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Juozas Butkus nu
šovė savo pačią.X •

TAIP LIUDIJA JO PA
TIES DUKTĖ.

Butkus, nutvėręs viena ran
ka vertėjui už rankos, o 
antra ranka už revolverio, 
atsuko ginklą prieš pati 
vertėją. "Taip buvo ir su 
mano pačia,” jis sako.

Bet valdžia, matomai, ne
labai nori Butkui tikėti, ir 
prokuroras reikalavo, kad 
Butkus butų kaltinamas 
pi -mo laipsnio žmogžudys
tėje, kas reikštų Butkui 
mirties bausmę, jei teismas 
pripažintų ji kaltu esant.

Valdžios daktaras, kuris 
egzaminavo Butkuvienės 
lavoną, sako, kad ant jos 
rankų buvo parako ženklų, 
iš ko galima esą spręsti, kad 
ji pati bandė revolveri su
griebti ir atsukti ji f šalį, 
jei kas kitas Į ją šau
dė. Antras dalykas, ne
galima esą suprasti, 
kokiu budu i Butkuvienės 
krutinę galėtų pataikyt du 
šūviai, jei revolveris butų 

b.via iškelta tik dabar. ’ ^os ^čios rankoj
Vienatine liudininke prieš ĄbVdu SUViai buve mirtin- 

Butkų yra jo paties mer- g1 ir. nu° P1™0 M turėjusi 
gaitė, 7 metų amžiaus Onu- but bezado. Kaip tada 
tė, kuri gyveno prie moti- ” L

nos. Dabar ji randasi ka
talikų vaikų __
Pašaukta liudyt ji pasakė. 
"Tą rytą mano tėvas atėjo 
i musų namus ir pradėjo su 
mama kalbėtis. Aš tuojau 
nulipau nuo antrų lubų že
myn. Staiga ant viršaus pa
sigirdo šaudymas. Aš vėl 
užbėgau laiptais viršun, 
šlama buvo jau negyva. Ji 
gulėjo maudyklėje ant grin
dų, o netoli jos sėdėjo tėvas. 
Paskui aš pamačiau ant 
grindų numestą revolverį. 
Aš surikau ir išbėgau poli
cijos jieškoti. Kuomet aš 
sugrįžau, tėvas norėjo išei
ti, bet jo neišleidau.”

"Kaip tu jo neleidai?” pa
klausė prokuroras.

"Aš ji mušiau, spardžiau 
ir paskui uždariau duris,” 
paaiškino Onutė.

"Kodėl gi tu savo tėvą 
mušei?" klausinėjo toliaus 
prokuroras.

"Nes jis mano mamą nu
šovė,” atsakė mergaitė. 
Butkus, kuris klausėsi šito 
liudvmo, nuleido galvą.

Mergaitė liudyjo taip drą
siai ir aiškiai, kad dvylika 
prisaikintų teisėjų pasikėlę 
nuo savo suolų išsitiesė pir
myn, norėdami pagauti 
kiekvieną jos žodi. Kaltina
mojo Butkaus advokatai 
paskui bandė mergaitę su
maišyk ir kryžmais klausi
mais jos liudymą sumušti, 
bet negalėjo suklaidinti nei i 
ant vieno žodžio.

Butkus prie kaltės nepri
sipažįsta. Jisai ginasi saky
damas, kad ne jis savo pa
čią šovęs, bet jinai norėjusi; 
ji nušauti ir šokusi ant jo 
su revolveriu. Jisai sučiu
pęs jai už rankos ir atlen
kęs revolverį nuo savęs į ją. 
Tuo tarpu ji šovusi ir patai
kiusi pati sau. Teisme jisai 
parodė ir kaip tatai atsiti
ko: vertėjui, kuris vertė 
Butkaus kalbą teisme, buvo 
paduotas didelis revolveris; 
tas ji laikė kietai suspau
dęs, kaip tik šaut i Butkų, o

Jis yra lietuviškas bučeris 
ir karštas katalikas.

Tūlas laikas atgal Phila- 
delphijoj buvo nušauta savo 
namuose Ona Butkuvienė, 
kuri gyveno su savo 7 metų 
mergaite Onute po Nr. 239 
No. Darien St. Dėl šitos 
žmogžudystės dabar prasi
dėjo kriminaliniame Phila
delphijos teisme byla. But
kuvienės užmušime yra kal
tinamas buvusis jos vyras, 
Juozas Butkus, 37 metų am
žiaus lietuvis, žinomas ou- 
čeris ir dievobaimingas pa- 
rapi jonas.

Butkus buvo su savo pa
čia susipykęs ir tūlą laiką 
su ja, rodos, negyveno, bet 
buvo atėjęs vėl susitaikyt 
ir tuomet moteriškė tapo 
užmušta. Tai atsitiko per
eitą vasarą, 26 birželio, bet

J-
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KUR DINGO TROCKIS?
Trockis rusų armijai jau 

nebevadovauja. Lenino lai
dotuvėse jis taipgi nedaly
vavo. Maskvoje Trockio nė
ra. Ir kur dabar jis randasi 

i ir ką veikia, niekas tikrai 

nežino.
Kuomet Lenino šermeny

se Trockis nepasirodė, tai 
Maskva išleido paaiškinimą, 
buk jis sergąs ir išvažiavęs 
ant Kaukazo gydytis.

Bet tuo pačiu laiku girdė
tis ir kitokių žinių. Sako
ma, kad Tiockis yra areš
tuotas, tik tas faktas slepia- 

■ mas nuo visuomenės.
Rusų laikraštis "Dni," 

j kaip jį cituoja "Lietuvos Ži
nios,” praneša, kad raudo
nosios armijos vyriausybėj 
kilęs baisus skandalas. Ge
nerolas Budennij pareika
lavęs, kad Trockis ir kiti žy
dai butų iš armijos praša
linti, nes prieš žydus Rusi
joj pradėjusi kilti didelė ne
apykanta. Ir iis pridūręs, 
kad jei Trockis nepasi
trauks, tai jis, Budennij, 
varu ji prašalinsiąs.

Kiek tame yra tiesos, i
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Herrino apieiinkėje 
karo padėtis.

KLIUKSAI AREŠTAVO 
MIESTO POLICIJĄ.

ji galėjo laikyt revolverį 
savo rankoje, kuomet ant- 

prieglaudoj. šūvis buvo iššautas?
t ii nasakė- ^ek teko girdėti, Butkus

* buvo atrastas kaltu antro 
laipsnio žmogžudystėj. JĮ 
gynė advokatas šilkas, bu
vęs Lietuvos Atstovybės na
rys YVashingtone.

I

i

3,000,000 ŽMONIŲ NUO
LATOS SERGA.

Chicagos sveikatos komi- 
sionierius Dr. Bundeson sa
ko, kad Suvienytose Vals
tijose nuolatos guli Iigonbu- 
čiuose 3,000,000 ligonių.

SUŠALO ADOMAS 
REDZEVIčIUS.

Pereitą panedėlį netoli 
Kennebergo, Maine, rado 
sušalusi sniege Adomą Re- 
dzevičių. Pas ji rastas auk
sinis laikrodėlis ir bankos 
knygutė. Iš dokumentų, ko
kie pas ji buvo rasti, pasiro
dė, kad jis kada tai gyveno 
So. Bostone. Sako jis tur 
giminių kur nors apie Bos
toną ir Worcesten.

KUNIGAS MILIONIE- 
RIUS.

Hartford, Conn.—Nese
nai čia mirė katalikų kuni
gas Goodvvin, kuris visuo
met šaukdavo žmonėms, 
kad jie turtų nekrautų, nes 
turtingiems dangaus kara

lystė esanti uždaryta. Bet 
dabar pasirodo, kad jis pats 
buvo didžiausis turčius; jis 
ualiko sukrautų $6,610,922.- 
58.

POLITINIU KALINIŲ 
SKERDYNĖ RUSIJOJ.
Telegrama iš Maskvos sa

ko, kad ant Solovecko Salų 
Įvyko kalinių skerdynė ir 
šeši kaliniai tapo užmušti, 
i'i tarpe ir viena moteris. 
Žinia esanti oficialė ir tilpu
si valdžios organe ’Tzviesti- 
ja.” Skerdynė Įvykusi 19 
gruodžio. Išskersti kaliniai 
prigulėję prie anarchistų 
grupės ir buvo ištremti už 
politiką.

gerbia Įstatymus. Keturi 
metai atgal, kuomet aš bu
vau federalis prohibicijos 
agentas, aš vienas pats 
krėsdavau Herriną ir Wil- 
liamsono dalis, šitą atsimin
dami, geresnieji piliečiai ir 
dabar pakvietė mane, kad 
Įvykinus blaivybės Įstaty
mą.

"Ir man dabar sugrįžus, 
per pirmutinę kratą 22 
gruodžio buvo suimta 186 
žmonės ir daug nelegalio 
spirito. Nuo to laiko aš pa
dariau jau daug kratų, ir 
visos lygiai buvo pasekmin
gos. Darydamas kiekvieną 
sykį kratas aš bunu vis įga
liotas arba kaipo miesto, pa
vieto, ar valstijos valdinin
kas.”

Spėjama, kad tuos įgalio
jimus, jei jis ištikro juos tu
ri, jis gauna iš augštesnių 
valdininkų, kurie patįs yra 
Ku Klux Klano nariais. Ke
lios savaitės atgal kliuksai 
buvo išleidę pareiškimą, kad 
Young yra apmokamas jų 
tanias, ir kad ji pakvietus, 
jam buvę sudėta S-5,000.

Seimo Socialdemokratų 
Frakcijai Panevėžio politi

nių kalinių skundas. *
Mes žemiau pasirašę, Pa- 

... ,
, .. ■' ~ j* . „ unę m ciįjtuiao maiusunu uavjeias. lai vra

kalimai, laike tardymo> Ko-įkapojo nagaikomis, 3) pa- minkštųjų anglių kasyklų 
Ai»k\ ouvom slyksciausiaib j guldė ant grindų ir šlapiu į apielinkė, kur didelių mies- 

maišu pridengę žaizdas tol■ tų nėra, o yra tik angliaka- 
mušė, kol iš jų kraujas pra-! siu apgyventi miesteliai 
dėjo tekėti. (Pasirašė) Herrin, Marion, W. Frank- 

J. Mackevičius, i fort, Carbondale, Johnston 
Kreipdamiesi į Jūsų frak-K'ity ir d«r keliatas. Tuose 

ciją prašome ši musų skun-Ame.stebHose gyyena apsčiai 
dą iškelti Seimo viešumon, Pr lietuvių angliakasių. Po- 
kad tuomi padarius galą ne-ira metii atgal šita apielinkė 
žmoniškiems žvalgybos mu-paba^ pagarsėjo Herrino 

Šimams.
(Pasirašė) Jonas Levana- 

vičius, J. Mackevičius, u., .
Kaičius. P. žuklvs, K. Kurk- ™z“d„z,l’1^™1Jt,.T?l™VS 

lietis. J. Laucevičius. J. Sau
lis, Lukašunas, J. Banis.

(Šitą baisų

nevėžio kalėjimo politiniai

įžodžiais koliojami ir iki nu-
■ stojimo sąmonės mušami. 
Prie mušimo dalyvavo kri- 
minalio skyriaus B. virši
ninkas Norvaiša. Rokiškio 
krim. skyr. vedėjas Zdana
vičius. žvalgas Valiukas ir 
dar keli pavardėmis nežino- 
Įmi. Mušė kumščiais per gal- 

tvą, badė nykščiais pašones, 
'draskė ir rovė plaukus nuo 
galvos, nuogus kapojo gu
minėmis nagaikomis ir ge
ležiniais šompolais, lipo su 
kojomis ant nuogo kūno, 
spardė kojomis parvertus 

zvmjk tame via ut*®, j ant grindų, daužė galvą Į 
sunku pasakvti, bet faktas Į sieną, lentą uždėję ant nu- 

- ■ — . . (.garos ar kojų mušė kuju
per ją ir daug kitų mušimo 
būdų vartojo. Sumuštajam 
reikalaujant gydytojo žval
gyba nepavelijo.

Štai keliatas. iš daugybės 
faktų, kurie pasako, kaip 

i buvo mušama:
1. Aš. Kostas Kurklietis, 

buvau šiaip mušamas: 1) 
daužė kumščiais per galvą 

i ir žandus, 2) badė nykščiais 
pašones, 3) tąsė ir draskė 
už plaukų. 1) nuvilkę nuogą 
mušė nagaikomis, 5) nuogą 
pervertę ant grindų ir ap
dengę šlapiu maišu mušė iš 

j visų jiegų šompolais, 6) 
■spardė kojomis. Mušė Nor
vaiša, Zdanavičius ir tre
čias nežinomas. (Pasirašė)

Košt. Kurklietis.

2. Aš. Jonas Laucė, buvau 
tokiais budais mušamas: 1) 
mušė kumščiais per žandusl 
2) krumpliais badė pašones, 
.3) paguldę nuogą mušė šom
polais. 4) tąsę ir draskė už 
plaukų. 5) nuogą kapojo gu
mine nagaika, 6) grąsino 
sušaudyti ir 7) nuavė kojas 
pridėjo prie jų lentą ir mu
šė kuju per ją. (Pasirašė)

J. Laucė.

3. Aš, Jonas Banis, laike 
tardymo buvau taip kanki
namas: 1) puolė trįs su 
brauningais ir vienai su 
šautuvu, tuo tarpu atidarė 

■duris ir . akė. jei neprisipa
žinsi. nušausime ir pasaky
sime. kad _ bėgai ir staiga 
kambary iššovė, 2) daužė 
brauningu per rankas, 3) 
mušė per ausis ir už plaukų 
draskė. 4) mušė per papades 
lenta. 5) nuvilkę mušė gu

anine nagaika ir šompolais, 
6) daužė galvą Į sieną, 7) 

: pavertę ant žemės vienas 
■ užlipo ant sprando, o kiti 
įspardė kojomis ir 8) Nor- 
ivaiša paėmęs už ūsų tampė

Jonas Banis.
4. Aš. Jonas Leonavičius,

buvau šiaip kankinamas: 1) 
mušė per žandus, krutinę ir 
pilvą. 2) norėjo išmesti nuo 

i antro aukšto per langą, 3) 
(paguldė ant grindų ir nua- 
vn milSP DPU narine

visgi yra toks, kad Trockio 
Maskvoje jau nėra. Bosto
no dienraštis "Post”. iš
spausdino anądien žinią, 
kuri sako, kad Trockis bu
vo išsiųstas į Kaukazą neva 
pasilsėti, ir tenai buvo areš
tuotas.

Bolševikų partija Rusijoj 
yra suskilus Į dvi priešin
gas frakcijas. Viena jų ei
na su valdžia, kita—prieš 
valdžią. Telegramos andai 
iš Rusijos skelbė, kad prie 
tos priešvaldiškos bolševikų 
frakcijos prisidėjęs ir Troc
kis. Jei taip butų, tai žino
mas daiktas, kad Trockis 
butų pavojingas Lenino ša
lininkams žmogus, nes turė
damas savo rankose armiją, 
jis bile kada galėtų juos nu
versti. Taigi galimas daik
tas. kad ir dėlto jis buvo j 
areštuotas. Namie, mato
mai tas nenorėta daryti, 
kad nekiltų lermas, todėl 
jis buvo išsiųstas Į _ __ _
zą "pasigydyt," 
tenai "gydomas” 
čaikos priežiūra.

ir
ĮX)

Kauka- 
dabar 

črezvi-

j

JURGIS—PASKUTINIS i 
ANGLIJOS KARALIUS.

Miss Minnie Pallister, ku
ri vedė Anglijos darbiečių 
rinkimų kampaniją, sakyda
ma anądien prakalbą pareiš
kė, kad Jurgis busiąs jau 
paskutinis Anglijos kara
lius. Dabartinis Valijos 
princas sosto turbut jau ne
pasieksiąs, nes monarchijos 
viešpatavimui Anglijoj jau 
muša paskutinė valanda.

BUDENY PRIEŠ TROCKĮ 
IR PRIEŠ ŽYDUS.

Budeny pareikalavęs nuc 
Trockio ir nuo kitų Sovietų 
Rusijos didžiūnų, kad butų 
pašalinti iš augštesniujų; 
valdžios vietų visi asmenis aukštyn ir Į šonus. (Pas.) 
ne rusų kilmės. Tasai reika
lavimas aiškinama tuomi. 
jog raudonojoj armijoj la
bai esąs pakilęs nusistaty
mas prieš žydus. Jei Rude
nio reikalavimas nebusiąs 
išpildytas, tai jis žadąs pasi
naudoti savo Įtaka armijoj, Ivę kojas mušė per papades 
Zinovjevo šalininkai labai lenta, sakydami, jei neprisi- 

i persigandę (Dni N. 36). pažinsi, tai atimsim sveika-

tą ir trečioj dienoj išdvėsi,

4) uždarė į skiepą, kuriame 
negalima atsistoti delei jo 
žemumo ir negalima atsi
sėsti, nes vanduo buvo.

(Pas.) Jonas Leonavičius.

■5. Aš. Justinas Mackevi- . 
čius, nežiūrint į tai, kad esu j 
grįžęs tik du mėnesiai iš ka
riuomenės, kurioj tarnauda-j

mas gavau keturias sunkias! Anarchija prasidėjo dėl vy- 
žaizdas, būdamas ant lenkų į kinimo blaivybės Įstatymo, 
fronto, buvau muštas taip: i Illinojaus valstijoj yra pa- 
1) kumščiais per galvą ir įgarsėjęs triukšmais Wil- 

i žandus, 2) nuvilkę drapanas i liamsono pavietas. Tai yra

grindų ir šlapiu;apielinkė, kur didelių mies-

pagarsėjo Herrino 
skerdynė, kuomet streikuo- 
janti angliakasiai sumušė 

“r kompanijos ginkluotų gal- 
| v 5 • •• *

. i

tuomet krito suviršum 20

lis, LuKasunas, J. banis. , ........................
... . . j. . Dabar gi tenai uzvjre mir-
(Sitą bai>ų dokumentą:tjna j-ova vvkinimo blai- 

mes perspausdinam is S>o- vvbės istatvmo. Susiorgani- 
aaldemokrato 3 numena. Izi jju Klux Rlan0 v®čiai

,. . . . .. .. 7 z.a\v nu iyacuau vvvmu
Kaliniai siuntė jį i> k«leji- jęUrie skaito save tikraisiais
mo tiesiog į Seimą, bet žval
gyba iš pašto ji pavogė ir 
pridavė "Ypatingai Svarbių 
Bylų Tardytojui." Iš to tar
dytojo buvo atsiųstas social
demokratų frakcijai Seime 
tiktai to skundo nuorašas, 
ir tai vos tik 12 sausio šių 
metų, o skundas buvo rašy
tas 17 lapkričio pereitų me
tų.— "Kel.” Red.)

patriotais ir Įstatymų sar
gais, pasisamdė sau už va
dą tūlą Youngą. buvusį ki
tą syk prohibicijos agentą, 

i ir pradėjo daryti naktimis 
kratas, ‘įieškodami degtinės 
ir degtindarių. Apsiginkla
vę ir pasidaliję nedideliais 

; būriais, tie fanatikai pa- 
: krinka po visą apielinkę, 
į laužiasi i žmonių namus ir 
daro kratas. Jei kas jiems 
pasipriešina, tą sumuša ir 
areštuoja. Mat jų vadas 
Young yra visus juos pri
siekdinęs būti specialiais 
policininkais, o jis pats sa
kosi esąs Įgaliotas aukštes
niu valdininkų. Į kelias sa
vaites laiko Young su savo 
jkliuksais areštavo William- 
įsono paviete apie 2,000 žmo- 
jnių.
! Kovai su šitais gaivalais! 
susitvėrė priešinga Ku Klux i 

į Klanui organizacija, kuri 
■ pasivadino "Liepsnojančio 
'Rato Vyčiais." Pereitą są- 
!vaitę šita organizacija turė
jo Herrine savo mitingą, 

į Kliuksai ant to mitingo už- 
i puolė. Prasidėjo kova ir 
! šaudymas. Kliuksų vadas 
į šerifas Cagle ta)>o nušautas 
ir keliatas žmonių sužeista.

( Kliuksai areštavo Herri
no miestelio policijos virši
ninką Fordą, majorą Pace, 
šerifą Galliganą ir dą kelia- 

, tą valdininkų, kaltindami 
juos dėl užmušimo Cagle. 

į Herrino policijos viršininku 

i apsiskelbė pats Ku Klux 
Klano vadas Young.

Prasidėjo tikra anarchija, 
j Dabar tajio pašaukta mili
cija ir visam Wiiliamsono 
paviete apskelbta karo pa- 

į dėtis. Herrino, Mariono ir 
Johnston City miesteliuose 
tapo pastatyti kulkasvai- 

Anglijos valdžia pakvietė tižiai ir tarp tų tri jų vietų 
iš Manitobos universiteto!—i caa l— 
(Kanadoj) mokslininką W. 
F. Cutlerį, kad ištirtų at
rastą rytų Afrikoj suakme
nėjusi gyvūną, kuris turis 
20 pėdų aukščio ir 80 pėdų 
ilgio ir kuris gyvenęs apie 

ĮlO.OOO.OOO metų atgal. Jam 

išvežti iš girių bus pastaty
tas speciaiis geležkelis.

RIAUŠĖS KALĖJIME.

Pittsburgo priemiestyje 
Alleghenyje šį panedėli bu
vo didelės riaušės. Daugiau 
kaip 1,000 kalinių pavalgė 
pusryčių ir jau rengėsi eiti 
prie darbo, kaip staiga pa
sigirdo baisus dinamito 
sprogimas ir’ siena, kuria 
aptvertas kalėjimo kiemas, 
tapo su vartais išgriauta. 
Du sargai leidosi per kiemą! 
prie išverstų vartų, bet kali
niai juos sučiupo, nuginkla
vo ir jų pačiu revolveriais 
nušovė juos. Tuo tarpu pri
buvo daugiau kalėjimo sar
gų ir kieme užvirė kruvina 
kova: kaliniai laužėsi per iš
verstus vartus laukan, o 
sargai mušė juos atgal. Pa
galios pribuvo iš Pittsburgo 
būrys policmanu ir detekty
vų, ir kaliniai tapo apgalėti. 
Keliolika jų liko sužeisti, ir 
kai kurie gana sunkiai.

28 ŽMONĖS UŽMUŠTA 
TIKYBINĖSE RIAUŠĖSE.

•Javoje pereitą nedėldienĮ 
kilo tikybinės riaušės, ku
rias malšinant buvo užmuš
ta 28 fanatikai ir 
olandų policmanas.

vienas

SAKO, MILŽINAS GYVE 
NO 10.000.000 METŲ 

ATGAL.

padalyta 1,700 kareivių.
Associated Press žinių 

agentūra buvo nusiuntus 
pas Youngą savo atstovą 
pasiteirauti, kas ir kokiu 
budu paskyrė ji toms kra

toms daryti. Young ant to 
atsakė: "Mane pakvietė

j prie šito darbo geresnieji 
' pavieto gyventojai, kurie

I
POLICMANAS UŽMUŠĖ 

MOTERĮ.
Holyoke, Mass.—Anksti 

pereito nedėldienio rytą čia 
atėjo policmanas Burns su 
kitu bomu į lenkų Miloškų 
namus ir prikėlė tą šeimyną 
apie 5 valandą pareikalavo 
degtinės. Milošek sakosi at
sikėlęs iš lovos ir liepęs ne
prašytiems svečiams išeiti 
laukan. Policmanas mato
mai buvo jau girtas ir išsi
traukė revolveri. Bijoda
mas, kad jis nepradėtų šau
dyti, Milošek pabėgo i savo 
miegruimi ir iššoko j>er lan
gą, kur jis susižeidė abidvi 
kojas ir vėliaus buvo nuvež
tas ligonbutin. Kas tuo tar
pu dėjosi viduje. Milošek ne
galėjo matyt, tik išgirdo du 
šuviu. Šaudymas prikėlė 
kaimynus ir vienas lenkas 
nulipo nuo viršaus pažiūrė
ti. kas čia darosi. Nulipęs 
iis sakosi susitikęs išeinant 
iš Miloškų kambarių polic- 
maną Bumsą ir kitą vyrą, 
kuriedu nešėsi po džiogą. 
Policmanas atkišęs revolve
ri ir užvaręsJĮ ant viršaus 
atgal. Neužilgo pas šitą 
lenką užlipo ant viršaus per
šauta Milošeko pati, ir su
griuvus tenai tuojaus mirė 
nei žodžio neištarus. Ji pa
liko trejetą mažų vaikų ir 
neužilgo laukė ketvirto. Po
licmanas Burns tapo areš
tuotas.

NUMUŠĖ PLIENO DAR
BININKAMS ALGAS.

Standard Steel ('ar Co. 
netoli Pittsburgo numušė 
savo darbininkams 10' < 
algos. Pereitą pavasari ji 
buvo truputi algas pakėlus.

MEKSIKOS KONTREVO-
LIUCIONIERIAI SU

MUŠTI.
Meksikos valdžios armija 

io 11 valandų atkaklaus mu
du sumušė kontrevoliucio- 
įierių spėkas prie Termos 
upės ir užėmė Vera Cruz 
nicstą.



0 APŽVALGA 0
IN netiesą p. Vvgan- 
.. u "Lietuvoje," kad 

c Kastuose, kur spau- 
-:ekė aukšto išsivys

imi- .atinimo laips- 
"Įaikraščiai labai buc

ai valdžios opozicijon.*’ 
c yra visai priešin- 

t daugiau yra išsi- 
'nauda ir aukščiau 

tuo mažiau

Ponas Vygandas nežino 
(ką šneka. Jokiam krašte 
spauda nėra taip plačiai iš
sivysčiusi, kaip Suvienyto
se Valstijose, bet valdžia 
čia jokios įtakos į spaudą 

.‘nedaro ir nebando daryti.
Tolinus p. Vygandas sa

iko:

"Suprantama todėl, kad ten 
ne tik biznio, bet ir kili laik
raščiai labai bijo ai valdzos 
opozicija . Tai daro tik opo
zicijos partijų organai. Bet ir 
tie laikosi lam tikrų ribų. To
kiu koliojimų bei šmeižimų 
kaip pas mus užsieniuose sun
ku sutikti."
Tas irgi netiesa. Ameri

koje spauda apie valdžią 
kalba labai laisvai ir pasa
ko, kas tik jai patinka. Kas 
dėl šmeižimų, tai tas prigu
lk nuo to. kaip kas tą žodį: 
i supranta. Pavyzdžiui, bu- 
vusis Lietuvos užsienių rei
kalų ministeris kun. Puric- 

: kis sako, kad laikraščiai jį 
kuomet jie vadi-! 

.o zv muy 

gry-

I i

[ 1922 metais balansas bu-
:vo geresnis, nes iš apskriti! 
Įmetu prekybos su užsieniu 

* Lietuvai liko 4,007 tukstan- 
Ičiai pelno.
i 1923 metais vėl buvo nuo
stolių, kurie siekė 9,832 

matas, kuriuo remiasi vals-;tuki>tančių . .
lybes rūmas. Bet klerika-! Jei >!«ai šitaip eis, tai Ue- 
lams savivaldybes nepatiii-l«lvl“1 ovs bJ0«ai- nes Ji turės 
ka, nes tenai,' ju manvmu.!ls.m.ok?tl. V,SBS sav0 Pln,«l,s 
'■bedieviai- suka-ši sau ”liz-'uzs,emu‘- 

dus.” Todėl klebonijų ?X)liti-Į i,lktT,rkZ¥ , , 

kieriai Smor um.<ucr ncvn.««»-i 
ti savivaldybių . ............ ,
lėšų. Neturėdamos savo' "Lietuvos” 11-tam nume- 
reikalams pakankamai pl-;ryje skaitome, kad Kauno 
nigų, savivaldybės, žinoma, j komendanto įsakymu, tapo 

turės griūti, 
ninkas” 
sako:

"Reikia
lam, kad
padėtis susidarė atėmus sa\i-Į

PAVOJUS LIETUVOS 
RESPUBLIKAI.

Klerikalai rengia Lietu
vos respublikai dideli pavo
jų. Jie pasiryžo sugriauti- 
savivaldybes, o savivaldy- ‘ 
bes kaip tik ir yra tas pa- i

tie via i "'“su kasi sau' "liz- j užsieniui.

n. Al /vLJ-* -------------------------------- *

Seime nutarė neduo-! SPAl DOS 1.A1S\ Ė LIE- 
reikalams! Tl VOJE.

savo į "Lietuvos' į

Lietuvos Ūki- uždarytas laikraštis "Liežu- 
3-čiam numeryje j vis” už... "klaidingą pakrai-Į 

;pą.’’ Komendantas mat ži- 
ištikruju būti ak. Į no, kokia pakraipa yra klai-į 

nematvti to. kokia dingą, o kokia ne. Gaila..
-- - į.'kad tokiam gudriam vyrui

vakiybėms lėšas. Artimais p ^1^^ būti Kauno komen- „ 

tikrenybei apskaitymais mu-Į 
su savivaldy bes šiais metais 
numato būtiniausių išlaidų 
12*4 milionų litų, o ju paja
mos nesiekia pilnų 6 milionų, 
vadinasi savivaldybės šiuos 
metus pradeda su numatomu 
deficitu pusseptinto miliono li
tų. Kadangi toks deficitas 
reiškia kryžių ant savivaldy
bių kapo, tai. rodos, jau dabar 
nei vienos dienos neatidėlio
jant reikėtų tuo klausimu rim
tai susirūpinti, ypač kr. demo
kratų blokui, kuris gal tik įsi
karščiavęs padarė toki nelem
ti* žygį, gręsiantį nemažu pa
vojum jau šiek-tiek apsitvar
kiusiam valstybės darbui.”
Kaip žinome, sako "Lietu

vos Ūkininkas,” ligšiol sa-. 
vivaldybės užlaikydavo mo-. 
kyklas, ligonių prieglaudas, 
miliciją, vesdavo kovą su 
vagimis ir plėšikais. Jų 
darbas valstybei yra pirma- 
eilinės svarbos. "Suardyki- 
me to darbo aprūpinimą, ir 
iš visos musu valstybės pa

liks tuščias burbulas,” sako 
tas laikraštis.

"šmeižia,” 1
— 'i "šmugelninku.” O 
su supratimu, jie rašo 
na tiesą.

Tikras šmeižimas
tiktai tada, kada laikraštis 
tyčia ką nors prasimanys, 
kad apjuodinus nepatinka
mą jam asmenį arba įstaigą. 
Apskelbti žmogų sukčium 
vagim ar girtuokliu, kuo- 

Bortkevi- piet jjs tokiuo nėra, bus jau 

šmeižimas.
Tečiaus ir tokie priekais-

;danteliu.' apie kurį pasaulis 
Į visai nežino. Juk jis drąsiai 
Įgalėtų būti Rymo katalikų 
j popiežium.
Į Bet tai ne viskas. Štai ir 
kita žinia:

, "Kauno Komendanto nutari- 
. mu, 10 sausio 'Lietuvos žinių 
i redaktorė Felicija 

čienė nubausta penkiais šim-
■ tais (500) litų arba 1 mėnesiu

arešto už įdėjimą jos redaguo-' kuomet jie taikomi’val- 
jamam laikrašty 6 sausio pir-, dininkams ir politikieriams, 
mam puslapy melagingo ir vi- Amerikoje yra

. suomenę erzinančio skelbimo - - - 
i apie švietimo Afinisterio įsa

kymą."
Įsitėmykit, kad švietimo 

Ministeris čia rašomas su 
didžiosiomis raidėmis, taip tuojaus butų uždarytas, o 
'kaip ir Dievas: na, o laik-;i° redaktorius taptų uzkal- 
jraščiai drįsta ji kritikuoti! ^as kalėjime visam amžiui, 
Dr užtai ponas Komendan- Įo gal ir pakartas. Bet Ame- 
Įtas (jis taipgi rašosi su di-'figoje, kur yra tikra spau- 
Įdžiaja ”K,” kaip ir Dievas/!^05 laisvė, nieko panašaus 
[baudžia juos. Mat, jis ne-!neatsitiko. Rooseveltas pa- 
klaidingas ir jis žino, kas‘iraukė tą laikrašti atšaki 
teisybė, kas melas; o laik-;myhėn tiktai kaino pa pus
raščiai, ką iie gali žinot? Jų Į tas pilietis, ir kada redakto- 
redaktoriai yra rašomi su' rius i 

mažaja "r," kas taip pat pa- j a.vt, . . 
'rodo, kad jie prasti žmonės J .^rtuokl 

Ir jei nebūtų ponų komen
dantų (atsiprašom. K-K- 
Komendantų). 

taip suerzinti 
kad galėtų da kokia nelai
mė atsitikti.

Žinoma, spauda skundžia- ■ 
Įsi, kad ji perdaug varžoma, 
i kad nėra laisvės. Bet užtai 
Į vi a krikščioniška Lietuva, 
i kur kataliku Dievas, Minis-’ 
tenai ir Komendantai rąso- pmigai siunčiami dolenais, m. 

o Lietuvoje. pastas išmoka 
atėmėjams litais—po 10 litų 
nuo dolerio. '

Laiškuose dolerių tegul 
niekas nesiunčia, nes jie ga
li prapulti. Iki šiol Lietuvo
je buvo įvestas prie pašto5 
Laiškų Kontrolės Skyrius, 
kuris prižiūrėdavo ameri- Į 

kiečių laiškus. Bet nuo- 1 
sausio šių metų, tas skyrius 
tapo panaikintas, todėl 
amerikiečių laiškų niekas 
nekontroliuoja, ir jei juose 
bus įdėta pinigų, juos bile 
kas galės pavogti.

LIETUVOS PREKYBA 
SU UŽSIENIU DUODA 

NUOSTOLIŲ.
"Lietuvos žinių" 15-tame 

numeryje randame skaitli
nių apie Lietuvos prekybą 
su užsieniu.

1920 metais Lietuvon bu
vo įvežta prekių iš užsienio 
už 72,317 tūkstančių (tur
but auksinų), o išvežta iš 
Lietuvos į užsienį tiktai už 

55,199 tūkstančius, kas 
reiškia, jog Lietuvos valsty
bė turėjo gryno nuostolio 

17,117 tūkstančių (auksi
nų?).

1921 metais Lietuva iš už
sienio pirkosi visokių daik
tų už 95,332 tukstancius, o 
savo produktų pardavė už
sienin vos tiktai už 57,614 
tūkstančių. Grynas valsty
bei nuostolis—37,718,000. .’ 
(turbut auksinų).

PINIGŲ SIUNTĖJAMS 
PRANEŠIMAS.

Lietuvos Pašto ir Teleg

rafo. valdyba praneša ame
rikiečių žiniai, kad siunčiant 
j Lietuvą pinigus, geriausia 
juos siųsti per paštą, money 
orderiais. Pinigų siuntimas! 

per paštą iš Amerikos i Lie
tuvą atidarytas jau nuo 
pereitų metų. Iš Amerikos-

bus

paprastas 
.dalykas. Vienas laikraštis, 
anais metais apskelbė pre- 
:zidentą Rooseveltą girtuok- 
Įliu. Jei taip atsitiktų Lietu- 
' voje, tai laikraštis turbut 

didžiosiomis raidėmis, taip tuojaus butų uždarytas, 

kaip ir Dievas: na

K-K- 
jie galėtų 
visuomenę,

-

mi iš didžiųjų raidžių.

' VALDžLA IR SPAUDA.
Tūlas Vygandas aiškina 

Lietuvos valdžios 
"Lietuvoj,” kokie

organe 
privalo 

būt santikiai tarp valdžios 
ir spaudos. Jis sako:

"Jau Napoleonas, kuris 
vo pratęs dalykus kariniu 
tu matuoti, yra pasakęs, 
keturi priešingi laikraščiai ga
li daugiau padaryti žalos, ne
gu 100,000 priešo kareivių. 
Dėlto jis spaudos laisvę buvo 
panaikinęs, palikdamas tik 
valdžios leidžiamus raštus.

"Napoleono pėdomis emu. ir 
šiandieniniai Rusijos autokra- 
t-
ai.

"Tačiau Jutose valstybėse, 
netik demokratijose, bet ir 
monarchijose spaudos laisvė 
nevaržoma, tik valdžia sten
giasi turėti įtakos i visuome-’ 
nę per spaudą. Kraštuose, kur 
spauda dar ne labai yra išsi
vysčiusi, valdžia turi savo ofi
ciozus, t.v. arba visai valdžios 
leidžiamus arba tik subsidi
juojamus laikraščius, kurie 
aiškina ir gina valdžios politi
ką.

"Kraštuose, kur spauda pa
siekė aukšto išsivystymo ir iš- 
siplatinimo laipsnio, kur ofi
ciozas, kad ir nevienas jau už
tekti nebegali, valdžia stengia
si paimti savo Įtakon visą 
spaudos dali, kai kada labai 
žymią ir per ją stengiasi in
formuoti ir lenkti visuomenę.”

I

bu- 
ma- 
kad

t...K U’
!|<i\ y su 

pakilu"! sulis, f 
hijoma"i valdžios.

Kitai?
)

v

teisme negalėjo priro- 
jog Rooseveltas yra 
’ is, tai teismas uždė

jo jam pabaudos... 6 centus.

M negali ir būti. Tik- s;i 
krūtinėj valstybėj

: yra vyriausia kraš- Viin 

....nitas. Todėl ne pi-Aaa 
Avalo valdžios bijo-pia. 

valdžia piliečių. Ir n,,r* 
via ne valdžiai pa- 
. net piliečių reika-

i ■. h •' ! I
! rezidentas \Vilso- 

simanė eiti prieš pi- 
asistatymą, tai spau- 

taip sudirbo, ’ 
svieto pirm 

išeiti.
i tokie yra 

valdžios ir
Akoje. tikrai 
? salyje, 

eiu į). Vygandas šitus 
is isitėmija, tai kitą sy- 
- gal neprirašys tokių s^ko, kad 

nonių Lietuvos vai-
: Kine, kokių jis da< 

r i rašė 11-tame "Lietu-, 
numeryje.

t 
|

taut i n in- 
a stovi

__________________kitas.
Jei pasiklausysime italų pa- 

kad 
šauly tau- 

i na- 
demokra- caona^stai sako, kad nežiu-

naudojamieji. Kitaip sa-.detektyvų agentūras, vielas 

kam, yra lik darbininkų Į 
klesa, ir buržuazijos klesa. 
Tarpe šitų dviejų klesti ei
na mirtina kova. Ir šitoj ko
voj tautų niekas nežiūri. 
Vokietijos buržuazija šaudo 
i darbininkus, nežiūrėdama 
ar jie vokiečiai, ar kitokie. 
Lietuvių buržuazija taip

Į pat areštuoja ir kankina 
i kalėjimuose lygiai lietuvius 
darbininkus, kaip ir kita- 

k a učius.

i Tas pats yra ir Amerikoj. 
; Kada rubsiuviai išeina į 
■ streiką ir pastato prie dirb
tuvių pikietus, tai policija 
vaišina savo buožėmis ly
giai visus; ir ateivius, ir tik
ruosius amerikonus. Tą pa
tį matėm per audėjų streiką 
Latvrence, tą patį matėm 
per angliakasių streikus 
Pennsylvanijoj, 'Vest Vir-

• ginijoj. ('oloradoj, Illinoju- 
je ir kitur. Haytvoodas bu
vo tikras amerikonas, o bet
gi patriotai jį nuteisė 15 
metų kalėjimo, kam organi
zavo darbininkus. Debsas 
taip pat yra tikras ameriko
nas, o tečiaus ir ji patriotai| 
buvo uždare 10-čiai metų 
kalėjiman, kada jis pasi-

; provokatorių, šni
pų ir ginkluotų mušeikų.

Pasakykit, klausiu, ar ga
li būti kokiu nors vienyk 
tarp šitokiu ponu ir susipra
tusių darbininkų?

Žinoma, kad nei
Darbininkai pi ivalo or

ganizuotis į klasines savo 
organizacijas ir vesti su sa
vo išnaudotojais nepaliau
jamą kovą.

Tok i o m is o rg; i n iz ac i jo
mis yra socialistų partijos 
ir amatų unijos. Unija pa- 
orastai rūpinasi ekonomi
niais savo amato darbinin
kų reikalais: reikalauja sa
vo dii btuvėse geresniu dar
bo sąlygų, daugiau algos, 
trumpesnių darbo valandų, 
skelbia streikus ir t.t. Tuo 
tarpu socialistų partija 
ia ne kokio nors atsl 
amato darbininkus, bet 
są darbininkų klesą. Ir 
eialistų partijos vedama 
va eina visai kita kryptimi. 
■Ji organizuoja visus darbi
ninkus, nežiūrint koki dar
bą kas dirba, į vieną politi
nę partiją ir laiko savo tiks
lu paimti į savo rankas visą 
valdžią, o paskui ir visą 

priešino žmonių skerdimui, pramonę pavesti darbinin- 
Taigi pagalvokit ir paša-ikų kontrolei.-- ’l

darbininku armijas

tiška pasaką, buk lietuviai 
esą geresnės veislės negu ki
tos tautos, nes iie paeiną iš 
"nordikų rasės.” 

Tuo tarnu lenkų
kai sako, kad jų taut 
aukščiausia už visas 

iki . ‘ 
triotu, tai išgirsime, 

santykiai i Prakilniausia pas. 
spaudos ;ta- tai italai. Gi turkų

rint ką kiti šneka, pirma 
vieta žmonijos istorijoj pri
klauso turkams.

nėra 
tautos už juos.

Rezultatas šito 
ciona lizino yra 
tautų tarpe nuolatos verda 
neapykanta, ginčai ir kru
vinas skerdynės, nuo kurių 
daugiausia kenčia darbinin
kų klesa. Užtaigi klasinai 

■susipratę darbininkai ir at-j 
meta tą buržuazinį naciona-į 
liziną.

Darbininkai žiuri i pašau-į arba patriotu, 
ii iš kitos pusės, negu bur- j patriotai visur 
žuaziniai nacionalistai. Kaip-da kalėjiman 

■) . v-. 1 ’ -J ~ ’

kad jis ir 
laiko tu-

O žydai 
šaunesnės

aklo na- 
toks, kad

"PRESU LIETUVIŲ BAL
SAS" SUSTOJO.
.L-i. Ūkininkas*' jjrane-

nuo Naujų Metų su
ėję." "Prūsų Lietuvių

Kuris buvo leidžia-
Klaipėdoje. Jo vieton
adama leisti "Lietuvos
L." kuris eisiąs tris
i savaitę.

1 - ■?'" kietuvių Balsas <^kęs, pasaulis šiandien vraįtriotais. Ar neatsimenat, 
«e'n-astis, spausdina- pasldaiir.es i du ’ “ " ’ '
lietuvių raiba, net vp- . - ~~ •*

k ku ) raidėmis.

j 
k;

buvo 
mas 
rrlCCu

I

Iš
<X

ENINO ĮPĖDINIS
SERGA.

Maskvos pranešama, kuris nieko 
Vsiisis Bykovas, kuris visko pilnas. 
• Lenino vietą, esąs 
c. t labai menkos svei-

. ras ir daktarai lie- linksmybės, 
"ąvaitę laiko pasilsė- čių,

r. stosiant prie darbo, nėra 
Rvkovas gulįs lovoj

gi- 
kiro
vi-
so- 
ko-

kykit: kaip susipratęs dar-į Prie šito tikslo socialisti- 
| Liniukas gali būt tautininku Inis judėjimas eina dviem ke-

kuomet iliais:

gn.i- 
šau-

tenai, kur liaudis da 
'neturi balsavimo teisių, so
cialistai stoja už revoliuci- 

vokiečių darbininkų vadas jdo? Sakau patriotai, nes vi- ją ir spėkos vartojimą; o te- 
nabašninkas Kebelis yra pa-Įsi buržujai vadina save pa- nai, kur balsavimo teisė jau 

— ----------- šiandien yra įtriotais. Ar neatsimenat, ;  ‘X1-------------- '................ —
i priešingu į kaip buvo Amerikoje karo i kasi patįs 

abązu: iš vienos pusės stovi įmetu? — kuo ...•..
alkana darbininkų armija, į buržujus, kuo aršesnis dar-skalauja. Juk neišmintinga 
kuri viską padaro, bet nieko:bininku išnaudotojas, tuo butu eiti su ginklais versti 
neturi, o iš kitos pusės—vi-|didesnis buvo patriotas!
šokių dykaduonių legijonas, i Visi pelnagrobiai, visi graf- 

negamina, betįteriai skelbėsi <
Vienoj pusėj i tais, ir " 

'skurdas ir ašaros, o kitoj!"" 
nusėj didžiausi turtai i.

Čia nėra vokie , _ ___________ _____
nėra rusų, nėra lenkų, |džiausi unijų priešai. Kovai susiprastų ir susiorganizuo-

JĮ 
ir

yra iškovota ir valdžia ren- 
s žmonės, socialis- 

stambesnis tai tokios revoliucijos nerei-

valdžią, kuomet atėjus rin
kimams galima be jokio 

i esą patrio-lkraujo praliejimo tą valdžią 
ai ne bet kokiais, bet pakeisti.

Į šimtaprocentiniais!” Darbininkai gali lengvai
iri Jie yra didžiausi darbi-tatai padaryti, nes jų yra 

pinkų, išnaudotojai ir di- didžiuma, tik reikia, kad jie

— TAI GERIAUSIAS
CIGARETAS Iš BILE

KADA PADARYTŲ!

TEISYBĖ

ab?.k»
■vri t> 10>

JO**Jrf.TC* c

bako

“MANO DRAUGE, TAS

lietuvių nei žydų, o Įsu darbininkų organizacijo- tų. Anglijoj darbininkai 
yra tik išnaudotojai ir iš-;mis jie užlaiko privatines prie šito jau priėjo. Nors 

; balsuotojų didžiumos jie te
nai da neturi, tečiaus libera
lams pritariant, socialistinė 

•Darbo Partija paėmė val- 
• džios vairą į savo rankas. 
Anglijos ministerių pirmi
ninkas dabar yra socialis- 

;tas. drg. Macdonakl.
Socialistų judėjimas šian- 

! dien apima jau visą pasaulį. 
! šiandien jau nėra tos šalies, 
kur nebūtu socialistų orga
nizacijos. Yra ji ir pas mus 

į.—tai Lietuvių Socialistų Są
junga Amerikoje. Taigi 
i prie jos kiekvienas susipra
tęs lietuvis darbininkas ir 
privalo dėtis. Kur tik yra 
kelia tas draugų, pritarian
čią socializmo idėjai, tuo
jaus reikia sukviesti susi
rinkimėlį, surašyti visų var
dus ir adresus, išsirinkti 
sekretorių, pirmininką, iž
dininką, ir tokiu budu įkur
ti kuopą. Apie tai, kaip 
kuopa turi tvarkytis ir dar
buotis, informacijų galima 
gauti iš LSS. centro sekre
toriaus. kurio adresas yra 
toks: A. žymontas, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III. 

Kuopai susitvėrus, gali
ma surengti prakalbas ir 
[Kirsitraukti kalbėtoją, kad 
ant vietos gyvu žodžiu pa
aiškintų susirinkusiems 
darbininkams, kaip pagerin
ti savo būvi. Rubsiuvys,

PAKARTAS KOMUNIS
TAS.

Petro sodne netoli Mask
vos gruodžio 22 d. atkastas 
po medžiu pakabintas vie
nas komunistų šnipas, se
kęs Butirkų rajone darbi
ninkų veikimą. Matyt dar
bininkai ji pati susekė šni
pu esant ir nužudę pakorė. 
Jo danešimais daugelis dar
bininkų buvo išgabenta Si
biran už prieštaravimą ko
munistams.

pasldaiir.es


Kas skaito Ir rašė 
Tas duonos neprašė AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kis nieko neveikia 

Te niekas nepelkh

MONTELLO, MASS. 
Įsikūrė Mokslo Draugija.
Sausio 27 dieną po Nr. 

729 Montello St. buvo su
šaukta pažangesniųjų lietu
vių konferencija, kad pasi
tarus apie savitarpini lavi
nimąsi.

Po trumpo pasikalbėjimo 
nutarta tverti grynai kul
tūrinę draugiją, kuri Į tiky
bos dalykus, Į partijų gin
čus visai nesikištų, o dirbtų vra._ ... 
vien tiktai apšvietos darbą, kacija, kokia tiktai gali bu- 
Dalyvavusieji pareiškė no- ti..^Laikas yra gana,blogas, 

ro prie tokios organizacijos 
prigulėti, ir susirinkimas 
pripažino draugiją jau Įsi
kūrusia, užvardydamas ją 
„Mokslo Draugija.” Paskel
bus susirinkimui, kad Moks
lo Draugija Įsikūrus, tuoj 
prieita prie valdybos rinki

mų.—
Pirmininku išrinkta A.

Kireilis;
Raštininku—S. S. Baro

nas;
Kasierium—J. Medžiaus- 

kas.
Išrinkus valdybą, nutar

ta Mokslo Draugijos dar
buotę padalyti Į keturis 
skyrius, būtent:

1. Lietuvių ir anglų kalbų 
mokinimosi skyrius;

2. Dailės skyrius^
3. Matematikos skyrius;

4. Debatų skyrius.
Dailės skyrių pasižadėjo 

vesti A. Bačiulis, debatų 
skyrių—V. Ambrozas, o 
matematikos mokinti mano
ma apsiimsiąs S. S. Baro
nas. Kalbų mokytojui su
rasti išrinktas F. Bagužis.

Buvo paduotas sumany
mas pastatyti Montelloj 
operą „Vaikas ar Mergai
tė.” Susirinkimas sumany
mą priėmė ir sutiko tą vei
kalą statyti trumpoj atei
tyje, tečiaus su ta sąlyga, 
kad visas pelnas, jei koks 
bus, butų skiriamas sušel- 
pimui Lietuvos našlaičių, 
l-aikas perstatymui paskir
ta 1 d. kovo.

Beto, nedėldienių vaka
rais Mokslo Draugija žada 
visuomet ką nors surengti 
—prakalbas, paskaitas, de
batus ar koncertą—kad 
žmonės turėtų kur netik 
laiką praleisti, bet kartu ir 
pasilinksminti ir šio-to pa
simokinti.

Būdama grynai kultūrine 
organizacija, nekliudydama 
riei politikos, nei religijos, 
bet dirbdama vien tik ap
švietos darbą, Mokslo Drau
gija tikisi suspiesti apie 
save visokių pažiūrų lietu-, 
vius.

M. D. Korespondentas.

prisieidavo nuplėšti kelia- j
--- ------  r- ------- K......... — ---------------- 7—:.porų ėeverykų bevaikš- ‘ ~ o-™ v ------- 

nistai priešaky su Jankaus-'rėkdavo, kad unijos komite- čiojant. Bet dabar, kuomet sai kenti pas buržujus." Ir 
i... —j—te---------------I*—----------------------------------------------------------zioi-k.,,- z:.. iv dabar katras iš ju žen-

• • v*.

aiškinus organizacijos pa-1 skiriant finansų sekretorių, 
dėti, po tam tuojaus komu-i Ir štai pirmiau komunistai tas- porų ėeverykų bevaikš

darbai čia sumažėjo ir daug 
darbininkų išvažinėjo ki

ku, griebėsi daryti nepama-;tas nededa pastangų orga- 
ruotus žmeižtus ant unijos Įnizuoti skebšapes. .Dabargi 
darbuotojų. Dar negana j komunistai būdami unijos tus miestus, namų savinin 
to, komunistai ėmė pasako-'komitetuose netik nededa.kai priversti jieškoti gyven
ti, kad kitų tautų darbinin-j pastangų organizuoti skeb-jtojų; garsindami laikras- 
kai esą apgaudinėja lietu-išapes, bet net veda agitaci-jciuose savo namus jie turi 

vius darbininkus į 
. budais skriausdami.

.r Šitokia propaganda tai
— begėdiškiausia provo-

kai esą apgaudinėja lietu-išapes, bet net veda agitaei-įčiuose ___ ...
Įvairiais i ją, kad unijistai nusimuštų dabar daugiau išmokėti, ne- 

Isau algas, pasakodami, kacl;gu čevervkai kainuoja.
darbinin-i * » *
Taip, aš i Kalbėdamas čionai andai 

kad jeigu ,p. J. o Sirvydas pasakė, 
diarbdajkad socialistų laikraščiai 

rubsiuvių;yra švarus, tik jam nepa- 
J tinką, kam jie skelbia: 

"Darbininkai visų šalių, 
i vienykitės!’’ Nejaugi p. 
į Sirvydas norėtų, kad socia- 
; listų laikraščiai 
'darbininkus peštis?

* *

Musų komunistai 
r-r-revoliucijos jau neliekels 
,ir raudonu rubaškų nebede- 
ivės. Visus "komunistinius 

1 , - . _ V1 

bedarbė siaučia pilnumoj,

I
esą ir kitų tautų 
kai „nusileido”, 
jiems pasakysiu, 
komunistams ir 
viams pasiseks

unijai gręsia didelis pavo- organizaciją paklupdyti, tai 
jus ir tuom tarpu skleidžia- musų algos bus 
ma neapvkanta tarpe dar- ^esn®s’ *r valandų turė- 
bininku vienos tautos prieš dirbti daugiau. Kai-ku- 
kita, meluojama—šmeižia-irie žmonės pasakoja, kad 
ma unijos viršininkai ir t.t. i lietuviški kontraktonai yra 
žodžiu sakant, puidoma inusamdę vietinius komums- 
unijistu dvasia, o tas reiš- lyderius, idant jie vestų 

i agitaciją, kad kriaučiai nu- 
isileistų ant algų. Gali būti 
ir tiesa, nes praktikoj tas I 
rodosi, o „Laisvei” 

kia pinigų. A.

---—X Vto 
kia pakrikimą organizaci
jos. Nesistebiu iš tokio pus
galvio Jankausko, nes jis 
mat nori tuomi Įtikti ma
žiau protaujantiems rub- 
siuviams, idant ji rinktų Į 
bent kokia unijoj apmoka
mą viršininko vietą, bet rei
kia stebėtis iš kitų komu
nistų, kuomet jie jĮ seka.

ma-

ragintų

turbut

■lu^ įtėzius,” rubaškas, armoškas 
A. D. kjta5; ”r-r-revoliucionie- 

riškas tulžis” jie paliko 
i ant Maple streeto, o „atsi- 

_ _ . Imufino” pas buržujus „ant
Kuomet darbai čia ėjo ge-'burdo.” Nusisamdę iš L. U. 
• • * T’l* 1 ■» • • _ _ _1_ 1

LAWREN€E, MASS. 
Visko po biskj.

yy

I 
I

„ _____ rai, tai šin miestan buvo Kliubo kambarį ir paskel-
Dabar pas mus, t.y. uni-į privažiavę pilna žmonių, ir bė. kad čia busianti jų glau- 

jos 54 skyriaus komitetuo- jei darbo žmogui tada rei- noji kvatiera. Prie to da 
se yra visi komunistai, iš-'kėdavo susirasti butas, tai pasikvietė tautiškos parapi-

. jos Dievo muzikantą, kad 
išmokytu juos giedoti "Kur-

Įgia į stoną moterystės, ar- 
' ba jei kuri aplanko garnys, 
'tai su visais reikalais eina 
i pas ilgaskverni ir prižada 
; būti ištikimais bažnyčios 
: vaikais, ir kartu su davat- 
i komis keikti socialistus.
Nėra ko daugiau iš jų ir no
rėti, nes pati Maskva nu- 

! siuntė pas popiežių savo at- 

įstovą, o tenai nuvykęs kiek
vienas Juk turi pabučiuoti Į 
popiežiaus pantaplį. Jie čia 
turi įsteigę ir Melagių Biu
rą, kuris teikia kazionajai 
"Laisvei” žinių, tik jau čia 
toms žinioms niekas netiki, 
nes žino, keno jos fabrikuo
jamos.

Malūnų Gizelis.

MATERBURY, CONN. 
„Sidabrinės vestuvės.”

27 d. sausio Kazys ir Ma
rė Kukaičiai apvaikščiojo 
"sidabrines vestuves,” nes 
jau sukako 25 metai, kaip 
jiedu yra vedę.

šioji pora pasižymėjo 
tuomi, kad bene pirmutinė 
iš Waterburio lietuvių, ką 
išdrįso civiliškai apsivesti, 
kas tais laikais buvo labai

BROOKLYN, N. Y. 
šjs-tas apie komunistus 

kriaučius.<
Pas mumis rubsiuvių dar

bai, kaip dauguma žino, pu
sėtinai sumažėjo; žmonių 
be darbo daug. Ilgai būda
mi be darbo žmonės visuo
met pasilieka desperatiški; 
i savo organizaciją (uniją) 
ima žiūrėti su panieka ir 
net rimtuose klausimuose 
jie tampa nesukalbami. Ir 
visas tas—pasekmė supuvu
sios kapitalistinės sistemos, 
šitokiam kriziui užėjus, mu
sų komunistai vėl yra gata
vi provakatoriškam darbui; 
vieton aiškinti žmonėms 
tikrąsias priežastis to blo
gumo, jie verčia daugiausia 
kaltę ant Amalgameitų uni
jos viršininkų,, sėja neapy
kantą priešais kitų tautų 
darbininkus, ypatingai prieš 
žydus. Pavyzdžiui. 25 d. 
sausio buvo lietuvių Amal
gameitų 54 skyriaus masi
nis susirinkimas, Į kurį atsi

lankė New Yorko Bendro
sios Tarybos du viršinin
kai: Zutkof ir Hollanderis 

pranešti, kokia yra New 
Yorko ir abelnai visos orga
nizacijos padėtis - dabartį-' 
niu laiku. Jiems plačiai pa-

No. 5 
(Lithuanian)

5

Pie-

uz

I nepaprasta, nes tamsi vi
suomenė žiūrėdavo i tokias 
/estuves su didžiausia pa 
lieka. Kukaičiai ir savo vai 
cus pakrikštijo be religinių 
prietarų. Ir reikia pasakyti. 
<ad savo pavyzdingu šeimy- 
lišku gyvenimu ir pavyzdin
gu vaikų išauklėjimu igy- 
jo Waterburio lietuvių tar
pe gražų vardą. Musų taip 
vadinami „laisvamaniai” 
savo laivamanybe didžiumo
je pasižymi tik ant galo lie
žuvio, gi gerb. Kukaičiai pa
sižymi praktišku gyvenimu. 

Gerb. Kukaitienė būdama 
mergina (Marė Radžiuniu- 
te) dalyvavo prie lietuviškų 
spektaklių lošimo: ir apsi- 
veduš iki po šiai dienai kiek 
galėdama darbuojasi pro- 
gresvviškam judėjime.

Svečiai besilinksminda
mi, sumanė paaukauti kiek 
kas gali Mariampolės Rea- 
iei gimnazijai dėl pažymėji
mo gerb. Kukaičiu „sidabri
nių vestuvių”. Tapo suau- 
kauta $12.00. Aukavo šie as
menys: -Tonas ir Veronika 
Kukaičiai po $1.00, Kazys 
ir Marė Kukaičiai po $1.00, 
J. S. Prusalaitis, Jurg. Da- 
nisevičius, Jonas Vaitkevi
čius, Bronius ir Ona Bagdo
nai, Jonas Vaičiukonis, St. 
Grabauskas po $1.00 ir Alex 
White $2.00.

Po tam svečiai palinkėda
mi „jaunai porai” sulaukti 
"auksinių vestuvių” ir dar 
no to ilgo, ilgo amžiaus, 
inksmi išsiskirstė.

Reporteris.

bus gana Įvairus ir dar ke- 
ina užkandžių duoti.

f'radžia vakarėlio 3 vai. 
>0 pietų. Taigi yra prašomi 
dsi ateinantį nedėldienį at
lankyti ant šio vakarėlio 
r nesivėlinti.

šokėjas.

FLJNT. MICH. 
Visko po biskj.

Flint miestelis yra pla
nai žinomas, nes jame iš- 
lirba Buick automobilius. 
Darbininkai čia uždirba ge- 
ai, po 11 ir daugiau dolerių 

' dieną. Kadangi darbininku 
ilgos didelės, tai visokių iš- 
įaudotojų gaujos tik ir lau
kia, kaip tuos pinigus iš 
larbininku išviliojus. Viso
kie biznierėliai, didžiumoje 
sukčiai žydeliai, laiko neiš
pasakytai aukštas kainas 
int produktų ir ant kitokių 
reikmenų.

čia yra nemažai ir mųn- 
šainerių, kurie už savo „što- 
cą” irgrlupa daug aukštes- 
įes kainas, negu kituose 
miestuose. Nesenai čia pas 
vieną žinomą kriaučių, ant 
N. Saginaw St., blaivybės 
įgentai padarė kratą ir kon
fiskavo nemažai "štofo,” 
kuriuomi tasai kriaučius 
įplaistydavo savo kostume- 
riams naujus ir senus dra
bužius.

Ten betupjs.

No. J 93
Importuotas porcelini:; bliti- 
delis, puikiai išdabintas, už 
65 leibelius.

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

Specialė Premija 
Trijų kvortą altiminu puo
das, už 50 ieibetių.

No. 190
Puodelis Kondensuotui 
nui su viršeliu ir t-oriele, gra
žiai išmaliavotas gėlėmis.
6o leibelit;.

Šie Naudingi Virtuves Indai 
Dykai už leibelius nuo Dykai 

STANDARD IR CHALLE-^GE PIENO 
Kiekviena gaspaainė vartoja pieną ir cukrų kas
dieninėj naminėj ruošoj, ir kiekvienai tjaspadinei 
reikalinga virtuvės puodai, indai ir stiklai, kaip 
matot čia paveikite. Todėl, delko nepirkt musų 
rūšis kondensuoto pieno, kurios duoda šiuos puo
dus. indus ir stiklus visai dovanai už savo leihe- 
lius. Musų rūšis kondensuoto pieno yra geriau
sios, ir premijos duoda geriausi patarnavimą ir 
vertę.

SPECIALIS PASIŪLYMAS
Jei išrašysi šio apgarsinimo kuponą ir nuneš: ji i arčiau
sią dovaną krautuve, žemiau nurodytais antrašais, arba 
prisiąsi mums, tai gausi Paveiksluota Katalogą
ir ypatingą dovaną kortą, kuri skaitysis už 10 Ieibelią. 
Rus priimama tik viena tokia korta nuo vieno pirkėjo 
duodančio 40 ar daugiau kibelių. Bile musą Krautuvė 
apmokės šitą kortą su bite kitais leibeliai nr > šitų Mėsi
niu. Jei tamstų mieste nėra krautuvės apmokėjimui 
šitą ’eibelią ir Ypatingos Dovanu kortos, tai prisiąsk jas 
mums, kartu su numeriu dovanos iš paveiksluoto Dova
ną Katalogo, ir mes ją prisiusime Jums be iškaščią.

BOSTONE MUSŲ PREMIJŲ KRAUTU
VE RANDASI PO NUMERIU:

89 Friend St.. arti Heymarket Sųuarę. 
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS:

No. 1721
Pilko enamelio S kvortą sun
kus puodai su ausukėm ir 
dangčiu. už 135 leibciius

No. 302
Alumino kavai puodas, pir
mos rūšies ir gero svorio, už 
200 kibelių.

No. 163
Skiesi ui indas su viršeliu, 
pirmos klesos spausto stiklo, 
už 10 kibelių.

No. 212
Importuotas pcrcehnis puo
delis r.u ioriėle. išdailintas 
Rėlems ir auksu, už 40 leibe-

FAI.L lilVER. M ASS. 
1-1 3rd Street 
arti Beįifcrd St. ' 
BRIDGEPORT, CONN.
195 Congress Street 
arti Mein St.

NEW HAVEN. CONN. 
105 Temple Street 
arti ("r«r<vn St. 
PROV1DENCE. k. f. 
49 Aborp Street 
arti M'asbington St.

K U P O N A S
BorrfenS Premium Co. Ine. 11 Hudson St. Nev.- YorkCity

5 Data Februarv 13. 19; 1

Sis kuponas turi būt išmainytas i 15 4ienu nuo virš mi- 
nėtos dienos ant Spx-ia!čs Dovano Kortos.

VARDAS

ADRESAS

SO. FORK, PA. 
Sarmatinasi savo darbų. 
„Keleivio” Nr. 2 tilpo ži

nutė iš So. Forko lietuvių 
gyvenimo. Toji žinelė kai- 
kuriems nepatiko, ypač 
tiems, kurių darbeliai buvo 
aprašyti. Mat, jie sarmati
nasi savo darbų. Jie sako, 
kam aš per lietuvišką laik
rašti niekinąs lietuvius.

Turiu pasakyt, kad aš Be
turiu niekuomet neniekinau 
ir neniekinsiu. Aš smerkiu 
ne lietuvius, bet nekuriu lie
tuvių blogus darbus ir ne
gražius pasielgimus. Įrašy
damas j laikraščius aš neno
riu ką-nors užgauti arba 
Įžeisti, tik noriu, kad lietu
viai liautųsi blogai elgęsi ir 
juokinę svetimtaučius.

Suprantama. So. Forke 
yra ir geni žmonių, kurie 
kad ir išsigeria retkarčiais, 
bet savo proto neprageria ir 
elgiasi draugiškai. Apie ši
tokius žmones negalima nie
ko blogo sakyti, nes jie el
giasi žmoniškai ir nežemina 
lietuvių vardo.

lttica, n. y.
Aukos Lietuvos našlaičiams

Pas pilietĮ A. Rakevičių 
apsilankė garnys ir apdo
vanojo ji gražia dukrele. 
Susilaukęs „grinorkos.” pil. 
Rakevičius pasikvietė sve
čių pasilinksminti. Sve
čiams besilinksminant buvo 
'prisiminta ir Lietuvos naš
laičiai. Piliečiui Kaušiui pa
sivėlinus tapo parinkta Lie
tuvos našlaičiams aukų. 
Aukavę šios ypatos: A. 
Kaušius, J. Paderis, A. Sa- 
bis, J. Latvis, Kun. žabala, 
A. Rakevičius ir B. Sabis po 

doleri; A. Poderis 50c. 
Viso surinkta 7 dol. 50c.

A. Kaušius.

1

LOVVELL, MASS. 
Margumynai.

Lietuviu čia yia. nemažas 
būrelis, bet jie gyvena dide
lėj tamsybėj ir nesutikime. 
Čia daugiausia yra vilenskų 
dzūkų, kurie laikraščio bi
jo ištolo, bet užtai yra geri 
munšaino garbintojai'. Muh- 
sainas pas mumis- pigus, 
parsiduoda po 3 dolerius 
gorčius, todėl jį geria visi: 

vyrai, moteris ir vaikai.
čia gyvuoja D.L.K. Al

girdo draugystė, kurią keli 
metai atgal komunistai bū- 
Vo išdraskę. Tris tūkstan
čius dolerių draugystės pi
nigų jie sukišo advokatams 

savo vyrą karštu vandeniu, ur nieko nepelnė. Ant Nau- 
uždegė stubą ir užrakinus jų Metų minėta draugystė 

buvo surengus balių. Kai- 
"tovariščiai” atėję

14 d. sausio ir vėl ta pa
ti moteris, apie kurią pir
mesnėj mano koresponden
cijoj buvo minėta, apipylė

uždegė stubą ir užrakinus 
duris išėjo angliauti. Kai-
m yna i pamatę stubos lan- kurie
gus liepsnojant, atbėgę iš- ant baliaus pardavojo savo 
mušė duris ir gaisrą užgesi- laikraščius "Laisvę...................
no. Buvo pašaukti gydyto- i ni.” Mat, jie turi deglosios
jas ir policmanas. Moteris 
tapo suareštuota ir dabar 
tebesėdi už grotų.

Na, argi apie šitokius at
sitikimus galima nutylėti?

S. F. Bitis.

BROOKLYN, N. Y.
Puikus pasilinksminimo 

vakarėlis.
Kas tik myli pasišokti, 

ratelius pažaisti ir šiaip 
draugiškai ir linksmai laiką 
praleisti, lai kiekvienas atsi
lanko ant L.S.S. pasjlinks-

„ ir ”Vil-

akis ir drąsiai visur lenda.
Tarpe Lowellio „tovariš- 

čių” Įeina madon laisvos 
meilės praktikavimas. Kai
po pasekmė šitokias meilės 
viena jų abazo moteris, tri
jų vaikučių motina, jau at
siskyrė nuo savo vyro. Taip 
atrodo, kad netrukus bus ir 
daugiau atsiskyrimų. Tai 
mat koks jų progresas.

Petras.
i
( JOHNSON CITY, ILL.
! Esu linksmas, kad išli- 

minimo vakarėlio, kuris at- nuo baisios mirties ir 
sibus vasario 17d., Socialis- ffal,u atnaujinti keleivi, 

tų Svetainėje, 319 Grand St. 
Vakarėlis bus puikus, nes 
komitetas prižada viską 
prižiui ėti gana gerai: muzi
kantai, sako, grieš Įvairius 
šokius, ypatingai lietuviš
kus ; programas taip-pat

______ i „Keleivi.”
Sausio 25 d. mainose, kur 

aš dirbu, Sears Coal Ca. 
buvo baisi eksplioz’ja, 34 
užmušė, 6 da gyvi; tarpe už
muštų yra 3 lietuviai.

Jonas Dongutis.
(KotespondenHiŲ tąsa ant 5 pusi.)

f



4
9

< AAVuwunjvu~iA-A\-Ln.-r,*ir.*rrr -i-i- i * ■ ----■•o^-*-***^'*^**'*

K E L E I V 1 S
□   .  . ..... ■ rbausmės taip pat atbukina 

žmogaus 
smulkus 
tomkinas 
vaizdoje. 
buvo tik 
gus. dabar i 
belaukdamas 
mirties.
brangios s 
į įspūdžius

EKONOMINIAI BRUOŽAI.jausmus. Anas 
spekuliantas Ko
ri irė mano aky- 
Jeigu pirma jis 
išgąsdintas žmo- 

tame pragare, 
priverstinos 

jis pamažu nustojo 
savybės atsiliepti 

jaudintis, lauk

ti. Tik vienas šviesus žibu
tes dar švietė jo sielai—tai 
meilė jo paliktai šeimai. Gė- 

kuoštelę, paduoto jam

BUK PRAKEIKTA, MIRTIES BAUSME!
(Vertimas iš rusų kalbos.)

kaupdavo kokia tai tuštu
ma. Rodosi, jo jau nėra. 
Bet kaip stipriai protestuo
davo žmogaus organizmas 
prieš baisią perspektyvą. 
Aš, neužmiršiu, kaip vienas 
mergaitės užmušėjų visą il
gą naktį išstovėjo prie lan- Iiu kuostelę, paduotą jam 
go žvelgdamas tamsumon.‘atsisveikinant Charkove jo

- - - - mažytės dukreles, jis rūpes
tingai saugojo prie širdies.

—Vaikų gaila,—kalbėjo 
jis man.—norėtųsi dar jie 
pamatyti. Gyventi gi u0 vi
sa. ką aš mačiau, nebenoriu.

Jam paskelbė sprendimą 
12-ta dieną po išvažiavimo 
iš Charkovo. Sugrįžo jis iš 
kvotos ramus, tik kiek la
biau išblyškęs.

—Na. kaip?
—Ugi pasakė, kad šian

dien sušaudys. Aš jų tik 
prašiau pasigailėti vaiku
čių. o jie atsakė: nėra ko 

spekuliantų gailėtis.

- io buvo toks pat 
Vakare jis išdalino 

virdulį, pa-

Praslinko
Aš kiek 

ir pama-

Po dviejų laukimo dienų tuo. kad jis draugiškai kal- 
traukinys išeina tuo pačiu įbėdavo su kaliniu, juokėsi 
laiku, kai Denikino kariuo-l linksmu juoku ir mokėjo 
menes dalys Įeina i Charko-j vikriai nukauti savo bend
rą. Berods tai paskutinis rakalbi šuviu i pakauši.— 
traukinys. Jame važiuoja'sukėlė vagone 
Nepaprastoji Komisija (Č. Sajenkos balsas 
K.), tribunolas ir keli vago
nai areštuotų.

Stoties trobesiai pasilie
ka užpakaly. Ratai dunda 
smarkiau ir mes ivažiuo- 
jam i žaliąją Ukrainos lau
kų erdvę. Po ilgo kalinimo 
krūtinė liuosiau atsikvepia. 

Bet musų vagone nejau
čiama linksmo 
laisvos erdvės, 
šimts žmonių 
kinta. Čia rasi atstovų Įvai
rios socialinės padėties, am
žiaus. pasaulėžiūros, profe
sijos. Priežastys, dėl kurių 
jie čionai surinkti, taip pat 
Įvairios. Du jaunuoliu ka
reivių rūbais kaltinanti tuo, 
kad atsitraukė iš sargybos 
ir kur tai užmušė mergaitę. 
Raudonarmietis, buvęs Do
no kasyklų darbininkas, pa
keliui pametė tarnybini pa
ketą. Areštuojant jis bandė 
nusišauti. Bet nepasisekė. 
Brauningo kulka išėjo kiau
rai per abu smilkmeniu. Jis 
ilgai gydyta ir išgvdyta. Ir 
štai dabar jis vežamas 
"mirties vagone.” Raudonų
jų karininkų kursantas 
areštuotas už tai kad pasi
pynė po kojų savo vadui, 
būdamas neblaiviame stovy. 
Vienos kariuomenės dalies 
vadas, Įtariamas šnipinėji
mu. Du raudonarmiečiu— 
už plėšimus evakuojant 
Charkovą. Senis gelžkeli- 
ninkas, kaipo pažintas Ni- 
kalojaus laikų žvalgybinin
kas. Du dezertyru—vienas 
pabėgęs iš kovos lauko, ki
tas Įtariamas pabėgimu.. 
Paskutinysis areštuotas sto
ty sergantis. Su juo jo bro
liukas. 15 metų vaikas, ne
panorėjęs su broliu persi
skirti. Smulkus spekulian
tas Kotomkinas. Keli pro
fesoriai, kaipo Įkaitai. Apie 
dešimts barzduotų pirklių 
iš - Charkovo gubernijos. 
Studentas technikas. Jo 
brolis gimnazistas 16 metų, 
areštuotas drauge, jau su
šaudytas. Dar kokie tai pil
ki nežymus žmoneliai.

Įvedus Į vagoną visų maž
daug buvo ramus ūpas. Ne
rimastį išvaikydavo sanpro- 
tavimas, kad sušaudymui 
nebuvo reikalo vežti iš 
Charkovo. Bet juo toliau 
ėjo traukinys, juo labiau 
kilo vagone baimės ūpas.

Vieną naktį, kuomet areš
tuotieji užmigo sunkiu 
miegu, i vagoną Įėjo su sa
vo palydovais garsusis Sa
jenka. Žmogus labai sun
kaus žvilgsnio ir apipu- 
tusiom akim, jis, matyt, 
nuolatos vartojo kokajiną 
ir morfiną. Būdamas tokia
me stovy jis dar ryškiau ro
dydavo sadisto būdą. Pada
vimai, kurie buvo surišti su 
jo vardu Charkove, atatiko 
tikrenybei. Charkovo kalė
jime musų akyvaizdoje jisai 
nušovė ligonį ant neštuvų, 
negalėdamas sulaukti, kol 
jis bus galima pribaigti iš- 
gijus.

Musų draugo akyvaizdo
je. kuris tą atsitikimą pas
kui pasakojo, kalėjimo ka
meroj Sajenka nudurė dur
tuvu vieną areštuotą. Kai 
iš pavesto jam areštuotų 
būrio vienas pabėgo, Sajen
ka visų akyvaizdoje čia pat 
nušovė pirmą, kuris pasipy
nė po kojų, kaipo atpirkimo 
auką.

Taigi pasirodė, kad musų 
vagonai yra Sajenkos žinio
je. Jau tai viena negalėjo 
nesukelti nerimasties. Jo 
pasirodymas naktį su paly
dovais, tarp kurių buvo ju
rininkas Eduardas, žinomas

kapų tylą, 
skardžiai

švietė jo sielai—tai

------- ----- —-----A, BcOi. Venta iš wį Aa/tos. - —..................................... “ 
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(Tąsa)

v.
DARBO RANKOS.

Kas tai yra darbo rankos?
Iki šiol, kalbėdami apie mainą, mes skai

tėme, kad maino ir pardavinėja savo prekes 

patys tų prekių gamintojai. Audėjas par
davinėja audeklą, kuri jis pats išaudė iš sa
vosios medžiagos, artojas pardavinėja kvie

čius, kuriuos jis pats pasėjo, aparė, nuplo
vė ir iškūlė. Bet argi tai mes matome tik

renybėje? šilkus, gelumbes, visokias me
džiagas pardavinėja fabrikantai, kurie prie 
šitų prekių, galbūt, ir pirštų nepridėjo. 

Kviečius ir kitokius javus pard iv inėja 

dvarininkas, kuzis, ko gerą, ir žinot nežino, 

kaip tie kviečiai auga bei noksta. Kurgi 
dingo šitų prekių gamintojai? Kur gi jie, 

tie darbo kareiviai, kurių prakaitu ir krau
ju visi turtai aplaistyti?...Čia, jie čia! štai 
jie, darbo skruzdės, apiplyšę, alkani, stovi 
jų krūva rinkoje. Ne prekes jie į rinką iš
nešė. ai, ne! Visoki fabrikantai ir dvarinin
kai senai jau sudorojo visas prekes, kaipo 

jsavajį gerą. Darbininkai prekyvietėn iš

statė visai ką kitą—jie pardavinėja savo 
darbo rankas, savo jiegą... Kaipgi tai atsi

tiko. kad iš darbininkų atėmė produktus, 

kuriuos jie pagamino savo pūslėtomis ran

komis? Delko jie neša rinkon ne savo dar
bo produktus, o savąsias rankas? Per ilgus 

laikus, per verguvę ir priespaudą, per klas
tas ir prigavimą, per badą ir ašaras priėjo 

žmonija prie tokio nelemto sutvarkymo. 
Paseksim gi šitą kruviną žmonijos pasaką.

Kaip prasidėjo žmogaus naudojimas?
Štai prieš mus žemdirbių bendruomenė. 

(Čia'turima galvoj toki žmonės, kurie pa
tįs dirba žemę, o ne tie, kurie žemę vaido, 

bet jos nedirba. Vertėjas). Ji apgyveno 
juodžemio plotą. Javai puikiai dera. Dar
bą pasiskirsčius, užtenka visa ko. Išsimai

nyti iš kitur reikia nebent geležies ir vario. 

Matomai ramus ir linksmas šitas bendruo
menės gyvenimas. Visi dirba sulig savo iš
galės, ir niekam nieko nestinga. Tačiaus 
ne visų bendruomenių laiminga dalis. Vie

na apsistojo pelkėtoj vietoj, kita Įsikūrė 
tankiajam miške. Derlius šitų dviejų bend

ruomenių menkas, duonos maža, o žmonių 

vis daugiau priauga. Galima butų kokiu 
ners amatu verstis, kalvyste duoną užsi

dirbti, ar kaip nors kitaip. Bet ir tais se
nais laikais, kaip ir šiandien, daug buvo 

mėgėjų svetimu triusu pasinaudoti. Drą

sesnieji visuomet uosteliaudavo, ar neras 
kur ką nors blogai padėta. Vargas buvę 

silpnesniems!

Pavyzdžiui, miškinės bendruomenės gy
ventojai pristigo duonos ir kitokių produk

tų. Ką čia padarius? Taikingesni, ramesni 

siūlo: „Vyrai pas mus daug liepų. Prilup
tam karnų, pripinkim pintinių, vyžų, iš me

džio pridirbtam visokių rakandų ir vežam 

viską Į juodžemio bendruomenę. Ten už 

jas duonos gausime!” Tačiaus bendruome

nėj daug yra ir tokių, kurie neturi mažiau

sio noro karnas lupti ir vyžas pinti. Norisi 

jiems kokiu nors kitokiu budu visokių ge

rybių prisimedžioti. Ir štai pats drąsiau

sias ir akiplėšriausias strikt pirmyn ir taip 

byloja: „Neišmanėliai jus aklieji! Ar 

daug jus savo karnomis pelnysite? Jus vis 

savo nugara norite visa išnešti. Teisingie

ji mat darbininkai! Su savo darbu badu 

padvėsite, taip ir nepamatę pasaulio gero

vių! Jeigu pas mus neužtenka, einam Į 

juodžemio turtingąją bendruomenę ir ten 

varu pasiimsime, ko tik mums reiks, vi

siems metams turėsime, žinoma, tie, kurie 

bijo nosies iškišti, visi molio Motiejai tepa

silieka sau, telupie karnas ir terezgia vy

žas!” Patiko miško gyventojams tokia kal

ba. Ir nutarė jie eiti paskui drąsuoli Į tur

tingąją bendruomenę varu visa ko pasiim

ti. Trimituoja, pučia Į ragus, rengiasi Į 

karą. Artinasi nelaimė žemdirbiams. Už

girdo jie, jog jųjų kaimynai, miškų gyven

tojai, ateina juos nukariauti. Nenoroms, 

ašarodami ruošiasi jie miškinius pasitikti, 

savo triūsą, savo židinius ginti, štai Įsi

griovė priešai, mirtina kova prasidėjo. II-

V?

gai ir smarkiai grūmėsi, tačiau miškiniai 

nugalėjo: ir skaičiumi jų buvo daugiau, ir 

išbadėję jie atkaklesni buvo, žemdirbiai 

kas negyvas krito, kas pasislėpė. O nuga

lėtojai pasiėmė visą bendruomenės turtą, 
paėmė pačias ir vaikus nelaisvėn, ii gi Ižo 

linksmi, gerybėmis apsikrovę namo. Drą- 

' suolis, kuris vedė miškinius, smarkiai ko

vėsi, daugeli žmonių i aną pasaulį pasiun

tė. Už tatai draugai didelę jam pagarbą 

teikė ir grobio daugiau paskyrė.

suaidėjo:: 
—Piliečiai. atiduokite 

laikrodžius, žiedus, pinigus. 
Pas kurį paskui rasiu nors 
vieną rublį, nušausiu, kaip 
šunį...

{ Po pirmo Sajenkos apsi- 
' lankymo publikos ūpas iš- 
' syk nupuolė. Sanprotavi- 
mas: „sušaudymui nebuvo 
reikalo išvežti” nustojo vei
kęs i protą. Ir pakako iš
rinkti iš musų tarpo vieną 
auką, kad mano ir Veršinino 
pasisekusios pastangos nu
statyti tarp areštuotų ramų 
tipą nueitų niekais.

Pirmoji proga tam greit 
pasitaikė. Sustojus trauki
niui. važiavęs kitame vago
ne tribunolas teisė tris ke
leivius : pagautą dezertirą 
ir du plėšiku evakuojant 
miestą. Tą vakarą vagone 
viešpatavo tyla. Vienas pa
smerktųjų stovėjo prie lan
go ir žiurėjo i žaliąją erdvę. 
Jo veide matėsi koks tai 
nuovargio lipas, kuris saky
te sakė: 
greičiau 
nervingai 
ne. Jis

I

Įspūdžio iš 
Keturiosde- 

narve užra-

nusibodo, kad tik 
galas. Antrasis 
žingsniavo vago- 
laikėsi išdidžiai. 

Siūlė lošti ''šaškėmis:” kaip 
tai priverstinai juokėsi, bet 
jo juokas aidėjo tylumoj 
nerasdamas atgarsio. Pas
kui jis nurimo savo kampe. 
Tretysis visą laiką nejau
kiai klausdamas kartojo vis 
tuos pačius žodžius:

—Viešpatie mano, ką gi 
tai reiškia?...

Vagone buvo tylu, tvlu. 
Keturiosdešimts žmonių 
budriai klausėsi kiekvieno 
mažiausio garso iš anapus 
sienų. Ką mąstė ir ką jau
tė kiekvienas pasmerktųjų? 
Koki skaudų pėdsaką palik
davo jų širdy kiekvienas 
nykstantis dienos mirksnis? 
Štai išnyko paskutinis švie
sos spindulys, niekuomet, 
niekuomet tris žmonės, gy
vi, sveiki ir stiprus, nebe
pamatys daugiau auštančios 
aušros, patekėjusios saulės, 
kuri džiugina ir nušviečia 
gyvenimą. Ir kiekvienas tų 
keturių dešimčių Įvairių 
žmonių, atsitiktinai surink
tų i vieną vietą, skaudžiai 
jautė, kad nėra prasmės ta
me. kas greit turi Įvykti.

Tą žiaurią mirties baus
mės beprasmybę' žinojo ir 
bolševikai, kuomet spalio 
mėnesy 1917 metų jie drau
ge su mumis balsavo už pa
naikinimą gėdingo ir bai
saus buržuazijos viešpata
vimo Įrankio—mirties baus
mės...

Buvo jau po pusiaunak
čio. kuomet atėjo išvesti pa
smerktuosius:

—Išeik su daiktais!..
Buvo galima girdėti, kaip 

vienas išeinant smulkiai, 
smulkiai tauškino dantimis. 
Kitas, kuris vakar norėjo 
lošti „šaškėmis,” smarkiai 
jam riktelėjo:

—Na, greičiau, nėra čia 
ko...

Išėjo. Sužvangėjo durų 
raktas. Žingsniai atsitoli
no. Po dviejų dešimčių mi
nučių pasigirsta šūviai.

Po tos nakties sušaudy
mai prasidėjo dažniau. 
Ypatingai Sumuose, kur 
musų traukinys stovėjo 10 
dienų. Tribunolas teisė die
nos metu. Iššaukdavo iš
kvosti. Sugrįžusiam buvo 
pirmas klausimas:

—Protokolas reikėjo pa
sirašyti? Tai buvo tikras 
ženklas. Pasirašymas pro
tokolo—tai užbaigimas kvo
tos. žmogaus gyvenimui 
buvo galas. Ir aplink susi-

*>

iš kur jis laukė ateinant sa
vo paskutinių palydovų. Ta 
laukimo kankynė, taip tei
singai nupiešta Edgardo 
Po, pasirodė nepakeliama 
jo smegenims. Staiga jis 
atšoko nuo lango, pakuždo
mis, bet aiškiai girdint išta
rė:

—štai jis, štai...
Jo plačiai pramerktos 

akis žiurėjo į vieną tašką.
—Kas ten, ką tu pama- 
?—paklausė jo draugas. 

—Popieri atnešė, štai jis 
—ir pasmerktasis pradėjo 
draskytis konvulsijose.

Bet lauke nieko nesima
tė. Tik mėnulio spindulys 
žibėjo vandeny po vaka
rykščio lietaus. Kokia ne
žmoniška sunkuma, kokia 
baisi baimė turėjo prislėgti 
nelaimingojo smegenis, kad 
pasirodytų mirties sprendi
mas, parašytas mėnulio 
spindulio ant vandens pa
viršiaus.

Kitą naktį atėjo išvesti 
Charkovo kriminalinės žval
gybos viršininką, pasmerk
tą už tarnybinius nusikalti
mus—suklastojimus, pasi
savinimus. Jis ilgai spyrė
si. grobstės! už lango gele
žų. už suolo. Sajenka kirto 
jam durklu. Jį išnešė visą 
kruviną, rėkianti gyvulio 
balsu.

Vieną naktį Sumuose iš 
visu trijų vagonų su areš
tuotais išvedė 20 žmonių. I 
Tai buvo daugiausia Įkai-I 
tai. Jie buvo nužudyti atsa
kant Į žiaurumus, kurie at-{ 
ėjusiomis iš Charkovo žinio-. 
mis buvo ten daromi Deni
kino. žmonės buvo nužudy
ti kardais, kad neatkreipusį 
į tai gyventojų domės.

Įdomu pastebėti, kaip po 
Įtaka visų tų baisenybių pa
mažu keitėsi suimtųjų psi
chologija. Yra kokia tai ri
ba. už kurios baisenybės nu
stoja savo veiksmo. Su jo
mis galima apsiprasti. Bet 
tas apsipratimas yra perka
mas baisia kaina nustojimo 
žmoniškumo.

Ne atsitiktinai ateidavo 
išvesti pasmerktųjų su žo
džiais:

—Išeikit su daiktais!
Daiktai—tai užmušėjų lo

bis. Ir štai kenčiantieji ne
apsakomą badą, išbadėję, 
be.jiegiai žmonės stvėrėsi 
paprastos minties. Kam ati
duoti daiktus budeliams, 
kuomet jais gali naudotis 
nors vieną dieną likusieji 
gyventi nelaimės draugai. 
Pasmerktasis dar prieš at
einant ji išvesti savo daik
tus išdalindavo. Jeigu, pa
vyzdžiui. jis turėjo geras 
kelines, apsimainydavo jo
mis su tuo, kieno buvo visai 
blogos. Ir kuomet vienas, 
užmiršęs tą taisyklę, išėjo 
sušaudymui ----------------
drapanų 
norėjo jomis 
širdis savo budeliams, kad 
jis butų nužudytas nesity- 
čiojant,—pasilikusieji paly
dėjo jį koliojimo žodžiu: '

—šykštuolis...
O apie žmogų, kuris išėjo 

numirti, užmiršo. Štai ki
tas pavyzdis atbukimo žmo
niškumo. Kuomet buvo iš
vesti sušaudyti keli žmonės, 
vienas pasilikusiųjų, kaip 
jis paskiau pats prisipažino, 
užmiršo apie išvestuosius ir 
tik apsidžiaugė, kad ant

tei

ii mums s
1 t* - i i v eida
: ramus.
{savo daiktus—virdulį, pa- 
Įgalvį. Paskui jis išėjo į pa
sitaisymo vietą, 
dešimts minučių 

{pradariau duris 
ičiau. kad smirdančiame už- 
įkampy Kotomkinas stovėjo 
ir meldėsi. Man pasidarė 
skaudu dėl žmogaus, kuris 
šventame palinkime pasilik-

■ ti prieš mirti vienui vienam, 
niekur kitur negalėjo išeit, 

i kaip tik išeinamojo^ vieton.

Kai palydovai atėjo, Ko-
■ tomkinas prisiartino prie 
Įmanęs ir paprašė ji palai
minti. I savo paskutinį pa
bučiavimą aš Įdėjau visą 
Švelnumą.

Jis išėjo su prisegta nu
vytusią gėlės šakele, žings- 

jniavo jis kažin kaip keistai 
! skubėdamas. Iš lauko pasi- 
Įgirdo jo balsas^

—Tik leiskit mane pirmą 
—bijau, pasidalys - .baisu, 

{kai pamatysiu kitus...

Ji irgi sukapojo kardais.

Kažin, ar jis galėjo nuga- 
: lėti pasibaisėjimą paskuti- 
iniame akymirksny? Ar pa
laikė jo dvasios stiprybę nu- 

j vytųsi gėlelė? Kasžin?...
Nuo Suonų iki Orio mes 

važiavome drauge su pasili- 
Į kusiais gyvais įkaitais. Ki
ltus beveik visus išžudė ir 
{tik kelis paleido, neturėda- 
mi prieš juos mažiausių įro- 

įdymų bet kokio nusikalti
mo.

i Orle mudu ir įkaitus išso
dino. Aš ir Veršininas, ly
dimu 8 žmonių sargybos, bu- 
yova išvežtu Maskvon. 
Traukinys greitai bėgo. 
Ten mu lu laukė nauji įspū

džiai V. č. K., pasimatymas 
su partijos draugais. Bet 
tas laukimas nedžiugino. 
Pavargę protas ir jausmas 
vis grižo prie patirtos bai
sios keliamės. Nelaimingų 

• bendrakelių šešėliai sukosi 
aplink. Buvo sunku kvėpuo
ti nuo limpančio kraujo 
kvapo. Ir dar labiau įsitiki
nęs. negu pirma, negu De
mokratę. s Pasitarime, ne
gu 2 ir 5 tarybų suvažiavi- 
rne. kuomet aš musų parti
jos vardu protestavau prieš 

į mirties : a;;>mę revoliucinėj 
Rusijoj. aš usukau:

—Buk prakeikta, mirties
. bausmė!
! Tegu ta priemonė vaini
kuoja buržuazijos viešpata
vimo rūmą. Bet socialisti
nei revoliucijai toks bokštas 
-ydidžiausia gėda, didžiau
sia nelaimė. Mes tikime ir 
žinome, kad revoliucija gali 
pergalėti še tos- baisios prie
monės.

i Štai Ivrie] ne tik neapy
kanta ir skausmas, bet ir 

. .■ , {pergalės tikėjimas skamba
ant suolo bus liuosiau gulė- musų s m uksinę • I

prakeikta, mirties

Uertė .luozcs Girėnas.

nepermamęs 
gal užmiršo arba 

suminkštinti

ti, kad bus galima pailsinti | —Buk 

nuvargusi kūną... 'bausmė!
Ir pats laukimas mirties

Vaidžios atsiradimas.

Patiko miško gyventojams naujas ama
tas. Nereikia nei arti, nei sėti, o visokių 

gerybių kiek nori. Suvalgę grobi, vėl ruo
šiasi karau. Ir, žinoma, vadovu išsirinko 

tą, kurs pirmą kartą sugalvojo karą ir 

kurs taip sumaniai ji atliko. Ir antrą kar

tą, dėka vadovo gudrumui, drąsumui, sėk

mingai nugalėjo ir apiplėšė kaimynus— 

žemdirbius: dar daugiau visokių turtų pa
siėmė. Dar didžiau pradėjo savo vadovą 

gerbti, dar daugiau jo naudai užgrobtųjų 

turtų paskyrė. Laikui bėgant pamažu šis 

vadovas pradėjo valdyti ir tvarkyti savo 
bendruomenės narius ne tik per karą, bet 

ir taikos metu. Valdovas po kiekvieno už

puolimo ris daugiau turtų įgyja Tais tur
tais jis surenka sau buri ginkluotų žmonių, 

juos rengia, maitina, girdo; ginkluotasis 

būrys, žinoma, rišame kame valdovo aklai 

klauso. Pasiremdamas šitais ginkluotais 

savo sėbrais, valdovas pagaliau įgyja dide

lę valdžią savo bendruomenėj. —„Klausy

kit manęs geruoju, o kitaip bus bloga”—sa
ko jisai savo bendrams. Ir kas kuo nors nu

sikalsta valdovui, tą valdovo ginkluoti ka

reiviai. veikiai pamoko. Vadas pradeda 
smarkiai bendruomenėj šeimininkauti; ant 

visa ką jis deda savo leteną.

štai kokiu budu ir atsirado visuomeninė 

vyriausybė (valdžia). Kuris iš vadovų gud
resnis, apsukresnis bei stipresnis, tas nu
gali kitus, nužudo juos, užvaldo daug bend

ruomenių, padidina, sustiprina savo ka
riuomenę ir tęsia toliau savo amatą. To
kiam jokia žemdirbių bendruomenė neat
sispirs; kur jis pasisuka, ten verksmas ir 

aičiojimas, ten kraujo ir ašara klanai. Ver
kia ir aimanuoto aimanuoja valstiečiai. 

\ argas, sakoma, visa ko išmoko. Pamoko 
jis ir musų valstiečius. Galvojo jie galvo

jo, manė jie manė ir sugalvojo—sumanė to
ki reikalą: pasiuntė jie pas žiaurųjį vadą 

pasiuntinius, kuriems įsakė taip kalbėti: 
"šviesiausias, drąsiausias vade! Nežudyk 

tu musų, neplėšk ir nekankink musu vaikų, 
geriau imk kasmet duoklę, kokią tik nori, 

o mus palik ramybėj. Juk tau pačiam nau
dingiau taip bus. Dabar tu mus apiplėši ir 
kitą kart tau jokios naudos iš mus nėra. 

Mes jau tavo malonybės ištikimi tarnai bu
sim. Mato vadas valstiečius gerai jam 

kalbant. Tinka jam jų siūlymas, bet jis 

nieku neišsiduoda ir rūsčiai sušunka: „Se

nai jau jus visus reikėjo iškarti, bet gaila 

bu\ o. Tegul ir ši kartą mano gerumas vir

šų ima. Pasigailėsiu jūsų, bet turėsit man 

už tai tokią ir tokią duoklę mokėti. Tik ži

nokit, kad as tik dėl didelio savo gerumo 

gyvastį jums dovanoju. Taigi žiūrėkit— 

nusikalsit, gana bus jums gyventi.” žemai 

nusilenkė jam valstiečiai ir džiaugdamiesi 

namon grįžo.

Prasidėjo dabar vado (jis jau kunigaikš

čiu liepė save vadinti) tikriausia puota, o 

ne gyvenimas. \ ažinėjasi jis,ginkluoto bū

rio apsiaustas, iš vienos bendruomenės į 

kitą, renka sau duokles, plėšia visokias 

valstiečių krauju ir prakaitu apšlakstytas 

gerybes, vartosi kaip inkstas taukuose. 

Kur tik pasisuka, visi iš baimės keliais 

prieš jį puola. Kunigaikštis tai matyda

mas, pradeda užmiršti esąs toks pat žmo

gus, kaip ir visi. Jis nenori prisiminti, ko

kiu budu jis įgijo sau valdžią, dabar jie lie

pia v isiems tikėti ir manyti, jog jam val

džią Dievas suteikęs. .Jis reikalauja visiš

kos sau ištikimybės. Jis skaito žemę, žmo

nes ir visus jų turtus savo nuosavybe esant. 

Ir valdo jis žmones ir jų turtais verčiasi, 

kaip tinkamas.

(Toliau bus)
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KORESPONDENCIJOS. !
CHICAGO, 1LL.

Metinis rubsiuvių unijos 
269 skyriaus susirinkimas.

Sausio U d. Unijos sve
tainėj, ant Robey ir Milwau- 
kee gatv., Įvyko Rubsiuvių 
Unijos 269 lietuvių skyriaus 
susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė pirmininkas V. Pru- 
sis. Buvo skaityta trijų su
sirinkimų tarimai, būtent: 
skyriaus pripuolamasis ir 
ekstra ir vienas Pildomosios 
Tarybos.

Perskaičius ir priėmus 
susirinkimų tarimus, buvo 
skaityta Įvairus laiškai, 
prisiųsti nuo kitų darbinin
kiškų organizacijų. Toliaus 
sekė Įvairių komisijų bei at
stovų raportai. Delegatas 
A. Čepaitis pranešė, kad 
Chicagos Rubsiuvių visų 
skyrių Jungtinės Tarybos 
susirinkimas buvo pabaigoj 
pereito mėnesio. Susirinki
mas buvęs gana ilgas ir už
sitęsęs net iki antrai valan
dai nakties ir liko pabaig
tas tik kitos dienos vakare. 
Tame susirinkime buvę 
daugiausiai svarstomi per
eitų Unijos viršininkų rinki
mų teisėtumai. Iškilę f rak-, 
cijų tarpe Unijos "lyderių” 
Levine (kuri šiais rinki
mais dėl gavimo Unijoj šil
tu vietelių rėmė ir komu
nistai) ir Rosenbliumo 
(prieš kuri komunistiniai 
nusistačiusieji nariai agita
vo, kad jis nebūtų renka
mas kaino neatliekantis ge- 
neralio Unijos organizato
riaus pareigas ir tik vedąs 
peštynės su Unijos ma- 
nadžerium Levinu dėl kokių • 
ten materialui dalykų). : 
Taipgi buvę kalbama apie 
dabartinę rūbų išdirbystėj ; 
bedarbę: pagelbą darbų ga- ' 
vime ir t.t. .

Antras delegatas, Jakš-

i

{Įrodymų, kad nekurie jų 
jau atidarė toliaus nuo Chi- 
cogos mažuose miesteliuose 
neunijines rūbų siuvinio 
"šapeles” ir kad dabar jau 
nekurtos "šapos” pradėjo 
vasarinio sezono rūbų siuvi
mą. Nuo to vienok bedarbių, 
skaičius nemažėjas, o vis ei
nąs didyn.

Naujai išrinktoji' sky
riaus Valdyba paskui užėmė 

vieni 
kaip

vietas^ pasiduodami 
antriems rankas, 
tai unijose yra daroma: i 
skyriaus valdybą prisidėjo 
tik vienas naujas—tai pir
mininko pagelbininkas Po
ciūnas. O kiti tie patįs,—tik 
jie vietomis pasikeitė, bū
tent Butvilas pernai buvo 
skyriaus iždininkas, o šiems 
metams liko pirmininkas: 

rasti- 
. Ma-

Katilius iždininkas, 
įlinkas irgi tas pats 1 
son. Senoji ir naujoji vai 
dybos pasakė trumpas pr 
kalbėles.

Pabaigus visus praneši
mus. sekė nauji sumanymai 
skyriaus reikalais. Naujuo
se sumanymuose buvo- duo
tas Įnešimas, kad paau
koti pinigu sušelpimui 
Lietuvos politinių kalinių. 
Diskusuojant vienas' išsi
reiškė pašiepiančiai, kad, 
girdi, "Naujienų’’ korespon- 
dentai visuomet mus komu
nistus Įtaria, kad mes pa- 
gelbą teikiame tiktai Rusi
jos Maskvai. Rusijos patrio
tai esame, ir neremiame 
Lietuvos,—tai gi aš sakau, 
kad butu paaukota $50 iš 
musų iždo Lietuvos drau
gams sėdintiems kalėjimuo-Į 
se. Taip ir liko nutarta. i 

Kitas Įnešimas buvo, kad 
skyrius paaukotų pinigų 
nupirkimui knygų—Lietu
voj steigiamiems darbinin
kų knygynams. Įnešimas

d*

tas pranešė, kad tie f rakei- au’xOt $25.00 Lietuvos kny-

jų palaikytojai unijoj prisi
pažinę. kad abieji rinkimuo
se d-artoję kriukinę politiką, 
idant daugiaus pervarius Į 
Unijos diršininkus 
frakcijos šalininkų, 
giausius rinkimus 
j 44 skyrius. Iš ”Friends of 

Soviet Russia” Fondo pa
laikymo Chicagoje praneši
mą davė Butdilas. Dabar 
esą planuojama tą visų tau
tų palaikomą darbininkų 
organizacija, kuri per ilgą 
laiką darbavosi dėl Rusijos 
našlaičių, pakeisti. — vietoj 
Sovietų Rusijos vaikams 
bus renkamos aukos Vokie
tijos badaujantiems darbi
ninkams (jei tik ne Vokieti
jos komunistų Partijai.—tai 
bus labai geras darbas). 
Buvo duotas paklausimas, 
ar Vokietijos unijinio judė
jimo darbininkai kreipėsi Į 
Amerikos darbininkų uniji
nes organizacijas reikale 
pašalpos teikimo. Butvilas 
atsakė, kad taip. Bendokai
tis dar pridėjo, kad ir Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Gompersas šel
pimui Vokietijos badaujan
čių darbininkų pritaria.

Prakalbų komisija prane
šė, kad Lietuvių 269 skyrius 
sausio 7 d. toje pat svetainė
je buvo surengęs Bimbai 
prakalbas. Kriaučių iš ke
turiolikos šimtų atsilankę 
tik koks šimtas ddidešimts. 
Tai esą gėda kriaučiams. 
kad tokio gero kalbėtojo 
neiną pasiklausyti.

Bendokaitis pranešė, kad 
Bimbai už prakalbą užmo
kėta $5.00. o laikraščiams 
"Naujienoms." "Vilniai,” ir 
"Draugui” už prakalbų gar
sinimus užmokėta 8 dol. 50 

centų.
Biznio agentas Kairis 

pranešė, kad dabartiniu lai
ku Chicagoj užsidarė apie 
vienuolika mažų unijinių 
"šapelių,” kurios aiškinosi 
kriaučių Unijos valdybai, 
kad dėl darbininkų unijinių 
darbo algų jos negalinčios 
toliaus pasilaikyti. Bet esą

savo
Blo- 

atlikęs

gynams tapo didžiumos at
mestas. Bet ant vietos keli 
nariai, Bendokaitis, Jakš
tas. Lekešienė ir Bočiųnas, 
pasižadėjo paaukoti knygų. 
Rinkimui, sutvarkymui ir 
prirengimui siųsti tų kny
gų išrinko komisiją iš trijų 

asmenų.
Dar buvo Įnešimas, kad Į 

vieno rezignavusio iš Pildo
mosios Tarybos nario butų 
paskirtas daugiaus balsų 
gavęs rinkimuose. Bet čia 
komunistams smiltelėjo gal
von. kad tas rezignavusio 
nario pavaduotojas ir dau
giausiai balsų gavęs yra ne 
komunistų žmogus. Kadan
gi daugelis buvo išėję, tai 
jie nutarė rinkti visai nau
ją. Žinoma, komunistų 
’ vierai” ištikimą ”buriutę.” 
Jie ir išrinko Rudoką.

Šiame susirinkime daly
davo iš keturiolikos šimtų 
Lietuvių Skyriui priklau
sančių tik apie septyniasde- 
šimts narių. Tai didelis ap
sileidimas tų unijistų, ku
rie nei Į mėnesi kartą i susi
rinkimą neatsilanko.

Rūbų Siuvėjas.

*
♦
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ums 
patartina 
pasirinkt 
geriausia

S. QU1NBY’ CO.MPANY,
291 ATLANT1C AVE^ BOSTON. MASS.

j j tania to laiko tas butų parduoti be $15.0).
: slėnis, dabartinė Katedros Jei kas norėtų ji parsi- 

C. K. Ratkevich.—Income;ai^tė. ir buvo Šventaragio j traukti, tai tegul prisiunčia 
.Ir pasili- čeki ar monev orderį ant

i ko paprotys toje vietoje mi-5'4.15, o "Keleivio" administ- 
! racija tuojaus Vilniaus Al

inimą išsiųs.
Penkiolika centu prideda

ma prie $!.00 dėl persiunti
mo, nes veikalas sveria apie 
4 svarus.

Užsisakykit ji tuojaus, 
i nes nedaug jo yra prisiųsta

Redakcijos Atsakymai.
C. K. Ratkevich.—č!

Tax už 1923 metus patarti- slėniu vadinamas, 

na užsimokėti valdžiai prieš, . ,
15 d. kovo. 1924 m., nes vė- rusiujų kunigaikščių kimus 

liaus prisieis užsimokėti su 
bausme. Nevedusieji atei
viai moka ketvirtą nuošim
ti už tas Įplaukas, kurios 
viršyja $1,000. Pavyzdin, 
jeigu ateivis per 1923 metus 
uždirbo $1,-500. tai jis priva
lo užsimokėti ketvirtą nuo
šimti nuo $500 arba 20 dol. 
Vedusieji ateiviai moka ket
virtą nuošimti už tas Įplau
kas. kurios viršyja $2.500. 
Vadinasi, jeigu vedęs žmo
gus uždirbo per 1923 metus 
$3,(KM), tai jis turi užsimokė
ti ketvirtą nuošimti nuo 
$500 arba 20 dol. Bet. kaip 

aevedusie- 
paliuosavuną už 
užlaikomą as

menį po $400. Jeigu neve
dęs ateivis užlaiko savo se
ną motiną arba tėvą, kurie

vedusieji, taip ir 
ii gauna 
kiekvieną

“V ... VA, .

{negali dirbti, tai jis gauna 
paliuosavimą ant $400. Ve
dusieji ateiviai gauna pa-

Vienok 

uždirba

vieną savo vaiką, 

nevedusieji, kurie 

virš $1000 ir vedusieji, kurie

Pajieškau kūmo, Vincento NLaura- 
gio; pusbrolių Balčiumi Stanislovo ir 
Z.Jonan:, LaukAtučių kaimo; Našta- 

I zijos Saikauskaitės, Skacijų kaimo; 
Į visi Šiaulių apsk.. Kuršėnų vaisė. 
Kas apie juos žino, malonės pranei- 

lti arba patįs lai atsišaukia.
MRS ZUZANA SAVIėlENĖ 

118 Elmpoin Avė.,
Grvat Ntck, L. L, N. Y.

t

j Aš, Matiušus Jonuška, pajieškau 
savo svogūno Juozapo Zubavičiau..

J .Jis gyvena Chicago, III. Aš pamečiau 
j'j adresą. Norėčiau, kad atsišauktą.

N1ATEUSAS JONUSKA
I Camp 101, Suuaw Lake, Minu.

KAS NORIT VAŽIUOTI 1 
CALIF0RN1A?

Kas nori važiuoti j Calilornua, kur 
yra labai gražu ir smagu, butu gerai 
pirmiau dažir.oti. o paskui tažiuuti. 
Kas norite dažinoti apie darbut, bie- 
nius. anie . veikalą ii apie kitus da
lykus, rašykite pas mane, prisrun- 
čiant avi štampas atsakymui.

K. V. Y AN ULEVIČIUS
1771 N. Main St., Los Angeles, Gal.

—... — ----- - -------- ----

Pajieškau Antano Musteikos, 1920 
r.lėtais gyveno South Bostone; turiu 
svarbų reikalą. Jis pats lai atsišau
kia arba kas apie jį žino malonės 
pranešti už ką busiu dėkingas.

W. v. AN'ESTA
j 72 Washington st. Cantbridge, Masą

j Pajieškau Antano Kič.vno, Kauno 
I rčtlybos, Mažeikių apskričio, N ieki- 
1 nių" vaisė., Krakių kaimo. Meldžiu 
žinančių jo adresą man prisiųsti. Aš 
norėčiau susirašyti, arba tamstų pats 
atsišauk ant šito adreso; (8»
URSl’Lf. SURiLIENE, P. O. Bos 72 

Bridgeivater, Mass.

MOTERIS BARBE RYS
Išbandyk tuu-'i; galvos ir veidą 

mxssage u Vaiki Kars, $2 už kiek- 
vivrą gydymą. Mes taipgi išmokina
me barbeno amato i trumpą laiką. 
Delei infounacijų rašykite: (7)

M. Nossokoffn lntcrnational 
Barber School 

1202 Per.n Avė, Pittsburgh. Pa.

deginti.
"Gerimantas, tapęs Lie

tuvos kunigaikščiu, 1265 
metais pastatęs čia Dievai
čio Perkūno stcvvlą. Gana 
erdvus šventyklai skirtas 
nlotas vėliau buvęs aptver- „ . .
tas aukšta akmenine siena.!ir greitai gali nelikti, o dau- 
Susisiekti su miestu iš Vil-jgiau tokių veikalų jau pe
nios upės nusės buvę palik-į bus. Tai yra Yilniaus šešių 
ti vartai. Prieš tuos vartus!šimtų metu jubilėjaus leidi- 

buvusi įtaisyta vieta, kūrinys, 
buvę sudedamos šventosios 
brangenybes. Šventyklos a- 
pačioje. giliame rūsyje, bu
vę laikomos garbinamos gy- 

kiti stab- 
reikalingi

i 
t

Pajieškome brolio Domininko Dlus
kio. seniau gyveno apie Davvson, Nev; 
Me.vieo: iš Lietuvos paeina iš Skuodo, 
Kretingos apsk.. Kauno gub. Yra 
svarbus reikalas, atsišuukit. (8)

Emilija ir Barbora Piuškytės
SV29 ! linky a'.„\V. Philadelphia, Pa.

.1

i

Pajieškau Antano Kiigio, pirmiau, 
rdčjau. gvveno Mass. valstijoj. (9l 

' ANTANAS VAIČIŪNAS 
Gumpos Pound Rd.. Bos 12,

Felham, N. II.

APSIVEDIMAI

PATARMŽS MERGINOMS
. APIE LYTIES DALYKUS. .

Parašė AI. H. Sangerienė.
Knyga papuošta tam tikrais pa

veikslais. Išleido F. J. Stropienž, pri
dėdama naudingų patarimų ir mote
rim®.

Kurios <i.i šitos knygos neturit, 
tuo jaus užsisakykit. Ji kainuoja $1.00 
Pinigus galima atsiųsti per money 
orderį, arba Įdėjus popierinį dolerį i 
laišką. Adresuokit taip:

MRS. V. RADAVICH (—)
506 N. EU»ood ave„ Ballimure, M<L

vatės, rupūžės, ir 
meldžiu tikybai 
gyviai...

"Vaidylų ir 
nuolat saugojama, 
aukure negęstamoji švento- 
ji Ugnis.

”Netoli šventovės angos 
gyvenęs savo atskiruose rū
muose lietuvių dvasinio gy
venimo vadas Krivių Kri
vaitis.

'Įsikūrus Šventaragio 
slėnyje šventyklai, čia gau
siai apsigyvena lietuviai.

vaidilučių 
degusi

uždirba virš $2.500. nors jie I .Jie skina miškus, taisosi sau 
ir gauna paliuosavimą delei grinteles, o vėliau ir dau- 
šeimynų užlaikymo. betgi Lstfau ima dievams ir doi- 

blankas turi išniki vti ir šventyklų statyti.blankas turi išpildyti ir pa

siųsti i nurodytas Įstaigas.

Visiems, kurių 

tilpo šiame "Keleivio” nu

meryje, tilps sekančiuose.

i

Pajiešksu ::|><ivedimui merginos 
:*tba našlės. Atsišaukit burnos ir .se
nos, atsakymą duosiu kiekvienai. Aš 
<su ii metu amžiaus vaikinas iatnie- 
rx s P’atesiru žimu suteiksiu laiš
kais. PONY VANSKY

R. F. D. 2, Enumela'v, dVasii.
KAVA PABRANGO.

Aplinkybės pasauli taip susi- 
iė.io. kad kavos kaina turėjo pa
gilti. Dabar .jau prisieina mokė- p< 
i penkis centus ant svaro dau- 
dau. negu pirmiau mokėdavoni.

Kavos pabrangimas priklau
so ne šios šalies pardavėju. Bra
zilija yra šalis, kuri užaugina 
70U visos pasaulio kavos. To
lei nuo Brazilijos ir priklauso 
tavos kainu kilimas. Pasitaiko 
kavos neuždėrėiimas ii- tuonv't 
kainos ant kavos pakyla.

Pakilus kainoms ant Braziii- 
os kavos, pakįla kainos ir ant 

geresnes rūšies kavos, kuri ga
benama iš Mexikos, Kolumbi- 
:os ir Venezuelos. šitos kavos 
.•ardai yra amerikiečiams ge
rai žinomi.

Amerikiečiai myli vien tik 
▼erą kavą ir geria ją su dideliu 
•jamėgimu. Ant kiek kavos 
vartojimas Amerikoj kila, ga- 
ite suprasti iš šių skaitlinių: 
i892 metais suvartota 2,500.01*0 
maišiuku; 1902 m. jau suvarto
ta 4.750.000 maišiukų; 1912 m. ■ 
—7.500.000 maišiukų; 1923 m.! 
suvartota daugiau kaip 10.000.-' 
M)0 maišiukų.

Amerikiečiai žino, kad visuo
met geriau apsimoka pirkti ge- 
■a kava, negu pigi. Iš svaro iš
eina apie 40 puodukų kavos, ir 
jeigu brangesnė kava kainuoja 
5c. viršaus, tai puodukas geros 
kavos atsieina tik vienu aštun
tadaliu cento brangiau, negu 
pigesnės. Todėl už gerą kav.i 
'visuomet apsimoka mokėti po 
;50c. svarui.

Iš visų Suvienytų Valstijų 
įžvis geriausia kava yra namo-! 

■'dama Bostone.

apsiveiiiiiiui vaikino tar 
metu amžiaus. Gali at
skirtumo tikėjimo, tik 

kad butų blaivus. Su pir- 
piisiųsti paveiks- 

neprisiųs paveikslo, neuuo- 
įkymo. Kreipkitės šiuo adre-

S. K.
6 102 \Vhite Avė., Cleveland. Ohio.

Paji' škai
•>-

SHVtk'
gristi r

laišku meldžiu
Ka
ats

i bi
a.
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Parsiduoda Balandžiai

Paiieškau apsivedimui gyvanašlės 
moters. Nesiprailėsit nusigavę mar.e. 

J. BURBA
P. O. Dox 31. Dovet- Foxcroft. Ne.

l’ajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės. Aš esu našlys ir turiu 2 
vaikus, taipgi turiu krautuvę, todėl 
neturiu kito išėjimo kaip tik apsivest 
ir esu priverstas jieškoti. Duosiu kož- 
nai atsakymą. Amžiaus 3 J metų, ad
resas:

<
Lietuviški, sp 

šukom, versti
niai balandžiai 
visokių spaivjj; 
Ant orderio pri- 
siunčiu į visas 
dalis Amerikos. 
Su užklausimu 
rašykit laiškus, 

<12$

Z. J. KONDROT. (7)
1738 Eiizabeth Avė.

Grand Rapids, Mich.

GEORGE BENDORA1TLS
.520 \\ ilson .SU dVaterbury. C-ouii.

• ' >—L ■■'■■■ a' .----------1— ____ :> ■I_ Ml’aji-škau apsivedimui merginos 
arba r.a-’lės nuo 25 iki 35 metų. Aš 
esu 35 metu. Kam nereikalinga nera- 
sinėkit I RANE J. MADISON (8> 

GOS W. Federal SL, Y'oungstovn, O.Tai tokia buvusi Vilniaus 
pradžia. Tai buvę da XII- 

Kaip pas
kui Vilnius augo, kaip ji 
priešai puldavo, kaip lietu
viai ji gindavo, tai jau rei
kia pasiskaityt pati veika
lą, nes laikraštyje visos is
torijos neišpasakosi.

Apie tris veikalo ketvirta
daliai yra užpildyti vienais 
tik paveikslais, kurie para
do žymesniuosius Vilniaus 
triobėsius. Įstaigas, gatves 
ir apielinkes. Paveikslai pa
daryti artistiškai ir žiūrė
damas žmogus negali jų at
sižiūrėti. Daug jų yra spal
vuotų ir labai tiktų apdary
ti rėmais ir pakabinti ant 
sienos. Ypač dailus ir isto
riniu žvilgsniu svarbus yra 
paveikslas Rotušės aikštė ?, 
kur parodAla Napoleono ar
mija grįžtanti iš Maskvos j 
1812 metais: Susitraukę 
nuo šalčio ir bado franeuzų 
karininkai vos pavelka savo 
kojas, o kiti joja raiti moto
ru andarokais apsisiautę. 
Visas jų kelias nuklotas 
arklių ir kareivių lavonais.

Veikalas spausdintas Ber- 
line, nes lietuviai tokio pui
kaus darbo da neatliktų. 
Gražaus padaryto spaudos 
darbo mums da neteko ma
tyti netik lietuviu kalboje, 
bet nei pas anglus, kurių 
spaudos technika stovi jau 
j;ana augštai.

Iš viso Vilniaus albume 
telpa 211 paveikslų du 
žemlapiai ir <53 puslapiai 
gražia kalba parašytos is
torijos. Turėti šitokį veika
lą ant stalo, tai netik papuo
šimas. bet ir garbė namams.

Tą veikalą galima gauti 
| "Keleivio” knygyne. Dau- 
jgiau niekas jo Amerikoje 
neturi. Jo kaina yra $4.00, 
bet kai ant tokio veikalo, 
tai nėra brangu; jei tokį 
spausdini reikėtų padaryti 
Amerikoje, tai jo negalimą

rastai ne- me šimtmetyje.

Vilniaus Albumas.

Paiieškaus apsivedimui merginos 
arba našlės, be skirtumo tikėjimo, 
nuo 17 iki metų. Aš esu linksmo 
budo vaikinas. nevartoju svaigalų. 
Platesnių žinių kreipkitės per laišką, 
atsakymą duosiu kiekvienai. Rašy
kit šiuo adresu: Mr. F. PILVICIUS

26 Ilarris St., Putnam, Cotin. (81

RAŠO meiliškus Mraipsaius 
RAŠO Juokus 

DEP \ dung merginą paveikslą 
\ El> N npsivedimo Skyrių 

Atskira kopija 15c.. užsieny 2Vc.
‘Piršlys”

’05 W. Monroe St., lt 412 
Chicago. III. <10)

šešių šimtų metų jubilėjaus 
leidinys.

"Švyturio'’ Bendrovė Lie
tuvoje išleido veikalą vardu 
'Vilnius 1323-1923’\ maž
daug tokio formato, kaip 
"Keleivis” sulenktas per pu

sę.
Kaip liudyja pats antgal- 

vis, ši knyga apima Vilniaus 
istoriją nuo 
metų. Tikroji 
rija prasideda 
kai Gediminas 
,vo sostine, tai 
tų atgal, nors yra darinių 
manyti, kad tas miestas 
pradėjo kurtis pora šimt
mečių pirm to.

Apie Vilniaus pradžią sa
kom?. taip:

"Lietuvos kunigaikštis 
Šventaragis su savo sunumi 
Gerimantu medžiodamas 
užėjęs šią vietą ir buvęs su- 

gamtos gražumu.

I

1323 iki 1923 
Vilniaus isto- 
nuo to laiko, 
padarė ji sa- 
yra 600 mc-

PAJIEsKOJIMAI
2

Pajieškau apsivedimui vaikino nuo :
, m'-tų amžiaus iki 15. be skirtumo Į 

■tikėjimo. Turi būti tamsių niaukų ir j 
: pasiturintis. As esu mergina 38 me- 
i tų amžiaus ir turiu savo namą. (9) 

Miss. M. Kaminskaitė 
1813 2nd St.. Eureka, Calif.

REIKALAVIMAI.
T'njicškau darbininko, katras mylė

tų ant ūkės dirbti. Darbas ant visa
dos. užmokestis pagal darbą.

I RANE LAUK 
l’ERKASIE. PA.

ROWL. W. VA. REIKALINGI 
MAINERIA1

Dirba visas dienas, nesunkiai dir
bant galima uždirbt nuo 88 iki $10 
per diena. Aš pats dirbu imtinose.

PA L L KOTRUNAS (7)!
P. O. Box 51, Rowl. W. Va.

seioiKii kitokio, kaip tik 
Daveilulo.

PARDAVIMAI

CHICAGO, II L.
Nutarė darbuotis prieš 

ateivių varžymą.
Lietuvių Socialistų Sąjun

gos VIII rajono Pildomasis, 
Komitetas savo posėdy, sau-i žavėtas 
šio 27 d., 1924 m., tarpe kitų1 Čia jis apsistoja ir Įkuria 

svarbių reikalų svarstė šventyklą. Kunigaikščiui 
klausimą apie sumanymą j Šventaragiui mirus. Geri- 
Jungtinių Valstijų kongre-Imantas, tėvo valią pildyda- 
se dar labiaus suvaržyti at-' mas. iškerta šimtameti 

eivybę ir ateivių gyvenimą ąžuolyną. padaro didelę 
šioje šalyje. Komitetas .nu- aikšte. • paaukoja dievams 
t —- — ’*x • y * ' 1 - - ’ - - • • - • .
nyrius smarkų darbą ir dės 
pastangų, kad pritraukus 
lietuviu organizacijas ir

tarė pradėt prieš, tuos suma- daugybę žvėrių, ir Lietuvos 
didikų ir bajorų akvveizdo- 
je sudegina ant milžiniško 
laužo savo tėvo kunigaikš- 

Šventaragio kūną. Se
kant bočių papročiu, kuni
gaikštis buvo sudegintas 

karo šar- 
gražiau- 

rius Kemėža ir Antanas Vi- šiuose paraduose. Kartu su 
lis. i kunigaikščiu sudeginti jo

LSS. VIII Rajono sekret. mylimieji medžioklės šunįs, 

A. Vilis. vanagas, sakalas, žirgas ir

lietuvių organizacijas 
plačiąją visuomene.

šituo tiksiu LSS. VIII ra
jono Pilei. Komitetas išrin
ko komisija iš šių draugų: .puikiausiuose 
Pranas Skamarakas, And- vuose ginkluotas.

čio

is t P.

*
t

jis
Kas

Į

Gera prega dcl fotografistų
Parsiduoda galerija labai

Vieta per daug metų gerai išdirbta 
, ir biznis eina labai gerai. Priežastį 
j pardavimo sužinosit ant vietos. (7> 

A. APONIKAS 
t'Ki E. Centre SL. Mahanoy City, Pa

EUROPOS PINIGAI
\ eke čių markės. Izmkų markės 

r’aro rubliai. Sovietu rubliai— 
keturių sampalą siunčiame už 
dolerį.

P. N AZARAS
O. I»iv 118. Garducr, .Nlass.

iUISll 
visti

; vieną

Salų tanu ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam aveikat*, 
Kurs tik vartoja Salutarą!

Salų tarą Riterį žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo hęų it 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 

pigiai kadangi neranda jatn lvgaua, nei už 
,ij viršesnio. I’asistengk įsigyti jo 
butelį, o mes užtikrinam, kad su juo- 

( mi nesiskirsi, kol gyvas bust 
i tik vidurių nesmagumu jauti, krnp- 
l.is prie savo aptiekoriaus rt-ikaluu- 
dartias tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai Drie išdirLėjų 
priou'rtiamas savo aptiekoriaua a<rre- 

adresuodamas šiaip:
SALUTARAS

i>Kl t & CIIEMICAL CO, lac, 
Dept. 18

,7b7 S. Haluted St_ Chlean. IR.

i*. 1 <A.

MOTERIMS IR MERGINOMS!
(..ii jus turit GcIUmius plaukus! O gal jus plauk , i yra juodi* 

K.išimtiniai Rud’. ar Auksinės panos; IUds-i plauk.4 ar Visiš
kai Raudoni! \ ien-.»K nežiūrint kokio* sj»alu»- j;c nebūtų, neleisk 
ph iskanuits sunaikinti jų gTažuiuo!

Rufflet atliks tai, j^i j-;- tik nro Lfa ' j”. •< nampisitr.
Nežii.ririt ar jt.'s >,ivo pb.ukms dar trb«-iėv:t supintus ’ ' ar su
kaktus j n>azg;|. ar gal jau e.-;? trumpai nusikirpo, vierurk jus nega
lite daleisti. kad nešvarios, iškrikę iskanos Hugadvtų ’u>ti išvaiz
dą ! Jums n'Tcikės kentėti r®-'macun»o dėlei niežėjimo ir besiiupimo 
galvos O<lo, jei naudoju Rufflet.

Netikėkit nnjsip žodžiui. Nurinirkit 6.5r. 1 onka ir paėiaų per
ui t. i k rink i to, ka<! yra mirtinu priešu <rr: ir ka-tu yra
puikiausiu plakų tonikų, kekį tik kada esjitc naudoję! Galinta 
gauti aotickoec.

F. AO. RtCHTER & CO.
104-114 So. 4tb Brooldya, N. Y.

i

• k k.i. į -A r ■A.C.



Perstatymas Vienam? ?J:tc

?J. Roberts

"žmogaus siela, tai Dievo lempu; per ją žmo
gus mato ir kalbasi su pastų tiji nematomo
mis galybėmis."

Į

Autoriui.

Vertė J. S—Ii*.

I

i

Veikiantieji Asmenys:
Marė, sena moteriškė;
Magdalena, apie T> m. sent 

Kristė, jauna, graži mergių 

Alena, jaunesnė už Kristę; 

Kunigas Tarnas, apie 40 n 
Merkis—į Kietas, apie 35 m.

io;

♦

senumo;
.numo.

Vieta: mieste.

Laikas: Bile laiku.

.Magdalena.—Girdi?—tai Kristė dabar. 

Marė.—Ar ji atneša daugiau baltinių? 

Magdalena.—Jos žingsniai lengvus. (Girdi
si žingsniai; atsidaro duris ir įeina graži 

pusalkani mergina, tuščiomis. Balsas ne

įprastas ir dykas. )

S(!ENA III.

Kristė.—Jus patamsėj!
Marė.—Mes žinojom, kad neatneši dauginu 

baltinių. Kriste. Ka ponas sakė?
Kristė.—Ji s man nieko neturėjo, Mare. Jis 

sako, žmonės varo jį prakeikiman ir kati 

visur kankynė, bot netaip, kaip «rusų 
mieste. Jis sako: "Jei aš nupirkčiau ir 

■jis nusišertų ar turėtų tapti gud-

Geriausi Automobiliai 
Pigiai Parduodami

Dabar jau nereikia mokėti augšty kui
nu už geriausios rūšies automobilius. 
Su pagelba naujausios rūšies išradimu 
ir prietaisų Chevrolet pasiekė augščiau- 
si ir greičiausi automobiliu išekrbimo 
laipsni, užtaigi pasidėkavojant 
ekonominiam sutvarkymui jie gali taip 
pigiai parduoti. Chevrolet turi įtaisus, 
randamus tik pas augščiausios rūšies 
automobilių.

Štai delko jūs galite pasididžiuoti savo 
Chevrolet.

Tai yra Įtaisas.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ UNIJŲ

SI? PERJOK 

Koadster

f. o. b. Mint, 
Mich.

Marės žili—balti plaukai; 

Magdalenos atiteki plauk; 

Alenos irgi gelsvi, puikus .1 nikai.

Scena rodo seną palėpį: si? 
sudužusios; nedidelis langas, 

riu durys. Grindys senos, suk 
na lango šiba užkišta skudi 

st<das, ant kurio priversta b; 
džių, staltiesių, užvalkčių ir-t. 

rys sėdi prie stalo ir taiso, sitr 

sina tuos baltinius—jos iš Jo 

ma.

•os nelygios, 
safe kštaba- 

pusios. Vis

ais. Vidury 
.inių: paklo- 

. Tris mote- 
nėja bei pro- 

laro gvveni-

l'ždangai pakilus —

REGI 1.1ARIŠKAS IR PAŠTO LAIVU P Vi AKNAVLMAS 
Nuo New Yorko i Bremen’a ir Soulhampton’ą

I LIETUVĄ
TIESIOGINĖ KAINA IR TIESIOGINIS KELiAVIMVS

I.eviąthan S. S. Georjje VVa-'hinirlon
Vmeriea S. S. l’re*. Rcosevelt

public S. S. Eres. Hardinę .
kliasų kambariųparankumai. Geriau.-:, vulyis <1u«x:a- 

kurnbariuo.-e. Rūkymo kambariui, .•loleibns kamba- 
kamhariai. Pasivaikščiojimo dc-'ys. Bena ! oneerta:. 
Vieliniai Agentai visuose miestuose.
Rušvkite dėl pilr.a informacijų į:
UNITED STATĖS LINES

75 STATĖ STREET. BOSI'ON. M ASS.
( A\AIMAN OI I K E: 79 (jUEEN STREET V... 1OROMO 

Valdantieji Operatoriai dėl
UNITED STATĖS SIIIPP1NG BOARD

kreipkitės? 
agento ar

i hevrolet Motor Co., Detrcit, Michigan

,7- Gtne.-al Moturs (.Y. l .■■•■tion
i

PIERRE CAOT’S RMAN

LINE 
Mass.

morma- 
vieno

Kainos f. o. b. Flint
Supc.-.»r Roatister 

Tvurirg 
Coupe ...

S- -t“ e“ Seda n ..
4-Pass. C

Super or Commerciai Chawis 
S. oe’tc* Oeiivery ...........
biri ’y £*?■-•»» Ch^<irt»

angelą—
ręsniu.”

Magdalena.—Dar yra daugiau darbo, kuo

met parneš žibalo.
'Marė.—Tai kvailo.- vergės, kurios neša ži- 
i balą!

Kristė.-
11 •

darbų

Marė.—Aš nei tiek nedirbčiau.
.Magdalena.—Ką tu kalbi, vaikeli?

Kristė.—Aš turėsiu namus prižiūrėti. 

Magdalena.—Ach!
Marė.—Ar tu myli tą poetą? Ką tu manai 

apie ji?

Magdakaa.—Ji neprivalo to daryti. Mare! 

Jj turi tai daryti! Tu eisi su juo.

Aš jau nebedirbsiu daugiau tų
17 ŽMONIŲ UŽMUŠTA, 

40 SUŽEISTA
Fortville, Ind. 

subata čia 
rai.

Pereitą 
susikūlė du ka- 

Nelaimėj 17 žmonių li
ko užmušta ir 40 sužeista.

SCENA I.
(Po trumpos tylo. '•

Marė.— Ar jau nėra lempoj ži'-alo? 

Magdalena.—Labai mažai, M. re.
.-Mena (Keliasi ir žiuri per langą).—Jau plaul- 

gatvėse visos lempos uždėt os. (Vėl sė-Marė.- 

dasi. Pauža).
Marė.—Mano lempoj dar yra >iskis žibalo. Magdalena.—Jis 

(Kitos sužiūri i ją tėmy.'k mos, liet vėl 

imasi už darbo).

Magdalena.—Tavo lempoj. M; re?
Marė.—Gyvenimas, tai maža -epsnelė — 

Magdalena.—širdies puodely. . Aš atsime- 

menu.—(Pauža)

Alena.—Ką
Magdalena.
Marė.

lė nusileido.
Alena.—Ar aš nesakiau, kad lempos švie

čia gatvėse?
Magda Iena.—Pert am su dirbt i.
Marė.—Mano rankos tirpsta, vaikeli, gauk 

žibalo.
Alena. (Padeda savo darbą irjšeina).

tu atsimeni?
—Kai mano lempa buvo skaisti. 

•Atsimenu— t pažiūri viršun). Sau-

.Marė.
Kriste?

Kristė.—Ar tai man čia džiūti laiks nuo lai
ko? A.r jus nesakėt, kad aš graži'?— 

(Klaupiasi prie Marės, kuri glosto jos 
kus.)

-Taip, vaikeli. Tu esi labai graži, 
bet labai suvargusi ir išbalusi.

paliks ją nevedęs—ji dar; 
daugiau išbals...

Kristė.—Aš tuomet nuvysiu prieš saulę... 
Jis kalba man apie didžiausią meilę. Ma

re, ir apie mažą namelį, palei šilą. Ten 
bus žvaigždės apie mus. Aš—aš busiu 
jo gyvenimo lempelė. Ak, jis turi pui

kiausių minčių man papasakoti.

Magdalena.—Tai yra nuodėmė. Ir tave jis 
apleis.

Marė.—Paikystė! Ji turės savo valandas, 

taip kaip ir tu turėjai, Magdalena.

Kristė .—Ar jis mylės mane visą gyvenimą, 
ar ilgą laiką, ar trumpą brangią valandė
le—įnirtis vistiek ateis.

Magdalena.—J'u kalbi baisiai.
Kristė.—Baisiame name, tarp mirties bal

tinių! Aš negaliu pakęst rų ilgu naktų 

nei tų minčių, kokios tankiai perbėga...

kUDIKIų
uLROVėsskYRIUS

CUNARD
AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES Į AMERIKĄ?

Lieti:'.<».■? kvota jau yrą pasi- 
baitrus, bet dabą- laika'; prisi- 
I-..,.. ■ ; naoief: kuri
rasidės liepos 1 d, 192-1 m.

ofi-'as Faune pagelbsti 
pasportu-, vizas ir pri- 

i'nt'in juos tuojau-- kelionėn.
reikalo Įsukti tiem.', l.u- 

-■ri Cunard tikietv . Mos 
išplaukia is Europos kiek- 
Šit V <11L: '•

CHBačd tifcietai vru veri dėl 
keleiAio snt AQl A ANIA, B£- 
RENGARiA ; M \ t KETAM A 
Greiėizusis jūrių patarnavimas 
pasaulyje.

Dėl informacijų 
prie mus vietini, 
prie musų ofisų.
Cunard Line
126 Šrate Si.,
Boston. Ma^s

------------= _

f DĖL APRŪPINIMO 
\ MOTINŲ IR. JŲ 
j KŪDIKIU SVEIKATOS ■A

Rotterdamą, i i» is visų kraštų.
LIETUVOS

Savaitiniai išplaukimai. Puikus 
parankamai.

Mes pagelbstim išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
afideivitus >. Musu reprezentan
tai aprūpina pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės.

Kainas ir laivų išplaukimus 
pasiunčiam ant pHT^kaiavimo.

Delei rezervacijų ir
cijų kreipkitės prie bite 
vietinio agento arba į
HOLLAND AMERICAN
89 Statė Street. Boston, _____

>3

SCENA II.
Magdalena.—Mes perdaug pamename. Ma- Marė.—Skaisčiai mergaitei! 

re. Negerai dėl Alenos.—. Magdalena.—Jis jausis nuvargintu tavimi.
Marė.—Ar ji turi mylimąjį, šianuien as ](rjsf£.— turiu tai už ji pirmiau žinoti,

pamiršau vardą vyro, kuris mane mylė- Magdalena.—Palauk, vaikeli, dar palauk, 

jo. Bet as mačiau ji palaidotą. (Žiuri iki jis karščiau prisiriš prie tavęs. 

Magdaleną ir juokiasi.) Bet tavo vyras Marė.—A^š laukiau! 
dar gyvas, kodėl jis tave paiiko?

Magdalena.—Dėl Dievo! Kadangi buvo 
nuodėmė mane mylėti, tai jis tiki, kad jo 

žmona ji pametė.
Marė.—Tai nėra nuodėmė, jei mylimoji siu- Magdalena.- 

va ir mąsto.

Magdalena
Marė.—Ir mes, vieton padaryti gyvenimą, 

padarome pragaišti.—Aš turiu savy to- __ 
kias nepaprastas ir šaltas mintis.. Alena

• ir Kristė turi kitokias mintis.

Magdalena.—Kokias mintis?
Marė.—.Mintis apie mylimuosius. Mano jau 

mirusios. Sako, aš klydau, liet aš neatsi

menu jokios didelės nuodėmės. Kode! 

Kristė negrįžta? Ji turi mylimąjį!

Magdalena.—š-š-s! Ji parneša daugiau 
darbo. (Kambarys dar daugiau pritems- 

ta).
Marė.—Aš tikiu, kad ji bus tvirta.

Magdalena.—Ji tvirta ir maloni mergelė.
Marė.—Jai reikia tik meilės—ir ji turi jos.

Aš mačiau jos akyse.

Magdalena.—Tai puikios žavinčios akelės!

Marė.—Taip, ir jinai graži. As velyt būti 

gatvinė, liet jauna moteris, negu gera, o, 

sena.
Magdalena.—Tu neprivalai kalbėti tokių 

dalykų Kristei!

Marė.—Aš kalbėsiu taip, kaip man širdis 
liepia. Ar girdėjosi žingsniai ant laiptų?

Magdalena.—Aš negirdėjau.
Marė.—Aš visuomet girdžiu žingsnius. Aš 

vis girdžiu -teinant.

i: o

—Yra gyvenimas ir mirtis!

; JlUi V.-------LliYLCi U4 .

Kristė.—Laikas, tai kaip siūlas be galo! 
Ak, aš nesiųsiu daugiau išblyškusiems. 

kurie laukė. AŠ siųsiu sau arba—

Marė.—Arba savo šeimynėlei
___ __________—š-š-š, Al are, 

žingsiai—ten. ant trepu.

Kriste.—Tai Alena!
(Toliau bus)

Mano Keliones Dalia.
I.ikii sveikos, žalios pievos,

Jas apleisdamas tariau, 
Šaukia mane kitas dievas

Ir per pievas, per kalnynus nuėjau.

Ūžia miestas, plaukia minios, 
Triukšmas!—Kas ji aprašys 
Sunku jaunajai krūtinei, 

Kada sieloj šiurpulys,

Ak tu, tėviškės lūšnele. 

Kas tave dabar lankys, 
-Jei jau mano liūdno keliu 

Nebelanko joks svetys

Dalia, Galia, mano dalia, 
Kurgi tu dabar skrendi, 
Kokiam kraštui, kokiai šaliai 

Tu gyvenimą neši?

Kyla, plaukia mano norai, 
Ašaros ir vėl riedės;

Dalia krinta meteoru,
Dalia nieko nekalbės.

Juozas Tysliava.

C t

a

kO MOTINOS NE1URI 
DARYTI.

.v.dikio perdažnąi ar

kūdikio, jei jis nėra tin
gėtas.
vaiko vakare, jei jis 
-uvo viddrių gerai.
;.i,,tj čiuipt 

t , y
< ivi gyduolių ar bile 
. -Ki-įtarus su gydytoju, 
kįui arbatos, kavos, ar- 

gerimu.
r. kendzių,

Žemiau negu fabiiko kaina, 6 bar-
)x-riški daiktai, kaina Š3.95. 1 
labai pigiai, nes šie daiktai m. 
yra verti $il.w. 
iii. Gera barlieri

. į jotą barberišfc 
kas žirkliukes.

> gerą šepetuką.

Tai yral 
.mažiausia! 

i ik pamislyk ką gau- j 
iširą britva, Gvaran-* 
mašinukę. Barberis-Į 

šukas. Gerą diržą ir 
-......šie visi daiktai yra

gero padirbimo ir kiekvienos bus jais 
užpanėdintas. Vieną baroeriška ma- 
š r.ukė Į-j-a. veria tiek, kiek mes T>ra- 

. šerne už visus daiktus. Tokia žema 
kaina mes parduosime šiuos daiktus 
iii; per trumpą laiką, ir Jeigu jus no- 

er ;i;e pasinaudoti šiuo pasiulymu, tai 
prisiųskite 25c. dėl persiuntimo n 

■ii-lniko ar ■ užmokėsite, kai daiktus aplai-
*■ ‘‘ ; kyšite. Gvarantuojame užganėdinimą

arba gražiname pinigus. Rašykit tuo
jaus, nelaukit nei valandos. (8

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North Irving Avė.. Dept. 402.

CHICAGO, H L.

per-

kad jis nurimtų.

saldumynų,

etų valgių iki 
.is, ir tai labai 
suvirškinamose

amo vandens; vanduo 
'•iuosąvimai.

kūdikio maistą ne
ri atvėsinti.

daugiau maisto, negu 
.am sykiui. Geriausios 

alinamos kada maistas 
en<jtas.

jokių gumos prideėkų 
išskvrus čiulpiką.

dikio vieno su bor.kutc. 
a ir nepalik tarnaitėms 
:utes, indus, ir t.t. arba 

aiikiui maisto. Prižiūrėk 
. !>ias smulkmenas.
i :.s savaitę kūdiki pS- 

. ašvti jo svori.

NOKT 
LLOYD

LAIVAKORTĖS
i ir iš visu dalių 

LIETUVOS
per 

BREMENĄ 
Ant nauju puikiu laivų 

M l NCH EN—STUTTG ART— 
COLUMBUS

arba ant kitų vienos klesos lai
vai. Labai pagerinta trečia kle- 
sa, su uždarytais kambarėliais 
dėl 2 ir 4 vpatų.
IŠPLAUKIA KAS SAVAITĖ 
Autorizuota Linija dėl Imig
rantų per Lietuvos Valdžią. 
Reikalaudami laivakorčių ar 
informacijų kreipkitės prie vie
tos agentu arba i

NORTH GERMAN LLCYD 
,.1J>2 tV>shington St.. 

Boston. Mass.

Dykai Romatizmu 
Sergantiems.

Mes turime naują
metodą gydymui ro- ’ 
matizmo, kurią mes ■ 

į) pasiųsime į namus;
kiekvieno šio laikraščio1... e
skaitytojo, kuris tik A?’™. lr naudosi slas ?«rsias gy- 
pareikalaus. Jeigu jus;c 
turit skaudėjimą jusu’1' 
muskuluose arbajsąna- ' 
riuose, jeigu jų$ ken
čiat skausmą oro ;
mainose, f
bandyt naują' metodą, 
kuri atsieina pigiai ir 

kuri pagelbėjo-šimtams, jeigu jusu 
liga yra ir chroniška ir užsisenėjbsi' 

. ir jokios gyduolės jums negelbėjo, 
Į mes patariam išbandyt šią metodą,' 
■ urią mes pasiunčiam DYKAI išban-f 
; dymui.

DYKAI MUS V LĖŠOMIS.
Mes neprašom nuo jūsų jokių pini- W. 

“u, tik prisiųskit savo adresą. Mes iš-, 
.dusime jums apmokėta pašta DYKAI 
IŠBANDYMUI musų metodą, šim-į 
tams šita metodą pagelbėjo, pagelbės 

i ji ir jums. Nepraleiskit geros progos 
pasinaudoti. Rašykit šiandien, jeigu 
jus kenčiat nuo romatizmo.

I’LEASANT METIIOD CO.
Dept. X-4

3624 N. Ashland Avė., Chicago, III.

I

.ilikiui čiulpti ar valgyt:
- augiau, kaip dvidešimta 

u >ykiu.
i iikiui užmigti šu čiulpi
ke burnoje.
u kūdikiu, kuomet jis 

ramiai penisi lopšy, 
ad vaikai žaistų su sa- 
■andyk juos juokinti ai 

.:<■ kitur, kuomet jie vai-

. ..-ms valgyti tarpe vai

:ams nuryti maistų ne- 
lai i ima viską atsargiai 

■amto.
-idikio dantų. Tai yra 
ai turi būti kreipiama

rūkų valgyti. Jei jie 
ako valgyti laiku, tai 

v ydytoju.
■gili taicum miltelių. Ju- 
a yra opi ir privalytum 

kūdikių talcum milte-

COD LIVER OIL 
ROMO IR MEDAUS

Šaltis ir vėjas nieko nepakenks 
jeigu imsi pavyzdį nuo Kanados

! deoies.
Jos yra labai malonios gerti ir pa

sekmingai gydo persišaldymą ir ki- 
seu- t2S žieK1<>s 1‘Sfas- 
per_; Jeigu esi silpnas ir greitai pakau

štai DrokT ii.',!i kosu>i arba persišakiymą. viena 
iau5aP metodą, i50^3 P:erre. Cartier s Gyduolių su- 

pernčsm.ui žie-

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame 

šokių rūšių rankomis dirbtus 
ITALIŠKUS ARMONIKUS.

vontkurviii tūkstančiai 
t.u išaugino savo kudi- 
'■•n’s Eagle Pienu. Tai 
ai rekomendavo Eagle 

kad jos rado jį pilnai 
Bet ant nelaimės dau- 

ivių motinų nebuvo tin- 
; notos, kodėl jos gt*vo 
pasekmių. Eagle Pie- 

;sia;> ir gryniausias iš 
io ir rieiicas pieno, su- 

atydžiai pergrynintu 
. > a<l padaro kūdikiams Į 

ką galima duoti po j 
pienas išsenka, ai bu

.ajsUng-jnio-

I -

P’’-1 !.iel,,-trnite ir pesMėk «*t
ufydžtąi šituos ft/oipfc-

♦'iriai.

vi-

n: kosulį arba persišakrymą.

teiks tau stiprumą 
mos sunkenybių.

CUDDYER & 
ftroadu ay, So.

PAUL A. EGAN
i Cambridge St. E. Canibridge 

STANDARD I’IIARMACY 
So. Main St., Fall River, Mass. 

APTECE POLSKEJ SZARKA, 
1080 Acushnet Avenue, 

New Bedford. Mass. 
VERNON DRUG CO.

Milibury St., VVorcester, Mass. 
VERNON DRUG CO.

123 High St_ Holyoke, Mass. 
BAY STATĖ DRUG CO. 

Palmer. Mass. 
STEPHAN F. ( HAMBERLA1N 

Andreiv Sųuare, So. Boston, Mass. 
DAVID CABIT

100 Salėm St.. Boston, Mass. 
LITUI ANI \N PflARMACY 

15 Intervale St.. Montello. Mass.

JOYCE 
Boston, Mass.

5
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Tai. Besek «»»

DR. N. M. FBIEDMAN
SPECIALISTAS VENERIKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo Ugi Ir 

Reumatizmo.
Valasdoa: Nho S ryto ild

• vakar*.
196* WASHINGTON 8T.

BOSTON, MASS.
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NAUJŲ PLUNKSNŲ LOVOS 
Gauk Didele Bar ger ų Kny
ga Dykai apie naujas, sa
nitares plunksnų lovas, 
paduškas ir patalus. Mu
sų išdirbystčs kainos nu
žemintos. Mes duosime 
jums musų plunksnas 
ant 10 dienų išbandymui 
ir apmokėsime persiunaj- 
mo lėšas. Musų kostume-

riai užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
j reikalaudamas Pargeni) Knygos ir 
[plunksnų sampalu. (—4)
* American Feather & Pillow Co.

Dept. Nashville, Ten n.

(HARRJMAN LINE) 
<jOINTiFCRV1CEWITH

BAMBURGAKEKCANllNE

i
4

Tai yra geriausi armonikai sviete. 
Ant 10 metų gvarantuoti. Musų kai
nos žemesnės regu kitų išdirbčjų. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kurį p3siunčiam 
DYKAI. (9;

RUATTA 8ERENELU & CO. 
£17 Bloe Taland Avę, Dept. 24.

Chicago, IIL

✓

TRUMPIAUSIAS KELIAS I •
LIETUVA

Laivai išplaukia kas savaitė. 
Geriausi musų laivai 

"Resolute”, "Rcliance”.
"Albert Ballin”. "Deutschland” 

veža I, II ir III klesų pasažie
rius. Taipgi populeriai laivai 

"Mount Clav”. ”Cleveland”, 
’AVestphalia”. ”Ransa” ir 

"Thuringia".
UNITED AMERICAN LINES 

JULJGS ROTTENBERG.
360 Hanover St.. Boston, Mass. 

arba nas kitus agentus.

•

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

.Meiles auka. Taširdžiai” žydeliai matyda-
.Pereitą^ mėnesį Alytaus rni „alkstančius” gojus ėmė- 

mieste Kauno apygardos si „kupčystos” amerikoniš- 
teismas nagrinėjo bylą Do- kais lašiniais, kad jos išrnai- 
micelės Sadauskaitės, 19 
metų amžiaus, padegusios 
buvusio savo mylimo Simą- duoti uždarbio i 
no Radzvilos triobas; Rad- pasikvietė tam uždarbiui ir 
zvila su D. Sadauskaite ke- ”..... sgos” agentą, kuris he
lis metus mylėjosi. Kartą ne tokiu vardu varo gešef- 
abu jaunuoliai grįždami iš tą su „badaujančiais.” 
vestuvių vėlai nakti ir pra-i ----------------------
dųiis lyti, susėdo |>O medžiu.; Xauji ligoninfe namaL
Kavalierius išalsino pa- D. Vrvf..>vc< \ i 

nelė gaivinančiu skvstinu.: Ps £ • _APsp;,ties 
-degtine ir ši nubudo tiklvaklvh:1 uzb?‘?f. 
anksti ryta, kluone viena'ln.,osav« Anties ligom- 

begulinti ir pasijuto buvusi jneb namiL -------

apgauta. Tuo tarpu atėięs’ . .
nungas jos atidarymas, ir 
'dabar jau ligoniai perga- 

jbenti jon iš senosios ligoni- 
įnės, buvusios iki šiol moky
toju seminarijos namuose. 

Naujieji ligoninės namai 
; mediniai, pastatyti geroj, 
: retai apgvventoi vietoj, sod
ine prie upės.

i 
į 
i I j 
I

tinus. Tik matot, jie kaipo
"gei i” žmonės norėdami 

_________ ir gojams

^9

Gruodžio 16 d. Įvyko iškil-

Radzvila ėmė atsiprašinėti'; , 
dėl savo elgesio ir pasisakė Cabaf 

ją vesiąs, tik prašė niekam 
apie atsitikimą nepasakoti.

Sadauskaitės motina bet 
gi patyrė greit teisybę, iš
varė dukterį iš savo namų 
pas jos jauniki. Radzvila 
atsisakė Sadauskaitę priim
ti ir vesti, ir vieną vakarą 
tyčiomis jos klausė,—kur ji 
dėsianti busimąjį vaiką ir 
patarė eiti i akušerę, kuri 
pagelbėtų atsikratyti nuo 
to nelaimingo kūdikio. Mer
gina verkdami ir raudama 
nuo galvos plaukus, atsakė 
nesanti žmogžudė ir neno
rinti žudyti juodviejų kūdi
kio. Radzvila juokdamos 
apleidęs merginą, sakyda
mas, i ką vaikas busiąs pa
našus, gal Į supuvusį gry
bą? Vargšė mergaitė, at
stumta tėvų ir prislėgta to
kių nelaimių nežinojo kur 
dėtis. Pagaliau ji pamišo. 
Liet po keletos mėnesių Sa
dauskaitė vėl pasveiko ir 
susilaukė dukters. Nežino
dama, ką daiyti ir kur pasi
dėti, nuėjo i Nemaniūnų 
kleboną pasiskųsti savo ne
laime ir sunkia padėtimi ir 
kunigui pasakė, kad jei 

.Radzvila jos nevešias, tai ji 
ji padegsianti. Kunigas pa
kvietė i save Radzvila ir pa
tarė jam vesti Sadauskaitę, 
kurią jis taip žiauriai apga
vęs, ir kuri per ji jau tiek 
daug prisikentusi. Radzvi
la betgi atsisakė ją vesti ir 
apsivedė su kita.

Sadauskaitė nepakelda
ma savo vaigo ir susilauku
si paskutinio smūgio—savo 
bernelio vestuvių su kita, 
nebe&usiląilįvdama padegė 
j^tevilos’ tfonas; ‘

Teismas, išnagrinėjęs by
lą, rado reikalingu Sadaus
kaitę pasigailėti ir nubaudė) 
ją tik trimi mėnesiais par’ 
prasto kalėjimo.

i
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šunis, elektra, lašiniai ir 
kiti galai.

MARIAMPOLĖ. čia, kaip 
ir kituose Lietuvos mieste
liuose ir miestuose jokiu bil
du „nieks nesugeba’’ suval
dyti šunų, jie laksto palaidi 
ir, sveiki užpuldinėja „svie
tą” (žmones) ir laisvi sau
valiauja.

Elektros
Velyk 'Dievuliau apšviesk j 
mus dvasia šventa” arba 
mirusiu mėnuliu ir tai bus 
šviesiau. Už mėnulio šviesą 
nereikia mokėti, na o už ne
va elektrą reikia...

19 lapkričio Apygardos 
teisme buvo nagrinėjama ■ 
X.X. piliečių byla. Isivaiz-I 
diekite: žentas ■ padavė Į į 

Taikos Teismą savo uošvį' 
už tai, kad jis sukapojo' 

malkoms piaujamajį ožį ir 
vieną plia ucką malkų, bet’ 
čia nieko nepešė. Tuomet 
„žentelis” braukšt i Apygar-i 
dos Teismą,. Uošvis maty-) 
damas-busią „riestai” pasi-‘ 
kvietė gynėją, kuris vis tik: 
pasekmingai apgynė.

Kaži, gal sulauksime ”čė-; 
sų.” kad ir už balanas ”su- 
dysimės.”

Mariam polės „okrugas” 
tiek daug lašinių suvalgo, 
kad savu neužtenka... „Ge-

I

į
Į
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i

apšvietimas!... •
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Nukovė vilką. tankiai, kad visiems jie pa- socialistų laikraščiai. Ir
TAUJĖNAI, šią žiemą vai- bodo ir nebūtų reikalo apie daug dar girdėt buvo jjašai- 
diškame miške |>avyku nu- juos rašyti, bet minint šitą pos iš siūlomų kunigų gazie- 

čia noriu nadaryti paly- tų.
.ą krikščio- Matant tokią jiermainą 

j prieš karą ir žmonių nusistatyme, aišku 

laikotarpy kokių darosi, kad jokiais striukais. 
Paimkim* kad ir jokiomis peklomis nepasi- 

; sulaikyt

diškame miške jiavyko nu 
kauti jau antras vilkas. US <

i ginimą Įtakos tų krikščio
niškų kalbu 1 
'dabar, t.y. 1 
10 metų. L................. .
musų Alovę. Būdavo, kai seks klerikalams 
pamokslas, tai kad ten, atsi- žmonių susipratimo, 

prašant, klebonas ir ap<e 
savo gaspadinę pasakotų, 
vistiek parūpi jonai klauso 
net išsižioję. Bažnyčioje iš
girstas žodis, vistiek apie 
ką ton nebūtų skaitomas, 
buvo šventu ir jį pildydavo. 
Bet pažiūrėkim dabar. Dar 
n.eužsibaigus kunigo oraci
jai apie laikraščius žmonės 
krinka iš bažnyčios. Susto
ję už šventoriaus pradeda 
šnekėti, kritikuoti savo kle
bono kalbą. Beveik visi kal
tina kleboną, kam jis kišasi 
.i svietiškus dalykus, girdi 
{laikraščius platinti yra rei- 

laikraščių po- kalas jų pardavėjų, o ne

Atsistatydino žydu Reika
lu Ministeris.

Žydų Reik. M-ris dr. Ro- 
zenbaumas sausio mėnesio 
2'1. Įteikė Ministerių Pirmi
ninkui apie atsistatydinimą 
prašymą. Manoma, kad Mi
nisterių Rūmininkui pra
šant, p. Rozenbaumas pasi
liks vietoj, kol jo vieton bus 
paskirtas naujas asmuo.

Kunigo nebeklauso.
ALOVĖ (Alytaus apskr.). 
Per Naujus Metus musų 
klebonas pamokslą sakyda
mas, prisispyręs siūlė šiais 
metais išsirašyti kunigišku- 
laikraščius. Girdi, tik be
skaitydamas šitokius laik
raščius eisi tiesiai i dangaus 
ciesorystę, gi už skaitymą 
socialistinių r_ ._____  JV t________ _ ...
nas Dievas užleis dideles ko-i klebono ir t.t. Vienas senu- 
rones ir po smerties dusia įkas stačiai pasakė, kad tie 
tokio žmogaus, be jokių kunigiški laikraščiai tinka 
šnektų, Įkris Į peklą. Tokius, tik davatkoms ir bukapro- 
ir nanašiai kitus pamokslus čiams, gi mąstančiam žmo- 
dušių piemenys trubija taip*gui kaip tik yra geriausi

Užsisėdo ant mokytojo. 

MENKUČIAI, Šiaulių aps. 
Vietos klebonas beveik per 
kiekvieną pamokslą trauko 
per dantis mokytoją ir vals
tiečių tarybą. Nesenai tė
vų susirinkime pradėjo 
skųstis mokėtoju, kad tas 
nepriimąs vaikų i mokyklą, 
neleidžiąs jo į mokyklą ti
kybos pamokų dėstyti, kad 
tėvų komiteto nariai esą be
dieviai. čia pat pasiūlė 
rinkti tėvų komitetą iš jam 
patikimų žmonių, kurie" jo 
visa ko pasiklaustų. Vė
liau pasirodė, kad kunigėlio 
išmislai grynas šmeižtas, 
nukreiptas prieš mokytoją, 
nes jis niekelio nekliudomas 
lanko mokyklą net po 4 kar
tus savaitėje. Tėvai, su
pratę kunigėlio norus, labai 
pasipiktino.

Vasario 12,1924, Watermano Ideąl Fon- 
tanine Plunksna ap vaikščioja Keturiasde- 
šimts Metų Gimimo Dieną ir Keturiasde- 
šimts Metų nuolatines vadovybes patar
navime ir pardavime.

įTrmuimė 'Aatermano Ideai turėjo guminę bačkelę ir 
šiandien Watermano Ideai turi guminę bačkelę.

A meių patyrimo parodė, kad gumas tai yra 
rS:" vienintelė medžiaga, tinkama tam tkslui.

80 atskirų operacijų reikalinga, kad gerai padarius 
auksinę plunksną.

yį /I metų patyrimo parodė, kad negali būt tin- 
karnai padirbta su mažiau operacijų, o dau

giau nereikalinga.

Kad užganėdinus kiekvieną ypatą plunksnos smailumu, 
reikalinga tuomet virš 1000 atskirų rūšių, didumo ir 
minkštumo.

/Į O metų patyrimo pastatė reikalavimą, kad 
V mes turėtume tokią daugybę įvairių rūšių.

Niekas negali gerai rašyti su tokiu koteliu, kuris yra 
perdidelis arba permažas; jis turi būt pritaikytas žmo
gaus rankai.

zlO metlI Patyrime suteikė mums progą išdirbi- 
net i įvairaus didumo kotelius, kad tiktų 

kiekvieno rankai.

U atermano pardavėjai visame sviete yra apsipažinę su šiais fak
tais ir duos jums pasirinkti tinkamiausią.

Lenkų šnipai.
Nesenai Kaune krimina- 

lio skyriaus valdininkai su
rėkė du lenkų šnipu, kurie 
buvo atsiųsti Lenkų žvalgy
bos Lietuvon svarbiems už
daviniams atlikti. Pas juos 
rasta daug kompromituo- 
ančios medžiagos.

Norėjo nukauti.
VENDžIOGAI.A. Sausio 1

<> vai. vakaro, Vendžio- 
palos skyriaus milicininkui 

. Zubrickiui ir milicininkui
Rimui bevažiuojant, pik- 
tadaris Staugvila šovė tris 
kart, bet nepataikė. Tie pa
lis milicininkai ten pat su-; 
ėmė piktadarį, nuginklavo 
ir pristatė nuovadom

Piktadaris Staugvila pa
talpintas kalėjiman, o byla 
persiųsta Teismo tardyto
jui.

Plėšikai.

PANEMUNĖ. Praeitą 
nesi Vyčių kaime. Panemu
nės valsčiaus, žinomas plėši
kas, Grigas, su draugais 
mėgino apiplėšti pil. Aleks- 
.ievičių. Bet kaimynams pa
gelbėjus, plėšikų vadas tapo 
gyventojų nuginkluotas, su
imtas ir pristatytas milici- 
ion. Kiti plėšikai pasislėpė. 
Plėšikas Grigas patalpintas 
kalėjiman, o kiti jieškomi.
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'TIK IEŠKO BAMCIN0 
Ji.-: žino ki’.r na laiko E«r:L>riū-o 
jis jv nori. Kūdikiui Barni:.-.o re;; 
r ėmimas i:. Šėpos skanios va:.aą ko

!l<-. £. V. fiiZ. bll-.’r 
yr*i 
vidurių paL-.iv?-ucu j • 
Kūdikiai rr.’grta y. 
Jei jusu kf-iilis 
rsegaii rama.i m e 
kankinantn-s, t;.< i. v 
v.durių į .ai: :osi:otoji 
ims sr i.ori. ir daug 
valandas nemalor

ER <£. CO., 104-114 Sc.

•...i:: J.ūl.D

Jie net prašo ča.:giaus. 
tirr įtr.as, turi ir • l cž'.'.vi, 
■go:i, Ubai veri. : tar i skav»rnų 

.lykite jo si.;;.-w. . ii lengvu 

. tokiu kai-> 2ai~>ino. Jis jį 
geriau jausi; nuo j<> f kelias 

ųs simptomai i't.-t:: pranykti.' 
.4th SireeS BRCOKLYN’, N. Y.

■ >
I
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Kiek Lietuvoj bažnytinių 
tarnautojų.

Darbo Federacijos Orga
no „Darbininko” praneši
mu. visoj Lietuvoj yra virš 
5 tūkstančių zakristijonų, 
vargonininkų, špitolninkų i? 
bendrai imant katalikų baž
nyčių „proletariato.” Sek
damas „Ganytojo” Nr. 12, 
lasai laikraštis pataria 
duoti tam proletariatui že
mės ir reikalaut, kad zakris
tijonai butų drauge dar 
<(raugijų sekretoriais, laik
raščių platintojais ir t.t.

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

kią ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizme, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, irao užsisenėjusio reuma- ! 
tiz'mc, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- i 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir j 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes i 
jums 
per 1

1 j;
:$
1|

■ ®I
*

GYVENK ILGAI
, Jauskis nuo 10 ir
I Nuo viduriu i
I pilve, blogą kepenų
• kraujo, Bul.aar'
■ puiki šeiniyr.iš
; karštą prieš e:
; lins šalt:. Parsiduoda visur aptiėko
! se arba mes
pasta 1 didelį

.: 1.25, arba

Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes i 
s patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
telefoną uždyka. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė-‘ i 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Į
30 mot ii jaunesniu i 

> netnalimo, rugštumų! 
. i ir pataisymui į 

•išku Žolių Arbata yrai 
ka gyduole'. Imk jųJ 
isiant gult, o ji prasti-;

i 
prisiusimo apdrausta1 
šeimynišką pukeii už; 
už -53.15, arba <> ūži 

Mąrve! Products Com- '

PARBAIGTA 
Nervu Jiega 
Mpnki Nervai Naikina Sveikatą! Jie 
Padaro Gyvybes Organus Tingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatą.
Imk Nuga-Tone’ą Ir Jausies 

Kaip Naujai Gimęs!
Nupa-Tone turi. brangios vertes vaistu 

” 4 gydvtojtdn* visose. šulvre ir
uo efervų suirii-o. kaip Štai. pruLlĄ 

atrr.ir.fi:, silpni ncranc’j? 
SyvylnsbrgL^ai. ner/tj st> 
prv.i.io ždd> eras. rferr.’vg.iĮ, 
dvasinis Jas:'-uja.

neuraiginivt sku.-JSrnai. 
sopus vitjivaiūuo varg«>
jausmas. • • »
Š; taspi ukusoreporapį 
taipgi tvri tam tyčia vni tą 
padarymui k", ujo ąuasum. 
raudom’, greiti tek^ic:d;

; i • žiną raudoną svn- 
_,ij nu'A;..-ūkusiems 
'■lieacmsžmončm* 
/.no. Jissa.jiąžir.ą 

■ paj’.< «•■- dirbti 
r. ' k silpnais, ar 
<• . lv>nes tek mes 

pru :• -S l'igu6»
gnpo. a* per dėjimų.

to N’ijja-Tone turi 
Šešis . • vertingus vaif- 
.. miv-r) Spu< įGS
r. .;o c . >s ir puikiai veikia 
t .. r-.j.s nevirškinimu, vi
dur: f uflc*etėjimu. turi ne-
s. p-ka: ketxn;s. galvos 
ik- .• yną. širdies pykir..< 
a- t ;T:e$ kLutį. NtigJ- 
Tgt." padaro kvjpą tyru, 
r. . apklotą liržuvi. pa- 
rudiną a; ‘.tą, »r s.a<.varko 
•k'.ini; ir vidurius 1&«p. 
I; . 1 ; • veikia natūraliai.

Nuga- Tone ’ą
ę

Nuga-Tčne atseina i :k $ 1.00 pakeliui -- 
užtenka .,x 1l’anič-^jnk Nuga-To n v'4 23 dienu nvusų 
rizikų ir b-i pašei.::** t nf'r.a’ k . sugr4/.ink 
likodali, o mes .««uiticdniv pinigus atgal. 
PatiK. k • :-rr—TUOJAtS. Tavo r., žus
c • NuK>»T°f»c >r.a pardavmčja-ma ir yra i»» garantucmas, kad
jis suiviLs pdną pafenkifihnij, arba btie 
pinigai frujtnžinti. Pažiūrėk gu»’a«i?ijd ant 
kiel-vkno pakelio.
»»■•••••<•••»«••••••••«••••••••••••••••••••••••»•• 

Pr.žturSk garantijos ant 
Fdekvleno pakelio.

NATIONAL LABORATORY.
Dcp. LLX 4 •1018 S. Wabuh Avė.. Cbicagp.

.~us.

».
rvel B’ėikunsr, Pittsbur-u.*n

|

P--

Moteris 
i * *

' laiku
irimu
I.rasiietu:

: t

išimtinai 
kaimu 

taip pat 
grinteinbikams

Pamėgink
Musą Rizikų

OtaM’Tcr.e a — T7 _.
— ..-.t .;(» dienų; G pakeliai tik už $5.00.

G'Tvi6tnvi’i: Įdedu S.------ ---—už...... ..
pakeL. irs Nuęt-Too«’o. AŽ imsiu Nnga-Tone’^ 
p-r dw.'j ir man nepatiks, ai Iisu-ną dali 

j atgui .. ;us n e, ,Jns;tc pu.giųs.

V«rda>_____.. ■.............. - - -

Gatvfl ir nuou ar R. F. t>.___—

1

L

-■<’■» y
♦

ali padalyti nw tiii.0'5 
iki $25.00 ant savaites liuobu sa.vo 

ausdama karieiiiiius pagraži- 
kaip tai juosteles, tarbeles, 
is, laikrodėliams dirželius ir 

.t., i:j viską labai lengva padaryti 
nt mu.-ų
SIMPLEX KARIELINIV 

STAKLIŲ.

"The ^Daddy of 
Thetn e/Ill”

pen illustrations 
actual size

No. 52 
svith Cltb Cab

uw JlipCap 
$5.25

at Best Dealers the World Over

L. E. Vr»terman Company
cz-.’ont STREET. BOSTON

Verk CJricago San Eraueisco

Naujas darbininkų laik
raštis.

KAUNAS, šiomis dienomis 
Lietuvos žemės Ūkio Dar
bininkų Profesinės Sąjun
gos Centro Vaidyba prade
da leisti mėnesini laikrašti: 
vardu „Lauko Darbinin- 

skiria- 
reikalams
darbinin- 
mažaže- 

ir

d<as.” Laikraštis bus

mas 
<Įvarų ir 
kams, 
miams, o........—.
kitiems vargingiems darbo 
žmonėms. Daug vietos bus 
skirta žemės reformos rei
kalams.

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIŲ TAISYTOJAS.

Taisau visokius 'laikrot:. 
ius ir Kišeninius prie 
aina. R'.ikale !■.: lokitė.- ;

VIKGR 
iiosrov

nusistebėsri, k<>- 
us daiktus jtis 

pauarvt fpvo natnuo- 
Karieliiriai daiktai yra 

kibai brandinami ir lengva 
yra b:!e kur juos parduoti 

'>/tu uždarbiu.
Simp!»x Karielinis Stak- 
■ via užbaigtos visais ftt- 
i r lai ■, su visais nurody

mu adatomis ir su 
la ati'l'tno. Kartu (įri
tamos spalvuotos pa- 

tr (k'inzyliv kaiK-hu 
užteks padarymu* 

daiktą }

nu*. 
trirG:. 
(kurių 
keleto

KAINA TIK $1.98.
Su persiuntimu) 

sugrąžinti, jeigu ne- 
j -it. Pasiųsk 20c. atampo- 
U.abru, o aplaikęš primų- 

n pinigu, prisiusi iškalno, mes

UŽsi;
mfs
kt

.Tcitę’i j’KbgUd AOAaiM’/,

>.»r;sjŲHme ekstra pakeli adatą dykai.... šIANDIJBN.
ROYAL BE AB CO.,

J. 1.1X001.N ST !>pl 
CHIOAGO. ILI.1NOIS.

atrr.ir.fi
file:///.no
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Vietinės Žinios
PAVOGĖ IR SUDAUŽĖ 
AKUNEVlčlAUS AUTO

MOBILIŲ.

Graboriaus vežimas visai 
sutrupintas ir tris slinkiai 

sužeisti.

Apie 12 valandą pereitos 
subatos naktį tapo pavogtas 
graboriaus Akunevičiaus 
automobilius, kuris stovėjo 
ant Broadwav ties jo ofisu, 
antroj pusėj gatvės nuo 
"Keleivio.”

Vagis užmynė ant "gazo" 
ir paleido pavogtą mašiną 
visu greitumu. Gatvės nak
ties laiku buvo tuščios, po 
kojų jiems niekas nesimai- 
šė, todėl jie galėjo lėkti 60 
mylių į valandą. Išvažiavę 
per Broachvay tiltą, jie pa
suko į Washington streetą 
ir leidosi linkui Ro.vbury. 
Dumdami visomis iiegomis. 
netoli Forest Hills banditai 
atsimušė į elevated geležinį 
stulpą ir mašina sutižo. Vie
nas Lomų tapo mirtinai su
žeistas, galva suskaldyta ir 
kojos sulaužytos, o du kiek 
mažiaus nukentėjo. Mašina 
gi subirėjo į šmotelius, taip 
kad ir pažinti negalima, ar 
ji buvo dengta, ar atdara.

Pribuvus policija suėmė 
sužeistus bomus ir vienus jų 
nugabeno ligonbutin. kitus 
kalėjiman.

Automobilius buvo Hud- 
son konstrukcijos, naujau
sio modelio sedanas, vos tik 
kelios dienos atgal nupirk
tas, ir tik apie 200 mylių iš
važinėtas. Nors jis buvo 
apdraustas, bet kadangi ap- 
draudos kompanijos 
pinigų neužmoka, tai 
nevičius turės keliatą 
dolerių nuostolių.

American Lithuanian Tex- 
lile Corporation akcininką 

žiniai.
Metinis akcininkų

l inkimas, šauktas Sausio 19 
(d., 1924 m., neįvyko iš prie- 
! žasties nebuvimo kvorumo.
Kadangi paskiausi akcinin
kų adresai buvusio Korpo
racijos vedėjo buvo iš ofiso 
nuvogti, tai apie du trečda
liu akcininkų pakvietimų 
negavo, ir laiškai sugrįžo. 
Todėl susirinkusioji akci
ninkai nutarė Metinį Susi
rinkimą atidėti iki Kovo 
< Marcbi 22. 1924. 2 vai pc 
lietų. Lietuvių Svetainėj. 
F ir Silver Sts.. So Boston. 
Mass.. į kuri viM korporaci
jos akcininkai 
kviečiami. 1. 
atvažiuoti, i 
siųsti tuojaus saVo dabarti- 
'.į antrašą, kad galėtume, 
■•Įduoti atskaitas, praneši

mus ir kitas komunikacijas. 
Žinios, buriąs gavom pasta- 
i uo u laiku nuo E. Traina- 
vičiaiBL musų iždininko, ir 
• .iv Ittito M. Šleževičiaus, iš 
Kau.ntį yra labai džiuginan
čios. į r musu Korporacijos 
i ei.kaĮąi žymiai pagerėjo ir 
yra mina viltis, kad visi pir
mosios^ vąhlyiios padaryti 
nuo.--tiiiai bus 
pilnai nudengti.

K -F. E A GOČIUS. 
Fi'ezidentas 

Brdąęl^fay. 
I '(Ksfvm. Mass.O.

♦ •

SUSI-

.i yra siuomi 
Kurie negalės 

meldžiam. pri-

cius vėl risis su TiK’ri ! 
Mondt. Ristyneu bus Al 
chanies Rtiildinge.

i Pasaulio čampijura^ Lepi
nsis su graiku ėampijonu 

Kot šonu rus.
George Kotsonaros vi . 

pagarsėjęs graikų ristilo 
Yra tik keli ristikai sviete, 
kurie ji aj gale iv. šiais mt 
tais jis iga\o daugiau sv 
rio ir praktikos, ir daba 
prieš ji jau niekas neatsila 

iko. Išguldęs visus savo op 
nentus. ateinančiam ketvei 
ge Grand Opera House jis; 
risis su pasaulio čampijor. 
Lewis už pasaulio čampijt • 
natą. Reto risis dar ir kit 

.dvi poros stambių ir gars: 
ristikų.

i

KONCERTAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠEŠIŲ METŲ 

SUKAKTUVĖMS PAMINĖTI

REIKVLLNGAS KARPEN- 
TER1S.

j G*-rai apsipažinęs prie šunynui 
mediniu narnų; darbas ant visados—* 
b; pertraukos, mokestis S1.W i va
landa. Taip-pat reikalingas jautia-- 

. vyras norintis išmokt karpenterio 
amatą arba abelnai statybos Uizr.j. 
Darbas be pertraukos. Atsišaukit tik 
laišku. M. B. L. 255 PROADVVAY.
(9) SO. BOSTON, MASS.-

IR PRAKALBOS
TELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS

visų
A ku

si mtų

Rus prakalbos ir koncertas.
Ateinantį nedėldic-nį Mok

slo Draugija rengia dideli 
koncertą ir prakalbas šešių 
metų Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuvėms pami
nėti. Visa tai bus Lietuvių 
žinyčioj. vakare. Platesnį 
paaiškinimą rasite dideliam 
apskelbime, kuris telpa ant 
šio puslapio.

Komp. Petrausko koncertas 
pavyko gerai.

Pereita nedėldienį Lietu
vių Salėj buvo kompozito
riaus Miko Petrausko kon
certas, kur be paties kompo
zitoriaus dalyvavo da Put- 
vinskaitė, Bačiulis, Z. Ne- 
viackienė ir keliatas svetim
taučių. Koncertas pavyko 
gana gerai, ypač gerai sekė
si pačiam p. Petrauskui, tik 
dainuojant "Tykiai Nemu
nėlis teka" jis labai susi
graudino ir negalėjo dainos 
iiaigti. Mat šitą dainą dai
nuodavo nesenai mirusi jo 
motina. -Tos mirti kompozi
torius giliai atjaučia ir ka
da jis pradėjo dainuoti jos 
dainą, graudumo jo balse 
buvo tiek daug, kad ir iš 
publikos daugelis apsiver

kė.

Lietuvos paveikslai p. Pal
tanavičiui nepavyko.

Lietuviu žinyčių j jiereito 
nedėldienio {vakarą p. Pal
tanavičius iš Worcesterio 
rodė judomus Lietuvos pa
veikslus. Patįs paveikslai 
yra geri, bet juos rodant iš
degė mašinoj lempa. Buvo 
Įdėta kita, ir toji išdegė, 
baugiau lempų p. Paltana
vičius su savim neturėjo ir 
vakaras buvo pertrauktas. 
Kad atsilyginus svečiams, 
jis pasižadėjo panedėlv tuos 
paveikslus jiems parodyt. 
Kurie buvo atvažiavę iš to- 
liaus, tiems buvo sugrąžinti 

pinigai.

Ant Alstono stoties trau- 
darbininką 

ant
kinys užmušė
Sahadora, kuris dirbo 

relių

IiValandos; nuo 2 iki I po pieių. 
nuo 7 iki 8 vakaro.

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

Rengia Lietuvių Mokslo Draugija

Nedėlioj, 17 Vasario-February, 1924
Pradžia lygiai 7:30 vai. vakare

Lietuvių Žinyčioj b Tel. South Boston 3520 <
U Residenee Aspinvvall 087J ’

;! S. M. Puišiute-Shallna ;
< LIETU V e MOTERIS <
i ► ADVOKATĖ I
J > 366 Broadway. So. Boston, Mass. * 
, * Room 2. <

430 West Broadway, So. Boston, Mass.
Tarpe F ir Dorchester Sts., sale Pašto

I

(-)

1

IR

v

v - ’ ’ -w

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

Nedčliemi* nuo 10—12 dieną.
705 N. Mani sL kam p. Broad ai. 

MONTELLO, MASS.

Richmond 0380 
vyrą ir moterų

Dic

Kiek
' visa 
r patsai save į

Senis Zbyszko pralaimėjo 
“Naujienos” pranešti. ]■ - 

gei Chieagoj seni Zbvszk; 
buvusi pasaulio čampijoną 
paguldė "grinorius” 

;tys Hans Sreinke, 2: 
.jaunuolis. Senis 
pralaimėjęs ristynes verkt 

iSteinke sveria 275 svarus 
tikisi paguldyti čampijor 
I.etvis.

i

tuo jaus Ii'!

į

SPORTAS.
Povilas Zanovičiuš. garsus 
lietuvis ristikas. tikisi už 
griebt pasaulio čampijono 

karimą.
Dar nei vienas ristikas 

tah neužinteresavo ameri
koniškos publikos savo 
smarkumu ii”ypatingu riti- 
mosi stiliumi, kaip Povilas 
Zanovičiuš, garsus lietuvių 
čampijonas. Pora savaičių 
atgal jis ritosi Meehanics 
Buildinge su pagarsėjusiu 
ristiku "Tonis AĮondt,” ir 
nors tose rlstynėse Zanovi-! 
čius buvo sužeistas ir į Ii-Į 
gonbutį nugabentas, bet: 
amerikoniški laikraščiai 1 
apie jį bubnijo keliatą dienų,; Kny 
tikrindami, kad Zanovičiuš 1 
yra geriausias ir smarkiau
<2 
buvo tos nuomonės, kad jei 
gu ne toji nelaimė, taiU" 
"Toots’ą" jis batų paėmęs. Į k-r

Dabar, ateinančiam pane-;Esprc 
dėly, 18 Vasario, v--------- : 1 —

»

Į
I
įi

voku ■
> meti.

Zbvszk

Reikalingas Darbininkas.
Kuris’ moka gerai bučt- 

riaūs darbą ir vartoja ats; 
kančiai anglu kalbą. Mokė.- 
tis gera, darbas ant visado 
Atsišaukit tuojauš.

T. PETERSON
1143 Cominontvealth Avė, 

Brookiine, M a

□ R. J. MARCUS
LIETUVIšKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekietnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter Si.. Boston, Masu. 
(Prie llanover St.)

Tel. Richmond 668.
Valandos nuo 9 ryto iki 8 v ak. 
Nedė’dieniais iki 4 vai po pieL

PARDAVIMAI
I’ARSIDUODA BlčERNf II 

GROSERNĖ
i<j

DR. L. GOLDEN
Bostone: 99 Green Street

Valandos: 3 iki 4 ir 7 iki S I*. M.
Telefonas Ilaymarket 2288.
Rovbury: 16 Crawford St. 

Netoli Warren Street 
Valandos: nuo 8 iki 9 ryte, 
iki 2 ir 9 iki 10 vai. vakare

Telefonas Roxbury 0131. 
KALBU RUSU, LENKU 
LIETUVIU KALBOMIS

-aisyla pagal 
vietv>j. visas biz 
varduoti abelnai 

žemiausia kaina 
nebuve šiame b 
išmokinti.

J 3!! Doreheste

Kas Padare Dievus?
Knyga >u K-iu 

•ris Dipvu Sanai 
D i vv u ?»lo * y nos. 
giriasi, kati jis 
T-*, m.y sutverė i 
iš niekų. Kaina . .
PASIKALBĖJIMAS VELNIO. SL 

DIEVU.
nnyjm su 15-ka šventi aš-ie j 

veikslų; paveikslai yra labui idonr 
yga 5x8, 32 pus!.............................. 25 .
BIBLIJA RIEšl ėlO KEVALE.

: Kny<ra su 37-niais paveikslais švt -
’ to rašto Biblijos.

as ristikas pasauly. Visi | 3s8Dg°pB

Telefonas 5112*W. J-

Dr. A?Gorman-Gumauskas e
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

«•
9 ■* s
* s f s s ■*
s

t 
f s f /

Taipjri 10-šinit i 
pairijarkų-d raut:

. ;l. kaina ............ 50 .
5 egz. duodasi už $1.00. šit;, kai 

‘ tik ant trumpo laiko. Persiuntimo ' 
aš apmokėsiu. Prnigus siųsk . 

Money Oorder arba Americ; 
:ss. " (■

_ - . . K. BUTKUS
ZanCVl- 42 Maujer St- Brooklyn. Nc« Yorf

,XXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXX

RISTYNES UŽ PASAULIO ČAMPIJONATĄ
Iš Antro Sykio Susitiks

PAUL ZANOVICH
Lietuviu Sunkiosios 5’ogos ČampEonas su galingu prieit'

“TOOTS” MONDT
Colorado Cow Bov. Risis iki galutinos pergalės.

A1E( HAN1US BL'ILDINGE. Huntington Avė.. IJostone 
Panedėly. \ asario-February 1$ dieną. 1921 m.

Z

*
X

ADVOKATAS F. J. BAGOČIUS pasakys prakalbą temoje: “Ko susilaukė po 
šešių metu savo gyvavimo Nepriklausomoji Lietuva”.

KONCERTO PROGRAMAS:
r-lė ELENA ENDZELIUTĖ. nauja
li-.iuvii; dailės žvaigždė iš YVorcesler.
5< ss.. pirmu kartu So. Bostone dai-
iv .os solo.
Mi-s DOROTUM IiiAGHLY. Bostono
I niversiteto studen ė* ir garsi čelistč, 
grieš ant čete.
t IVCENT JENKINS. žinomas lietu
siu baritonas, dainuos solo.
'MANAS B YČU -'-IS, jaunas musų

k Uote, programas bus
- -eip'.i i p-lę Endzeliutę. Tai yra

metu mergaitė, i
ikonai vadina ją antra Gali ,Curc'

smuikavimu, taip p-le
malonu publikai išr

dainininkas ir kompozitorius, dainuos 
basso.
K. J. TIM1NSKAS. Bostono Univer
siteto studentas. dainuos basso. 
DKG. KALVELIS, grieš ant smuiko. 
MOKSLO DRAUGIJOS Vaiku Cho
ras parodys. ką gali padaryt vaikai.

Reto da bus t ris geros pianistės, 
viena iš Monterio. kita iš Cambriu- 
ge’aus, trečia iš Bostono.

ilgas ir įvairus, publikai bus ko pasiklausyti. Y'patingą publikos atydą 
___  . ' . 1 nauja musų scenos žvaigždute. Ji yra dar jauna, vos ke- 
bet savo skambiu ir maloniu balseliu jau spėjo pagarsėti ir tarpe ameri- 

i. Kaip jaunas Prusalaitukas nustebino So. Bostono lietu- 
EnJzdiutė nustebins savo dainavimu.

............. rsti- va’ky chorą, kuri vadovauja drg. Bačiulis. Nors choras dar 
t jau spėjo pramokt' kele-ą gražių dainelių.
i linkai ir smuikininkai irgi yra pagarsėję ir, reikia tikėti 
Tairi 'risi So. Bostono ir apie linkiu lietuviai, kas norit 
Mctij Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktuves, ateikit 1

kad jie savo užduotis atliks kuo- 
išgirsti _ "era koncertą ir apvaikš- 

7 \ asario i Lietuvių Žinyčią.
JŽANGA—70 CENTV YPATAL
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$50 DOVANU!
I’OVANĘ -per šį nie

kų dalims, kas 
"k v./, karą 
l'i i AM rba OAKLAND 

ejim.i ant naujų 
per 3 mėnesius.

\\1\SLOW GARAGE 
-hington Street.

Noruos»d. Mas-.
:.e

kostumerskas kriau- 
padidint ir pagerint 
tai nesigailėk kelia- 
laiko, rašyk laišką

ITIBiaBMB—■

TĖMYKIT KR1AVČTAI!
Jei tu esi 

čius ir nori 
savo bizni, 
ta rainučiu
tuo,jaus klausdamas visų infor
macijų. o iš to turėsi diktą nau- 
č;t. o informacijos bus suteiktos 
kaip tik gausime užklausimą.

Biznio vedėjas F. \V. Tiknis 
American Eagle Garment Co.

339 W. Broachvay,
So. Boston. Mass. (9)

!’\UI, Z AN'OVlClE-Lietuviu Sunkiosiom Voros t ampii»>n;is. 

Rezervuotos sėdynės: $1.25. $1.6-5, $2.25, $3.25. Galerijoj 
75c., inimant taxas. Tikietai parsiduoda po numeriu 33J 
V.'ashington St. (Room 54<»). Telefonu užsisakvdami šau
kit Main 2633

k

Tai. So. Bostoa 509-W
DAKTARAS

> A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

| VALANDOS Nuo 9 1M 12 dicaą.

N no 2 iki 9 rak. 
NEDELIOMIS: 
iki 1 r. po pietą.

Seredomis iki 12 diną. 
Ofisas "Keleivio” namo 

t‘5i Broadway tarpe C ir D st.
SU. BOSTON. MASS.

I
>
i

MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado 
Specialistas Slaptų ligų moterų irvyrų, kraujo ir skuros. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonas Havmarket 3390
69 CHAMBERS STREET. BOSTON. MASS.

TO 
~k 3.

3 :r wC.

a; ap'. ckcr.a-5-

Sevsros Kalendorius 1924

..■jotas visur aptie- 
arba rašyk tiesiog

PATARTINA LIETUVIAMS
Vienintelė Rusiskai-lietuviška 

parlorių Išdirbystė
MES PATARIAM JUMS. I’IR.M NEGI JUS PIRKSIT SOFAS. 
MINKŠTAS KĖDĖS. P \SIŽH RĖKIT Ml Sį IšDIRBYSTES 

PIGIAS MęS KAINAS
Parterių setas, jš 3 šmotų $90.00

KAY FARLOR UPHOLSTERING COMPANY
CROSS STREET. PRIE CO.M.MER( IAL STREET 

Važiuokit su karu iki Haymarket Sąuarc.
Telefonas: Richmond 3046

z z z,z^z z,z z z X Z X X X Z ,Z Z.Z z z z Z.Z.Z,Z.Z.Z.Z,Z»<<

Dr. H. M. Landau
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
220 Hanovcr St.. Boston, Mass.

Telefonas
Specialistas

slaptu jr chroniškų ligų 
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak.

Nedėldieniais iki 5 vakare.
Patarimai dykai. (—)
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LIETUVIŲ
ATYDAI!

GELEŽINIAI
DAIKTAI 

MALIAVOS
LANGTIESĖS 

SPORTO
REIKMENYS

Gera rūšis, žemos 
kainos

THE IIOYT CO.
443 Broad way, 

South Bos ton, Mass. 
(12)
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x Tel.: Richmond 1419

Dr. David W. Resen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai it 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IB 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo
Nuo
Nuo
>21

LIGAS.

1U ryto.
3 dien*.
8 vakar*.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST„ 

BOSTON. MASS.
MKMMMMAMMeMMMMN

Lietuvis Optometristas Įl
^5eSHSB5H5HSa3HSHSHSESH525a5a525^

(13)
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IšcKsaminuoji* akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS O. D.
447 Broadvvay, So. Boston, Masa

I i


