons Jak- 
nublyns?

—Cylėk! klausyk prakal
bų—Įsimaišė antrasis dzū
kas.

Pakštas ir žydai.
"Tėvas" Kazys Pakštas 

priprato čia prie jaunos krautuvėHu,

I JUVUttū I tai I

; tinas prie lašinių, ir kur bu- ju bizniu

cesterv. Nepamiršta jisai 
pasirodyti ir lietuvių baž
nyčioj, kuri randasi pačioj 
žyclijoj ant Providence gat
vės. Lietimų bažnyčioj p. i 
Pakštas yra žinomas kaipo 
"dr." Pakštas. Mat, vyčiai! 
savo generolą "tėvą" Kazį! 
Lakštą taip pravardžiuoja L 
Delei to, davatkos išėję iš gišeftas! Vien tik ir 
bažnyčios, kad tik pamato si:

bėdos krūvon supuola, tai 
tuomet tikra bėda. Kaip tik 
kostumerski rūbai praside
da, tai baigiasi didžiųjų fir
mų šapavi rūbai, tokiu tai 
Hudu rubsiuviai sukibė į 
vienos lainės rubus neturi 
prie jų užtektinai darbo. O 

jjau žydeliams gišeftas, tai 
trieOTfae! ril- ir giVCJl-

"Niu, padaryk darbą ge
rai ir pigiai, tai gausi jo.” 
Taip tai žydeliai sako kont-

žydą su barzda, tai ir šau
kia: Alau, Mr. doktor!"
Dabar visi barzdoti Worces- Faktoriams. O šie, pargrįžę 
terio žydai taip gerai jau- pas siuvėjus, sako: "Mat 
čiasi, kaip ir p. Pakštas, kad kaip yra: jei jus galėtumėt 
barzda juos apkarūnavo jo pigiai ir gerai dirbti, tai aš 
daktaro titulu. [darbo tuoj jums pristaty-

Tai didelis skirtumas lar- čiau. Dabar gi nepadarot 
pe sandariečių ir vyčiu na-[gerai darbo ir norit daug pi- 
ealstvos. Barzduotą sanda-1 nigŲ.” Kliaučiai klausosi ir 
riečių mitingu nuolatini Irusis glaudo viens Į kitą pa- 
maršalką p. Jokubyną vadi-įsižiūrėdami, kuris iš jų ne- 
na Leibu, o vyčių komandie- ■ padaro gerai darbo ir nori 
rių p. Pakštą vadina ”dak- daug pinigų. Tikrai kriau- 
taru.” Rods abiejų barzdos i dius 
kleckuotos, bet... 11

Bizniai.

lietuvių ir žydų. Žydai kal
bėjo angliškai apie emigra
ciją ir .Tohnsono bilių, o lie
tuviškai stenėjo "Vienybes" 
agentas Stankevičius. Iš 
Stankevičiaus tokis kalbė
tojas. kaip iš kaplio lietsar
gis. Tokį kalbėtoją geriau
sia butų pasiųsti atgal į 
Rrooklyną per C. O. D.

Tarpe klausytojų teko iš
girsti juokingu pasikalbėji
mų. Paveizdan, sėdi 3 tepe
lnote Maušos ir žydiškai 
kalba apie mieles, apynius,! 

rezinkas. Lietu

VVORCESTER, M ASS. 
žydų—sandariečių prakal

bos.
11 d. vasario š.m. "Wor- 

ameriko-. cester Post" tilpo sekanti 
nas, ar tai lietuvis, visi dar žinia :”Lietiiviai užprašė žy- 
tiki į prietarus. Jeigu da- dus ant susirinkimo." Po to- 
bar numirtų Jack Dempsev kiu antgalviu seka žydų-lie- 
—kas jo nežino, kas neįdo- tuvių šliubinės 
mauja juo, jo karžygišku- 
mui nėra gal 
žmogus." < 
tik didelis gyvuliškumo iš- 
auklėtojas. ____ ,_______— _____________ ___  ,_________  _ _________,

Dr. Karaliui baigus savo vių sandariečių "spykerių" Jsijuokia ir linkteri galvas, 

kalbą, adv. Kl. Jurgelionis fotografijomis.

t galo—"didelis 
O ištikrujų yra

prisiekos [ 
dekretas, žydų su lietuviais! 
suvinčiavojimo pablagaslo- [ 
vijimas vietos angių laikraš
čiuose atsikartojo apie tris i slyvas ir 
sykius, net su žydų ir lietu- viai pasižiūri i Maušas, nu-

S

rių p. Pakštą vadina ”dak-|daug pinigų.
” > galima pavadinti ka- 
toržninkais, nes jie jokių 

■ teisių kaipo darbo žmonės 
.neturi. Didžiumoje kriau- 

Stambesnių biznierių čia Laip kūdikiai lenkiasi 
nėra, bet smulkesniu—dau-net susiriesdami prieš už- 
gybė. Apart daugelio mažų I y,eiztlas; kacl tik juos neiš- 

. v- v—-— —--.vi*.daugelis užsi-;'—'-e — --------- " —------------
kaip juodas ka- ima real estate. Pastaruo-1vis Jei to, kad kuomet ap- 
iClVfelll ir Lrut* Lili L;__ /lnviknn frtl V O T1 0 T

vęs, kur nebuvęs, tušt ne- žiopliausi žiopliai

mergiščios.
daugelis užsi- šluotų laukan. O tas darosi

X
_ k

Kitoj vietoj sėdi tris barz- prašytas kas savaitė Wor-

W UI!

K I !’ o n \ s

!>ct» ’larch •>. 1924

dienu nno virš mi
nėtos dienos ant Sp:\ia!ės Dovanu Kortos.
Sis kuponas turi bu* išmainytas ,

VAKDAS

ADRESAS

No. 193
Importuotas porcelinis hliu- 
delis. puikiai išdabintas, už 
65 leibeiius.

No. 1334
Plonas stiklas, geriausios rū
šies. gražiai išpjaustytas, už 
15 leibeliu.

Specialu Premija
Trijų kvortų alumino 
das, už 50 iėiheiių.

No. 190
Puodelis Kondensuohti 
nui su viršeliu ir t/irieie. „ 
žiai išmaliavotas želėmis, 
6o leibeliu.

ib%NSED

puc-

l’ie-

, už

Šie Naudingi Virtuvės Indai 
Dykai už leibeiius nuo Dykai 
STANDARD IR CfiALLENfiE PIENO 
Kiekviena gaspadinė vartoja pieną ir cukrų kas
dieninėj naminėj ruošoj, ir kiekvienai gaspadinei 
reikalinga virtuvės puodai indai ir stiklai, kaip 
matot čia paveiksle. Todėl, delko nepirkt rausą 
rūšis kondensuoto pieno, kurios duoda šiuos puo
dus. indus ir stiklus visai dovanai už savo leibe
iius. Musu rūšis kondensuoto pieno yra šeria il
sios, ir premijos duoda geriausi patarnavimą ir 
vertę.

SPECIALIS PASIŪLYMAS
J
šią dovani! kraštavę, 
prisiusi raams. tai 
ir yjiaiinsją d n. n 
Bus priimama tik 
duodančio 10 ar 
apmokė!
nių. Jei tamstų mieste nėra krautuvės apmokėjimui 
šitą I " ’ . .
aans. tartu su numeriu dovanos iš paveiksluoto Dova- 

Katalogo. ir mes ja prisiusime Jums be iškasėtu.

BOSTONE MUSU PREMIJŲ KRAUTU
VĖ RANDASI PO NUMERIU:

89 Fricnd St.. arti Hay markei Sąuare.
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES:

N'EIV HAVEN. CONN.
105 Temple Street 
arti Cro»n St. 
PkOVIDENCE. R. I.
49 Aborą Street 
arti U ashineton St.

x

išrašys: šio apgarsinimo kuponą ir nuneši jį i a r čia u- 
žemiau nurodytais antrašais, arba 

gausi Paveiksluota Povanji Katalogą 
: kortą, kuri skaitysis už 10 leibeliu. 
viena tokia korta hho vieno pirkėjo 
daugiau leibeliu. Bile musų Krautuve 

■itą kortą sa bite kitais leibeliai nuo šitų blešš- 
. ......... mieste nėra krautuvės apmokėjimui

• 'ihelių ir Ypatingos Dovanu kortos, tai prisiųsk įas

FALE KIVER. MASS. 
1-1 3rd Slreet 
arti Ecrlfcrd St. ' 
BU’i'-GEPORT. CGNN. 
i<;‘> •’'e:>cress Street 
arli Alsiu 3t.

I'remiam Co. Ine. 11 Hudson St. New York City

CLitliuanian)

No.
302

Ne.

to. 1721
Pilko enamėlio 8 kvortų sun
kas {Matais su ausukėm 
dangčiu. už 135 leibeiius

No. 302
Alumino kavai 'auodas, 
mus rūšies ir gero svorio 
260 leibeliu.

No. 163
Sviestui indas su viršeliu, 
pirmos klesos spausto stiklo, 
UŽ 40 leibeliu.

No. 212
Importuotas purveliais puo
delis su toriele. išdailintas 
gėlėms ir auksu, už to kibe
lių.

užsiima net ir!mazta darbas, tai kriaučiai 
Rodos | šalinasi nuo organizacijos, 

naminės bravarnės visus [nors organizacija nuo ne- 
biznius pralenkė su liud- dirbančio mėnesinių duok- 
niausiomis pasekmėmis. Tu- ir nereikalauja. .Jau šim- 
li senesni biznieriai atsidu- tais kartų buvo per organi- 
rė ant bankruto kranto, kad zatorius aiškinta, kad nuo 
net pačias nori išrandavoti, organizacijos nebėgti tol,
rė ant bankruto kranto, kadlzatorius aiškinta,

kuomet nauji biznieriai gyvas ir tas jų aiskim- 
"bravarninkai" didžiuojasi n-as turi teisingus faktus. 
— .— X . X . :jeĮ įmonės mėgintų laikytis

nuolatos organizuotais, tai 
jokia kapitalo galybė dar
bininkų nepriverstų ver
gauti.

Dabar kas iŠ to, kad vie
nas kitą prieš darbdavius 
peikia-skundžia, už mažes
nį mokestį lenda dirbti, iš 
ko Įvyksta begalo daug ne
susipratimų, o galų gale or
ganizacijos palaikytojams

su savo "dideliais turtais." 
Iš visų lietuviškų biznių at-i 
rodo, kad išrandavojimas 

i pačių prasčiausias biznis, 
i Niekas nesiulina nei dešim- 
[tuko, o "advertaizmenas" į 
[atsieina keliolika dolerių. 
[Tai bom biznis.

Bažnyčia ir biznis, 
į Pirmiau čia Šv. Kazimie-i 
! ro parapija buvo suirus—! --------
[nekaip gyvavo, nes laisva-i krinta pati didžioji sunke- 
■ maniai buvo jauni, veiklus. [ nybiu našta. Apie tai, kaipo 
[Dabar šv. Kazimiero baž-[protingiems sutvėrimams, 
įnyčia kaip f - - - ■- ’
kolionijoj. Net kiečiausi 

i laisvamaniai netik neken- 
jkia, bet remia lietuvių baž- 
[ nvčią. Mat, lasvamaniai 
[permato, kad bažnyčia yra 
[biznio įstaiga, tat biznieriai 
ir pasinaudoja iš progos pa
gauti "kostumerius.” Tik 
gudresni pralobsta bizny, o 
žiopliai subankrutija. To
dėl šv. Kazimiero bažnyčią 
galima pavadinti Public 
MarkeL nes ten biznieriai 
ir pirkliai susiduria akis į 
akį. Pasišiaušę, nuskurę pa- 
rapijonai siulpsto iš džiaug
smo. kad netik bedieviai biz
nieriai ateina į bažnyčią, 
liet net aukštus mokslus [ 
baigė profesionalai nenieki
na bažnyčios. Aišku, kad 
business is business. Jei ku
nigai netiki į Kristaus mok
slą ir daro biznį bažnyčioj, 
kaip saliune. tai ir svietiš
kai inteligentijai tas gali
ma. Pavyzdžiui, tūla inte
ligentė net du sykiu nedė- 
lioj ateina i Šv. Kazimiero 
bažnyčią, nors jos tėvas yra 
senas bedievis, "šliuptar- 
nis." Bet ką reiškia tėvas 
prieš biznį! Senmergei il
gas Antanas pasigauti ir 
kostumerių prisikalbinti 
vra daug svarbiau, negu tė
vo troškimai. Mat bedievio 
tėvo dukterei kitaip sunku 
butų pasivyti vyčių "spyke-

______ o ; sutvėrimams, 
tvirtovė musų i !’eikėtų ne truputi, ale gerai 

: pagalvoti t.y. kas iš tokių 
[ žmonių darbo išeina? Nie
kas daugiau, kaip tik bėdos 

I ir vargai.
A. Kurelaitis.

Von Hinderburg.

BALTIMORE, MD. 
Kriaučių bėdos.

Jau du mėnesiai kaip 
džiuma musų miesto kriau
čių iš bofrų ir bankų bliudo 
sriubą srebia. Rodos butų 
laikas tiems darbams prasi
dėti -ir jau laikas žmonėms 
užsidirbti, o to viso dar vis 
nematyti. Mat, viena bėda 
tai ne bėda, ale kuomet dvi

di-

CHICAGO, 1LL.
Pastabos.

i .... •
Mokslo Draugų paskai

tas lanko inteligentai žpio- 
Iriės. Lanko jaš ir parapijoj 

nai, tik bėda su parapijoj 
’nais, kad jiems paskaitų 
laike reikia eiti bažnyčion, 
tai nevisi gali į jas lankytis. 
Komunistai gi neina bažny
čion, o paskaitose kai par 
šluota; nei vieno komunis
tėlio nerasi. Vienas jų lyde
ris sakydamas spyčių pasa
kė, kad jau perdaug mokslo 
jus, draugai, turite. _ taigi 
galite ramus sau namie tu
pėti ir neiti į jokias paskai
tas. Paskaitos ir mokslas 
lyra tik buržujų išmislas, 
i thats all.

Na ir teko man kartą pa- 
jsikalbėti su tokiais "moky^ 
| tais" bolševikais. Maniau, 
kad jie ištikrujų yra rimti 
žmonės. O kaip apsigavau! 
Jie vietoj argumentų, paki
ša kumščių panosėn. O jei 
ir tas negelbsti, tai pasiūlo 
kluxiškų grąsinimų. Žmo
nės tiesiog subarbarėję, ži- 

jnoma, nevisi, yra kiek ir 

įimtesnių, bet labai mažai.

* ♦ *

"Varpas.” naujas tauti
ninkų laikraštis, vartoja 
riebesnius žodžius ir už 
stokyardų porkčapsa. Pa
ėmus į rankas taip daužia Į 
bumą žodžiai, kaip ve "gar- 
golės,” ir kt., kad net ka
muolys gale gerklės atsisto
ja.

Padiktavo figūruotas.

(Korespondencijų tąsa ant 5 pu3l.)
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

ŽARUOS.
Kunigai keikia bedievius. 

Ir kaip jų nekeikti?! Juk 
bedieviai išrado revolverius, 
kuriais kunigai besibovin- 
dami "išnetyčių” nušauja 
savo gaspadines. Jeigu ku
ris kunigas bijosi revolve
rio. tai tas pradeda bovvtis 
su kirviu arba peiliu ir, žiū
rėk. gaspadinė tampa suka
pota į šmotelius.

— ,
Kiekvienas kunigas ne

šioja ant kaklo pasikabinęs 
kryželį. Tą jie daro mulki
nimui tamsių žmonių. Iš- 

i tikrųjų gi jiems pritiktų 
vieton kryželio nešioti do
leri, nes doleris tai vra tik- 
ras kunigų dievas.

Davatkos neapkenčia so
cialistų užtai, kad šie, sako
ma. norį panaikinti kapita
lizmą ir pinigus. Supranta
ma. davatkoms baugu, nes 
nesant pinigu neturės už 
ką nusipirkti iš kunigų dan
gaus karalystės.

užimti S.L.A. - sekretoriaus 
vietą. Savo munšainerišką 
kromeli jis jau likviduoja. 
Kad sėkmingiau tai atlikus, 
Pruseika yra pakviestas į 
talka išgert visą munšainą, 
kad nereiktų kraustyti i 
S. L.A. raštinę.

Soutli Bostono sandarie
čiai pajieško labai didelio 
asilo, pagal kurį galėtų nu
piešti beprincipės savo par
tijos emblemą, 
kad "Sandaros” : 
džiai pasižiūrėtų 
veidrodį, o tenai 
lygiai kelis tokius 
mus.

Patarčiau, 
stabas aty- 

i gerą 
pamatys 
sutvėri- 

K-s.
žmonės kalba, kad šalia- 

pinas gerai dainuoja. Nega
limas daiktas! Kaip jis gali 
gerai dainuoti, kad neėmė 
dainavimo lekcijų pas musų 
gero. komp. M. Petrauską? 
šitaip protauja nordikų ra
sės redaktorius p. Šliakys.

"A. žal čto neznakom ty 
s našim pietuchom,” kartą 
pasakė asilas lakštingalai.

Nordikas.

—Na, kaip tau einasi, tė
ve?

—Šlėktai, vaike. Apsėdo 
kažin kokia kvaraba, kad ir 
gyvenimas ne mielas.

—Reikia nueit pas gydy
toją.

—Buvau, vaike, buvau 
pas vieną, ale pas kelis.

—Ką gi jie sako?
—Jie patįs nežino. Vieni 

sako, kad marmatizmas, ki
ti kitokį paralių suranda. 
Ale dabar aš jau vieną užti
kau, ką išrodo tikras dakta
ras. Žmonių pas jį su viso
kiom ligom taip kaip Šidla- 
voj prie stebuklingo šaltinio 
laike atlaidų: ir kreivų, ir 
šleivų. ■ Kai vėliau nueini, 
tai turi stovėti eilėj kaip 
prie velykinės, vaike. Na. ir 
gydo gi jis! Jis nežiūrės į 
liežuvi, jei koją skauda. Tik 
pačiupinės už kišenių, ir jau 
duoda liekarstų. Tikras spe- 
cilistas, Maike!...

—Man išrodo, tėve, kadi 
jis tikras apgavikas.

—Kaip tai apgavikas?
—O kam jis tau kišenius 

čiupinėja ?
—Aš nežinau.
—Tai kas jis per vienas?
—Niekas nežino. Vienas 

jenglikas man bajino, kad 
jis pažįstąs jį jau septynis 
metus, ir vis tik negalįs iš- 
prasti, kas jis do per vienas. 
Su juo gali, vaike, rokuotis 
visaip: ir ruskai, ir polckai, 
ir čigoniškai—kaip tik nori. 
Matyt, daug klesų išėjęs.

—O kažin kiek jis arklių 
yra pavogęs?

—Kaip tu. Maike, atsivo- 
žyji taip kalbėti ant dakta
ro? Jis gali tave sureštyti.

—Man rodos, tėve, kad jis 
nėra joks daktaras. Pąg tik
rą daktarą žmonių papras
tai nėra daug, nes jis nesi- 
garsina ir nežada jokių ste
buklų. Rimtas daktaras pa
prastai ir vaistų pats neduo
da. Jis tik parašo tau recep
tą ir tu turi eit vaistinėm 
kad ten vaistus sutaisytų.

_—Na jau tu man neaiš
kink, Maike, kas yra geras 
daktaras, ba Amerikoj gerų 
daktarų visai nėra. Ot Lie
tuvoj. kur yra gerų burti
ninkų. tai jie tau kožną ligą 
išgydys. Aš pats buvau už
burtas ir vienos kojos pakelt 
negalėjau, ale kaip nuėjau 
pas burtininką, tai kaip su 
ranka atėmė.

—Ar toli ėjai?
—Apie tris k ra javas my

lias, vaike. Kiek tas bus ant 1 
amerikanckų, tai aš neži- i 
nau, ale kaip tu eini škulėn, 
tai gali išrokuot.

—Apie 3 lietuviškos my
lios, tai bus apie 8-9 angliš
kos mylios. _ ____

ne

Komunistai sako: "Dar
bininkas, kuris gamina pa
saulio ponams turtus, pats 
nudriskęs vaikščioja ir kuo
met jis numiršta, tai laido
ja jį be jokio pagerbimo, 
kaip kokį niekadėją. Bet 
kuomet numiršta dykaduo
nis kapitalistas, tai būna 

{laidojamas su didžiausiom 
! iškilmėm.”

Visa tai tiesa. Bet pažiu- 
i rėkime, kas dedasi "darbi- 
I ninku valdomoje" Rusijoje. 
Kuomet ten numiršta skur
džius darbininkas, tai būna 

■ palaidotas netik be jokių 
[iškilmių, bet ir be grabo, 
kaip koks gyvulys. O kaip 
nesenai numirė Leninas, tai 
jį palaidojo su tokiom iš
kilmėm. su kokiom tik ča

drai buvo laidojami.

Dailė ir chamai.

—Gali būt, vaike.
—Ir tu nuėjai taip toli ant 

vienos kojos, tėve?
—Aš ėjau ant abiejų.
—Tai reiškia, kad ta "už

burtoji” tavo koja visai ne
buvo užburta? Ar ne taip 
tėve?

—Jes, vaike, ji buvo už
burta.

—Jei ji butų užburta, tai 
tu nebūtum galėjęs pėsčias 
taip toli pas tą burtininką 
nueiti. Antras dalykas, bur
tininkų visai nėra. Jei kas 
sakosi esąs burtininkas ir 
galįs gydyt ligas, tai jis yra 
apgavikas ir turėtų būt pa
sodintas kalėjiman. Taip 
pat turėtų būt uždaryti ka
lėjiman ir tie, kurie sako, 
kad "stebuklais” galima li
gas gydyt. Ir visos "stebuk
lingos’’ vietos turėtų būt už
darytos, nes ištikrujų jos tik 
ligas platina.

—Kaip tu gali sakyt, Mai- 
,ke, kad nėra stebuklų, kuo
met Dievas rodo stebuklus i 
ant kožno žingsnio!

—Kur tu juos matai, tė
ve?

—Aš matau juos visur. 
Kaip aš dirbau ant farmų, 
tai aš mačiau, kaip juoda 
karvė duoda baltą pieną. 
Arbą štai, garnys stovi ant 
vienos kojos ir miega, o bet Į musų 
nenuvirsta. Ar tai ne. ste- negu' koncertus. Ir kas ste
buklai, Maike? ‘ ‘ •

—Ne. tėve, tai yra visai 
paprasti dalykai.

—Olrait, Maike, aš tau pa
rodysiu nepaprastą dalyką. I žmonės sako: juo arčiau 
Pereitą nedėldieni mudu su | prie altoriaus, tuo toliau 
zakristijonu virėm munšai-lnuo Dievo. Taip yra ir su 
na. Tuo tarpu pradėjo Į Washinejtono valdžia. Ki- 
skambint ant mišparų ir i tuose miestuose ji įsako vy- 
mudu turėjom eiti bažny- {kinti blaivybę net su kardu 
čion. Ii- kaip tik išėjom, l ir ugnim, o pačiame. AVash- 
tuoj pasidarė ekspliozija. i ingtone valdininkai ir viso- 
Tai kaip tau rodos, vaike, ar ki diplomatai girtuokliauja 
čia nebuvo stebuklas?

—Visai ne.
—O aš tau sakau, Maike, 

kad čia buvo labai didelis 
stebuklas. Juk jeigu ne baž
nyčios varpai, mudu nebūtu
me išėję; o jeigu mudu ne-_ 
būtume išėję, ekspliozija j Mat, įstojančius jie užrašo, 
butų mudu sukoliečijus, o j bet išstojančių—r “ 
gal ir visai užmušus. Taigi j pas juos ir narių 
tu matai, vaike, kad bažny-i toks didelis, 
čia čionai išgelbėjo dviejų 
žmonių gyvastį.

—Ne, tėve, aš čia nema
tau jokio stebuklo. Jei judu 
nebūtumėt išėję bažnyčion, 
tai jūsų munšainas veikiau
sia nebūtų ekspliodavęs ir 
jus butumet galėję jį sunau
doti. Dabargi jus turėjot 
nuostolio ir nesmagumo.

—Maike. aš nenoriu su ta
vim daugiau kalbėti. Ką tik 
aš tau pasakau, tu vis ap
verti aukštyn kojom. Gud 
bai. _________

Pasaulinis karasPasaulinis karas nors 
tiek ''gero” padarė, kad iš
mokino žmones meluot ir 
šmugeliuot. šmugelninkų 
yra netik Lietuvos valdžioj: 
pasirodo, kad jų pilna yra 
Amerikos ir Francijos val
džių viršūnėse. Vis tai pra
kilniausi patriotai.—

Man rodosi, kad nei vię- 
inas rytinių valstijų miestas 
{negali prilygti Čhicagai. 
Kas iš kur tik atvažiuoja, 
tai vis pataiko į Chicagą. 
Čia viešėjo garsus daininin
kas Babravičius, o dabar 
vieši garsus ristikas Požėla. 
Pastarasis turi geresnių pa
sekmių, negu Babravičius, 
nes pasirodo, kad ristynes 

į publika labiau myli,

bėtina, kad ir moteris risty- 
nėmis yra labai užinteresuo- 
tos.

Kada sandariečiai suren
gia koki koncertą, tai jiems 
rodos, kad jų darbas yra 
šventas. Jei "Darbininkas” 
ar kas kitas juos pakriti
kuoja, tai jie nebeišmano 
kaip ji smerkti. Dailės kri
tikuoti nevalia. Dailė yra 
šventa, dailė bepartyvė.

Bet kada kiti surengia 
koncertą, ir koncertą daug 
geresni negu sandariečių. 
tai jie išverčia ant jo visą 
savo chamizmą per savo 
"Sandarą.''

štai 17 vasario So. Bosto
ne buvo Mokslo D-jos kon
certas. čia ir artistai buvo 
daug geresni negu pas san- 
dariečius, ir salė daug šva
resnė. ir publika daug inte
ligentiškesnė, o tečiaus 
"Sandaros" chamai sumaišė 
viską su purvais.

P-le Endzeliutę, kuri ža- 
vėte žavėjo publiką ir kuri 
po kiekvieno pasirodymo 
buvo iššaukta griausmin
gais aplodismentais po tris- 
keturis kartus.—šitą panelę 
Enazeliute ''Sandaros” pro
fanas prilygino prie "katės 
morčiaus mėnesyje.” Sulyg 
jo. ji ir dainuot nemokanti, 
ir nežinanti kaip „užsilaiky
ti ant steičiaus.” Mat, ir ši
toks juodnugaris žino kaip 
reikia "ant steičiaus užsilai
kyti !’’

Kada p-lė Endzeliutė dai
navo andai Worcesterio san
dariečių koncerte, tai san
dariečiai apdovanojo ją gė
lėmis. 0 kada p-lė Endzeliu
tė dabar atvažiavo į So. Bos
toną dainuoti Mokslo Drauj 
gijos koncerte, tai atėjo iš 
"Sandaros” chamas ir drėbė 
į ją gniūžtę purvų.

Ir tuo pačiu laiku tie be
gėdžiai nesidrovi kalbėti, 
kad dailė yra šventa, kad 
dailė bepartyvė!

i kiek tik nori.
I

Komunistų Darbo Parti
ja smarkiai auga... tuoj pa
sieks miliono narių. Jeigu 
vienas narys Į tą jų partiją 
įstoja, tai penki išstoja.

■ne. Todėl 
skaičius

ŽEMES senumas. 
Mokslininkai remdamiesi 
airiais tyrimo budais ran-

A. Garbukas.

„Vienybė” klausia: ”Ar 
Grigaitis ir už Čepinskį di
desnis?” Well, šita paslap
tis ne visiems yra žinoma, 
kuris iš juodviejų didesnis. 
Bet daugelis brooklyniečių 
žino, kad komunistas Bui
vydas yra visa galva už Sir
vydą didesnis, bet kaipo de
magogai abudu lygus.

Girdėtis, kad komunistas

iv

da, kad jau šimtai milionų 
metų, kaip žemė gyvena. 
Mokslininkas Zoli tyrimu 
imdamas pagrindan natrijo 
kieki vandenyne spėja, kad 
vandenyno amžius siekiąs 
100 milionų metų. Moksli
ninkas Sollas spėja nuo 80 
iki 150 milionų metų.

Kiti mokslininkai—tyri
nėtojai žemės amžių dar se
nesniu randa. Tokiu budu 
jeigu vandenynas turi apie 
80—150 milionų metų am
žiaus. tai žemės sluogsniai, 
savaimi aišku, turi būti dar 
daug milionų metų senesni.

ŠOVĖ ALBANIJOS 
PREMJERĄ.

Iš Tiranos pranešama, 
<ad tūlas studentas šovęs 

Albanijos ministerį pirmi-
Steponavičius jau rengiasi ninką, bet nepataikęs.
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EKONOMINIAI BRUOŽAI.
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(Tąsa)
Kyla varžytinės tarp manufakturininkų ir 
smulkiųjų savarankių amatininkų (parda
vėjų konkurencija), ši konkurencija maži
na spynų kainą, ir nors atskiri šaltkalviai 
tegali padirbti per dieną 5 spynas, taėiaus 
jie priversti parduoti savo dirbinius tokia 
pat kaina, kaip ir manufakturininkas (7 
spynos 
nieks nepirks. Aišku, kad jie turi nuosto
lių ir galų gale nusigyvenę, turės mesti sa
vo amatą arba paliauti savarankiai juoju 
verstis; turės stoti paprastais samdinin
kais pas manufakturininkus.

Manufakturininkas, turėdamas visus 
aukščiau minėtus patogumus, naikina smul
kųjį amatą, o iš smulkiųjų amatininkų at
ima jųjų gaminimo įrankius; smulkieji 
amatininkai virsta samdiniai. Tečiau ma
nufaktūros konkuruoja ne tik su smulkiai
siais amatininkais,—jos konkuruoja dar ir 
tarp savęs. Juo didesnė manufaktūra, juo 
ji daugiau turi patogumų, juo ji naudinges
nė. Juo didesnė manufaktūra, juo joje ma
žesnis darbas, juo ji gali pigiau pardavinėti 
savo produktus. Tarp stambiosios ir smul
kiosios manufaktūrų eina nuolatinė kon
kurencija, ir stambioji turi nugalėti smul
kiąją. lygiai kaip smulkioji manufaktūra 
nugalėjo smulkųjį amatą. Manufaktūrų 
konkurencija reiškiasi tuo, kad kiekviena 
manufaktūra stengiasi pripildyti rinką sa
vo prekėmis. Dėl to ji stengiasi kuo pigiau
sia pardavinėti savo prekes. Pigiau gi ji 
gali pardavinėti tuomet, kai prekių gami
nimui reikia mažiau žmogaus darbo.

Mašinų darbas.
Ir manufakturininkas stengiasi vis la

biau tobulinti gaminimą, vis mažiau varto
ti žmonių darbo. Atsiranda mašinos. Maši
na, galima sakyti, pakeičia amatininką, jo 
darbą. Mašina mechaniniai ir greitai daro 
tą pat, ką amatininkas per ilgą laiką tegali 
padirbti. Amatininkui reikia pirmiau mok
slo, įpratimo, vikrumo, mašina gi visa to 
nereikalinga. Kad butų geras audėjas, rei
kia ilgai mokytis, reikia tam tikro gabumo, 
tam audėjui darbas brangesnis, nekaip, pa
vyzdžiui, darbas, paprasto juodadarbio že
mės kasiko, kurio amatas jokio mokslo ne
reikalauja. Kapitalistas, kuris nori ati
dengti audimo manufaktūrą, turi susirasti 
reikalingą skaičių audėjų, nustojusių gami
nimo įrankių ir priversti juosius už užmo- 
kesnį dirbti sau. Audėjų užmokesnis, žino
ma, bus didesnis, nekaip juodadarbių užmo
kesnis. Bet štai išrasta garinė audimo ma
šina, kuri audžia greičiau ir geriau, nekaip 
audėjas. Manufakturininkas Įsigijęs tokią 
mašiną, jau nebereikalauja gabių, vikrių 
bei įpratusių audėjų; jis prie mašinos gali 
pastatyti paprastą juodadarbį darbininką, 
kadangi stovėti ir valdyti mašiną visai ne
sunkus ir negudrus darbas, o mokėti juoda
darbiui reikia daug mažiau, nekaip Įgudu
siam amatininkui.

Tokiu budu, mašina pakeičia amatininko 
mokslą, duoda kapitalistui galimybės apsi
eiti be amatininkų, pastarųjų gi vietoj sam
dytis juodadarbius. Atsiranda fabrikas. 
Reiškia, fabrike visą darbą, kuris reikalin
gas mokslo, įpratimo ir Įgudimo, dirba ma
šinos, o prie mašinų stovi paprasti darbi
ninkai juodadarbiai, kuriems joks mokslas 
nereikalingas. Esant fabriko gaminimui 
darbo našumas visų didžiausias. Koks nors 
kalvis, pavyzdžiui, per dieną gali padirbti 
apie 600 vinių, o juodadarbis fabrike maši
nos pagalba lengvai padirbs keliatą tūks
tančių. Aišku, kad fabriko vinys bus daug 
pigesnės už kalvio vinis. Apskritai, fabri
kas naikina manufaktūras (ir amatus), 
plačiai atidaro duris juodadarbiams ir da
ro bereikalingus amatų mokslą bei gamy
bą. Amatininkai priversti arba skursti ir 
badauti, arba virsti fabrikos juodadarbiais, 
kapitalistams darbo rankomis.

Suglauskime dabar trumpai visa, kas bu
vo šiame skyriuje pasakyta apie tai, kaip 
gamintojai žemdirbiai ir amatininkai tapo 
kapitalistų rankomis. Senų senovėje bend
ruomenėse karo reikalams vesti (apsigyni
mui ir puolimui) atsiranda drąsiausi, stip
riausi ir gudriausi žmonės, kurie ilgainiui 
tampa vadais. Šitie vadai pamažu paver
gia savo bendruomenes, tampa jųjų valdo-

1 darlx> diena). Kitaip jų prekių

Ivais. Jie nedirba jokio naudingo darbo, o 
gyvena drauge su savo ginkluotąją kariuo
mene duoklėmis, kurias jiems teikia nuga
lėtosios bendruomenės, taip pat plėšimais. 
Nuolatinis karas tarp bendruomenių pri
veda prie to, kad stipresniųjų bendruome
nių vadas nugali silpnesniąsias bendruome
nes ir apdeda jąsias duokle. Toliau toki 
stipresnieji vadai pradeda tarp savęs ka
riauti ir kariauja tol, kol vienas stipriau
sias kokiu nors budu nugali visus kitus ir 
prisijungia jųjų bendruomenes sau.

Atsiranda valstybė, kurios priešaky sto
vi toks nugalėtojas vadas arba kunigaikš
tis. Taip atsirado ir Rusijos valstybė (se
novėj Lietuvos valstybė maždaug tokiu 
pat budu atsirado.—Vertėjas). Rusijos ca
rai ir kunigaikščiai skyrė ištisas bendruo
menes savo ištikimiems tarnams bajorams. 
Bajorai spaudė sau pelną iš bendruomenių. 
Paskui, kai valstiečiai nepakęsdami bajorų 
žiaurumų, pradėjo bėgti iš gyvenamųjų vie
tų, carai uždraudė iš gyvenamųjų vietų ju- 

iva- 
rininkai pasidarė žemės ir žmonių savinin
kai. Toliau baudžiava buvo panaikinta, tai 
yra, buvo pripažinta, kad dvarininkai tik
tai žemės savininkai, žmonių gi savinin
kais negali būti, nes tai priešinga Dievo 
įstatymams. Bet ištikrujų išėjo tas pat, 
r.es valstiečiai paliuosuoti be žemės turėjo 
vėl lįsti i dvarininkų jungą. Dvarininkas, 
kaip ir pirmiau sėdi ant valstiečio sprando 
ir čiulpia iš jojo kraują. Taip gamintojas 
—žemdirbys, nustojęs žemės, virto "darbo 
rankomis” dvarininkui.

Gamintojai amatininkai spietėsi mies
tuose. Apsukresni, gudresni jų išsistumda- 
vo pirmyn. Silpnieji, kokių nors nelaimių 
nepasisekimų ištiktieji, nustodavo savo ga
minimo Įrankių ir samdydavosi paprastai
siais darbininkais pas pirmuosius. Atsira
do manufaktūros. Atsiradusios jos nustel
bė smulkiuosius amatininkus ir paveržė vi
są amatų gamybą. Einant manufaktūrų 
konkurencijai, kuri stengiasi labiausiai iš
plėsti gamybą ir, kiek galint, papiginti žmo
nių darbą, atsiranda mašinos, susikuria 
fabrikai, kurie išstumia iš gamybos amati
ninkų darbą, pakeisdami amatininkus pa
prastaisiais juodadarbiais darbininkais. 
Fabrikų konkurencija nustelbia manufak
tūras ir visą smulkųjį amatą, o pati smul
kųjį amatininką, netekusi savųjų gamina
mų Įrankių, paverčia juodadarbiu, papras
tu mašinų prižiūrėtoju, darbo rankomis.

Žmonijos visuomeninio gyvenimo pra
džioje darbo paskirstymas skyrė visus žmo
nes Į dvi didžiules dalis—gamintojus, žem
dirbius ir gamintojus amatininkus. Ilgus 
amžius kiekviena šitų darbo armijų dirbo 
paskirtąją sau bendrojo žmonijos darbo da
li. Laikui bėgant, žemdirbys gamintojas 
varginamas ir kankinamas ėjo per bajorų 
—dvarininkų rankas, o gamintojas amati
ninkas gavo patirti visus manufaktūros ir 
fabrikos gerumus. Ir štai galų gale abu ga
mintojai, netekę savo Įrankių, suvargę ir 
alkani susitinka prie fabriko mašinos. Da
bar tarp jų dviejų nėra skirtumo: ir vienas 
ir antras—tiktai "darbo rankos." Pirmai
siais laikais laukiniai žmonės negalėjo tu
rėti tų žinių mokslo bei patyrimo, kurių tu
rėjo žemdirbys ir amatininkas. Tačiau ka
pitalistai su pagalba savo fabrikų atėmė 
nuo žemdirbio ir amatininko drauge su ga
minimo Įrankiais ir jų protini išsilavinimą, 
jųjų įgytąsias žinias. Protą, gabumus, ži
nias pakeitė mašinos, o nuo žmogaus pra
dėta reikalauti tiktai stiprių rankų, geros 
sveikatos.

Išeina, jog gamintojas baigė tuo, kuo 
kuo pradėjo: jisai virto tokiu pat laukiniu 
žmogumi, kokiu kadaise buvo. Taip ištik
rujų ir butų atsitikę, jei kapitalistai bei 
dvarininkai butų turėję visą valią, visiškai 
laisvas rankas. Bet to jie neturėjo. Ga
mintojai, pamatę savo pražūti, susiprato 
kas esą, pamatė savo priešus ir pradėjo su 
jaisiais kovą. Ta kova eina ir šiandien. 
Apie ją pakalbėsime kitą kartą ir kitoj vie
toj. Toliau mes žiūrėsime, kaip kapitalis
tai ir dvarininkai valdė "darbo rankas”, 
kaip iš jų pelną ėmė.

(Toliau bus)

dintis. Atsirado baudžiava. Bajorai

i
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KORESPONDENCIJOS.
MONTELLO, MASS. 

Komunistai ir klerikalai.
Vasario 19 <1. 1..............

parengė prakalbas paminė
jimui šešių metų sukaktu
vių Lietuvos nepriklauso
mybės. Kalbėtojum buvo 
kun. Garmus iš Lietuvos. 
Nuėjau ir aš pasiklausyti, 
kaip klerikalai išsireiškia 
apie Lietuvos nepriklauso
mybę. Klerikalų prakalbo
mis susidomėjau ypač todėl, 
kad sekamą vakarą, vasario 
20 d., vietiniai komunistai, 
pasikinkę Draugiją Sąryšį, 
taipgi rengė prakalbas tuo-! 
pat tikslu.

Įnėjau į svetainę, pilna 
žmonių, didžiumoj senos 
moterėlės su senukais ir ke
lintas dzūkelių. Kalba kun. 
Garmus, giria Lietuvos kle
rikalų valdžią. Bėgioja jis 
po estradą, skėtriodamas 
rankomis, muša kumščiomis 
sau i galvą saukdamas: 
”Mokšlo ’ mokslo'. Sakau 
mokslo! Nes Lietuvoj dau
ginus reikalinga tokią vyrų 
(atbulkalnierių ?—AI.). Nes 
visas pasaulis žiuri i Lietu
vą, tą mažą valstybę, kokius 
ji'stebuklus daro su savo li
tais. (Mat kunigai pripratę 
prie darymo stebuklą su li
tais.—M.) Lietuvos valdžia 
susideda iš 5B vyrų (su
prask klerikalų.—Al.)v nes 
kiti tai yra vokiečiai, žydai 
ir tam panašus biauryi)ės, 
kurie nėra verti Lietuvoj 
gyventi. Klaipėdoj dar ii 
šiandie nėra paskelbta rin
kimai vien todėl, kad mes 
žinom, kad iš ten negali bilt 
išrinktas musų žmogus: is 
ten gali ateiti tik vokiečiai 
ir tam panašus gaivalai.

Baigdamas savo kalbą 
kun. Garmus sako: Aš 
jums jau aiškinau, kad Liiei- 
tuvąi. reikia mokytą 
kad studentams-nereiktų ei
ti bulvių skusti naktimis, 
todėl jus turit aukauti pas
kutinius savo dolerius.”. Tas 
reiškia, atiduok, nesusipra- 
tęs skurdžiau, savo paskuti
nį kąsnį duonos, kad kuni
gu didelius pilvus palaikyti, 
kad jie dar daugiaus sustip
rintu buožių valdžia, kao 
jie dar daugiaus najiegtų 
silpninti lasvės žodi ir spau
dą Lietuvoj. Ir taip ištikimi 
parapijoms sumetė apie du 
šimtu dolerių. Gęmus sa
kant. tie pinigai iš jų buvo 
atimti, nes buvo j)er ou sy
kiu renkama ir verčiama, 
kad atiduotų Lietuvos, arba 
Amerikos bonus, jei kas tu- 

U’Dabar katalikams prisiei

na tėmyt, ar ištikrujų tie 
■pinigai bus sunaudoti pi i- 
gelbėjimui biednų studentų.

Pora komunistukų statė 
klausimus, bet tie klausimai 
išėio kun. Garmui ant nau
dos ir katalikai turėjo> pro- 
o-a pamatvti, ant kiek bolše
vikai vra mokyti, nes bolse- 
vikutis Venslauskas staty
damas klausimą Pavartojo 
žodi ”krakmolas vietoj 
"kramolos”. is ko kun. Lai
mus pridarė daug juokų sa

vo avelėms. .
Tokiems klausimų staty- 

tojams, kaip Venslauskui ir 
Šimaičiui, patartina nekisti 
savo nosies, kur n^?- 

nes jus davėt P>'og? svagz 
džio avelėms pamatyti. Kau 
Mšertkaį yra kvailesni ne 
kaiu iie ligsiol mane.VaSio8 20 d. surengė 

prakalbas ir bolševikai. Pla
katuose garsino- kad bus 
trijų srioviu kalbėtojai. 1 
£Sai manė tokią-pat zu - 

kystę atlikti, kokią jie at 
k5o pakviesdami ir?P>P^ 

darni draugą B><d>nl- '// 

kartą tas jiems
Kad bolševikai 

tai vra faktas, i.es> pasikiau , 
stįi Pruseikos prakalbi 

susirinko labai mažai pub
likos: pačiu bolse^ku n. 
lankė apie įjotą V u

vieną

pripažino bepročiu. Tokiu 
budu Pruseika kalbėdamas 

LUriVuU; m^'ino taikytis prie publi- 
klenkalaifkos> švelnindamas savo kal

bą. Jo prakalba atrodė lyg 
kad Džian Bambos spyčius, 
nes Keidės rolėj ”lošė” Š._ 
Kriaučiūnas. Temos Prūsei-’ 
ka neturėjo jokios, tik bė-i 
giojo su savo kalba po visą 
pasaulį, nežinodamas nei I 
kur nutūpti. Pasakė, kad: 
Lietuvoj socialdemokratai 
eina ranka rankon su kleri-f 
kalais.

Po prakalbu prasidėjo 
klausimai. Pirmą klausimą 
stato Kireilis. Jis klausia: 
"Kalbėtojas trokšta politi
nių kaliniu paliuosavimo 

i Lietuvoj, bet kodėl komu
nistai laiko uždarę tūkstan
čius politinių kalinių Rusi
joj ?”

Pruseika atsako:
tokius klausimus gauname! 
visur ir nereikėtų čionais į 
juos atsakinėti.”

Antrą klausimą vėl štato 
Kireilis: "Kalbėtojas nuro
dė, kad Lietuvos soc.-dem. 
eina išvien su klerikalais ir 
socialdemokratu spauda tu
ri Lietuvoj laisvę, tai lai 
kalbėtojas paaiškina, kodėl 
socialdemokratai yra areš
tuojami ir grūdami i kalėji
mus, ir kodėl ju laikraščius 
cenzūra -išbraižo?”

Pruseika atsako, kad ne 
socialdemokratus (Seimo 
atstovus) grūda kalėjimam 
bet darbininkų grupės at
stovus, kurie yra bolševikai, 
čia Kireilis pašokęs atker
ta: "Darbininkų grupė ne
turi nei vieno atstovo prave- 
dus į Seimą pereitais.rinki
mais. Tad' kam tamsta me
luoji? Pruseika . paraudęs 
pradeda šaukti: ”Kaip muš* 
bolševikai, galim pravesti, 
kad musų partija buvo nelė- 

gale, išdraskyta.”
Antras klausia Vaičiūnas: 

''Tamstos niekinat bei šmei- 
žiat Lietuvos valdžią, kad ji 
netikus, tai kur jus. bolševi
kai, buvot pirm . klerikalų 
isigalė.iimc?” Pruseika daro 
ilgus ir tuščius išvadžioji

mus.
Trečias klausia P. Balti ė- 

nas (bolševikutis) :”Aš neži
nau. kuris iš mušu yra be
protis. Tūlas laikas atgal 
čionais kalbėjo Michelsonas 
ir nurodė, kad Vokietiją 
valdo ne socialdemokratai. 
O drg. Pruseika išsireiškėt. 
kad socialdemokratai. Tai 
kas čia tuom melagium 
yra?” .

Ir Pruseika išaiškino sa-. 
vo draugui, kad Vokietiją] 
valdo ne 
Reiškia 
vyskupas 
bolševikai yra bepročiai ir 
melagiai!

Komunistai surinko savo 
kalinių fondan 16 dolerių. 
Bet Sąryšis turės lėšas pa
dengti? Ar nereiktų draugi
joms užprotestuoti prieš to
kį elgimąsi?

i

"Mes

socialdemokratai, 
ir pats bolševikų 

pripažino, kad

Montelietis.

\\ ATERBURY CONN.
Koncertas Mariampolės 

Realūs Gimnazijos naudai.
Vasario 10 d. atsibuvo 

koncertas, kuri surengė Wa- 
terburio Progresyvi Drau
gijų Sąryšis parėmimui 
Mariampolės Realės Gimna
zijos. Programas buvo gana 
ilgas, kurio išpildyme daly-j 
vavo dar tik pirmu kartu 
AVaterbury mėgėjai-dain i-! 
įlinkai: M. Monikaitė, iš 
Montello. Mass., F. F. -Mor
kus iš New Yorko ir vieti
nis artistas-smuikininkas J. 
Prusalaitis.

Aš čia noriu tarti keliatą 
žodžiu kaslink dainininkų, 
ne tai savo minti isreikšda 
mas. bet kaip publika išsi-

M. Monikaitė turi 
uais<£. 
tikta:

publikai nepatinka to& įta^limiju tiek 
iišKūa damjs, taipgi ir Kitos/ju, Kad

reisKe.
malonu ir išlavintą 
ji dainuoja gerai,

iš iu pait t-riteeiKa

i

i jeigu kokias liūdnas dainas, dencijos netilpo šiame ?’Ke

! kurios nelietuviškos. O kad ant syk visų sutalpinti ne- 
!ir lietuviškai dainuoja, bet įgalima. Kurios korespon 

tai publikos irgi neužganė- leivio" numeryje, bus patai 
dina. Taipgi ir p. Morkus pintos sekančiuose, 
yra geras dainininkas, bet 
ir apie jį tą patį reikia pasa
kyti, kad ir jis nesudaina- 
vo nei vienos linksmos dai
nos, o yientik liūdnas ir ita-‘ 
liškas.

Tačiaus reikia tikrą tiesą 
pasakyti, kad J. Prusalai
tis, tas jaunas muzikos ge
nijus, geriausiai pasižymė
jo. AVaterburiečiai dar pil
niu kartu turėjo proga iš-( 
girsti tokį talentingą jau
nuolį smuikininką.

Publikos buvo pilnutėlė 
svetainė. Nors įžanga buvo 
ir aukšta, tečiaus jielno Ii-, 
ko neperdaugiausiai vos 11 
dol. Mat išlaidos buvo dide
lės.

Kaip teko girdėti, tai Są
ryšis ketina . ir ant toliaus 
darbuotis . Alariampolės Re
alės Gimnazijos naudai. Ro
dos buvo sumanyta sureng
ti prakalbas ądv. J. Bago- 
čiuį. Ir. jau .porą kartų bu
vo kviestas, tačiaus p. Bago- 
čius. nežinia delei kokių 
priežasčių atsisako atsilan
kyta, šų prakalbą į AVaterbu- 
ri. Jis savo laiškuose atsa
kydamas komisijai pareik 
kė, buk daugiau nebekalbė
siąs niekur. Tačiaus kaip 
girdėjom, nepėrsenai kalbė
jo Conn. 
vietose. O 
Bagočiaus

KENOSHA, W1S. 
Lietuvių žiniai.

•Jeigu kurie nori užsirašy
ti "Keleivi” ar šiaip kokių 
nors informacijų apie ap- 

igarsinimus, arba knygų kai
nas, klauskite pas musų ge- 
neralĮ agentą, o jis paaiškins 
jums ant vietos. Jo adresas 

i yra sekantis:

.1. ELIJOšlUS
561 Garden St, 

Kenosha. Wis.

I

Pajieškau brolių Martino ir Ai 
no Krugerių, paeina iš KugšUi. 
Panemunės; Kas apie juos žino, i 
lonėkite pranešti, nes turiu s va 
reikalų. MATT KRUGER 

Tono. VVash.

’• . <*•

i r bu

Barbora Urnezaitė. po vy 
tikro eė 
paeina i> 
parapijos

A
Burdzicnė, pajieškau savu 
dės Leono Ix?peėinskio. Ji* 
Tauragės apsk., Kultinėm; 
Skabucių kaimo. Girdėjau, kad pir
miau gyveno Scrant-.n. Pa. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

BARBI)RA BURDZIENĖ
308 IViliiams St.. Wcstville. Iii.

•ui

Pajieškau apsivedituui vaikinu arba Į 
našlio, tarp 25 ir 35 metų. Aš esu I 
mergina 25 metų, gražiai atrodau. Su I 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti pa- [ 
Veikslą, atsakvmą duosiu kiekvienam. ‘ 

MARY1T1 GrNOTATĘl, 
Mažeikiu paštas. Miško catvė No. 47, 

LITHUANIA.

BIBLIJOS STUDENTŲ

Jieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio ne jaunesnio 28 metų ir nese- 
nesnio 33 m. Esu mergina 2t> metų. 
Su laišku malonės prisiųst ir paveiks
lą. STASE SAVIČIŪNAITĖ
Saulės gtv. 3. Panevėžys. Lithuania

Pąjieškau merginos arba našlės, 
kuri sutiktų gyventi ant fanuos 
lūkėsi, ne jaunesnės 20 metų ir ne- 
senesnč 32. Aš turiu 34 metus. My
linčios gyvent ant farmos atjfšaukit 
prisiųsdamos ir savo paveiksią, kurį 
ant pareikalavimo giaziosiu vili 

T. J. STULGIS
R 1. Box 113. Sparta. Mich.

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio, tarpe 20 ir -10 metų. Aš esu 
mergina 30 metu (11)

MIKALINA DAUGS1S 
Paviliota Eila 43

L1PO1A. LAIMIA

atsibuna kas Sekmadieni

Lietuvių Muzikališkoje
Svetainėje (žemai)

Prie Allegheny ii- Tiltongtv.

PHILADELPHIA, PA.
Pradžia lygiai nuo 7 vakare

JžANGA Už DYKĄ 
KOLEKTŲ NEDAROMA
Kviečiami vyrai ir moteris.

valstijoj keliose 
Avaterburiečiai 

yra pasiilgę ir 
norėtų išgirsti apie Lietu
vą. ką jis ten matė ir girdė
jo-

Tūla komunistė kumutė 
"Laisvėj" verkšlendama va- 
palioja, buk ši koncertą su
rengė "negyvuojantis Są
ryšis." Bet toliaus 
kad "Sąryši 
socialistai ir
Turbut pas ta kumutę "ne
viskas namie.” ~ _...........
gyvuoja", bet ji kontroliuo
ja socialistai su tautinin
kais. ir jis rengia koncer
tus.

**

apsivcdimui merginos 
tarne 25 ir 35 metų; a s 
30 metų. Su pirmų laiš- 
prLsiųst paveikslą, kuri 
grąžinsiu kiekvienai.

TONY GEDMAN < 12) 
>8 E. lst St.. Los Angeles, Calif.

Pajieškau 
arba našles, 
t su vaikinas 
ku malonės 
pareikalavus

l

PARDAVIMAI

Jieškau savo pusbrolių Juozapo ir 
Vinco Rindoku, paeina iš Vainuto 
miestelio, Tauragės apsk. Amerikoje 
gyvena apie 15 m. Seniaus va gj '. ■- 
uęs Chicago. III., dirbo Pulltnan < ar 

'Co.
Jieškau savo draugų. Vinco ir Ka

zio Pūkių, Vainuto miesteli“. Tiaita- 
i gtS apsk. Turiu labai svarbių reika
lų. Jie patis lai atsišaukia, ar kas 
žino malonės pranešti

P. S. RINDOKAS
« 3932 Fir St.. Indiana Ilarbor. Ind.

AMSTERDAM, N. Y.
A. \. Antanas Gudiiauskas

1! d. Vasario, 1921 r.i., dirbtuvėje 
tapo uzmuš;?.s Ant. Guiiliauskas. Ve- 
’ionis paliko 3 vaikus ir moterį. -Jis 
buvo pei-Hskyres su ja Pennsyivanijos 
valstijoj, moters vardas Euidija. Ka
dangi jis čia neturėjo piržįstiimų. to
dėl nėra kas jiešketų iš kompanijos 
nuostabų, r.rs kompanijos kalte. : v. 
Antano Draugyste su pagclba klebo
no zi iara. iėiaus puikiai palaidojo. 
Jo vaikai arba giminės tegul pashu-i 
pina tuo reikalų nieko : 
Imi atsišaukia pas:

K. RAI’šIS
12 Puliine St.. Amstcrdam, N. Y.

I *

9 Pajieškau savo brolio Antano Mi- 
paeina iš Suvalkų rėdybos, 

Giluičių kaimo. -Jis 
kas apie jį žinot malonėkit

liaus, paeina _ iš 
Simno parapijos, 
pats ar 
pranešti šiuo adresu;

VINCAS MILIUS
11571 St. Aubir*. Detroit, Mich

PARSIDUODA BlčERNĖ IR GKO- 
SEIINĖ ir naujas Ford Trokas. Biz
nis eina gerai. JOVUS
22 Summer St.. St-ougliton. Mass.

KR1 ILČIAI. PASINAUDOKITE
proga:

Parsiduoda kliaučių supa labai pi
giai, lietuviais, lenkais ir anglais ap
gyventa vieta, renda pigi. Pardavimo 
priežastis—einu į kitą bizni. Atsišau- 
kit greitai. M. ROMAN

30 H ard St.. U vrcestrr. Mass.

DUODAME SIUTĄ DYKAI
IvKlALčH AGENTAMS.

Priimk musų galingą pasiūlymą. 
Mes duodame pavyzdžius puikią dra
bužių, geriausio ir gražiausio tavoro 
dc-i

VYRU PRIM1ERI UJAMŲ SIUTŲ 
VISI PIGAI. VIENA STEBĖTLNAI 

ŽEMA KAINĄ.
Mes duodame didžiau.^ uždarbi sa

vo veikliems agentams ir VIENĄ 
SIUTĄ VISIŠKAI DYKAI, blusų 
agentai padaro $75 IKI $125 I SA- 
\ AITE.

Rašyk mum., tuojaus. Pranešk ąpb* 
savo patyrimą. Adresuok: (U)
KNICKERBOCKER TA1LGR1NG CD.

131 South Pcoria St.. Dept. u?i>.
CHICAGO. ILL.

1PARSIDUODA
Minkštu gėrimų ir Truktų krautu

ve ir S<xiės darymo fabrikas. 1 Liq- 
uad carboreter. 2 crown mašinos, 1 
trokas ir visi reikalingi daiktai dėl 
dirbtuvės. Apgyventa vieta lietuviais 
ir lenkais: randa pigi— mėnesiui 35 
doleriai. Priežastis pardavimo—einu 

kitan biznin.
N ASUI A BOTT1JNG & FUI IT ( O 

56 High St.. Nashua^N- H. (11 r

L$50 DOVANU!
$50.00 DOVANU- P*r šį mė

nesį automobilių dalims, kas 
pirks naują karą

DUJANT arba OAKLAND
Pilna prižiūrėjimą ant naujų 

karų duodame per 3 mėnesius.
IVINSLOU GARAGE

1010 IVashington Street. 
Noruood. Mass.

Telephone 389-*M. 110J

i 

I I
i8

i
i 
<

______ i 
nelaukiant, j j

.Vš. Marėe’č Sneydcr. pajiešk m [ 
.-3'0 vyro .Juoze Sneydm-. kuri ;'.p-| 
leido mane jau xiu metai iš Plym >u h. 
Iki; Jis i ■važiavo' su Kazlauskienės 
viotir.a ;i We<t Virgįnia. ir dabar i c- 
/.inau*kur'būna. Kas anie jį žino.e, 
meldžiu man pranešti; už ką busiu 
lib-d di'i’.nga. i • ( JL)

MRS. M. SNEYDER
:>12 AV. 17th St.. NcvV Yėrk.JN Y.

Pajieškau brolio Rutelonio Jurgio, 
paeina iš Suvalkų rėdvbvs. Seinų ap
skrities. Lazdijų parapijos. Giraite- 
lių kaimo. Prašau atsišaukti ar kas 
apie ji žinot, pranešti.

STASYS RLTELON1S: .
45 North Cth St., Brooklyn, N. Y.

l
Marėe’č Sr.eyder.

P ARMOS PARSIDUODA
Parsiduoda farmos visokio didumo 

ir gerumo-—arti miestų ir loliaus; 
nebrangiai. Norinti pirkti farmą be 
agento, klauskite manęs informacijų. 

F. NAVIKAS.
R. F. D. 1a. Brooklyn. Conn. (12)

Al KOS M UUAMPOLĖS REAL1.1 
(.IMNAZIJAL . ‘

St. K įsraraitis is Heile Vcrnvn'. Fa. j 
-$1.VO. . L.;,.. . ... j, . Į

I Parsiduoda Balandžiai.

PAJIEŠKOJIMAI
rajieA-au pusbrolio Antano Macai- 

l>. Kauno rėdybos. Veliuonos vais
ius. Nnvlnykų kaimo. Mačiau ’’Ke- 
i-.-yje” pranešimą, jog tokia pąvar- 

zmo rus buvo užmuštas 28 u. sau-1
> Uol'insville. 1U_ Lumaghi kasyk- 
i No. 2. Prašau atsišaukti, jeigu gy
> arba jeigu kas apie ji tikrai ::i 

>te. malonėkite man_prar,ėšti. bu. i 
bei dėkinga.

MISS I-. SADLAUSKYTĖ 
Eox 21. NVanamie. Pa.

M.

Pajieškau švoger.ro'Benedikto lėiJ’S- 
lero. Panevėžio ap -k.,.Smilgių parap.. 
(Jeniunų kaimo. Taipgi pajieškau kė
dės Kazimiero Gružausko,

! parapijos. Paškių kaimo.
’ įcain Anp
J Meldžiu ab?
' Kh18.

i- i

i 
i 
į 
i
1 Smilgių i 

•8 metai 
kaip Amerikoj, gyvena Netv Yorl e. 

.sišaukti, turiu svarbu r -i- 
(111 

\ntanina Andriškevičienė 
( Vcriga) 

Box 13, Scitico. Conn.

Mrs.

I

Su1 ietuviski, 
šukom, versti
niai balandžiai 
visokių spalvų. 
Ane orderio pri- 
sjii’ičiu i visai 
dalis Amerikos. 
Su užklausimu 
rašvkit laiškus.

(12)

GEORGE BEN DORA1T1S
520 IVilson St.. IVaterbury, Coliu.

Pajieškau šavo brolių Felikso ii 
■>u:-Mo šai'''.avičių. Mes persiskyrėm 
I o.~' H. Dl. Turiu labai svarbų reikalų. 
Ka< įu'-s pažįstat, malonėkite man j 
pranešti šiuo adresu:

,. PETRAS ŠAKNAVIČIA 
SSKO, uju Greelly St., Detroit. Mich. 

kontroliuoja 
tautininkai."

Pajieškau pusbrolio Andriaus I.u- 
oino. 1918 m. gyveno Detroit. Mich. 
Jis pats lai atsišaukia arba kas apie 
ji žino, malonės pranešti, šiuo adresu: 

MARTINAS DAPSYS 111) 
Gaiiiškių kaimo.
Ilakiu valse., Mažeikių apsk 

LITU VANIA.

I
I

5 .Dkirbure -St.. Jt 1621 „ .
'' ' ' Chicago. III. ' (10)'

u H 1

RAŠO meiliškus straipsnius 
J(AŠO Juokus 

DEDA daug merginą paveikslų 
VEDA aiksivediino Skyrių 

Atskira kopija 15c.. užsieny 20c.
•‘Pirsiys”

Pajieškau sesers Lukaseviėiutčs iš 
balnio Panaros. Taipgi pajieškau ir 
kitu giminių, o labiausiai Juozo lv.1- 
tiickio iš kaimo Panaros. Dvyliką 
n;<ui argai gyveno Filtsburghc. o 
dabar nežinau kur jis yra. Turiu iš 
Panaros gerą žinią nuo Agotos Ku- 
»d,-kiorės. Prašau atsišaukti šiuo ad- 
rė-u: JONAS LUKAšEVIčIUS

jj 1J VVatsou St.. Fittsburjh, Pa.

Vargdienis. ,.p»j‘- u. J»u?
kiv, paeina v 

----------------------- i valsčiaus.
DETROIT. MICH.

Apie darbus ir "bedarbius”, sva.-. r": žinantieji apie jį malonė- 
kito man pranešti, uz ka busiu dektn- 

Detroitas vra didelis mies- . ,. v iJ Bundzų kai no 

tas ir darbų čia yra visokių. pp.anas šimkevkia 
kas kokį darbą nori, tas to-1 i:-! Xorth su thester. Pa.
ki ir gali gauti. Bet yra čia 
ir "bedarbių.” kurie vaikio- '•> <ir? 
jasi gatvėmis ir tyko ką- 
nors apgauti. Šitie "bedar
biai” kartais prisiplaka prie 
gerų žmonių ir juos nu
skriaudžia. Nuo tokių gai
valų reikia aiisisaugoti.

Sąryšis ”ne-

Šiomis dienomis 
ėjo didelės pūgos, 
privertė iki keliu.

Ten

čia per-
Sniego

Betupis

Redakcijos Atsakymai.

•oiio Trano Kebli: s- 
Miliškiu kaimo. Luk.-ių 

šakių apskrities. Suvoktų 
Malončč-iau susirašyti su 
. Meldžiu atsišaukti, jeigu

pajieškau >a-!
Višniausko. Kaži-j_ __i: . * .. i ’

Pajieškau pus-eserčs Barboros Le
maitės. Paglunės sodos, Batakių para
pijos. Tauragės apsk.. ir Stasės Skso- 
deniukės. Kundroėiu sodos. Skaudvi
lės pa ra p. Kas apie jas žino maloi ’s 
pranešti, arba pačios malonės at i- 
šaukti. J LIJONĄ ŠEI.MONTUKĖ

1010 No. 8th St.. Clinton. Ind. (11)

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS.
Parašė M. H. Sangerienė.

Knyga papuošta tam tikrais pa
veikslais. Išleido F. J. Stropier.ė, pri
dedama naudingų |>atarimų ir mote
rims.

Kurios da šitos knygos neturit, 
; tuojaus užsisakykit. Jj kainuoja $1.00 
i Pinigus galima atsiųsti per money 
j orderi, arba įdėjus popierinį dolerį į 
i laišką. Adresuokit taip:

.MRS. V. RADAVICH (—) 
1-506 N. Ellwood avė.. Baitimore. Md.

i

Tcl. South Boston 3520 J 
« , Residence Aspinvvall 0870 <

•: S. N. Puišiutė-Shallna < 
d LIETUVĖ MOTERIS < 
] ► ADVOKATĖ J
J» 366 Broadway. So. Boston, Mus. ‘ 
<k Rootn 2. ]

Pajieškau Agnės Giedraičiukės, Ke- 
kausku kaimo. Gudelių vaisė.. Ma- 
riampol^s apsk. Pirmiau gyveno An- 
sonia. Conn. Malonės atsišaukti arba 
kas apie ją žino teiksis pranešti. (1 1 i 
P. R. S''-l j I'alcon Avė., Detroit. Mich.

I

Pajieškau brolienės. Barboros Rvz- 
gaitės-Colauticr.-js. Girdėjau, kad gy
vena Chicagoj. Taipgi jieškau drau
gės Onos erva'nienės. girdėjau, kad 
ji gyvena Ne-.v Yorke. Malonėkite ; a- 
ėio> atsisaukt! arbti kas žinot, ma o- 
nčkit pranešti. (11)

j K. LUKOSILTh-VAJNAU’SKIEN'K 
515 Teari St.. Stoughton. Mass.

r~
*

*

APSISAUGOKIT NUO 
PLĖŠIKŲ.

Mes padarėm nauja išradimą už
rakinimui langų iš vidaus pusės. 
Tamsta, naktį gulėdamas, galite lai
kyti atvirą langą, o iš vidaus bus už-

į rakintas taip, kad iš lauko nieks ne- 
Į galės lango atidaryti. Tamsta miego- 
į site nesibijodami plėšikų ir turėsit 
(savo kambary tyro oro. kas žmogaus 
i sveikatai labai reikalingas. Tas musų 
i išradimas dar tik pirmas yra Amcri-.^ 
į koi. ir tVashingtone Amerikos paten-'^k

Petras Černių
........... ugu: Jono Višniausko. Kaz.i-į Aš, Antanas Maiga. jieškau brtėiii 
micro Dapšio. Povilo Petrulio ir And-; Kazio ir Trano Maigų, aš norėčiau 
riaus Gumausko. Pirmiau jie gyvenoj su jais susižinoti, 
Rochestery. o dabar nežinau kur jie f Lietuvą.
vr:
su

- Mulo ‘kitę atsišaukti šiuo ad-c-
; I .TIRAS CI1 ARNUS (11).
JIS U. Kirby Avė., Detroit. Mich. j 

_________ _ ___________ _____  _ t

Maigų, aš
Į su jais susižinoti, nes žadu važiuo* į 
! Lietuva. Kas apie juos žino, malonūs 
1 pranešti, arba pats lai atsišaukia.

ANTANAS MAIGA U2) 
330 loth St., Moundsville, W. Vu.

»

t

A. Lukiane, Detroit. Mich. 
—Nei Wilsonas, nei Hardin- 
gas nebuvo katalikai. Vie
nas jų buvo episkopalas, o 
kita metodistas. Dar nei 
vienas Suv. Valstijų prezi
dentas nebuvo katalikas.

Korespondentams 
ro irs 
gavo R

dienomib 
i .a rtų

lELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MJKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki S vakare.

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

DR. L. GOLDEN
Bostone: 99 Grcen Street J

Valandos: 3 iki 1 ir 7 iki 8 P. M. $
Telefonas llaymarket 2288. J
IJoxbury: 16 CranTord St. ' 

Netoli IVarrcn Street J 
Valandos: nuo 8 iki 9 ryte, 1 jį 
iki 2 ir 9 iki 10 vai. vakare J

Telefonas Roxbury 0131. J 
KALBU RUSV< LENKŲ IR 5 
LIETUVIU KALBOMIS. 3

.....................-....... .. ............................... ...............
I lovinio Departamente yra pripažintas 
į uz geriausi išradimą ir užpatentuo- i*< 
tas. Mes dabar pradėjom išdirbti ta 
musų išradimą ir iau gauname sim- 
tais užsakymu kožna diena. To taip N

■ ■ • ___ N
50c.į o dėl

yra tuzinas vagies sau- '* 
Siųsk užsakv- y 

.. o apiaikysit \ 
gus langų už- 

. _____ g
arba money orderiu.

j------------------------------------ --
i

svarbaus langų rakto kaina yra mbai 
žema: dėl vieno lango tik 
12 langų, tai yra tuzinas 
gių raktų kaina Si.OU. Siųsk užs-.... 
mus ka.-fu su pinigais, o apiaikysit 
tuos taip jums reikalingi 
rakčius. Pinigus galite siusti regist
ruotam laiške a ' „ . 2 ....
Musu adreso nenumeskit. nes mes 
daug neskelbsime laikraščiuose.

Reikalingi agentai. Agentams ge
ras nuošimtis. (11)
J. NVAITCH & F. I.ASEVICH CO.

Invcntors and Manufacturers oi 
Burglar l’roof M indo"' Ix»cks 
57 Monroe St™ Passaic. N. J. i 

i

i
Telefonas 511J*W.

Dr. A.Gonnan-Sumauskas
DENTISTAS
10—12 dieną;
2—5 po pietų; 
6—8 vakare;

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

MONTELLO. MASS.

Pajieškau Marijonos Lcndrait-s, 
sesers Jono Lendraičių, kuri ant kiek 
žinoma, gyvena I.auvence. Mass. .Jos 
brolis Jonas Lcr.draitis yra mirę? -'■> 

...-------  .._ j., d. lapkričio. 1923 m. ir jo vra likęs
šaukti arba jei ka; Į turtas, tad sesuo Jai atsišaukia gr -it 

i..*. jr a(?įįnia įas jaį priklauso. Jo
nas Lendraitis paeina is Lietuvos 
Skirsnemunio parapijos. Patvaru ių 
kaimo. K. STANEVIčiA (J2) 
2700 E. Madisor. st. Philadelphia, Pa.

Pajieškii'i savo dėdės Mateušo šar- 
g-alio. paeina iš Suvalkų rėdybos. Ma
riam nob- apsk. 
F-ooktyn. N. Y., 
laika
yra. 
apie 
nešti.

1:

pirmiau* gyveno 
bei tai buvo seras 

- atg.-.l. o dabar nežinau kur jis 
Meldžiu atsiš
ii inotv. malonėkite man pra- 

' \ \ A NAVICKĄITė-BICKEN
: Mott Avė.. Norvvalk. Conn.

p-jie.’kau svogūno -Jono šešeikos, 
Deiki.'kiu kaimo. Vabalninku parapi- 
jo; . . - . . -
]i žir.o malonės pranešti aroa pats 
atsišaukia.

JUOZAS šlMAVklUS 
HJBattle St.. Brockton, Mas.-:.

P'Ji.

seniau gy veno Chicagoj. Kas apie
lai

I Pajieškau ^vogerio Antano Vcns- 
kaus. Vaintiotos miest., Tauragės ap
skrities. Prieš karą gyveno Rockford. 
Ilk Jis pats lai atsišaukia arba kas 
anie ii žino, malonės pranešti.| ' PRANAS ŠIMKUS 

Jurkničii.i kaim.. Tauragės apss.
LITHUANIA.

I Pajiešr
1 H S j Juozapo 

redakcija ’ap^ni.ie: 
•’ i miau

'11 1 U > L r C* sa
> r«u

A
Kot espuiiUeiįVr 

pnt otriausių įivir

APSIVEDIMAI i

.. J 
26 i

• 'ri 
e?.J, 

........... .... .......... 41-• 
j nias suteiksiu per laišką. Maior.ė-itc I 
• su pirmu laišku prisiųsti ir paveil.s- 
l la. Vyrų meldžiu nerašinėti.
Į A. J.. P. O. Box 117. Nanty-Glo. Pa. | 

I 
I

apsiv ėdimui merginus, 
tikėjimo, nuo 18 iki 
butu kiek pamokyta 

-----  anglu kalbą. Aš < 
vaikinas linksmo budo. Platesnes

Pajieškau 
be skirtumo 
metų ir kad 
suprantanti

Pajieškau ap.;iv< 
r.esencsnčs kaip : 
vaikinas 27 metų, 

oa'. ii.-.-i iš Siaul.v turu u ...r a.
o, p.r-( .1 uz.^ii.,ik.totie.

iliu ičAi.-^Km jjn.'JŲSc 
Ltt Jyi&L C* čtl \ .* ILt, •

paveikslą <«T»ž.i:isiu 
ųCiiN ui

:.c.__ '_ —

su : avo brobų. Izidoriaus 
Narvatsn. i '1 .
.. Kuršėnn niiesteik 
vei. ’ t""ts. ,.i, v. i utį., ausi

wi f . -a >.«•• .nik A V,
,a^a. o,ar.,u reiKu a

\.\'l.\NAb NARVAisAo 
, ->■■ St. Ircenolo, j.

i

LIETUVIU LAISVĖS MOLĖTOJI 
DRAUGYSTĖ. UAUKEGAN, ILL. 

Valdyba:
Pirmininkas Vincentas Gabris.

726 McAIiistcr Avė.. Maukčiau. III. 
Pajrelbininkas Karolis Diniša,

716 8th St.. Waukc»ran. III.
Užrašu rast Konstantine Tuutvaiš,

1218 So. Lincoln St.. N. Chicago, III.
Turtų rast. Antanas Salucka, l '

S10 Sth St.. Waukegan. III.
Iždininkas Kazimieras Vaitekūnas,

726 sth St.. IVaukesran, III. į
iždo globėjai: Jurgis Petraitis.

907 So. Jackson St„ IVaukegan. 111.; <
Kristopas Pačiuiis, ']

832 So. Prescott St.. IVa'.>ke"an, Iii. ] 
Knygiai: Ambraziunas, ,i

S 19 So. Lincoln St.. IVaukegan, III.; '
-Juozapas Lingevifta. ]

11J0 Porter St.. NVaukegan, Iii. (
Maršalkos: Andrius Delkus,. I]

1032 S. Victoria St. N. Chicago, TU.; ,
Jonas Jokūbaitis, ll

17 Picidiily Court. Wa:.ktg^r.. Iii. į] 
tsusirmkin'.aį ,.i. i.,u**a vaskutinį ne- , į 

de.uicni kiek*.ei.o inenesio. 1 valanti*. < i 
no pietį', f '.40 ' Lt . • 2 _
**'-ą-*—, **— - - ------- —

LIETUVIS
Valandos: nuo 

nuo 
nuo

v

Tek: Richmond 1418 t

Dr. David W. Rosen I
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir® 

Rusiškai. Į
t.YDO CHRONIŠKAS IR f 

SLAPTAS
V ALANDUS: 

? iki
2 iki
7 iki
HAMOVER ST. 

BOSTON. MASS.

LIGAS.

Nuo 
Nuo 
Nuo
KJ

10 ryto.
3 dien*.
8 vakar*

I
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MERRE CARTiER’S

|£&,£g^n>

1

’t'V-

gdalena ! 
mano die-

LINE 
.'•lašt;.

rijų kreipkitės prie Lile 
vietinio a/ent-.i arba j
HCLLAN1) AMERICAN
8S Statė Street. Isoston.

I Pabaiga)

Kunigas.—Mągdaien, Aiagdalci 

—Tai buvo mano 
paliko šaukdamas

.Magdak-na.
jis niaih- 
.Magdaleti

Merkis h kunigą).-—Ar tu gu 

žiūrėti?
Alena.—Magdalena, brangi M 

Magdalena.—Mano vyras bu” 

vu— ir jis apleido mane!
A Iena t i kuri igą).—Ku m i n k t- 

jos veide!
Marė. —Kankynės, kankynė, 

(lyg pamišus, drasko bailiu 

si.)
Kristė (i kunigai.—Ramink . 

Merkis.—Eik prie jos!
Marė.—Aš juos girdžiu mai

nų nuo Dievo tarno.
Merkis.—Jokio ten Dievo net 

žmogaus įvirta meilė, kuri 

dikis.

Kunigas (lyg iš sapnų pabu 

Dievo kalbą aš girdžiu?
Marė.—Tai buvo nusidėjėlis ;

Kunigas.— Ar tai Kristus vėl 
gaus balsu?

Marė.—Kaip jis kitaip gali k 

Kristė.—Kaip lik iš žmogaus 
Kunigas.—Tiesa, man labai 

ba, vaikeliai. (Pasiremia ai 

šis da

ją-

ir
:s ir

Marė.—Senai.'

MatMakna.— Ar tu—iis
•••
,ro balsus; Ktndgas (ima už ranl 

’Magdalen, Prįė tavęs!

į Marė.—Alano vyras neg;
j tai šaltai(MerkK.—Kalbėk i ją. kt

Kristė (prigelbėdama Magdalenai 

l»ėk balsiau.
I
Kunigas.— Magdalen!

A4agdaicau (pakelia galvą, žiuri i jį: grįž
ta ja: j;iuny>tr veido išraiškoj. Su nirik- 

ir šypsena akyse suklykia).—Mano \ . - 

ras! il'uok. jam ant rankų; jis itiėmę-'- 
guldo ant baltinių, Kristė prilaiko.) 

,s.—Mieliausioji!

i-—-Jis sugrįžo. Mano mieliausi.-! 
i iii yra didžiausis skausmas na-ilr-

ujant dova-

:?.).—Ar

lik 
ku-

lai

ve! 

žaibėjo žmo-
»etas. te

prie

Siūti, 
girdži
aplėk

bet darbas 

savo numy- 
; mane, kad

>avo ranku.

1 tl

Kliftig;
Magdalt n
Marė.—T;

je.
Magdalena.—Bučiuok mane!

Kunigas
Magdaleną

ii tavęs, 1

ą»

Ar aš dar gyvas? Ar 
Magdalen! (Artinasi 

gerinami.)
Magdalena (bando vis 

puola iš rankų).—.Aš 

lėtinio baisa. Bet jis
v V

atradus Dievo kelius.

Kristė (i kunigai.—Imk ją ar.

K u nigas.—M agda ien!... 
Magdalena.—Kas mane šauki; 
Kunigas.— lai as—as... 

?»'agda‘cna (žiuri i ji).—A.r . 
keliatas metų atgal? 

Kunigas (klaupiasi prieš ją.) 
Marė.—Meldžiasi, žmogelis: i'ai kurių šir 

y dyse yra geras Dievas.

Kunigas.—Brangioji Magdalena!

Magdalena.—Alano vyras senai jau tai] 
kalbėjo!

i nenumirei

(buč-u.odamas).—Nkg-dak-mi ’ 
(gesdama).—Aš negaliu girde- 

a’bėk balsiau!
Kunigas.—Aiagdalen! Alagdalen!! 

.•iagdaiena.—Aš nematau tavęs. Alena, pa
šviesink lempą! Tamsu, bet jis su ma
nim...

Merkis.—Ji miršta!

Kristė.—Jos •• ievas su

Merkiui kaklą, klupai 
Ienos.)

M a gd a iena.— Lai ky k d ručia i 
liausiąs. Aš laiminga esu !...

aiarė.—Jau baltiniai pabaigti, Alagdalen. 

3Ierkis—š-š-š! .Ji negali atsakyti. 

Magdalena.— J isai sugrįžo—vėl

(Miršta. .Viena verkdama clen 
dą. Visi klupo ja.)

Kunigas • Keičiamasis).—Aš sugrįžau atgal 
Kriste!

Kristė.—Taip, tėve.

kunigas.—Aš esmi tavo brolis! (Užsiden
gia veidą rankomis.!—Merki!

Merkis.—T ėve!

Kunigas.—Mano palaiminimas judviem.

-—Kas atlipa laiptais? 

Girdisi žingsniai ant laiptų!
si žiuri Į duris. Girdisi kartotinas barš
kinimas. )

3! arė.

Kristė

Sveikatos Kampelis.
KARBON KILAI. D

Apsireiškimas kelių kai- ou 
bonkulų atsilikimų prie ne- t 
paprastų aplinkybių ■ 
kia priežastį tikėti, jog toji 
liga yra nauja ir nesupran
tama. Bet ištikrujų tai yra 
viena iš seniausių marų tar
pe -žmonių ir žemesniųjų 
gyvūnų. Gydytojas randa 
ja esant ta pačia, ką ir 
votys, aprašytosios antroj 
Mozės knygoj. Ją mini Ho- 
meras, Livijus, Piinijus ir 
Plutarchas 
žinoma 
naminių 
seniaus 
gaištinga

sšamos į mares; o jei lei- 
iis joms nusisėsti ir išdžiu- 
!, tai jos bus tokios užsi- 

sutei- krečiamos kaip ir buvo.
Karbonkulas, kaipo gal- 

.vijų liga, paskutiniais me
tais yra gerai ištirtas, bet 
jo apsireiškimas tarpe žmo
nių atkreipė i save domę tik 
paskutiniuoju laiku: nors 
jis yra aprašytas didžiumo
je gydytojų knygų, bet dau
gumas gydytojų nėra apsi- 
ražinę su jo apsireiškimu, 

neapsipažinimas su li
ga yra didžiausia jjavojaus 
versmė. Turint paskuti
niais keliais metais ištobu
lintas apsisaugojamąsias ir 
gydomąsias priemones, nėra 
ko bijotis karbonkulų.

Karbonkulas gali apsi
reikšti pas žmogų trijose 
formose: iš lauko, viduriuo
se, ar plaučiuose. Iš lauko 
užsikrečia, jei idrėsktoji 
vieta susiliečia su oda ar ki
tu kokiu liga užkrėstu daik
tu. Viduriuose

" las gali 
; i maistą, 

bonkulo gemalai: o i plau
čius gali įsimesti kvėpuo
jant liga užkrėstą orą. Ši
ta paskutinė liga senai yra 
žinoma Anglijoj kaipo ”vil- 

■nu atrinkikų liga”—mat ten

I

I

Amerikoje ji 
daugiausia kaipo 
gyvulių liga, bet 

ji buvo labai pra- 
žmonėms. Kar- 

bonkulo epidemija Neapolio 
aprelinkėse 1617 metais iš
naikino 60,000 žmonių; San 
Domingo 1770 metais 
15,000 gyvasčių, ir 
kiekvienoj Europos 
karbonkulo rykštė 
savo pėdsakus.

Karbonkulas yra liga, pa- 
gimdoma sėklos gyvuojan
čios žemėje, kuri beveik vi
suomet prikimba prie nami
nių gyvulių. Liga yra labai 
pragaištinga avims, bet pa
prastai nuo jos išdvesia 
daug galvijų ir arklių.

Karbonkulinės sėklos ga

li išgyventi žemėje apie 20___________
metu.ir todėl jas yra sunku didelės daugybės avių kai- 
išnaikinti. Geriausias būdas 
disenfektuoti tą žemę, kur 
karbonkulas vra išsikero
jęs, tai užleidžiant lauką 

vandeniu. Sėklelės išplun- 
ka ir ji] galima nusikratyti, 
nukasus grabes iki didelei w _
upei, kuriomis jos .yra nu- formos ilgai buvo laikomus

atėmė 
beveik 
šalyje 
paliko i

i
I

■. »

m

. v< ”*

mane, mie-

UŽDANGA.

sitas
GV

karbonku-
atsirasti valgant 

kuriame yra kar-

Ii r. yra renkama ir suskirs
toma i rūšis. Taip nat liga 
senai vra žinoma šitoje ša
ly. je vilnų ir kailių amatuo
se. ypatingai avių ganyki o- 

pietuose.
Vidurių ir plaučių ligos

Ar Nori Kad Jusu Šeimyna Butų 
Linksma Ateinanti Pavasarį?

Jeiru jūs esate viena iš tų keliu šeimynų, kurios dar 
i.euiry aulvuiubiliau>. lai nėra nei mažiausios abejones 
kad jos bandysite šį pava-arį įsigyti.
žema karna ir moderniški automobiliai kaip Chev- 
lolet yra raiima įsigyti ir šeimynai su n« dideliumis į- 
i.laukumis. Mumoai kitų šeimyną gali paliudyti jums, 
Laii geriausia yra lureu < ht--.ri.let. Apie visokias gam
ins grožyt»c.- ir kitus gyventum patugun.u- prisieina tik
tai pasiekauyli ir pasi/iurėii paveiksluo-e pakol jus ga
lite liuo-ai Casigatni prie jų.
lš-t pavyzdžiui jeigu jūs jau galuutiai e-ate nutarę į- 
sigyti C hevrukt šį pava-arį. l ai Ui- dar nereiškia, kad 
jūs tikra: Įsigysįie. Kiekvienas surištas .-u automobilių 
oizi.iu eai: pasakyti jums. jog. i tuk-taKviai šeimynų iš- 
Ukrtijų negale, i-igyti aetoi:iubiiiaUs šį pavasarį. Tas 
ai-ikart-ija kietvierią oav::~arį. y ra tiktai du budai, su 
kurių pa elba gaiš užsitikrinti kad gausi t hevrolet ši 
pavasari kada Lvietkos pnidės žydei; ir pavasario garn
iu traukli 
bar, arba 
J< iJU jfis 
< tiri rolei 
kia jums 
lensvų -ąl>gn 
kol moki.
į-itėmykire šita mūsų pranešimą ir mes sakome tą tik
ai dėlto, kad išvengus ne smagumu su pristatymu jums 

atiii:n:i:b:i-.<us šį pavgsrį ir kad jua:- nereikėtų laukti, 
;ai ežsi-.ikvkite <'4ie-, rolei liAtlAR.

hamo~ t
‘.uperivYr E.c?.<J«cer . .
>uęcnor*I Menat; 
Nvpcrior L trHrv Cuupc . 
Sunerk'r 4 Coupe .

Ftaher

įrauk. jumis į- L.uLus. tai yra tie: pirkite da- 
užsakykite iląhur.

i:---alit<- \i>ų pinigu užsimokėti dabar tai Lile 
pardavėjas padarys su jumis tokia sutari., ko- 
iū:kur<ii.:usie.. Jus net nu-is’.ehėsile ar.t kokiu 

;-a«ir.tą gauti Che v rolių ir naudoti ji pu-

. o. h. i »ū»‘. Michisa
• O OCiŠPC
. 495 > ujkerii*r <vxr*<n
. (-40 Suve-ior Lx*bt 1
. 725 Uulžty Exp»ek* 1

Bcdiea oa &ii Cux-.cč Mode'a

Chevrolet Motor Company, Detroit, Micnigan 
Diciuon o/ (jeacrul Motor* CoiporuUon

s?is
395
4*5
550

I

’frumj tte.iis kebas
Rotterdamų, j ir iš visų

LIETUVOS
Savaitiniai išplaukimai Puikus 
parankamai.

Mes pagelbsti! s išgauti rei
kalingus dol. u r, tentus t-eb>in-..-> 
afi'le.vinis r. Mušti reor-' t—” vo
lai aprūpina oasazieilu.; visu 
kuom, muo pradžius iki pabai
gai kelionės.

Krinas ir laivų išnku:! inttts 
pa-ijnė’ain aot latreikaluvimo.

DeK-i rezervaciįų ir informa- 
•vieno

£
✓

i
I

GYDUOLĖS
NUO K \T \RO. PERSls UJO MO 

IK VISOKĮ! NFGtl.KJiMi.
Susideda iš

GYDUOLES
NUO VISOKIU SILP

NUMŲ'

Padirbtos jos yra iš senu garsių 
gyduolių nuo persišaldymo ir viso
kių negalių. Jos sudrutina k’.atą ir 
suteikia stipruma. Jo.- apsaugoja nuo 
persišaldymo ir kitų liftų, pasilieka- 
vojant savo gaivinantiems sudėti
niams.

Malonios gerti ir gaivinančios.
<UDDYER & JOYCE 

Broadvtay, So. Bisitut, 
PAl L A. EG kN

> Cambridge St. E. (’ambridge 
STANDAR1) PHAKM U Y 
So. Main Si., l all River. Mass.

AIM ECE POLSKEJ SI'ARK A, 
1080 Acushnet Avenue, 

New Bedford. Mass.
VERNON DRUG CO.

Millburv St., \Vorcester, Ma] 
VERNON I)R U G CO. 

123 High St.. H-.-lyoke, Mass. 
BAY STATĖ DRL'G CO.

Palater. Mass.
STEPHAN F. (HAMBERLA1N 

Andretv Sųuare. So. Bostcn, Mass, 
DAV1D CABIT 

100 Salėm Si.. Bosion, Mass. 
LI TU U A N L A N P H A R M A C Y

15 intervale St.. M^ntelio. Mass.

141

215

9S

Mass.

.ss.

CUNARD
tš BOSTONO Į LiETOVĄ 

per Livcrpool, 
ant naują, dideliu, puikiu aliejų* 

varomu laivų:
Al SONIA .............................. Kovo 2£
S( J liti A .......................... Balandžiu 27

Greitas patarnavimas į Lietuvų ir 
i visas Baltijos, valstijas. Puikios vie
tos, sferas ya.gis.

Taipgi i.’ Xew 
prižiūrėta kelionė 
Baltijos vaidijas ka 
jų marių mii 
Sortthasn piene.

MAl’RETANIA, AQU1TANIA, 
BEBENGARIA.

Taip;<i rcjrtiliariąi -plavLimai tie- 
siosf į Hamburgą art nauja • 
varomų laivę.

tJ-čia Liesa:
J llaniburgiĮ J103.30 JFiHav.ą 

Karės taksai $5.00.
CUNARp piaųrima: orderiai 
kam; Lietuvoj pareitai, t:žti, 
o-c-rai Bei informacijų kreipkite; j rie 
vietinio agento arba i
<1 NARU stea.mshii*

126 Statė St.
Roston, Mass.

Yorko, ypatiškai 
i Lietuvę ir visas 

sabat.ų ant t ri
tu, su persėvhatu

aliejum

$1CG.5(

’ŠH.O- 
krinta. ,

co., Lt<L,

?4i»

S irlAil'SNTS 62

kUDIKIv
)Vės skYI

k DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR. JŲ 

z

Tttl. So. Bostoa 50S-W
DAKTARAS

A L KAPOČIUS
LIBTUVYS DENTISTA9.

VALANDOS Nao 9 iki 12 d:ot>».

♦ i!
i

A. jšG?

pi agąištingomis, bet dabar 
jos pasekmingai yra išgydo

mos serumu.
Ilgą laiką skiepijamasis 

gydymas, paremtas pasteu- 
i’iniu metodu, buvo vieninte
lė priemonė kovos su kar- 
bonkulu. Bet nesenai pada
rytieji pagerinimai gydymo 
duoda vilti, jog ilgainiui ši
ta liga bus visiškai išnaikin
ta. Svarbiausiomis priemo
nėmis, kurios bus panaudo
jamos šitos ligos naikini
mui. tai griežtas peržiūrėji
mas gyvulių, tinkamas nu- 

: kišimas užkrėstų lavonų ir 
nuplovimas užkrėstos- že
mės.

Kliūtis su pasteurinių se- 
Timu buvo ta, kad jis neiš- 
aikyGavo ilginus kaip vie- 
tus metus, o kartais neveik
davo ir po trijų mėnesių. 
Bet nesenai šioje šalyje se
nimas tapo * ištobulintas 
T.ip, kad jis išlaiko labai ge
rai ir labai gerai apsaugoja. 
Šitas serumas padarytas iš
traukiant pasveikusio už
krėsto arklio kraują.

Tose vietose, kur gyvu
liai suserga karbonkulu, gy
vulius reikia skiepyti tuo se
rumu, pakol jų liga negali 
įveikti, arba reikia apdaly
ti žemę.

Karbonkulo gemalai yra 
baisiai gajus. Po geram vi-

■t 

_________ .. 
rinimui vis gyvi. Jį visiškai 
sunaikina tik ėdantis subli- 
matas. Sutaisymas odų su 
šituo stiprumu yra vienin
telis būdas apsaugoti nuo 
užsikrėtimo.

Suvienytų Valstijų val
džia su atsidėjimu rūpinasi 
prižiūrėti, kad šita liga ne
būtų įgabenta su Įgabena
mais daiktais iš užrubežiu.

F.L.I.S.

ITALIŠKI ARMONIKAI.

ITALIŠKUS ARMONTKUS.

Mes išdirbame ir importuojame 
•okiu rusių rankomis dirbtus

sviete. I I F
yra geriausi armonikai

Nuo 2 ik: 9 rak.
NEDRŪTOMIS: 

f; Iki 1 v. pa p<h«
Seradomis iki 12 3i«&v 

Ofisas "Ke’eiviu” caw.* 
2S1 Broadwav. tarpe C ir D st.

SO. BOSTON. MASS.

1

Neimkit kitokio, kaiti ttfc to 
paveiksią.

NAL’JV PLUNKSNŲ LOVOS 
Gauk Didelę Barjerų Kny 
gą Dykai apie naujas, sa 
n i tarės plunksnų lovas, 
pauliškas ir patalus. Mu
su išdirbystės kainos nu
žemintos. Mes duosime 
jums musų plunksnas 
ant 10 dienu išbandymui 

... ir apmokėsime oersiunui-
.-altame ar šiltame nio g-šas. Musų kostume-

’surine pusę su iru- r;3į užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
s druskos, ir išversk reikalaudamas Bergenu Knygos ir 

k su druska, kad plunksnų sa re palų. (-
American Feather & Pillow Co. 

Bent. C.. Nashville. Tena.

■mzit KALVU po VARTOJIMUI
* . :-•• i^rto.'iir.o prašalink čiulpa-.

. i ji šaltame ar šiltame'
Jitkii?. Patrir 
.vi v. ii a vaikom 
•rpk.it’k ir patnr
.dm!-, a, pavirink yrnkias mi«:

t iuipikųs tuoj inr- sausas kaip- 
r. i is vf-Juiu-io vandens. Jdčk

j stibi ir
-ua L-r
r.; dat
:lp.

- ‘Juik-io vandene. Įdr
. i. ri buvo pervirinta ir 

:K ii..-.ų-ų ir laikyk jį kur 
Avi--■>>. Urm vartojimo 

ikiu vėl per niauti. Gerai 
prii ngti; keletu čiulpiku. 

• ■ ; į .itiSku įvairios nelai-
■ :.ni urėti ant rankų šešias 
ir dvjlika ciulpii-v. Prie to, 

tuonių uncijų miera ir bon- 
<-. t:: muk

uvų.nv 
įlės. T 
.•nkui

T\

!.ViM
F: 
k S *

Ta! .
Ant 10 metų gvarar.taoti. Musų kai
nos žemesnės negu kitų išdirbėję. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Kai- j 
kniauk katalogo, kurį pasiunčiam į 
LYK AL t

RUATTA SERENELLI & CO.
Blue Islano Ave„ Dept. 24 

Chicaso. UI.

LL.OYD
Savaitiniai išplaukimai i 

LIETUVA
NE\V YORK—BREMEN 

Art puikiu I aivų
Ol.l M1M S—,- fl t'TG ART 

—?dl NCHEN 
ir ant kitu vienos klesos lai
vų. Pagerinta trečia klesa 
Parankus, uždaromi kamba
rėliai su 2 ir 4 lovom.

Reikalaudami laivakorčių 
kreipkitės prie vietos agen
tų arba į

NORTH GERMAN 
LLOYD

192 M'ashington St 
bostoa, Mass.

MOTERIMS IR MERGINOMS!
jų* turit Geltomis plaukus! 6 g;d jrt^pkuk.Ti 

Ar hnš.. ndti-.it Ktul’. Anksim-s parves: Jausti pliekai ai 
kai Raudoni! ViervoK nežiūrint, kokiem sfrilvvs jie 
ph-iskancoLS yaiiiu.ikinti j i !

Ruffles atliks tai. tik laiku nuo laiko juos rai
Nežiūrint ,tr jus suvo plauku t <!?.r tehedėvii gnpincus į -kasc 
suktus i mazgą. ..r gel jau esat trumpai n is'kirfy. \d-rx’L j 
lite <hic!.-ti. k ui n«*švari<.«, iškri- <> pb s-!/♦;’ j-.?s
da * Jums icTėj .ės kentėti r.esasjaeumo dvb-i •licž’-jimT. ir.tr. 
galvos C’ios, jei naudosite Rafrlcz.

Netikėkit r.tnsn žodžiui. NvfltJy’- it €'•■». l«c»u- i > pa/-;n^ p»r- 
sit’krinkitr, kad R't f f les yra mir.-na priešą pleškami ir kariu y.a 
puikiausiu plakų tor.iku, koki tik kada esate naud»);e - <-a!ina 
gauti a' |iekū6?.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 Šo. 4tb Street

' -'utį WtrW
ę. -vi

S l te

Kili’ PRIRLNGH KŪDIKIO 
MAISTO BONKUTĘ.

I’: ■ ;vn:i,mo kitas svarbiausia;'.
- yra tei'i :‘.ras nusaikavimas

. imt- mas. Kuomet varto-
• _-.!>ii-■ v. kondensnetas pie_- 

; tu:: nrnueruotas pilant ts
i ir žiūrini

bt t r.- pervirš.
• .įprasti,

■ ’ kr-n-t, je
!■ pi-r -.Kai

"r penėti
' :<-k šauksiu į t’fk

e. -; : reikia
a...uo< 1 ielyieąą

uoto pi?
■.. i

J pė~ų. 
k u d i

- 'daryta
. -jk jje - 

pu< dc-p
-ari tur
•d liadr

•ar uok vb
.u: i.- verti 
r •irintr 

: -n pilk 
Un'ųšyi:'

ro pilk šitų
• a be utę ir 

č laiką.
'■ • • i. ■:!'.. a '

•xl

1

i,

kad pribės- 
....... Lengvai ąa- 

oėl nereikia šaukštą 
.-.svarsty s-i kiek prie 

nereikalingo, 
sako -imt: 

ir tiek’ tlĮi- J 
labai aiy-.

_________ šaukštuką 
o kaip pamokinimai 

>-eikaiaųjann kiek: 
Į .uti stiklą su virintu 

‘us prilipusia pieno 
..-•va;- turi Lirti.lai- 

: toje ir kieta; P’i- 
,.r .stikline. Vartoja

te rėti smetonts var- 
nuo sukrekejimų 

ą vandeni (n< van- 
.. bet VAj, kuris buvo 

dabir vėšttsl inie- 
vena. tik žiūrėj, kad

• u saiką, o i,V’oe.r 
-.isltn srerai iki :šsi- 
nilk šita maišymą i 

uždėk tuojau-. 
Sumaišyk tik 

vienam penėji-

S*ltrtar*» liftas šydo.
Tai daro ne is pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą 
Kurs, tik vartoj* Salutan;!

♦
i
»

1
1 V JCiNrų-CSVIC: ■a'šVri ’-O

HAI-1BURG?’ £8£AXT I INE

Br^klyn. N. Y.

1 Įsaltkl.-i:
sllptiusj t-veil-u; vy- 

• niekas mgu tam
• ‘ p' -e gyvenimo'Isi'i-S-

i atp maistas, i’odel jpRonea 
•* •‘■...■.i nawr; <-!<sperirr.entavy. M-

i žmoni- nerizikuoja. Je’ ro<\' 
tiro Įreno nėra jie nesikvaršina, bet 
tuoj imusi Pmr.. Eagle Brand Pie- 
•--‘- , ’a.-; * ;,u<io1. T>*-įtyj-imu tiekos mi- 
1 mu l.-miikiu per paskutines tris 
gf-ntkartes.

»• 
u

TRUMPIAUSIAS KELTAS J
LIETUVA

Laivai išplaukia kas -sąvaite. 
Geriausi musų laivai

"Resolute”, ”ReIiance”.- ; 
”Albcrt Bailia". "Deutschland” 
veža L TI ir III k'.esų pasažie- 
iu«. Taipgi populeriai laivai 

’’M<iur>t Ciay”. "Cleveland”, 
’MVestphalia”. ”Ransa” ir 

■’Tliuringia”.
UNITE!) AMERICAN LINES 

.JULIUS aOTTENBEKG.
2G0 lltnover SU Boston, Mass. 

arba pas kitus aįrentųs..

t•į

t

r

S&lutarų Biterj žmonės vartoja jat 
•«r 16 metų nuo visoljų pilvo ligų ii 

zėrisi jo erebėtino.-ns pasekmėmis. 
• adangi neranda jam lygaus, nei ui ' 
’j viršesnio. Paristengk įsigyti jc 
•liteli, o mes užtikrinam. kad su juo- 
:ni nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį ■ 
ik vidurių nesmagumą jauti, kreip

kis prie savo aptiekoriaus reikalau- ' 
darnas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaua adre
sų, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO., !»«., 

Dept. 18
17«7 S. Habrted St.. lAlrarv i u

i

t
i ..noilt'iai vartojami Colgate

• '• • 1 ■ I • ...nr.r’y yru švelnus ir
t-l; n. i -.Igat. ai,d Co. neg-Aiii Uiko 
t.«-i p,, ų... ._,jarį[jj jų Bany Tale
y ' u : 1 t,į; u p^tenkaDSnčūf da-
Ivku visom-- !'«.i,:oms. Jei rorite sa- 
Vi/ : (M o,, išlaikyti šviežia ir 
i - ' :u, ■ „rti-k-. Colgates ĘabV Tale 

-r’'- -u-r, ■> t;e i. Jųg pigius njiltcnus 
ko vi t 4 j
I__________

Skaityk įio„, straipsnius La* R’* 
va.tf ir pasidtV ateičiai- I

K

I

• ■ 1. 
»; ■ r

PLAČIAI PAGARSIU LS 
LINIHENTAS

Kaudojamat r.no diettiai:.’!’! sjnari-i 
ir nu;s .uių.

N’no skausmų krutinėję ir p»£hje«*. 
Kuomet r~b m o lizinas jūsų n» .s-. 

KutraukU j mazgą.
XuramininruJ drebančių. duX38£*y 

neurubrijos gnaibymų. 
Nuo išnarirdraų ir l jmtiš'tatj. 

Nuo dieglių ir skanemij. 
Patrinki* jucoi —x Pravys skausmą 

šdia.
Visuomet laikykit* bc.-JcĄ po ranka— 

niekuomet nepilt ■tvrti, tada j;t 
jux»S Ves reikalingai- 

&c. ir • Oc. už. beuką aptiekę 
F. AD. RICHTER & CO.

So. 4tb St.. BrooHm.N.T.



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.) 

’***'* i.....   .
Nauja didelė politinė byla.

Sąryšy su I ir II Seimo 
rinkimais ir remiantis žval
gybos gautais daviniais iš
kelta byla prieš ”Žemės ir 
laisvės,” organizaciją. Kalti
nama apie 50 asmenų iš 
Įvairių Lietuvos vietų, kurie 
buvo pastatyti kandidatais 
Į Seimą ir šiaip yra Įtariami 
kaipo jos vienminčiai. Tar
dymą veda ypatingai svar
bių bylų tardytojas. Kalti
namieji paleidžiami iki by
los, padėjus užstatą. Dalis 
suimta ir sėdi Kauno kalė
jime. Jų tarpe Mykolas Ja
nuškevičius, Feliksas Sulto
nas, Jonas Stepaitis-ir kt.

manė jie padaužyti žydams 
langus ir tas darbas su pa
sižymėjimu buvo atliktas 
naktį ir 23 i 24 gruodžio die
ną, 1923 m.: žydų liaudies 
namuose buvo išdaužyta 27 
langai. Taip jie pažymėjo 
Kalėdų šventę.

Ar valdininkai tarnauja vi
suomenės naudai?

UŽPELKIŲ STOTIS. Į Už
pelkių stoti suėjo keleiviai 
laukti traukinio. Dauguma 
buvo naujokai. Delei pūgos 
tą dieną traukiniai vėlavusi. 
Nesulaukdami traukinio ke
leiviai klausia stoties virši
ninko, kada ateis. Atsako
ma, kad jau Pažerunuose. 
Bet traukinio vis nėra. Kiek 
palaukus keleiviai vėl klau
sia. Tuomet atsakoma, kad 
traukinys visai neateis. Nu
sibodus laukti ir norėdami 
išaiškinti padėti naujokai 
nutarė kalbėti telefonu su 
Šiauliais. Stoties viršinin
ko padėjėjas Misiurevičįus 
prie telefono neprileido, nes 
pakalbėsiąs pats. Na ir pra
dėjo kalbėti. Ne tiek kalbė
jo, kiek krėtė juokus su ko
kia tai panele ir ironizavo

’ \ . Pasipikti
nusiems keleiviams p. Mi-

t Rinkliava.
BUTRIMONYS, Alyt. aps.
Nesenai per vieną jomarką 
čia darbo federacijos klap
čiukai darė rinkliavą neva 
mokyklų naudai. Nurodžius1 
vienam piliečiui, kad surink-jčiasi. 
ti pinigai gal eis agitato-; piktinasi, sako, kad ant ka
riams apmokėti, vienas fe-jnigo ar jo gaspadinės kas 
derantas tuoj šokosi prie jo, į ką pasako, tuojau Įtaria hol- 
sakydamas, kaip jis dristąs Į ševiku ir veža kalėjiman, o 
ką nors sakyti prieš darbo,dabar niekas nežino iš kur,; 
federaciją, nes įuom ižei-įnei kas ir maitina, kaip po- 

džiama Lietuvos valstybė na.
ir už tokius dalykus reikia, į ---------------------
girdi, i kalėjimų tundyti 
Tai, ' ‘

save

kokios nuomonės apie 
darbo federantai.

lų gale Sklioriškių kaime jji^u savo broliu sutartinai 
agitavo už ūkininkų sąjun
gą. Pa trumpo laiko nuė
jus atsiimti pinigų, pasiro- 

idė, kad "Įgaliotinis” dingo 
■ draugo su padėtais pinigais. 
I Kitiems nunešta po kelis 
tūkstančius dolerių.: yra 
vargšų, kuriems žuvo vie
nintelis turtas. Sąryšy su 
ta byla areštuotas piktada
rio brolis ir dar viena pane-[ 

lė.

suėmė ir pristatė milicijon.
Dabar jau bus apie mėne- 

sis laiko, kaip tas monelni- 
kas sėdi vietos milicijoj 
šiaulč/iuose ir čia gerai jau- 

Darbininkai tuomi

Suėmimai ir kratos social
demokratų.

Biržuose suimtas ir atga- 
bentas Kauno kalėjiman 
Biržų spaustuvės darbinin
kas Jonas Snarskis. Gyven
damas Alariampolėj, o pas
kiau Biržuose jis yra žino
mas kaipo socialdemokra
tas. Suimtas Snarskis sulig 
skundo vieno Biržų moki
nio, buk jis dalyvavęs ko
kiame tai slaptame susirin
kime. To užteko, kad Snar
skis butų suimtas ir paso-‘keleivių adresu, 
dintas kalėjiman. nusiems J ' ‘

Kaune viena naktį iškrės- siurevičius patarė duoti te
tas butas dr. Grybo. Jieško- legramą. Keleiviai, visa die
ta uždraustos literatūros, ną apvilti ir pritrukę kant- 
Nieko ypatingo neradę rvbės, 
žvalgybininkai išsinėšino.

Kokie pinigai ir kada bus 
išimti iš apyvartos.

pradėjo išsivaikšti- 
nėti. Išėjus keleiviams na
mo, neužilgo traukinys at
ėjo. Tokius šposus gali da
ryti tik nekultūringi ir ne-

Keistas i vykis. 
KAUNAS. Sausio 2 d. 
nant man iš darbo per stoti, 
sulaiko mane .milicininkas 
ir reikalauja 3 litų, nepa
aiškindamas, už ką. Aš at
sisakiau mokėti 3 litus ir 
pakviečiau milicininką i 
komendantūrą pasiaiškinti. 
Dežuruojantis žandaras pa
prašė milicininko ir manęs' 
apleisti komendantūrą, nes! 
tai ne jo reikalas. Tuomet: 
minėtas milicininkas mane; 
areštavo ir liejiė su juo vyk-' 

ti i nuovadą. Aš nesutikau 
ir nuėjau i I klasę nusipirk
ti laikraščio. Man einant 
per salės prieangi prisista
tė antras milicininkas, abu
du milicininkai mane areš
tuoja ir reikalauja 6 litų.! 
Aš nieko nesuprasdamas ir j 
norėdamas išvengti tokiame 
šalty areštuotam keliauti Į 
nuovadą buvau bemokąs 6 
litus, bet mano laimei prie-i 
ėjo stoties budėtojo pade-; 
jėjas, kuris išklausęs viso1 
dalyko sudraudė milicinin
kus ir mane paliuosavo.

valstybė i na.

— Piktadarybė banke.
PLUNGE (Telšių ap.). Per
eitų metų spalio mėn. mies
tely pasirodė banko skelbi
mai, kad priimamas Įkaitas!

• auksas, sidabras, doleriai,’ 
anglų svarai ir kita aukšta!

■ valiuta, žmoneliai apsi- 
> džiaugė—girdi, dabar litų 
nėra, o vienas kitas auksi- 
nėlis iš senų laikų dar ran- 

i dasi. Kai kurie dar abejojo, 
! bet kiti atsiliepė, kad. tą 
i banką ir kunigėliai giria. 
, Buvo tikiu, kurie ištraukę 
i iš sientarpiii nunešė ban- 
kan Įkeisti paskutinius iš 
senų laikų užsilikusius sun
kiai sutaupytus savo auksi
nius pinigus. Mat žmonės 
litų neturi, uždarbio nėra, i i 
o valgyli reikia. Pinigus! 
priėmė pasivadinusis banko! 
Įgaliotiniu. Tas "Įgalioti-- 

į nis” vietos 
į pažįstamas,

ei

Valstyliės degtinės mono
polis.

Pereitų metų gruodžio ’ 
mėnesy valstybinio monopo
lio Kaune buvo pagaminta ! 

j 137,995 litr. degtinės 40'I ir 
3592 spirito 95',. Per tą 
uat mėnesi parduota 497,- 
S73 litr. degtinės 40'< ir 
3583 litr. spirito. Už par-; 
duotą gruodžio mėn. degti-j 
uę ir.spiritą gauta 1,042,558 
iitai. štai kam pinigu nesi
gailima ’

i

Savižudystė.

Šiomis dienomis netoli 
Kauno gelžkelio stoties pa
simetė po traukiniu Pravi- 
niškio pradžios mokytojas' 
i?. Kekštėsas. Savižudystės i 
priežastis dar neišaiškinta, i

Granata miesto sode.
Sausio 20 d. apie 8 vai. va- 

žmonėms buvo,baro nežinomi piktadariai 
, . ______ , nes ne kartą • metė granatą i Kauno mies-
kalbėjo susirinkimuose, buk po sodną, kuri sprogo, bet 
visų nelaimių šaltinis Lietu-j ' 
voje tai žydai. Jis kelis me-Ui 
tus buvo mokytojavęs gim-p. 
nazijoj, o per rinkimus abu f

alos niekam nepadarė. Mi- 
icija apsupo sodną, bet nie- 
o nesugavo. Vedamas tar- 

vmas.

Lietuvos Banko Valdyba sąžiningi valdininkai, 

skelbia visų piliečių žiniai, j 
kad ji nutarė išimti iš apy-i 
vartos šiuos banknotus: ______

1) . Laikinuosius bankno- ap^ *
tus po 5 litus (baltuosius), r;___ \
Jie turi po tris parašus: (V.;rjnjnj?as žultauskas iš Die- 

Petrulis, Dulskis, J. Jaz-'vo malonės valdė šešis dva- 
dauskas) ir serijos raidę D.Įrus, Į)et ]{aruį užėjus dvari-

2) . Nuolatinius bankno-ininĮ<as išbėgo i Rusiją, pa
tus po 5 litus pirmojo leidi-; likdamas savo vietoje per- 
mo. Jie skiriasi nuo palie- j lėtini. Bet paliktasis perdė- 
kamujų apyvartoje bankno- tjnjs nesugebėjo ar gal būt 
tų savo priešakinės puses ■ nenorėjo gerai valdyti dva- 
neaiškia Jelijava spalva ų įyų. Tai darbininkai su val- 
turi vieną iš šių serijos rai-išžios pagalba ji pavarė su 
džiu: A.B.C.Č.D. 1 - ‘ ‘ -

Visus išimamus iš apy-| 
vartos l>anknotus Lietuvos j 
Bankas (Kaune) ir jo sky
riai priiminės pakeitimui 
nuo lapkričio mėn. 15 d. ikil 
1924 m. vasario m. 15 die-įžemės reformai, ir čionai

m. vasario 16 d. iki 1924 m.)ru, Tadaušavą ir Žuzapiną, 

U------------------2’■ _ : ir išdalino vietiniams darbi-
Visai nebebus priimama ninkams ir bežemiams. Da- 

nuo 1924 m. kovo mėn. 17 d. ^ar musų krikščionis turės 

——------------- .kuom pasigirti, ypač per
linkimus, kaipo žemės da- 

t - - - - •-

tus po 5 litus (baltuosius)

žemės reformos vaisiai.
TADAUšAVAS (Mariamp.

, Balbieriškio valse), 
šiame valsčiuje vienas dva-

visais jo sėbrais. Tuomet 
valdžia atidavė tuos 6 dva
rus darbininkams į nuomą. 
Kol darbininkai dirbo dva- 

įrą bendrai, tai neblogiau
siai gyveno.- Bet prasidėjus 

___ . • žemčc reformai, ir čionai 
nofL^Ėiktai Kaune nuo 1924jjgrg^—išparceliavo du dva-

Monelniką sugavo. 
ŠIAULĖNAI (Šiaulių aps.). 
Apie mus jau antri metai iš 
kažinkur atvykęs valkiojasi 
koks tai monelnikas—ame
rikonas, viliodamas iš žmo
nių pinigus visokiais budais. 
Vienam sakosi noris ūki 
pirkti, kitiems pinigų siūlo
išmainyti, kitiems parve- Į 
šias nuo brolio iš Amerikos - 
dolerių, mergaites vilioja i i 

Ameriką vestis, piršliais ei
na, koplyčias stato ir Lt.

Pereitais metais iš kun. 
Ragažinskio 50 litų išgavo, 
žadėdamas koplyčiai paau-. 
koti apie 1,000 dolerių, o iš 
bėdnų po kelis litus, šįmet 
r vėl ta pati istorija: iš vi-! 
;ai neturtingų darbininkų 
išviliojo, iš kito ir paskutini 
?entą (iš Leono 50 litų, tiek 
turėjo). Ne vienas po kelia
mą litų jam paaukojo ir ga-

iš šviežių ir tyrų žolių ir todėl neke: 
Atminkite, kad šią arbatą aš darau. 

dešimts penkis metus ir šiandien ją a 
pas apūekcrių Bulgariškos Arbatos^ 
bakse. arba aš pasiųsiu per paštą. Vi 
arba 3 už <3.15. arba 6 ui $5.25. Adrc 
sident, Manei Froducts Company, 45.

"Aš esu arti 60 metų, bet jaučiuos 
t;. <> kaip aš buvau 30 metų. Aš geriu 
1 < <-duka Bulgariškų Žolių Arbatos sy- 
1- • arba du sykiu sąvaitėj. Tas sutei- 
1 i:; man stiprumą ir jaunyste" 
T II. Vor. Sehliek, 
i: i;ų Želių Arbatos.

Crašalinimui šalčio imkit puoduką 
■ < karštos arbatos prieš gulsiant.
1 r-gas šaltis kartais persikeičia į 
.1 "iuenzą arba plaučių uždegimą, 
i :o ko tūkstančiai žmonių miršta 

: •; metai.
Serganti žmonės turi būti atsargus 
nevartoti aštrių, drastiškų ir tam 
■ašių gyduolių.

. iano Bulgariška Arbata padaryta 
jauti.
gintiems žmonėms per suvirs dvi- 

; to ja milionai žmonių. Reikalauk 
mano vardu, raudonai geltonam 
as didelis šeimyniškas baksas SL25 

■šokit man 11. ii- Von Sehliek, l’re- 
arvel Buildir.g, Pittsburvh, Pa.

■ako
išdirbėjus Bulga-

f

E-

kbvo mėnt 16 d.

Kratos. ■ ...
A. PANEMUNĖ: (KaunojYėjai, bet kaip ir kam jie tą 

i i «T. iėio'žeme davė? Tadausavo vie-
apsk.). Pa.-, u. P r -Litiniams darbininkams davė
madoų kratos, kad sausio y> H . rnkr;)v«iii nžkistn d iškratė jau trečia kartąPraimtų pakraščių užleisto 
Y; y J • -+- vnrnpr i dirvono po aštuonis hekta-
įs eiles Laurinaiti Norbei « didesne šeimv-

nehai nusiminė, nes neisma- 
'sakoj kad į n?-, kaip reiks. Įsigyventi 

- 'Kai kurie visai neturi vil
ties, nes išperkamieji mo
kesčiai, procentų augimas 
ir šiaip Įvairus apsunkini
mai iščiulps paskutini tur

tą ir paskutinias jiegas. Ku
rie vargais negalais ir pra
dės gyventi, tai per vargą 
ir pusbadi gyvenimą nieko 
geresnio nematys, 0 kur 

f pasidės našlės ir seniai, ku
inų keltos šeimynos yra? 
i Tuos paliko krikščionis Die
vo apveizdai. Daug beže
miu negavo žemės, kurie iš 
to dvaro žemės pragyvenda
vo. Pavyzdžiui, Balkevi

čius. Tunkus ir kiti beže
miai visai negavo žemės, o 
Seilius ir Narutavičius, lcu- 
rie turi po 30 margų, tai ga
vo dar po 8 hektarus. Tai 
taip krikščioniška trejybė 
dalina žemes. Ar ne laikas 

uumun-.v____ . mums, draugai, susiprasti,

O ką jie turi veikti kad tik organizuotu keliu 
kuomet m’alioriams eidami pergalėsim tas visas 

daVbTi užsidaro? Tat su- kliūtis? _

NESIŲSK PINIGŲ
NAUJAUSIOS MADOS 

Šilkinės ir J>ksu aovedžiotos 
VILNONĖS DRESiįS 

šilkinėmis

NENUSIGĄSKIT--
JIS TIK iE KO BAMBINO

Jis žino kur 
jis jo nori_. 
išemines i? .

BA-MBINTO
Įrej. S. V Pat. Biure.

vr?. nconv —pasekmingas—saldaus skomo
vidurių pa! ^.i.oiojas.
Kūdikiai e .ta ji. Jie net prašo daugiaus.
Jei jnsų k; nertrar.s, turi riptrnuktą liež'ivi,
•negali rat:i:-.. m-epoti. labai verkia tarri skausmų 
kankineum . u.; išvalykite jw j?is:emą su lengvu 
viduriu nei /> vooju. tokiu kaip Bambino. Jis JI 
ims su r.or ir daug g,rieti jausis nuo jo. J kelias 
valandas r .ulonus simptomai turės pranykti* 
CO-, 104-; So. dth Street, BROOKLYN, N. Y.

dina laiko Barr.bir.c—-ir jis žino, k:.<! 
.-.įdiki'-i Bambino reiškia tiek, k:e!; 

epos skanios vaisių koėė>.

PATARTINA LIETUVIAMS
Vienintele Ru: iškai-lietuviška 

pąrlorių Išdirbystė
MES PATARIAU JI MS. PIRM NEC.U JUS PIRKSIT SOFAS, 
MINKŠTAS KĖDĖS. PASIŽIŪRĖKIT MUSŲ 1ŠDIRBVSTES 

PIGIAS MUS KAINAS
Pariurių setas. įš 3 šmotų $90.00

K4Y PARL8R UPBOLSTERIKG COMPANY
165 CROSS STREET, PRIE f’OMMERCIAL STREET 

Važiuokit su karu iki Eaymarket So.uare. 
Telefonas: Richrnond 3546
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IR

(13)

V*

IB
$ V* <*
>* 
j:
<r

| Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado » 

!
L

MEDICINOS DAKTARAS

Specialistas Slaptų ligų moterų ir tyrų, kraujo ir skuros. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonas Havmarkct 33dtt
69 CHAMBERS STREET. ' BOSTON. MASS. I 

I

ratūros. Sąryšy su krato-: 
imis panemuniečiai Įvairiai • 
spėlioja. Vieni Sarsv, ( 
caug dabar priviso "bedar
bių” ir tie neturėdami ką 
veikti užleidžia žvalgybą. 
Kiti kaltina bedievius; gir
di, jiė ypatingai gadina ūpą 
ir tuomi užrūstina ’ čystos 
sumnenijos” žmonelius, ku
rie ir stengiasi juos pasalin

ti. L 
ko, kad viskas pareina 
Dievo rūstybės.

O vietinės davatkos sa-
• - ]S

Musų degutininkai.
SKUODAS (Kretingos 
sknty). SKUOUe vemm 
ta degutininkų sąjunga. Jų 
programa vasaros laiku bu
vo vaikščioti šaltomis nakti
mis, pasiėmus deguto įr il- 
goka pinzelį, ‘mahavotŲ žy
du iškabas, taip pat įsma- 
liavoti ant žydu durų kry
žius. Pereitą vasarą Skuo
do degutininkai tą darbą at
liko, 
žiemą

-■ X_____ ~ 1 SP'
’krityb Skuode veikia slap-

u -------
iakutčmis tik

$3.98
Pinigus už
mokėsit. kaip 
Ireses aplai- 
ysit 
Nepraleiskit 
ios progos, 
kreses dal
iai pasiūtos / 
r pritaikytos 
>rie visokio 
tuomens. 
’ia nereikia 
izikuot. nes 
ištikriname, 
■ad tiks. Tai 
ra didžiau- 
is bargenas 
ūsų gyveni
ne ant musų
HDEUIO IŠ
PARDAVI

MO 
šitos dresės 
lašintos iš 
Iruto vilno- 
io, kuris il- 
rai laikys. 
Su ilgom, šil
ku arba auk
su apvedžio- 
:om ranko
vėm. su tri
mis gražiais 
urikais ant

GARDžIAUSIS IR S\ EIKIAUSIS GĖRIMAS

kratinės. Prisiųsk laišką arba atvi
rutę šiandien, pažymint savo vardą, 
idresą, mierą ir kokios spalvos nori. 
Mes tuojaus išsiųsime reikalaujama 
irese ir kuomet. jus aplaikvsite, tai 
pastoriui užmokėsite $3.98 ir keletą 
centų už stempą. Jeigu nebūsit užga
nėdinti, tai prisfijskit drėsę atgal, o 
mes sugrąžinsime pinigus.
Spalvos: Juoda arba Tamsiai mėlyna. 
Mitros: nuo 34 iki 53. Merginoms 
nuo 14 iki 18 ipetų. Pažymėk mierą 
:r spalvą. •
Pinigu sugrąžinimas užtikrintas (11» 

RICHARD BEN7ČET co.
Dept. 519. 1526 tVab.nsh Avė., 

Chicago,III.

l Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žf 

i ant 100 Salėm st., kur rasite visoi 
kių ligų, kaip tai: nuo galvos sk; 
lizino, nuo nusilpnėjimo strėnų, k 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taif 
ligų ir geriausias patarimus šute: 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir jv 
jums patarnausime kuogeriausiai. 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu 

dyt pinigus, tad ateikite j Z.

100 SALĖM STREE1

SUNKI LIGA.
Dažnai išsivysto iš įsise- 
nėjusio šalčio. Milionai 
žmonių kožna žiema mir
šta nuo paprasto persi
šaldymo. Jei užsišaldę;, 
lai greičiausia naudok J. 
Baltrūno Sveikatos Gelbė
tojų. Apart to, dar galite 
gauti sekančia.- gyduoles:

1. Kraujo Valytojas, ku
ris išvaro šaltį ir sušildo' 
kraujų. u

2. Krišlolava ėerauninko Aiiva, išvaro šaltį, išvalo skilvį ir Krobus.
3. Inkstų Gvduolė. kuri išvaro šaltį iš inkstų ir strėnų.
4. Mineraiiška gyduolė dėl maudynės, ištraukia iš viso kano šaltį

ir visus nesveikumus. Sitų gyduolių kaina 1 Bonsu $1.00. Tos 
gyduoles yra geriausios, nes daktarai ir slaugiotojos (Narse) ti
krina ir liepia naudoti tokiuosegydytno atsitikimuose. Reikalaujant 
ir pinigus prisiunčiant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame į visas da
lis Suvienytu Valstijų. ‘
SVEIKATOS gelbėtojas—drug chemical co.

J. Baltrėnas, Pron, 
2500 ’,V. PERSHINČ. RD, CHICAGO. H.L

-------- ------ ■ -----■------ ■ ■ - -............... . - ■ • .
oms kainoms, tai visada ateikit* 

naminių vaistų, šaknų nuo viso- 
iėjirnc, nuo užsisenėjusio re u ui a- 
įjo valymui, nuo uždegimo piau- 
i turime nuo visokių slaptingų 
ame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
rių šaknų ir žolių turime, Alės 
pašaukiame geriausius daktarus 
orite gaut gerus vaistus ir sučė- 
TIEKĄ po numeriu

BOSTON, MASS.

Pasekate H19 Jiem 
arba grąžlaaaę jum 
pinigas.

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

dirgsnius ir suteikia ramų n.iegą..
TORAH GALIMA GAl T BILE KURIOJE VALGO

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJ E.
Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jis priduos 

Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL STm CAMBRIDGE, MASS.
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PADARA TIRŠTĄ. RAUDONA KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTEEES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; frarj-' 

damas neaišką mint? Ir nusilpnėtą kūną; pasibodis' 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistu* svaiginan
čius, bandyk Nvga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau* 
cesi visai nauju žmogui Devynes i» dešimtes visu žmogaus Ii 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gaizai ir 
išpūtimai, užketejimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, "skausmai galvos, neuralgia, stoka*, energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neu itektinios cirkulacijos 
kraujo. A

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiasc ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, žirdes plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno' sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadnnčhi sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nurodytu 
l>er garsingu.'? Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 
Fosforu-maistu s dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai. Atgraivin inkstus, išvara laukui x 
nucdiriies atmatas. Niera daugiau* gazu ir suputnnu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingu 
apetitą.’ giarą gruomulavimą, tvirtus nervu* ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui' ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtu*, rustus .
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes motėm. Nuga-Tone aetaljriu savyj jokiu migdami! ST 
daromu paproty vaistu. Sudėti jie yra parankiam pondelei. Yra apvilkti cukrum, priima? 
ekpn|.ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiem* 
f»va i»rrtf|»*m.--.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA? Prekė Nu r*-Tone yn vienas ($1.00) efclerU 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galete pirkti šešes bonkute*. arba šešios menesius gydymo už penkių* ($5.00) 
dolerius. Trak Nuęo-Tcne per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdinta* ne
seksiu. sugrąžink bonkute ir piltus, o m<*» ūmai sugrąžysime jus u pinigu*. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

FRISIUSK SAVA PASTEUAVIM0 ANT TUO KUPONĄ.
•atiooal Labomtery, L. 21— 7013 g. VVabash Ave.» Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu čtonais *.................v. ir meldžiu priausti man................ ,J ; r
Nuga-Tone. * •

Vardas . ir pavardė .. .

Gatvė ir numcrii

Mi tas Valstija

• • 4
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IŠPARDAVIMAS!s

Didelis Pinigų Sutaupymas

EUROPEAN FEATHER 
1MPORT1NG HOUSE

Lomeli Street. Boston. Mass.

gi

PLUNKSNAS, Tukus.
Patalus, K aid ras ir visokias lovų 
jrčdnes, parduodam pigiausiai. Kreip
kitės

1‘aduškas, 
visokias lovų

ypatiškai arba rašykit:

I

•L. K E E E TV T 9 
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pinkams, nei "Kalviui,-” nei 
pagalinus Neviackui.

! Bet "Kalvis,” kuris apra
išo "Sandaroj” šį koncertą, 

aprašo viską atbulai. Ir tas 
jo aprašymas yra biaurus. 
nešvarus melas. Nes jis ra

išo, kad Neviackas keikęs 
uLietuvos vadus ir inteligen-, 

i savo| 
_i užsipuolimą.: 

į jis Neviacką išvadina ”len-’ 
t kų mašinistu,” kuomet Ne- 
. viackač, visiems yra žinomas 
kaipo antrasai "Keleivio”

■ redaktorius. Taigi tas "Kal
vis turėjo būti arba girtas, 
arba ne viso proto sutveri-: 
mas. jei jam girdėjosi, kadi 
Neviackas gyrėsi buvęs ko
kio ten fondo sekretorium iri 
turįs dukterį, kurios nei vie
nas redaktorius nesukirs. 
Tokios kalbos visiškai nebu
vo!

Na, tai tuščia jo! šmeižia 
sau nepatinkamą asmenį— 
tai jau ner.aujiena pas lietu
vius. Bet to da negana! Ta
sai "Kalvis” šmeižia lygiai 
ir dainininkus, kurie daly
vavo tame koncerte. Pir
miausia jis pajuokia vaikų 
chorą, kurį veda Bačiulis. 
Kokis gi gali būti, rodos, už
metimas bei išjuokimas tų 
jaunuių chorelio? Vaikučiai 
į trumpą laiką pramoko su
dainuoti trejetą dainelių, už 
ką juos reikėtų tik pagirti: 
o "Kalvis” randa reikalingi: 
išjuokti. Timinską irgi nu
peikia. bet Bačiuli giria. Aš 
nežinau, kokius ypatišku- 
mus "Kalvis” turi su Bačiu
ku. bet tikrumoje, tai šiame 
vakare Bačiuliui dainos ne
nusisekė: o ar jis visuomet 
taip dainuoja, ar tik tame 
vakare tokį ūpą teturėjo, 
tai aš nežinau, nes jo nebu
vau girdėjęs pirmiau dai
nuojant. O kad "Kalvis” sa
ko, buk publika neramiai 
užsilaikė, kalbėjosi ir dau
žėsi, tai aš turiu pasakyti, 
kad tau. "Kalvi.” turėja gal
voj kas nors daužytis tą va
karą. o gal ir visados, nės 
DŪHika užsilaikė labai gra
žiai.

šlykščiausis gi šmeižimas, 
tai apie panelę E. Endzeliu- 
tę. Toji mergelė tiesiog ža
vėjo publiką savo nepapras
tai puikiu balsu. Man teko 
apvažiuoti pusėtinai Ameri
kos lietuvių kolionijų, išski
riant Chicagą. ir nesu dar 
girdėjęs lietuvaitės, kuri tu
rėtų lygu aukštaii soprano 
baisa su panele Endzeliutė. 
Tr kad išdrįsti peikti tokią 
lietuvaitę dainininkę, tai 
reikia jau tamsiausio fana
tiko. kuris neatskiria dailės 
—muzikos nuo savo purvi
nos politikos. Tai reikia 
bjauraus begėdžio! Tas tam
sus fanatikas nežino, kad 
p-lė Endzeliutė netik kad 
dainavo ir pasižymėjo So. 
Bostone Mokslo Draugijos 
koncerte, bet ii taipgi daina
vo, ir "Aušrelės” parengta
me koncerte Worcesteryje 

___ ___ ____________ vakarą ant A. O. H. salės, kuriame 
ir pakviečia Neviacką. kad‘ publika neatsigėrėjo jos bai- 
butų vakaro vedėju. Neviac- su ir apdovanojo ją gėlių 
kas pašalio neilga prakalbą bukietais. "Aušrelė" gi yra 
ir perskaito Lietuvos politi- dailės draugija ir tokius ta
nių kaliniu atsišaukimą lentus, kaip p-lė Endzeliutė. 
(skundą), gautą socialistų moka tinkamai įvertinti. O 
atstovų Lietuvos Seime. Šis Kalvis. 
skundas buvo skaitomas iš 
"Socialdemokrato”, ir porą 
sąvaičiu atgal jis yra tilpęs 
"Keleivyje” ant pirmo pus

lapio. Neviackas savo pra
kalboj neįvardyjo nei vieno 
asmens, kad peikus ar gy
rus, tik paminėjo Grigaičio 
vardą, kuomet prisiminė 
apie pirmąjį Amerikos lietu
vių Seimą New Y’orke. ku
riame buvo kalbama apie 
reikalingumą Lietuvai auto

nomijos, O ____ . .<
kęs, kad mes tikrai nežino- labai sunku.
“a Lietuvos žmonių nusi- ' 
statymo—gal. girdi, jie rei-slavokas) "Kalvis” rokuoja.

kaip arklys... O po teisybei 
lietuviu dainininkų nelabai 
rasi, kad susilygintų su 
Mosko. Jo balsas yra teno
ras ir laoai smarkus, taipgi 
neirti išlakintas aipji

ATSAKYMAS SANDA-
RIEčlUl ŠMEIŽIKU 

"KALVIUI.”
Gerbiama "Keleivio . , „ , .

dakcija! Meldžiu patalpinti tU!?- 9 padailinti 
šį mano rašinėli, kaipo atsa- neKulturiską i............

kymą sandariečiui šmeižikui 
"Kalviui," kurio melaginga 
žinia link Mokslo Draugijos 
koncerto, įvykusio 17 d. va
sario š. m., tilpo "Sandaros” 
numery 9-tame.

šį atsakymą buvau perda
vęs "Sandaros” redaktoriui 
p. šliakiui, bet netalpino sa
kydamas, buk tas atsaky
mas yra taikomas Mokslo 

Draugijos
keleivis 

pakels man 

Kas link 
daktoriaus, 
pasakyti, kad su tuo žmogu
mi rimtai negalima pasikal
bėti. Jis jokios kritikos ne
išlaiko; tuoj karščiuojasi ir 
plusta.

Nors kiekvienas skaityto
jas supras, kad šis rašinėlis 
nieko daugiau neliečia, kaip 
tik "Sandaros” saudarbinin- 
ką "Kabų," ir gina tik artis
tus, kuriuos tas žmogus ap
šmeižė, vis dėlto "Sandaros" 
redaktorius negali kitaip jo 
suprasti, kaip tik rėmimą 
Mokslo Draugijos.

Tai reiškia, jei sandarie
ms ką apšmeiš, net šlykš
čiausiu budu išdergs prakil
niuosius žmones,—nedrįsk jį 
kritikuoti, netik kritikuoti, 
bet ir švenčiausios teisybės 
pasakyti !...

štai tas rašinėlis, kurį 
"Sandara" atsisakė talpinti:

Apie Mokslo Draugijos 
koncertą.

Gerb. "Sandaros” Redak
cija;—Tikiu, kad nebusite 
labai -vienpusiai ir duosite 
vietos savo laikrašty mano 
atsakymui į; "Kab. io" nesą- 
žhiiškūs melus, kurie tilpo 
šio laikraščio Nr. 9 apie įvy
kusį koncertą 17 d. vasario, 

1924 m., Lietuvių Žinyčioj. 
Taipgi meldžiu redakcijos 

mano minčių nekraipyti, tik, 
jei bus gramatiškų klaidų, 
pataisyti.

Kaip kitose kolionijose 
gyvendamas į dailę—muzi
ką žiurėjau nepartyviai ir 
lankydamasis ant visų lietu
vių ir svetimtaučių teatrų ir 
koncertų, bešališkai studi
javau. tą patį darau ir da
bar čia, South Bostone, gy
vendamas. Keliatą kartų 
spėjau jau atsilankyti ant 
sandariečių parengtų vaka
rų ir 17 d/vasario mėn. va
kare nuėjau ant koncerto Į ; 
Liet, žinyčių, kur dalyvavo 
ir p-lė E. Endzeliutė iš Wor- 
cester, Mass. Žmonių prisi
rinko pilna salė ir pusė po 
septynių vakare prasideda 

koncertas.
Kubilius atidaro

Apiplėšė Kendal skvero 
stotį.

i Camoiddge’uje^ tapo už
pulta ir apiplėšta tunelio 
stotis, žinoma kaipo Ken- 
dall >quare. Užpuolimas 
įvyko " valandą ryto. Trjs 
banditai užmaskuotais vei
dais užklupo juodveidį sar- 

jgą. surišo jį, užkimšo bur
aną. kad negalėtų rėkti, ir 

pradėjo .'ieškoti pinigų. Ti- 
jketų ofi>e jie išardė seifą ir 
I pavogė is jo $400; paskui 

•-‘jie iškratė laikraščių parda-
į virėte

į buvo 
s!bet ;

I •
> ba

naudai, ir buk 
už šį aprašymą 
mokesti.
"Sandaros" re
tai tiek turiu

yra geras pianistas. Pus jį 
pianas skamba tikroje jo 

. prasmėje. Butų labai puiku 
turėti iš beturiu toki žmo- 

m-i.
’ Nežinau, ką "Kalvis” nori 
tuomi atsiekti, drįsdamas 

j taip biauriai šmeižti žmo- 
;nes. Jis. matomai, aklai tiki, 
kad tame vakare buvo susi ; 

trinkę tik ” ‘Keleivio’ skaity- 
itojai" (kaip jis yra išvirei:-- 

0 v*enas "kito-;
kis." Gal savo panašiais 
pliauškimais bando "Sand: 
rai" arba sandariečiams pa
sirodyti "geru.” Bet j’1’. 

I sandariečiai irgi negerbti: 
;tokiu asmenų, kurie melai.-' 
bando būti "gerais.” bet ge 
bia už prakilnų darbą. P 

Įgaliaus. juk ir kiti sandari?-'an
čiai bei jų simpatizatoriaijįjyjj 
buvo tame vakare, taigi ; r 
tyra sąžine žmogus nepasi
piktins "Kalviu,” kuris drįs
ta taip šmeižti. Žmonės, ne
buvę tame koncerte, gal ir 
patikės "Kalvio” mJams.< 
bet kaip išsisuksi iš tų, ku
rie tame vakare buvo ir dar 
daugiau apsipažinę muziko

je? Juk tie patįs žmonės ir 
: "Sandaros" skaitytojai, ir 
"Keleivio,” ir. pagalios, 
"Darbininko,” taipgi buvę 
tame koncerte ir matę- savo 

1 akimis, ypač kurie geriau 
pažįsta p-lę E. Endzeiiutę. 
ir matvdami toki šmeižta, 
ar jie nepasipiktins? Ar ne
pradės jie žiūrėti ir į kiti, s 
"Sandaroj” rašomas žinias 
su a be jojimu?

Jau jeigu "Kalvis" tik to
kią plunksna teturi, kurią: 
vos apversdamas bandai; 
juodinti žmonių •mylimus1 
asmenis, arba, tiesiog sa-i 

jkant, drįsti begėdiškai me
luoti. tai tuoj mesk ją. Ji su 
rūdijus. Geriau griebki; 
kūjo ir buk, kaip jau patsailpiotą žemės ir statysiąs čia 

; sakai, kairiu!

Jonas Steponaitis,
So. Boston.

I
I

Vaikas ėjo "stacijas.” 
gavo kalėjimo.

} at idarrt 
piė: 

f

Bus paskaita iš gamtos 
mokslu.

Ateinantį nedėldienį Lie
tuviu žinyčioj bus Mokslo 
Draugijos paskaita iš gam
tos mokslo—apie žemę ir jos 
istoriją. Vakaro pamargini- 
mui bus dainų ir muzikos. 
Pradžia 7:30 valandą vak.

Lietuvių Žiniai.
šiuomi pranešame, kad atida

rėme geležies daiktu krautuvą 
ir užlaikome visokius įrankius, 
geležinius išdirbinius, taipgi vi- 
šokius virtuvės (kitehen) daik- 

• • j,tus< visokius pelitus ir aliejus.
z -• i Reikalaujantieji kreipkitės pas UZ Z13U"

KoKonaros ir Taraniaschi 
išėjo beįeik ant lygių.

Nors pereitam ketverge^
i Kotsonaros buvo paskelbtas . 
laimėtoju, bet pagal teisybę 
ristynės buvo be pasekmių, 
nes ristikai vienas antrą tik t 
po sykį paguldė. Taramaschi 
buvo "išbrokuotas” už ž;««- ...

i • - i , -i. , • • mus, o tikrai gausit gura tavu-rų elgnnasį, bet graikas irgi. ’ *
i elgėsi žiauriai.

PARDAVIMAI t

ra žema kaina. (10)
JOS. 11. SNAPRAIŠKAS

851 Cambridge St.,
E. C ambridge, Mass.

•: standus ir tenai su- 
a: ie $60. Tunelyje 

d ielis seifas su $2,000,: 
u. banditai negalėjo! 

Atlikę savo dar-Į 
ikai išėjo tuneliui 

o. kuris jungia Cam-
iii su Bostonu, ir 
pabėgo automobiliu- 

is jų tenai laukė, ži- 
tuo laiku tunelyje 

/gesinti ir jame buvo 
įamsu. todėl išeiti iš 
iftlžkelio relėmis buvo 

ngva. o juo labiau, kad 
išeidamas prie tilto tunelis 
kįla aukštyn, gi banditai ne
šėsi su savim dar vieną sun
kią skrynią su $30, kurios 
jie negalėjo atidaryti.

, Kada banditai prasišali
no. surištas sargas pasiliuo- 

«savo i" davė žinią policijai. 
•Folici.ia tuojaus užstojo vi
lius kelius, vedančius iš 
įUambridge’aus. tečiaus va
lgių nesugavo.

ge 
,paskui 
; je, kur 
būriai 
buvo 
labai 
tenai 

. neleni 
•išeiti:: 
jkįla a
I
» 
Į

Lynne pereitą nedėldienį 
vienas automobilius užva
žiavo ant šaligatvio ir par
mušė 4 žmones. Du vyrai 
važiavusieji tuj automobi--------------------
liu, tapo areštuoti. : „ o,‘? 1,1 NAl J‘ x v

M \l dar neuzbaiįrti statyti. Kama 
maža. Priežastis pardavimo—noriu i 
išvažiuot kitur. R. L. (10)
255 l»road»»ay. So. Boston. Mass.SPORTAS.

Ristynės delei Naujosios

Anglijos čanipijonato.
šiame ketverge Grand 

Opera House risis Naujosios 
Anglijos čampijonas "tar
mei" Bailey su lenkų levu 
Stasiak. Katras laimės, tas 
bus Naujosios Anglijos čam- 
oijonas. Pernai Stasiukas 
"farmerį" paguldė, nežinia nius 
kaip bus šįmet. Beto risis; 
kitos dvi poros gerų ristikų.'

l-\RS!l;iODA GK<)M-:rH ŠTOKAS 
je. apie 

savaitėje |>elno, taipgi "eras 9 
parsiduoda uz 

Rašykit užklau
sk C. 

Boston, Mass.

Geroje apielinkėje Ko.vbury 
•»5 

kambariu namas; 
SG.SOO; įnešt §5,300. 
simų tik angliškai.

255 Broad»a>. So.

Si

LOPEZ badge & 
NOVELTY CO.

išdirbėjai
Kibinu, šilkinių kukardų, 

tautų vėliavų, paveiksluotų «uz.i>.v. 
auksinių ir sidabrinių medaliu, drau
gijoms

•>

vėliavų.
visokių 
muzikų.

ženklų ir unilorn>ų. (11)
SCHOOL ST.. BOSTON. MASS.

Telephone Main 7489

✓

Lordas statysiąs fabriką 
South Bostone.

Bostono finansistų laik-l 
rastis. "The Boston News Ž 
Bureau." gavo nuo korės-i £ 

Jpondento iš Detroito prane- z 
Išimą, kad Fordas nutaręs z 

tpasirinkti South Bostone z . - . - -- z
. ..-------------- —. -------- 1 z
didelį automobilių fabriką. *

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIU TAISYTOJAS.

*■ ..... iTaisau visokius laikrodžius Sietu- , 
ir Kišeninius prieinamiausiu, 

kuinu. R-ikale kreipkitės šie adresų:;
CHAS VlNGRAiilS (25)

66 G ST., So. BOSTON. MASS.

PAKLAUSK SAVO KAIMYNO
g zI

I

ta
I
♦ 
I
f.

;x

DR. J. MARGUS
L1 ET U Y IšK AS G Y DYTOJ AS 

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 l’arnienter SI., Boston, Maaa. 
(Prie llanover St.)

Tel. Richmond 668. 
Valandos nuo 9 ryto iki 8
Nedčld:eni:.i.s ik; 4 vai po

(-) 
vak. 
piet.

Dr. H. M. Landau 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Si., Boston, Mass.
Rb-linioiid 0380 
vyrų ir moterų 
chroniškų ligų

220 Hanover
Telefonas

Specialistas 
slaptų j f

Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. 
Nedeldieniais iki 5 vakare.

Patarimai dykai. (—)

tėvas
■ ni

Bostono laikraščiai rašop“ 
kad tūlas Stanley Radzvin, 

. matomai lenkas arba lietu
vis, norėdamas išauklėti sa
vo vaiką geru kataliku, pri- 
barstė anądien savo rirtu- 
vėj sausų binzų, smulkių vi
nučių, ir liepė jam nuogais 
keliais eiti gi-indimis apiin- 

I kui. taip kaip Lietuvoje ar 
Į Lenkijoj tamsus katalikai 
j eina "stacijas.” Vaikas ne- 
! norėjo klausyti, tai tėvas pa
ėmęs vin-g pradėjo ji mušti.

Amerikoje šitokie barba
riški darbai yra draudžia- 

Imi. ir todėl dievobaimingas 
Radzvinas buvo areštuotas 

■ už kankinimą savo vaiko. 
, Amerikiečiu laikraščiai ste
bisi. kaip žmogaus pavidale 

Įgali būti toks žiaurus ž\'ė- 

• ris. O reikia žinoti, kad ši
tokių Radzrinų pas mus yma 
daug. Jie daro gėdą visai 
tautai, prie kurios jie pri 
klauso. Ir tai vis bažnyčioj 

I auklėtiniai.

Reikia <318.000 Faneuil 
Halei pataisyti.

Bosu.'ne yra istorinis na-i 

as. žinomas kaipo Faneuil; 
Hali, kur Amerikos revoliu-: 

•cionieriai laikydavo savo i 
> susirinkimus, šita salė yra; 
'miesto nuosavybė ir susirin-! 
•kimus tenai gali laikyti vi- 
isi dovanai, tik reikia užmo
kėti už šviesas ir išvalymą. 
!\e vieną mitingą ir lietu
viai tenai yra turėję. Bet 
ikaipo sena trioba, Faneuil 
Hali pradėjo jau krypti. 
Miesto' architektai apžiurė
jo ją ir pripažino, kad rei
kia dėti naujus pamatus, 

•šitas darbas, kartu su ki
tais pataisymais, atsieisiąs 

ii $318.(mX).

NASH KARAI
IK KOKI PASEKMINGĄ PATAKNAVIMA JIE SUTEIKIA KIEK

VIENAME REIKALE.
KAINA NUO 81055 IKI $2375.

REIKALAUKIT KATALIOGO .GUJA UŽEIKITE PASIKALBĖTI.
MES DUOSIM PRIEINAMIAU.' AS SĄLYGAS JUSI’ REIKALUI. 

MES TAIPGI MAINOME IR ANT NAUDOTU KARU.

UITY POINT GARAGE—DAILEY’S MOTOR SHOP 
Parsiduoda Taiso

451 BROAIAVAY 628-634 Fourth St.
SOUTH BOBTON, MASS.

Labai Nupigintas
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LIETUVIŲ
ATYDAI!

GELEŽINIAI
DAIKTAI

MALIAVOS
LANGTIESĖS

SPORTO
REIKMENYS 

Gera rūšis, žemos 
kainos

THE HOYT CO.
443 Broadway, 

South Boston, Mass. 
(12)

Lietuvos studentai kalbės
Kovo 5 dieną South Bos

tone kalbės Lietuvos Uni
versiteto studentų korpora
cijos "Neo-Lituania” (Nau
joji Lietuvai atstovai K- 
Marčiulionis ir V. Banaitis. 

.Prakalbos bus Lietuvių Sa
ulėj. 7:30 vai. vakare. Abudu 
‘studentai yra buvusieji ofi- 
cieriai ir kariavę visuose 

Kunigo gaspadinė nori pa- Lietuvos frontuose (taip 
z’lj" skelbiama plakatuose). Per

savo prakal'oas jiedu rinks 
"nekalbia *ukas savo draugijos 

•’ ------  !namui.

siglcmžti visus "tėvelio" 
pinigus.

Airių katalikų 
čiausio prasidėjimo" par?.-'1- 
pijoj Everette dabar eina 
didelės peštynės dėl paliktų! 
kunigo turtų. Mat. tos pa-Į 
rapijos klebonas FitzgeraldĮ 
buvo didelis grašiagauda ir; 
mirdamas paliko apie $150.- 
000 vertės turtų. Dabar vi-j 
sus tuos turtus nori pasiim
ti buvusi jo gaspadinė. nes i 
mirdamas jis jai viską už- 

Bet prie tų turtų pri-

matomai, muzikos 
nei a.b.c. nesupranta, ir 
drįsta juodinti garbės ver
tas ypatas ir tą jauną lietu
vių žvaigždutę velti į sudvo 
kusią savo politiką! Arba 
kad ir tas primetimas, buk 
p-lė Endzeliutė žiūrinti, ar 
kas neploja. O buvo visai 
priešingai. Paprasti musų 
lietuviškieji dainininkai .la
bai lengvai iššaukami atkar- rašęs. Bet prie tų turtų pri- 
toti dainą: gi p-lė Endzeliu- sikabino mirusiojo kunigo, 
tė tos garbės visiškai ne- brolis iš Roxbury ir per teis- 

Grigaitis paša- trokšta ir ją iššaukti buvo. mą reikalauja, kad palikta 
įkunigo gaspadinei testa
mentas butų panaikintas. 
Jis sako, kad gaspadinė pa
traukusi kunigą savo pusėn 
neleistinais budais ir todėl 
paliktas jai testamentas ne

turįs vertės.
Gerai 

kunigo 

gaudo, t

me Lietuvos žmonių nusi- Apie J. J. Mosko (čeko- 
statymo—gal. girdi, jie rei- slavokas) "Kalvis" rokuoja. 
kalaus visiškos nepriklauso-'girdi, išėjęs tik pasispardė 

mvbės. .
Kad tikrai taip buvo, tai 

liudys visa publika, buvusi 
tame vakare, ir as rašau čia 

jokio pėtialKavimO nei 
\fokslO Diau^lia' nei daini-

,s

žmonės sako, kad 
nauda visi velniai

Pardavimas Prasidės Subatoj
8 d. Kovo-March

Mes nupirkome dvi dideies geležiniu daiktų krau-

i
o rp

.$1.25
$1.15 
$1.39
$2.69
$1.69
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■ šeimynos sveikata.

E S K O
Nostfa

)driojun]dS r;!jo ijiežĮi. išberinjai 

*•’ iątolęii Mirjės

*>0*1 JOc
_ •

•is rtprTclęerilis.

tuves, vieną nuo N. Pcrry, iš Attleboro, kitą iš S. 
Blanch. Somerville, labai nužeminta kaina ir tą 
savo laimėjimą mes norime atiduoti musų kostu- 
meriams.

Tūkstančių dolerių vertės daiktų bus išparduo
ta nepaprastai nupiginta kaina. ____
GATAVAI SUMAIŠYTA MALIAVA, 

galionas..............................................
INTERIOR SPAR VARNIšIS, galionas .. 
GRINDŲ VARNIšIS, galionas .................
BALTAS ENAMELIS, galionas.................
SKYSTA BALTA MALIAVA, galionas ..
GELTONAS OCIIRE ALIEJUJ, svaras......... 12
VENETIAN RAUDONA MALIAVA, svaras .12 
CHROME ŽALIA MALIAVA, svaras............. 15
DIDELI 4 COLIŲ PENTO BRUšIAI.............95
ALIEJAUS ŠILDYTOJAI ........................ $3.75
GALVANIZUOTOS PELEN AMS BAČKOS $1.15 
KONTRAKTORIŲ PIKIAI ........... 49
ŠEVELAI............................................................... 59
ROLLER SKEITSAISl BOLIŲ KėM . . . $1.59 
ČEVERYKAMS - *.KSAS ................................05
PLIENINIAI KIRVUKAI .................. 59
DAUGYBĖ KITOKIU BARBENU. ATEIKIT 

PAMATYTI.
DYKAI PRISTATYMAS MIESTE

TEL. B E ACH 5353-5352

South End Hardware Co.
1095 WASH1NGTON ST.. BOSTON. MASS. 

arti Dover Elcvato Stoties
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3 Lietuvis Optometristas

g

Išegzaminuojt* akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškosc (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkamu 
laiku.
I. L. I’ASAKARNIS O. D.
447 LroaC •• a y, bo. Jooslon, Mass


