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Milicija nuramino 
Ku Klux Klaną.

18 KLIUKSI/ APKAL
TINTA.

DA VIENAS "TĖVELIS” 
PASIŽYMĖJO.

Katalikų kunigas Pittsbur- 
ge nušovė savo gaspadinę

Rymo katalikų šv. Fran-

J ų lyderiai areštuoti ir kal
tinami vagystėse.

Ku Klux Klano nugar- ciškaus parapijos kleboni- 
kaulis Herrino apielinkej, joj 13 vasario tapo nušauta 
Illinojaus valstijoj, jau su- kunigo gaspadinė, Ona be
laužytas. Atėjus milicijai, Donough.- Parapijos klebo- 
kliuksų siautimas tuojaus nas kun. Johu J. Grady bu- 
liovėsi. Williamsono apskri- vo areštuotas ir kaltinama^ 
čio grand jury, kuris tyri- žmogžudystėje. Policija sa- 
nėjo kliuksų daromas kra- ko, kad jis jai prisipažinęs, 
tas ir areštus, išnešė 48 ap- jog jis ją nušovęs, bet teisi- 
kaltinimųs. Dvasinis kliuk- naši, kad tai atsitikę „per 
sų lyderis Neilson tapo arės nelaimę.” Jis vartęs savo 
tuotas Herrine ir kaltina- revolverį, ir tas netikėtai iš- 
mas vagystėse laike tų ur- šovęs. Kulipka pataikiusi į 
minių kratų, kurias Ku gaspadinę, kuri buvusi tarp- 
KJu_x Klanas darė po Wil- duryje, ir užmušusi ją. 
liamsono parietą, jieškoda- ' keista, kad „neženotiems 

mas neva degtinės. tėveliams” taip tankiai pa-
Dridešimts keturi žmo- sitaiko nelaimės su revolve- 

nės, kuriuos kliuksai buvo riais: kaip tik paima ginklą 
areštavę dėl užmušimo sim- į rankas, tas tuojaus šauna, 
patizuojančio jiems konste- ir vis pataiko i gaspadinę! 
helio Gagle, tapo jau paliuo- Ir klausimas: kam kuni- 
suoti. Paleistas taipgi Her-gui reikalingas revolveris? 
rino majoras Andersonas ir Juk jis ne kareivis, ir ne po- 
šerifas G-alligan, kuriuos licmanas. Jo įrankis yra 
kliuksai buvo uždarę kalė ji- kryžius, o ne šautuvas. Jis 
man dėl to paties konstebe- yra Kristaus mokslo skelbė- 
lio užmušimo. i jas, o Kristus revolverio ne-

Specialis prohibicijos sinešiojo kišeniuje.
agentas Y’oung, kuris buvo į šiaip ar taip. Pittsburgu 
vyriausis rišu tų kratų va- policija tečiaus netiki kuni- 
das, tapo nuginkluotas ir ;g0 Grady pasakai, kad re- 
jam pasakyta., kad jis nes- volveris iššovęs ”per nelai- 
tusi iš tos apielinkės „į pek- mę," 
lą.„ Ji sutiko pereitą pėt- kiusi gaspadinei kitam kam-V’ • . 
ryčią Mariono aikštėj jau
nas milicijos leitenantas ir 
sustabdęs tarė:

”Aš matau, 
du revolveriu.'

„Žinoma,” 
kė Young. 
turiu.”

„Generolo 
leidimai naikinami, 
kino leitenantas

„Bet aš esu Mr. Y’oung.”
„Aš tavo pavardės ne

klausiu. Duok šen tuos re
volverius."

Young žengė žingsnį at
gal.

„Rankas aukštyn!” suko
mandavo leitenantas, „ki
taip aš tuojaus pasiųsiu ta
ve į pragarą.”

Young apkvaito, bet ran-; 
kas pakėlė ir leitenantas at
ėmė iš jo abudu revolveriu.

„Dabar neškis iš šios 
apielinkės i peklą.” tarė 
jam jaunas karininkas, „ir 
daugiau čionai jiesirodyk.”

Young nuėjo sau nosį nu
leidęs, ir daugiau jau nesi
rodo. Herrino apielinkej 
dabar pasidarė ramiau ir 
angliakasiai jau eina dirbti. 
Birma jie jau buvo pradėję 
tartis streikuoti, jei Ku 
Klux Klano razbaininkai 
nebūtų suvaldyti.

Žmonės tečiaus bijosi, 
kad milicijai pasitraukus, 
kliuksai nepradėtų 
siausti.

kad tu turi 
J?

išdidžiai atsa- 
”Aš ir leidimą

įsakymu visi 
paaiš-

vėl

ir kad kulipka patai-

bary, nes jos drapanos yra 
apsvilusios nuo parako, kas 
liudvja. jog revolveris turė- 
but prikištas prie jos kruti
nės visai arti.

MERGAITĖ ŠULINY, TĖ
VAI KALĖJIME.

Salėm. N. J.—šiomis die- 
nomi po Atkinsono namais 
šuliny čia atrasta jų maža 
mergaitė mirusi iš bado. 
Abudu Atkinsonai tapo 
areštuoti, nes kaimynai Iiu- 
dyja, kad jiedu tos mergai
tės neapkęsdavo ir tyčia 
marindavo badu. Kaip mer
gaitė pateko i šulini, da 
išsiaiškino.

ne-

VAIKAS PRARIJO 
DŪDELĘ.

Besivažinėdamas ant 
gučių Coughlinų vaikas So. 
Bostone prarijo metalinę 
dūdelę, kuri Įstrigo gerklėj 
ir bemažko nepasmaugė jo. 
Daktarai perpjovė jam 
gerklę ir dūdelę išėmė, bet 
vaikas turbut jau nebegalės 
kalbėti.

ro-

APIPLĖŠĖ LENKŲ 
AKTORKĄ.

FARAONO KŪNAS AT
RASTAS ČIELYBĖJ.

Pereitą savaitę, 12 vasa
rio. amerikonas Carter jau 
atidarė faraono Tutencha- 
niuno grabą ir atrado viską 
pilniausioj tvarkoj. Kara
lius, kuris valdė Egiptą 3,- 

>200 metu atgal, gulėjo ak- 
■ inens grabe visas paauksuo
tas ir brangiais akmenimis

Chicagoje tapo apiplėšta papuoštas. Visoki dievai su 
lenkė aktorka, kuri yra ži- šunų 
noma scenos vardu kaipo kurie 
Gildą Gray, bet tikroji pa- taipgi padaryti iš _ _ 
varde yra Michalska. Jai aukso. Faraono kūnas yra 
pavogta už $150,000 bran- užbalzamuotas ir todėl ne-

ir vanagų galvomis, 
„dabojo” tą grabą, 

grimo

genvbių ir $2,000 pinigais, galėjo iki šio! supūti.

VILČINSKAS PAP1OVĖ 
MELNICKĄ.

Pereitos subatos naktį 
Lovellyje (Mass.) tapo pa
plautas savo namuose Vili
mas Melnickas. žmogžu
dystėj yra kaltinamas Kra
nas Vilčinskas iš Pepperell, 
Mass. Vėliaus policija suė
mė jį miegantį ir atgabeno 
į Melnicko virtuvę, kur Nlel- 
nickas buvo nužudytas.- 
Melnickienė pripažino, kad 
Vilčinskas yra tas pats 
žmogus, kuris papiovė jos 

vyrą.
Kaip Melnickienė pasako

ja, jie to žmogaus visai ne
pažįstą. Jis atėjęs pas juos 
jiereitos subatos vakarą 
prašytis kambario gyveni
mui, ir pradėjęs su jos vyru 
kalbėtis. Ji tuomet ’išėjusi 
i kitą kambarį ir užmigusi 
ant Lauciaus. Už kokios va
landos ji išgirdusi per mie
gą savo virą virtuvėj rė
kiant. Kada ji išbėgusi vir
tuvėn, nepažįstamasai jau 
bėgo per duris laukan, o jos 
vyras gulėjo ant žemės 
kraujais paplūdęs. Jo kak
las buvo perplautas peiliu 
ir jis tuoj mirė.

Suimtas Vilčinskas sako
si nieko nežinąs, nes atva
žiavęs Į Lou’ellį gavęs pasi
gerti ir nieko neatsimenąs.

Papiauto žmogaus pavar
dę angių laikraščiai paduo
da kaipo Malaski ir Malins- 
ki, bet musų koresponden
tas sako, kad tikroji jo pa
vardė esanti Melnickas. Jis 
paliko našlę moterį su ketu
riais mažais vaikais.

T-i 1 1 w.l I DIENŲ SAVAITĖ SIU-ls darbo lauko vimo pramonėj.
į Tarptautinė Moteriškų 
į Siuvėjų Unija nutarė įvesti 
! Bostone 5 dienų sąvaitę, 
skaitant po 8 valandas die
ną. New Yorke tas jau įves
ta. Philadelphijo.j taip pat 
reikalauta 40 valandų dar
bo savaitės ir šį mėnesi te
nai jau žadėjo kilti dėlto 
streikas, tečiaus, vienok pa
daryta metams sutartis ant 

Į 44 valandų. Reikalauta 5 
; dienų savaitės ir Chicagoje, 

i kuri skaitosi svarbiausiu 
siuvimo pramonės centru; 
bet fabrikantai gerai susi
organizavę ir nenusileido. 
Bostone darbdaviai yra 
daug silpnesni, ir siuvėjų 
unija tikisi čia Įvesti 5 die
nų sąvaitę.

Tuo tarpu 5 dienų sąvai- 
tės reikalaujama tiktai prie 
moteriškų drapanų siuvi
mo, nes šitos unijos sutartis 
dabar pasibaigė. Tečiaus 
jei tas pasiseks įkūnyti prie 
moteriškų drapanų darbo, 
tai neužilgo to paties rei
kalaus ir kiti tos pramonės 
darbininkai, kuomet dabar
tinė jų sutartis su kompani
jomis pasibaigs.

SAKO, ALGOS ŠJMET EIS 
ŽEMYN.

Babsono Statistikų Biu- 
i ras. kuris teikia kapitalis- 
i tams įvairių žinių apie pra
monės padėtį, sako, kad 
darbininkų algos šįmet tu
rės eiti žemyn. Iš pavasa
rio jos gal truputį dar pa
kilsiančios, bet vėliaus turė- 
sianči s kristi, nes nemaža 
darbininkų busią be darbo. 
O kada yra daug žmonių, 
kurie jieško darbo, tai fab

rikantams tada labai leng
va numušti algas.

NORI ATŠAUKTI 48 VA
LANDŲ ĮSTATYMĄ

Audimų fabrikantai Mas- 
sachusetts valstijoj reika
lauja, kad Iegislatura at
šauktų 48 valandų darbo Įs
tatymą, arba taip ji pakeis
ti, kad moteris galėtų dirb- 
;ti audinyčiuose nuo 6 va
landos ryto iki 10 valandai 

i vakaro. Kitaip audimo pra
monė šioje valstijoje turė
sianti žlugti, nes ji negalin
ai išlaikyti konkurencijos su 
i dirbtuvėmis pietuose, kur 
darbininkai dirba po 67 va

landas i savaitę. Bet orga- 
inizuoti darbininkai Mass. 
■ valstijoj šitam reikalavi
mui priešinasi. Jie nurodo, 
kad nežiūrint trumpų va
landų. audimų kompanijos 
daro didelius pelnus ir mo
ka savo šėrininkams dide
lius dividendus.

2 ŽMONĖS ŽUVO GAISRE
Montpelier, Vt.—Pereitą 

savaite čia buvo kilęs dide
lis gaisras, kuris sunaikino 
Lavrence Building. Gaisre 
du žmonės sudegė ir 9 pra-’ 
puolė be žinios, taigi gali
mas daiktas, kad ir tie bus: 
žuvę. Beto da keliatas žmo 
nių buvo sužeista ir kelia
tas apdegę.

RADO SUŠAUDYTĄ 
PLĖŠIKU VADĄ.

aną rytą buvo 
gatvės sušau- 
Linehan, žino- 
vadas, kurio

St. Louise 
atrastas ant 
tas Edvvard 
mas plėšikų 
policija senai jieškojo. Jo
kūnas buvo suvarstytas ku- 
lipkomis. Manoma, kad ji 
sušaudė jo paties sėbrai, 
dėl ko nors susipykę.

KOMUNISTAI ĮKVĖPĖ 
PASIKĖSINIMĄ ANT 

JAPONUOS VALDONO
„Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kad ant Japonijos val
dono gyvasties buvo pada
rytas andai pasikėsinimas. 
Dabar justicijos ministeris 
Suzuki turėjo su guberna
toriais slaptą pasitarimą, 
kur buvo kalbama, kaip ko
voti su "pavojingomis min
timis,” ir tame pasikalbėji
me ministeris pareiškė, jog 
tasai pasikėsinimas ant Ja
ponijos galvos buvęs įkvėp
tas komunistų. Valdžia su
radusi gana prirodymų, kad 
Japonijos komunistai vei
kia sulyg Maskvos Įsakymų, 
ir jų tikslas esąs—nuversti 
karaliaus valdžia. Todėl 
justicijos ministeris patarė 
erubernatoriams slopinti 
„pavojingas mintis” viso- 

Ikiais budais.

Bolševikai naikina 
popierinius rublius.

KRUVINAS MUŠIS SU 
SEPERATISTAIS.

Iš Berlino pranešama

GAVO $1,000,000 PASKO
LOS AMERIKOJ.

Maskva labai didžiuojasi 
Anglijos pripažinimu.

Rusijos užsienio reikalų 
komisaras Litvinovas turė
jo anądien pasikalbėjimą su 
užsienio spaudos korespon
dentais, ir labai didžiavosi, 
kad Anglija pripažino so
vietų valdžią de jure. Da
bar Rusijos padėtis esanti 
visai kitokia ir ji nedary
sianti jokių prekybos sutar
čių su tomis valstybėmis, 
kurios nėra pripažinusios 

. .. - —-J valdžios de jure,
pasigailėjimo.' Jei norit daryti su mumis

kad Pirmasenso miestelyje,1 
Bavarijos vaivadystėj, tarp' 
seperatistų ir vietos gyven-Į 
tojų įvyko labai žiaurus mu
šis. Apie 40 seperatistų už
sibarikadavo valdžios trio- 
boj ir susirinkę ant antrų 
lubų pradėjo iš tenai mėtyti 
bombas i minią. Negalėda
mi kitaip seperatistų iš te
nai išmušti, žmonės aplais
tė triobą benzinu ir padegė 
ją iš apačios. Kada namas 
pradėjo degti, seperatistai
liovėsi šaudę ir pradėjo pra- sovietų 
syti minios pasigailėjimo/Jei nok. ................. ..........
Minia tada per ugnį įsiver- biznį, tai pirma'turit pripa- 
ze triobon ir ' seperatistus žinti mus de jure, pasakė 
pradėjo kapoti kirviais. Ki- Litvinovas. 
tus jų sumetė į ugnį. Kiekį 
išviso šitoj skerdynėj žuvo i 
žmonių, tikrai da nesužino
ta, bet sakoma, kad ne ma
žiau kaip 17 užmuštų ir 20 
sužeistų, j ‘ 

užmuštų skaičius sieks iki
160 žmonių.
<120,000 DARBININKŲ 

STREIKAS ANGLIJOJ.
Anglijoj dokų darbininkų 

unija apskelbė streiką prieš 
laivy kompanijas. Apskai
toma, kad iš viso streikuo-j 

ja 120,000 žmonių.

1
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AUDEKLINĖS UŽSIDA- 
DARO.

Pereitą savaitę užsidarė 
keturios bovilnos audekli
nės. tris Rhode Island vals
tijoj, o viena Dodgeville, 
Mass. Kitur dirbama tik 
po kelias dienas savaitėje. 
Kompanijos skundžiasi, kad 
negauna užsakymų.

MAINERIŲ DERYBOS 
DĖL NAUJO KONT

RAKTO.
Jacksonvillės mieste, Flo

ridoje. dabar eina derybos 
tarp minkštųjų kasyklų ša

rvininkų ir unijos atstovų 
dėl naujos darbo sutarties. 
Derybas veda 16-kos žmę- 
nių komitetas: astuoni ko
miteto nariai atstovauja 

imainerių uniją, o kiti as
tuoni — kasyklų kompani
jas. Unija reikalauja, kad 
nauja sutartis butų padary
ta ant keturių metų ir kad 
per visus keturis metus pa
siliktų dabartinė alga. Dėl 
algos kompanijų atstovai 
nieko nesako, bet jie prie
šingi keturių metų kont
raktui. Vieni jų siūlo tris 
metus, o kiti norėtų sutar
ties tik vieniems metams. 
Ginčai dėl šito klausimo ėjo 

i penkias dienas, ir da nesu- 
jsitaikyta.

i

KASYKLOS EKSPLIOZI- 
JA NEIŠAIŠKINAMA.
S h a n k to w n, Pa.—P a v iet o 

džiurė tyrinėjo čionai prie
žastį tos ekspliozijos, kuri 
26 sausio užmušė anglių ka
sykloj 36 mainerius. bet nie
ko neištyrė. Tik tiek pripa
žinta. kad tuos žrritnes už
mušė gaz.ų ekspliozija. bet 
kas tuos gazus uždege. del- 
ko iie sprogo, nesusekta.

!i

Tečiaus kada vienas ko
respondentų paklausė, ar 
Rusija atsisakys ir su Ame
rika daryti biznį, pakol Wa-

i uzdnu&tų ir £,yj •Kiti spėja, kad,«»“ Tnn^!ns2?3
de jure, tai Litvinovas pra
dėjo išsisukinėti ir aiškinti, 

c- ___ .. . . ,, , . ... . Jog biznį galima daryti ir
Seperatistais Vokietijoj prekvbos sutarčių. Pa- 
inasi tio AiArncknta'i ku- J t » •> ■> *"1 •į> r l^kos, Amerika da nedariu-vadinasi tie elementai, ku 

rie nori atsimesti nuo 1_____
no valdžios ir kurti atski
ras valstybes iš Vokiečių 
Respublikos, šitą judėjimą 
remia savo pinigais Fran
ci ja, kuri nori suskaldyti 

Vokiečiai tam 
ir seperatistus

ARMIJA Į VAKARUS.
Iš Sibiro žymi i--------- - , . _ ...

sios armijos dalis perkelia- priešingi ... - ...
ma į vakarus arba palieka- smaugia be jokio pasigailė- 
ma Maskvos rajone. Vieni jimo. 
mano, kad tai prieš lenkus, į ----------------------

kiti gi sako, kad komunistų DIDŽIŪNAI APVAIKš- 
partijai skilus laukiama.su- ČIOJA SOVIETŲ „GALĄ” 
kiŲrny . jr . Pasipriešinimų■ §įomjs dienomis „aukštos 
valdžiai, kuri dėl to ir stip- ; kilmės'’ rusai šventė Pary- 
rinanti įgulas. jžiaus kabaretuose „Rusijos

'armijos sukilimą ir sovietu 
ROOSEV ELTAS MASK- {valdžios galą.” -----------

VOJE. j ZU SjzauAAV/j Į/aoiivuc zsiuacl, 
Kermitas Rooseveltas, i kad Leninui mirus, raudo-

buvusio prezidento R oose- no jo j armijoj kilo maištas 
velto sūnūs, kuris buvo su jr liaudis skerdžia žydus ko- 
sa vo motina Kyliuose, da-. misarus, tai pas tuos ponus 
bar atvyko i Maskvą. Po; atgijo viltis, kad Rusijoj iš-

raudono-; Vokietiją.

si jokio pasiūlymo Rusijai, 
tai apie Ameriką nesą kas 
ir kalbėti; bet kas dėl Euro
pos valstybių, tai jos būti
nai turinčios pripažinti bol
ševikų valdžią pirma, negu 
kokios sutartįs dėl prekybos 
gali būt daromos.

Tuo pačiu tarpu iš Ame
rikos parvažiavo Maskvon 
Rusijos koperatvvų sąjun
gos direktorius Nogin ir 
pranešė, kad jam pasisekė 
gauti nuo kai kurių Ameri
kos bankierių .$1,000,000 
kredito prekėms pirkti 
Amerikoje. Beto da jis pra-

Po; atgijo viltis, kad Rusijoj iš
keliu dienų jis išvažiuos iš įnaujo bus pastatytas caro

Jis'sostas ir kad visi didžiūnai 

(tada vėl galės grįžti savo 
; tėvynėn. Todėl visokie ku- 

_ „ i ir kiti didikai 
susirinkę i kabaretus gėrė

čia vakaru Europon, 
važiuoja su motina.

NORV EGIJA PRIPAŽINO .nigaikščiai
RUSIJOS VALDŽIĄ

Maskvos žiniomis. Nor- šampaną, mušė tuščius stik- 
vegiia pripažino sovietų Jus Į grindis ir šaukė: „Ga- 
Rusi'jos valdžią dc jure, las sovietams!” 
Maskvai apie tai pranešusi Viename tokių kabaretų. 
Aleksandra Kollantai. ^o-^ur susirenka rusų aristok- 
vietu Rusijos atstovė Nor- ratįjat buvo išdaužyti netik 

vegijoj. visi stiklai, bet ir lempos, ir
------------------- langai, ir paveikslai. Girtos 

i/ 1---------------------moterįs sulipusios ant sta-
KClClVlO KalCndOriūS* lų šoko andarokus pasikėlu-

Rusijos

ui

1921 METAMS
šių metu "Keleivio Ka

lendorius bytina visus ki
tus. Jame rasite visokių 
i n f orm aci j ų. paai sk i n i m ų.
statistikų, faktų ir kitokių 
naudingų dalykų. Kas nori 
žinoti, ką reiškia Ku Klux 
Klanas, tas ras šitam Ka
lendoriuje aiškiausi atsaku- kad 
mą. Kas nori žinoti, ar yra 
Dievas, tas ras puikiausi 
tuo klausimu straipsnį Ka

lendoriuje.
Kaina 50 centu. Bet Ke

leivio" skaitytojams liktai 

kvoteris.

Mat francu- nešė, kad šį pavasari Rusi- 
spaudoj pasirodė žinia, jon ketina atvažiuoti iš 

Amerikos keliatas žymių 
audimo pramonės atstovų 
ir apžiūrės audimo industri
ją Rusijoj, tikslu reorgani
zuoti ją sulvg Amerikos 
būdų.

Dabar bolševikai apie bol
ševizmą jau nesvajoja, o 
tik rūpinasi kelti pramonę 
ir stiprinti finansus. Tuo 
tikslu popieriniai bolševikų 
rubliai nutarta jau atšaukti 
ir panaikinti. .Jų vieton lei
džiami jau nauji pinigai, 
bumaškos po 1, 3 ir 5 rub
lius. kurie yra paremti auk
su ir eina už pilną vertę, 
taip kaip ir seiliaus buvu
sieji rubliai.

sios. o vyrai giedojo senąjį 
Rusijos himną: „Bože, Ca- 
ria chrani.”

Monarchistai vis mat sva
joja apie monarchiją.

DENBY REZIGNAVO.
ši panedėlį rezignavo Su

vienytų Valstijų laivyno 
ministeris (sekretorius) De- 
nby dėl kilusiojo aliejaus 
skandalo, i kuri ir jis tapo 
Įpainiotas.

DIDELIS GAISRAS 
ISPANIJOJ.

Madrido pranešama, 
Guadalajaroje (Is

panijoj) pereitą nedėldienį 
sudegė karo akademija su 
visais savo knygynais, mu- 
zėjais ir laboratorijomis. 
Nuostoliai apskaitomi į 15,- 
000.000 pesatu (dabartiniu 

i kursu, apie $2,000,000 >.

Iš

APIPLĖĖ CAMBR1D- 
GE’AUS BANKĄ.

Cambridge’uje pereitą sa
vaitę du banditai užpuolė 
Cambridge Trust Co. liau
ką ant Mass. avė., parmušė 
manedžeri ir jiagrobę $10,- 
900. pabėgo. Užpuolimas 
Įvyko vakare, uždarant 
banko duris.

f
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BATRIOTŲ V AG YSTeS.
šiomis dienomis socialis

tai Prancūzijos parlajnente 
iškėlė didžiausių vagysčių 
karo metu ir karui pasibai
gus. Apskaitoma, kad. Pran
cūzijos patriotai, kurte sto
vėjo valdžios priešakyje, pa
vogė apie 25,000,000,000 
frankų vien tik iš tų pinigų, 
kurie buvo skirianti atlygi
nimui karo nuostolių ūki
ninkams. Karui pasibaigus 
Vokietija siūlėsi atstatyti 
s u naikintus fra ncuzijos
plotus, bet francuzų patrio
tai šito pasiūlymo nepriė
mė. Vietoj to, jie nutarė 
patįs sunaikintus plotus at
statyti. o iš Vokietijos rei
kalauti atlyginimo, kad da
rant daugiau transakcijų 
galima butu daugiau pavog
ti.

Kada šitos vagystės išėjo 
dabar aikštėn, parlamente 
kilo toks triukšmas, kad vy- 
riausis patriotų vadas Poin- 
care bijojosi ir ant gatvės 
pasirodyti, tai prie parla
mento buvo pašaukta ka
riuomenė, kad tą grobiką 
palydėtų namo.

Lygiai tuo pačiu laiku ir 
Washingtone keliami aikš
tėn panašus patriotų dar
bai. Visų pirma demokra
tai išvilko viešumon alie
jaus skandalą, parodydami, 
kaip Hardingui preziden
taujant republikonai, tie 
"šimtaprocentiniai patrio
tai,” už kyšius išdalijo alie
jaus magnatams valdžios 
naftos laukus. Atsilyginda
mi, republikonai dabar vel
ka demokratų graftą aikš
tėn. štai keliatas tokių "pa- 
triotingų nuopelnų” iš Wil-' 
šono administracijos karo 
metu:

3,500,000 kareivių apauti;

į

I še i k v o j o $90,000,000 p a - 
našiai dirbtuvei Nashvillėj, 
Tenn.. iš kur taipgi parako 
nebuvo.

Išleido $116.194,974 sprog
stamos medžiagos dirbtu
vėms Sheffielde, Ala.; Mus
ele Shoals, Ala.; Toledoj, 
Ohio, ir Cincinnati, Ohio, 
kur per visą karo laiką ne
pagaminta nei vienas sva
ras sprogstaoms medžiagos.

Ligi karo paliaubų demo
kratai išleido $1,651,000,000 
orlaiviams statyt, nepasta- 
tydami nei vienu karo or
laiviu; išleido $1,191.0QO,000 
artilerijai, o ligi karo pa
liaubų pristatė i Franciją 
vos lik 133 Amerikoj pada
lytas kanuoles.

Kiek 
triotai 
pinigų, 
niekas 
skaitlinės 
vogė 
milionais.

KO VERTAS TOKS "AR
GUMENTAS?”

Rašydamas apie Lenino 
laidotuves, Chicagos kuni
gų "Draugas” 30-tame savo 
numeryje sako.

"Per Lenino laidotuves su
dėta 1.400 vainikų ir 3,196 
žmonės nušalo nosis. Taip 
skelbia bolševikai. Buvo, mat 
labai šalta per tas laidotuves. 
Nesunku numanyti, kad vaini
kai buvo taip pat nušalę, kaip 
ir bolševikų nosys. Nušalę vai
nikai nėra perdaug jau gražus 

O nušalusių no- 
ir dar jų tris 
tikrai gražus

iš viso per karą pa- 
pavogė visuomenės 

tikrai turbut 
nesužinos, bet šitos 

parodo, kad jie 
ne tūkstančiais, bet

I
I I f
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Į LIETUVOS SPAUDA, 

j "Lietuvos Žinios” paduo
da įdomių faktų apie au 
čią Lietuvoje spaudą, 
rašo:

"Daugiausia 
Kauno, kur šiuo 
mi yra G Jienraš 
vių, viena-- kuki;, 
ir vienas rusu k. 
vienam di»-nrašči;. 
16,000 Kauno gj 
vaidiniu ir kitokiu

laikt;
meti

apie 60. Pačių spaustai 
dyįto apie 16 Niekados F 
nas neturėjo tokio spaudi 
judėjimo, kai dabar. Na. Ii 
vių spauda niekuomet m- 
tokia didelė, kai 192:: m«-i.

"Kai kurie mažesni Lieti 
miestai irgi pradeda savo 
diniais konkuruoti su Kau

"Pirmoj jų eilėj stovi 
pėda, jiaskui Šiauliai su 
'Šiaulių Naujienomis’ ir 
turą.’

"Nedideli Biržai leidžia 
savo savaitrašti 'Biržų žinio.- 
ir dėl evangelikų laikrašti.

"Telšiai kol kas akuratinga 
leidžia rašytas muhipl.ku- i;; 
'Telšių žinias.’

"Ukmergė irgi pradėjo leis 
ti 'Ukmergės Garsą.’ kuris tik 
rai bus Lietuvai naudingas 
arčiau suvesdamas vietiniu 
gyventojus Į pažinti su Lietu 
vos Respublikos reikalais.

”Be vietinių laikraščių da 
pasilieka didesniųjų muši 
miestų —Panevėžys, Mariam 
polė (su 3 spaustuvėmis.) Tai 
ragė. Vilkai
Tečiaus 

tas, jog—

"Apie pai 
spaudą reik 
matomai 
linei

’ b nam Keleivio” skai-1 
:. Taigi kjla klausi- 1 

>kį t uoti jiems atsa- 
. . ada jie prašys pini-

• organizacijai?

m a, savo prakalbo- 
stuc.ntai pieš tiktai

tos draugijos pu- ______ _________. «...
ąi-';ans kad muks- sienos teko skaityti šitokią 

• -Tr ’’ Pa' Pastabą: 'Jei esi musų pa- 
le udeli vargą tų tarnavimu patenkintas, tai 

Airte. nori pa- pasakyk apie tai ir kitiems: 
augėlesnio. mokslo o jei nepatenkintas, tai pra- 
•?. :i‘ aš tikiu, kad nešk mums."
a jie sakys, bus tie- šitą sakinį vertėtų įsitė- 

•myti tiems, kurie būdami 
<;s netikiu, kad kuo nors, nepatenkinti, skun- 

.-X__ • .• .
1 _ 

netikiu, kad jie , ir tuo pakenkia patįs sau.

.2__ > į i Taip yra ir su Lietuvos
Atstatymo Bendrove, kuri 

, i jų draugija Aičiu Račkausko, Karužos ir 
arba "Nau-^ Strimaičio šeimininkavimui 

..va, ' yra ne darni- pusėtinai nusmuko. Vietoj 
■ė> nv-istatymo. Jie patraukti kaltininkus at- 

akys. kad prie Lietu- takemybėn. tūli B-vės na- 
iversiteto yra susi- tiai apskundė dabartinius 

a Studentų Sočia- Bendrovės direktorius į 

augini, kuriai taip Valstybės Departamentą ir 
gal <la ir labiau reika- tuo badu nori Atstatymo 

>;opa, negu patrioti- bendrovę iš pamatų išgriau
si! kalinei

Šis-tas iš lietuviškos politikos

ji nupirko 41,000.000 porų 
batų.

Nupirko 149,456,600 kenų 
duonai nešiotis, kas reiškia 
po 42 kenu kiekvienam ka
reiviui.

Išmokėjo $484,425,566 vi
sokiems pelnagrobiams už
tai, kad karas pasibaigė ir 
jie negalėjo parduoti savo 
karinės medžiagos, nors jo
kių kontraktų su jais val
džia nebuvo padarius.

Išleido $20,000,000 koku- 
siniems (coke). pečiams, ku
riuose nepagaminta jokio 
kokuso; $35,000.000 pikn- 
nės rūgšties dirbtuvėms, ku
rios nepagamino jokios 
rūgšties; $127,661.000 
kioms stotims ir <

papuošimas, 
siu mėsgaliai, 
tūkstančiai, tai 
paminėjimas 'bolševikų šven
tojo.’ Nes mėgdavo nabašnin- 
kas žmogieną. Rusiją valdy
damas prie savo gyvos galvos 
Leninas prarijo žmonių galvų 
keletą milionų. Butų buvę ne- 
prošali, kad jo laidotuvėse bol
ševikai butų nušalę, savo mo
kytojo pagerbimui, bent kele
tą tūkstančių galvų. Bet Leni
no garbintojai visi yra be gal
vų avinai. Tad nabašninkas 
Leninas turi būti užganėdin
tas ir iš nušalusių nosgalių.”
Jei šitaip 

koks piemuo, 
butų ignoruoti, 
met šitaip kalba 
kunigų 
ja,

I 
!

j

nupiiaukštų 
tai jį galima 

Bet kuo- 
katalikų 

laikraščio redakci- 
tai prisieina stebėtis, 

kaip ji gali būt tokia nerim
ta I 
j Su Lenino taktika galima 
'nesutikti, galima kritikuoti, 

_ s !jo politiką; bet sakyti, kad 
-* .yiso-jjis "mėgdavo žmogieną.” 

----------------------------- . dokams.! kad jis "turi būti užganė- 
kuriuose niekad nesustojo {dintas ir iš nušalusių nos- 
joks laivas; $116.000,000,galiu,” tai vra netiktai ne
nuodingų gazų dirbtuvėms,!įimta, netiktai pliauškimas, 
kuriose jokių gazų nedarė, i bet stačiai piktažodžiavi-, 

ir $4,000,000,000 laivams,! vimas. I
kurie prie karo laimėjimo ’ šitoks "argumentas” mu

ša ne Leniną, bet patį 
Draugą,” nes Lenino ydų 

jis visai neatskleidžia, o 
"Draugo nekultūringumą 
parodo labai aiškiai.

BEDIEVIŠKAS TEISMAS.
"Naujienose” randame iš i 

Lietuvos šitokią žinią: 

"Panemunio klebonas kuni
gas Norkus leido savo gyvu
lius ganyti gelžkelio juostoj. į 
Leisti gelžkelio juoston gyvu
lius yra aštriai uždrausta, bei 
klebonas—na, jis esąs kuni
gas, jam Įstatymai nerašyti im 
jis tos drausmės nebosiąs, juo 
labiau, kad iš savo dvasiškos 
vyriausybės jis jokio uždrau
dimo neturis. Bet Rokiškio 
teismas nesutiko su klebono 
nuomone ir kunigą Norkų pa
smerkė užsimokėti 300 litų pa
baudos arba pasėdėti dvejetą 
savaičių belangėj.”
Taigi pasirodo, kad da ne 

visa Lietuva katalikiška. 
Yra tenai nemaža bedievių, 
ir net bedieviškų teismų.

Amerikos kunigams čia 
yra proga iš naujo sukrusti 
aukų rinkti kovai su bedie- ' 
vvbe. ,

saminėtą provinci ig.- 
kia pažymėti, kad 
nepasiduoda klerika- 

takai ir nauji provinciio.- 
laikraščiai laikosi laisvos pa
kraipos.”

Ar aukauti Lietuves
studentes?

Dabar po .Ameriką važi- 
Lietuvos studentų 

"Neo-Lituania" 
aukas rinkdami. 

Su jais prisieis susidurti ir

nėjusi 
draugijos 
atstovai

niekuo neprisidėjo.
Paskolino $11,000,000,000 

kitoms valstybėms be jokio 
paliudymo, taip kad tų pini
gų ir atsiimti nebūtų gali

ma.
Nupirko 945,000 balnų, 

1,000,000 pakinktų, 1,148,- 
000 gūnių ir 2,850,000 pava
džių arkliams, o visoj armi
joj arklių ir mulu buvo tik 
391,000.

Sužymėti 391,000 arklių 
ir mulų nupirko 195,000 ge
ležų su variniais ženklais, 
kuomet ir vieno tokio gelež
galio galėjo užtekti.

Nupirko už $21,000,000 
pakinktų ambulansams, 
kuomet visi ambulansai bu
vo motorais varomi.

Išleido $1,200,000,000 kem
pėms ir stovykloms, kur iš
eikvota ir pavogta buvo ma
žiausia $400,000,000, kaip 
republikonų centro sekreto
rius George B. Lockwood 
pasakė Senato komisijai.

Išleido $60,000,000 pasta
tymui parako dirbtuvės ne
toli Nitro, W. Va., kur nepa
daryta nei vieno svaro para
ko.

jgimo, Lietuvos užsienio rei
kalų ministėris Galvanaus- 

* kas vienok nep are i kala ves 

iiš p. P.abinavičiaus pasiteisi
nimo. Esą manoma, kad p. 
Itabinavičius daug žinąs 
apie Lietuvos krikščionių 
"sekretus,” lodei jie jo biją.

Yra taipgi kalbama, kad 
pernai ir užpernai Gabrys 
francuzų frankais supirki
nėjo Klaipėdoj dvarus, bet 
p. Galvanauskas ir čia ne
paklausė savo draugo, keno 
pinigais ir kam tie dvarai 

S su perkam i.

Apie Lietuvos linus, kurie 
buvo išvežti į Angliją, irgi 
daugiau nieko negirdėti. 
Žlugo apie $5,000,(KK) vertes 
musu Respublikos prekių,- ir 
nei šuo neloja.

Butų Įrerai, kad p. Rabi- 
navičius apie tuos linus ką 

,«-Įnors Amerikos lietuviams 
darės i juos malonu ispudi. ! Priskintų. Juk jis buvo 

. i. " ‘ Londono Atstovybei, kuo-
Netaip jau saldus mano’ - - - - '■

draugams išrodo naujas 
Atstovybės sekretorius p. 
Henrikas Rabinavičius. Ar 
tai dėlto, kad jis žydas, ar 
ar dėl ko kita, bet jis jiems 
nepatinka, ir gana. Užėjęs į 
"Tėvynę" jis tuojaus pa
klausė, kaip einas p. K. Pi
lėnui ? Iš karto toks ne vie
toj klausimas išrodo keistai, 
tečiaus jei pažvelgsime at
gal ir perskaitysime per- 

nagrinėjamas Nevv Yorkc-Į nykščių metų "Tėvynės” 19- 
i kriminaliniame teisme, ir'tame numeryje tilpusi p. Pi- 

ilėno straipsni apie tautines 
! mažumas, tai bus visai aiš
ku, kodėl p. Rabinavičius 
negali p. Pilėno užmiršti. 
Tame straipsnyje p. Pilėnas 
Aarp Kita ko tvirtina, buk p. 
; Rabinavičius .vra priėmęs iš 
atstatyto Londone Atstovy
bės kasieriaus p. Child’o 50 
svarų sterlingu (anie $250)
' ■ ■ ~

bet ir buvusią kun. Petkaus, ir kad už tą "paskolą" p. Ra
sensią gaspadinę, kuri tar- binavičius priėmęs senelį 

įnavo vieną mėnesį kleboni- Child’ą atgal, bet sugrįžus
■ iš Bruselio ponui Naruševi- 

i 2. Jei kun. Petkus ištikiu-čiui. Cūild vistiek buvęs 
j jų pas savo gaspadinę kur prašalintas, 
tai "knygos jieškojo,” tai Nežiūrint šitokio pasiei-

Lietuvos Atstatymo B-vės 
griovimas.

Neatsimenu kur tai ant

* k' i K l t l
•as; kytų jums pilną džiasi ne tenai, kur reikia. 

Aš i ’

i susirinkusiems•» • . • ■CIK eciams, *|ug ai-
.. a moji
-Lituania,”

i .let

kodėl ji nesiskundė ant jo 
du metu atgal, o laukė ligi 
šiol, pako! kunigėliai tarp 
savęs susibarė, ir tik dabar 
iškėlė visa dalyką aikštėn, ir 
lai da viešam susirinkime? 
Be abejonės, teisme bus 
žmonių, kurie paklaus tą 
tnallvvą gaspadinę, kodėl ji 
per du metu gėdijosi am 
kun. Petkaus pasiskųsti, o 
dabar nes'gedi apie tai pasi
girti l iesam susirinkime?

Naujas Lietuvos atstovas ir 
jo sekretorius Rabinavičius.

Atvykęs Nevv Yorkan, ne
iškenčiau ncatsilankęs pas 
savo draugus ir pažįstamus. 
Besikalbant apie naujausius 
Įvykius, teko išgirsti įdomių 
dalykų. New Yorkiečiai, 
kurie turėjo laimės susipa
žinti su p. K. Bizausku, sa
ko, kad naujas atstovas pa-!

I L f: . t c
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"Neo-Litu- ii. Tai vis lietuviška politi
ka.

s, Amerikos lietuviai
ai, turite anie tai 

žinoti, kad ąepada- 
.• žinoma, betur- 

leidus reikia na-
Bet jei darbininkas 

; moksleiviams dole

rius savo uždarbio, 
l ėtu aukauti jį t<)- 

'■okslėiviams, iš ku- 
■ įninku klesa gali ti- 

’ užtarėjų. O tokie 
■iviai yra, susispietę j*.L„ 
.-.ų Socialistų Draugi-; tik tenai galės teisybė paaiš- 

renkite ją. Aukas i keti.
siųsti per "Kelei-i

'akciją.
Lamas
-Lnuania, kuriai į susirieja dėl pinigų,

lentai dabar ren- Paulukas pasikviečia į 
■toj aukas, yra tik- pagalbą prieš kun. Petkų 

"Garso” re-
f» ■ I <-» •, Z
X

Kur. Petkaus bvla su 
"Laisve.”

Teko kalbėtis su Brookly- 
no lietuvių kunigu Petkum, 
kurio griekus "Laisvė” pa
sirūpino aprašyti su tokiu 
pasišventimu. Nenoriu čia 
apie tą nešvarų dalyką kal
bėti, nes girdėti, kad neužil
go visas šitas incidentas bus

i Londono
Imet transakcijos tais įinai> 

i buvo daromos, tai jis turėtų 
I apie tai žinoti.

IĮ

Svečias.

ŽARUOS.

Dabar gali būt Įdomios 
tiktai dvi aplinkybės, bu- 

pasakvsiu, tei?t • . . „ . .
1. Du kunigu, Paulukas ir

"Vienybė” sako: "Babra
vičius labai nepatenkintas 
chicagiečiais ir jaučiasi 
klaidą padaręs, kad gyveno 
Chicagoje, o ne Nevv Yor- 
ke.” Aš turiu pasakyt, kad 
Babravičius Chicagoj turė
jo 4 koncertus ir uždirbo 
virš 3,000 dolerių. Jeigu jis 
butų gyvenęs Brooklyne, 
tai nei ant porkčapso nebū
tų užsidirbęs.

<uci

yareivių organizaci

rikiausi

i
I*

"Laįsvę,” į dovanų, pavidale "paskolos,
1- netiktai vyčius, 

prie tos ru- dakterių Šimutį i 
:riotu, ką vadina sa-i . ...

- senąją gaspadinę, kuri tar- oinaviciuseiuvos rasistais ir. — r . .. .

žydams iškabas. !joj aj)ie metu atgal.

ir

Moksleivis.

Keletas metų atgal chica- 
giečiai turėjo nusikalę "ša
kę,” su kuria kratydavo ku
nigus be pasigailėjimo. Vė
liaus jie tą "Šakę” ekspor
tavo į rytines valstijas ir 
pavedė Bagočiaus apiekon. 
Bagočius, nujausdamas be
siartinantį karą, iš "Šakės” 
nukalė "Kardą" ir sugrąži
no atgal Chicagos laisva
maniams. Chicagiečiai lais
vamaniai švaistėsi su "Kar
du” labai neatsargiai ir vi
siškai jį atšipino. Dabar tas 
atšipęs "Kardas" iškrito 
jiems iš rankų. Patartina 
laisvamaniams nepasilikt be 
ginklo, nes iš atbulkalnierių 
pusės matosi didelis 
jus.

Sandariečiai savo 
turi tikrų "didvyrių.”

■ kevičius "atėmė" iš francu
zų Klaipėdą, o Račkauskas, 

į nuvažiavęs Londonan, nori 
i atimti iš kunigo mišias. Len
kta artyn prie altoriaus ir 
tiek.

pavo-

tarpe
Ivaš-

---- — . <
"Sandara" pasigyrė, kad 

ji smarkiai auga, o "Kelei- 
j vis” smunka. Reikia neuž- 
i miršti, kad kiekvienas mtiif 
lo burbulas smarkiai auga, 
kuomet kas-nors jį pučia. 
Amerikos lietuvių gyveni- 

• me jau daug panašių burbu- 

i lų išaugo ir... truko, o "Ke
leivis” vis gyvas ir tvirtas.

, Ar jus žinot, kad kunigai 
Velykų labiau laukia, negu 
Kalėdų? Mat, kalėdodami 

turi vaikščiot po stubas ir 
imti tiek almužnos, kiek kas 
duoda. O už "velykinę” jau 
jie patįs nustato mulkiams 
kainą. ■. j

Ar. žinot, kodėl davatkos 

nešioja ilgą kryžių sulyg že
mės? Mat jos bijo, kad kar

tais velniukas po sijonu ne
pailstų. A. Garbukas.

BINZAIS NUSINODIJO 
12 ŽMONIŲ.

Albany, Ore.—Pereitą sa
vaitę čia išmirė nuo binzų 3 
šeimynos, kurios buvo susi
rinkusios i vienus namus ir 
šeimininkė davė ant pietų 
binzų iš kenų.
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo
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Ta niekas uepeikis

CH1CAGO. ILL.
Juodveidžių vergija. Smū

gis k!uxams.
Gal nei vienam mieste nė

ra tiek daug juodveidžių, 
kain Chicagoje. Nesenai net 
rasinės riaušės buvo iškilu
sios dėl juodveidžių.

Pažvelgus i jų gyvenimą, 
pastebime daug kliūčių, ku
rios juodveidžius verčia 

, skurdžiai gyventi. Statė ir 
Lake gatvės veik vien juod
veidžiais apgyventos. Gyve
na tiesiog kiaurose stubose, 
kur renda pigesnė. Supran
tama, kur juodveidžiai gy
vena, ten negyvena baltieji, 
nes distriktas lr.bai prastas, 
arba geriau sakant, užmes
tas kampelis, kaip ve Lake 
St. patilte, kur amžinai ele
vatorius trankosi.

Chicagoje juodveidis ne
gali pasirodyti viešose balt- 
veidžių sueigose, baliuose, 
šokiuose arba pirtyje. Vie
nok jis gali būti taip geras 
pilietis, kaip ir kitas žmo
gus.

Baltųjų neapykanta prieš 
juodveidžius yra niekas 
daugiau, kaip įsigyvenęs 
paprotys žiūrėti j juos, kai
po i žemesnį žmogų. Tiesa, 
juodveidžiai yra savotiški 
žmonės, bet tai tik savotiški, 
kaip ir lietuvis yra savotiš
kas ir nesuprantamas kv- 
niečiui arba turkui. Juod
veidis, mieste gyvendamas, 
gali pasiekti augšto moks
lo, užimti svarbią vietą biz
nyje ir t.t. Man Teko būti 
mokykloje vienoje klasėje 
su juodveidžiais: jie yra 
taip gabus, kaip ir visi kiti 
žmonės. Tik bėda su jais, 
kad jie kartais darydami 
vieną daiktą, užsimiršta ki
tą. Juodveidis pradėjęs 
juoktis nesustos, kol jam ki
tas nepasakys, kad sustok. 
Bet tai tokis jau žmogaus 
prigimimas.

Juodveidį galima labai pi
giai nusamdyti sau už tar
ną, šoferį ar kitokį darbi
ninką. Kodėl pigiai galima 
samdyti juodveidį, o ne balt- 
veidi ? čia mes nepasvarsto- 
me, kad juodveidis yra pri
verstas apsiimti pigiai, nes 
kitaip jam netektų progos 
gaut koki-nors darbą. Dar
bus paima tik 'gerieji” žmo
nės, o su juodveidžiais jis 
konkurencijos nedaro. Ko
kis nors „ponas” nesibiauri 
pasisamdyti sau juodveidį 
ar juodveidę virėją, nes jis 
žino, kad jie yra geri darbi
ninkai, o kartais ir pigiai 
dirba. Juodveidžiai naudo
jasi ir darbo gavimu tik at
likusią arba niekelio neima
ma proga.

Vienas Chicagos Liet. Na
mų Savininkų draugijos ko
respondentas, rašydamas 
laikraštyje, sako: kai mes 
susiorganizuosime, tai ne
bus progos juodveidžiams 
apsigyventi musų kolonijo
je. Reiškia, juodveidžių ne
myli ir lietuviai; nemyli jų 
ir kitos tautos.

Klusams betgi prastai 
vyksta. Gavo smūgi nuo 
miesto teisėjo ir, kaip girdė
ti, gavo leidimą operuoti 
„The Birth of Nation’’ vei
kalą tik dviem sąvaitėm, ne 
ilgiau. Taigi, per porą savai
čių laiko galės gerai išgar
sinti, bet kaip matyt, publi
ka nelabai lankosi i tokius 
„movies.” Genis veikalus 
rodo Chicagoje po kelis me
tus ir vis publikos pilni teat
rai, o kluxus žmonės priima 
labai šaltai.

M. Šileikis.

WORCESTER, MASS. 
. Margumynai.

Musų „kairiųjų” darbuo
tė diena iš dienos eina vis 
silpnyn. Matomai ir jiems 
jau energija išsisėmė. Ne
senai jie buvo surengę kon
certą, Į kuri pasikvietė dai
nuot 4 aires iš šv. Agotos 
bažnyčios. Ant to jų koncer
to publikos prisigrūdo apy
tuštė svetainė, net 50 ypatų 
išviso. « * «

Lietuvai Kliubas auga 
kaip ant mielių.Vasariniams 
savo pasilinksminimams tu
ri ant ežero puikų „bunga- 
low.” Bet to Kliubui neuž
tenka. Jis sumanė pasista
tyti sau puikią svetainę. 
Tam tikslui jau nupirko nuo 
Paltanavičiaus sklypą že
mės prie Vernon St (arti 
Millbury St.) ir tuo jaus ža
da pradėti darbą. Gerų pa
sekmių !

Nesenai čia mirė Franas 
Zinkus, žinomas Worceste- 
rio lietuviams kriaučius. Jis 
sunkiai sirgo apie metus lai
ko. Buvo pažangus ir susi- 
nratęs žmogus. Paliko dide
liame nuliudime ir varge sa
vo moteri ir 11 metu dukre
le.

e *

C ♦ ♦

Worcesteris visuomet bu
vo garsus savo dainininke* 
mis. Kas neatmena Jablon- 
skiutės, Avietėnaitės ir kitų 
lakštingalų ’ Bet Jablons- 
kiutė apsivedė ir liovėsi dai
navus (kur čia vedusiai dai
nuot!), o Avietėnaitė išlėkė 
Į Kauną. Manėm, kzd Wor- 
cesteris jau taip ir paliks 
be lakštingalų. Ale kur tau ’ 
Atsirado naujų, kurios ma
iniau čiulba ir už senąsias, 
štai ve Elena Endzeliutė 
(žuvininko Jono> JEncteelio 
duktė) tikrą lakštingalos 
balseli turi. Su laiku apie 
ją žinos netik Worcesteris, 
bet ir kitos lietuvių kolioni- 
jos. ~ ;

Tas Pats.
' - T

jokių faktų, tai bolševikai, j panašiai. Anglu kalba yra riam kiti pilnai pritaria. 
?u savo pritarėjais ėmė daug literatūros leidžiama Angliakasiams vertėtu pa
švilpti i ’ _ ’ ’ ' / „
šlubis negalėjo savo ”pra-įcijos (IT. M. W.), tik gaila, 
kalbos” tęsti ir priverstas!kad tie leidėjai daugiau ru-j 
buvo bėgti nuo pagrindų, pinasi reikalais anglies sa- 
Kilus lermui sandariečiai įvininkų, negu anglies kasė-| 
pradėjo bėgioti po svetainę jų. Tame tai ir yra pati 
ir sugniaužę kumštis grąsi- svarbiausia priežastis nesu- 
no savo priešams išmetimu j sipratimo.
laukan, bet kadangi didesnė Angliakasiai mano, kad 
publikos dalis ėjo prieš san- jJpigYi iio tvij’Kfri ____
dariečius, tai taip ir pakri- ; vą°organą7kuris tikrai nu- 
ko ju prakalbos. Buvo žade-J šviestu ju reikalus, tai jiems 
ję rinkt aukų, bet neturėjo butų ramesnis gyvenimas. 
"roSf>S-<^a‘-P-ir išsi?ešdin0 i Nekurie laikraščiai turi 
tie kaloetojai »i visu savo |įvedę net atskirus skyrius 
rromehu, nieko nepešę. dej angjiakasįu tečiaus tie 

Reikia pagirti Hudsono;j„ skj’iai 
įetuvius, kad nesiduoda Ue-i na aagliakasiu reikalų. Mat 

tuviskiems fašistams save i gyrjai -yra paskan.

> pritarėjais ėmė; daug literatūros leidžiama Angliakasiams 
ir triukšmą kelti. Įdelei angliakasiu organiza- sirupinti sau organą. 

*• ... — •» z, v.Svečias.

BALT1MORE, MD.
Tikras kunigas.”

Pereitų metų pavasari 
atvažiavo i Baltimorę sto
ras, aukštas kunigas. At-

i jeigu jie turėtų savo nuosa- ' ?^ia?v‘s Jagamastis ]»

į dėl angliakasių, tečiaus tie

t

mulkinti.
Laisvamanis.

. Lun.ir skyriai y *<* 
idinti tarpe svetimų reikalų, 
į ir angliakasiams nėra priei- 
i narni. Daugumas sako: 
; „'Laisvė’ labiausiai rūpina
isi reikalais Rusijos Sovietų, 
daug tūkstančių mylių už 

i plataus Atlantiko, o musų •1 i • • • a •

MAHANOY CITY, PA. 
Iš angliakasių padangės.
Nekurie angliakasiai yra

■o? nuomonės, kad jiem?'SIS M TntradHs‘dSyT 
reikalingas organas —koks kas jIes^.ename Ameri- 
nors laikraštukas, ,sąvaiti-.k ■ jr b Jį; patįs turime 
ms ar bent mėnesinis. kuns| įj j reikalais ir
tikrai galėtų jiems teikti zi-j sa^ju organizaciju palai. 

kur moka geriau, kur pras- K>’mu- # .
čiau, kur darbo randasi; Toks tai buvo įšsireiski- 
daugiau, kur mažiau ir tam mas vieno kalnakasio, ku-

Chicagos operai užsida
rius, Auditoriume pradėta 
rodyti filmą „The Birth of 
Nation. ’ Tie paveikslai yra 
rodomi kluxų, kur perstato 
juodveidžius nelabai geroje 
šviesoje ir kursto prie rasi
nės neapykantos. Pirmoj 
dienoj rodant paveikslus 
publikoje kilo triukšmas ir 
pasigirdo visokios pastabos. 
Teisėjas JoKn Rooney atsi
lankė pažiūrėti tų paveikslų 
ir ant vietos išdavė varantą 
areštuoti veikalo operuoto- 
jus. Publika pradėjo mur
mėti ir taip išsiskirstė.

Reikia pastebėti, kad Chi
cagoj kluxai labai Įsigalėję. 
Jie garsina savo kluxišką 
veikalą labai plačiai: mieste 
išlipinta didžiausi posteriai 
ant sienų, kur apsimaska- 
vęs žmogus joja ant arklio 
su degančiu nuodėguliu.

HUDSON, MASS. 
Sandariečių su bolševikais 

peštynės.
Pastaruoju laiku pas mus 

nradėjo kelt galvą Sandaros 
fašistinis gaivalas. Į sanda- 
riecių kuopą susibūrė pats 
tamsiausis vietos lietuvių 
elementas. Kurstomi savo 
organo, tie tamsunai pradė
jo sėt neapykantą tarpe vie
tos lietuvių ir užpuldinėt 
ant kitokių pažiūrų žmonių. 
Ypač jie pradėjo pult ant 
bolševikų. Pastarieji gi tai 
tikras širšių lizdas, kurį už
kliudžius sunku apsiginti. 
Išsyk sandariečiai atakavo 
bolševikus, o dabar jau bol
ševikai atakuoja sandarie- 
čius. - Jeigu sandariečiai su
rengia prakalbas, tai jų kal
bėtojams bolševikai neduo
da nei išsižioti—tuoj fermą 
sukelia.

10 d. vasario sandariečiai 
surengė prakalbas ir pasi
kvietė kalbėt „Sandaros” 
administratorių Paulausku- 
ti. Tasai atsivežė su savim 
i ar kokį ten šlubį, kuris sa
kosi nesenai atavažiavęs iš 
Lietuvos ir renkąs aukas 
Vilniaus našlaičiams. Na, 
ir kaip pradėjo tasai šlubis 
visaip keikti bolševikus, be

c'

sivadino „tikru kunigu” ir 
bandė sutverti parapiją. 
Jau buvo pa.Mraiidavojęs ir 
dievnami, tik kažin delko 
negalėjo palaikyti. Tas ku
nigėlis vaikščioja po mies
tą taip apsivilkęs, kaip Lie
tuvos kunigai: ilgas sijonas, 
o ant sijono dar vienas 
švarkas, biski trumpesnis, 
tai atrodo kaip su andaro- 
ku. Kiekvienas praeivis at
sisukęs i ji pažiūri. Galėtų 
gerai išgarsinti teatrą arba 
šiaip koki biznį, jeigu butų 
iškaba ant kupros užkabin
ta.

Pragyvenimui ir buto už
laikymui jis prisikalėdoja 
iš Baltimorės lietuvių. La
bai drąsus, landžioja po 
smukles ir šiaip pas gyven
tojus ir vis prašo Dievui pi
nigų. Žinoma, dar daug yra 
lengvatikių ir duoda pini-

gus „Dievui,” o kunigas 
juos sunaudoja savo pilvo 
•eikalams. To kunigo var
ias Krikščiūnas. Jeigu jis 
utų gabus, gal ir suorgani- 
uotų parapiją.
Navatnas „Laisvės” moki

nių protavimas.
Nesenai vienoje mažoje 

ubsiuvykloje lietuvis kont- 
•aktorius numažino prosy- 
.ojams mokesti. Tie prosv- 
tojai nesutiko nusileisti. 
Tuomet kontraktorius susi
rado skebų.Vienas komunis
tas unijos susirinkime pada
rė sumanymą, kad unijos 
skyrius duotų $25.00, tai, 
girdi, butų galima minėtas 
;kebas „prašalinti.”

Ir tas žmogelis, matyti, 
"ikrai tiki, kad unija galėtų 
nasamdyti už $25.00 mušei
ką, kad „pašalintų” skebą 
:š pasaulio. Argi tai ne pro
vokacija? Na ir kas-gi bu
tų, jeigu unija nutartų ko
munisto Įnešimą priimti? 
Jeigu kas atsitiktų, tai uni
ja baisiai nukentėtų. Bet 
unijos preserių skyrius 
vienbalsiai atmetė tą kvai
lą sumanymą. Mat, jau 
daugumas unijistų patyrė 
iš praeitų laikų, tai dabar 
jau bijosi panašių sumany
mų.

pirnyčių sargo” vadovybe 
’ 'Laisvės’ K. Biuras.” Vieni 
jį vadini „melagių biuru,” 
o kiti—„.piemenų biuru.” 
Bet aš sakau, geriausis jam 
navadinimas, tai ’’ 'Laisvės’ 
veršių biuras.’’ Nes ką tik 
tas „biuras” į "Laisvę” ne
parašo, tai ant galo vis išei
na veršis (teliukas).

Bet jei tas komunistiškas 
„veršių biuras” taip jau 
mėgsta šmeižti ne savo plau- 

; <0 organizacijas ir asmenis,- 
į tai apie savo kamarotus jis 
turėtų nors teisybę paskelb- 
■i savo organe. O jų „tova- 
riščių” gyvenimas juk gana 
Įdomus ir rašyt butų apie 
ką. Tik paimkim kad ir tą 
'Laisvės” skaitytoją, kuris 
iš proto išėjo. Kodėl 
jie apie tai neparašo i „Lais- 
zę?” Arba kodėl jie nepa
uškina per savo „kazioną 
gazietą,’” kas atsitiko su 
„Pipirnyčių sargu,” kad jis 
aip ilgai nešiojo sustičiuo- 
ą nosį, lyg Trockio čevery- 

ką?

Į 
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Batų ir Čeverykų Darbininkų Unija

Jos Valdžia.
i lytoms jos taisyklėms. Da niekas tos do- 
• vanos neatsišaukė. Unijos Stampa varto- 
i jama teisingai.

Arbitracijos kontraktas yra spausdina
mas kiekvienam ”Journalo” numery, ant 
vidujinės užpakalinio viršelio pusės. Jis 
sako, kad dirbtuvėj nebus nei streiko, nei 
lokauto, bet abidvi pusės satinka arbi- 
truoti, jei negalėtų savo taipe susitaikyti, 
ir abidvi pusės sutinka priimti arbitraci
jos nutarimą.

šitos sutartys daromos geru noru, čia 
yra rizikuojama kiekvieno Unijos nario 
garbė. Jei katras narys sulaužo sutarti, 
jis prasižengia netik prieš Unijos taisyk
les ir Konstituciją, bet jis sulaužo taipgi 
sutartį su visais kitais Unijos nariais. 
Unija savo Konstitucijoj yra pasakius 
kad kiekvienas narys, kuris streiku per
traukia darbą dirbtuvėje su Unijos Stam
pa, bus suspenduotas ir nubaustas $10.00.

šitą pabaudą uždeda ne Generaliai Vir
šininkai, bet paties nario pasielgimas. 
Konstiįucijos patvarkymai yra gerai ži
nomi ir nėra, reikalo prieš juos eiti, jei 
nenorirha to daryti’ tyčia. Jei dienos švie
soj aš suduosiu savo galvą i sieną, kurią 
aš aiškiai matau, ir jei aš galvą užsigau- 
siu, tai ai' aš galiu tą hieną kaitinti? Ar

KIEKVIENAS žmonių judėjimas turi 
turėt kokią nors valdžią, kitaip jis ne
nusiseks. Ta valdžia gali būt despotinė 

arba demokratinė, bet kokia nors raidžia 
turi būti, nes kitaip nebus organizuoto 
darbo.

Kožna šalis, kožna bažnyčia, kožna pa
laipinė organizacija vis turi kokią nors 
valdžią ir įstatus, kuriems kožnas pilietis 
arba narys yra pažadėjęs ištikimybę, ir 
kurių peržengimas yra baudžiamas.

Boot and Shoe Workers* Union tvarkosi 
demokratiniu budu. Jos konstitucija bu
vo padaryta konvencijoj pačių šiaučių 
tiesioginių įgaliotinių. Kožnas Ėoot and 
Shoe VVorkers’ Union narys yra raštu pa
sižadėjęs klausyti tos konstitucijos.

Aukščiausią kontrolę arba galę konsti
tucija suteikia Generalei Unijos Konven
cijai, o administratyvė gale tarp konven
cijų yra pavedama Ger.eraliems Viršinin
kams, kurie vėl yra kontroliuojami ir Įsa
komi iš Generalės Pildomos Tarybos (Gen
eral Execuljyę. Board), Tikrinybė.i Gene- 
ridiai’ Viršihinldii nevaldo, bet yra tik iran 
kiaiš valdžios, pagal konstituciją sudary
tos ir kontroliuojamos. Jie yra raštu pa
sižadėję palaikyt ir pildyt konstituciją.

Visų Generalių ir Lokalių Viršininkų P? teisybei nebus čia mano paties kaltė? 
pareigos, kaip ir pareigos nariu, yra aiš~- Sienh iš vietos nejudėjo. Aš pats Į ją al
kiai nustatytos konstitucijoj. Tenai yra 
smulkiai išdirbtos taisyklės Unijų Loka- 
lams tvarkytis, ir yra aiškus nurodymai, 
kaip elgtis nariams visokiais atsitikimais.

Tenai yra Įstatai, nurodantis, kaip turi 
elgtis nariai, dirbantis dirbeuvėse. ką var
toja Unijos Štampą. Kiekvienas tu Įsta
tų. ką gina Unijos S tampos vartojimą ir 
deda pabaudą nariams už Įstatų peržengi
mą, buvo vienbalsiai priimtas arba vien
balsiai delegatų remiamas visose konven
cijose. Nei vienas delegatas nei vienoj 
konvencijoj niekad nėra išsitaręs, kad de
šimties dolerių ($10.00) pabauda, konsti
tucijos skiriama nariui už streiką dirbtu
vėj su Unijos Stampa, butų panaikinta.

Pati Unijos Stampa yra Konstitucijos 
Įkurta ir ginama. Fabrikantui neleidžia
ma ją vartoti, pakol jis nepadaro arbitra- 
cijos kontrakto. O arbitracijos kontrak
tas negali būt padarytas pirma, negu tai 
užgirs Unijos Ix>kalas arba Jungtinė Ta
ryba (Joint Board), tiesioginiai atstovau
janti darbininkus tos dirbtuvės, kur nori
ma įvesti Unijos Stampa.

Jau per daug metų yra skelbiama dova
na $500.00 tam, kas prirūdys. jog Unijos 
Stampa yra vartojama priešingai nusta-

Sienh iš vietos nejudėjo, 
sįfrnušiau.

Yra žmonių, ką tiki vien tik spėkai ir 
mano, kad visi ramus budai turi būt at
mesti ir darbdaviai turi būt priversti ati
duoti pramonę visiškai darbininkų kont
rolei. Kas laikosi tokių pažiūrų, tas ne
priklauso prie Boot ant Shoe Workers’ 
Union. ši unija tiki, kad padarius sutar
tį, reikia jos laikytis, ir kad didelė jos na
rių didžiuma nenori, kad saujalė radika
lių žmonių sugadintų jos reputaciją dėl 
sutarčių pildymo, arba užtrauktu tūks
tančiams jos narių bedarbę.

Generaliai Viršininkai, kuriuos renka 
tiesioginiai narių įgaliotiniai, yra tiktai 
narių tarnai vykinimui nutarimų, kuriuos 
daro nariu atstovai. Generaliai Viršinin
kai priesiekia pildyti Įstatymus taip kaip 
jie dabar parašyti.—o ne kaip jie gali būt 
kitą sykį,—ir jie neturi sprendžiamos ga
lios, o prisiekia tik palaikyti ir pildyti 
konstituciją ir nutarimus. Jei jie to ne
padaro, jie prašalinami iš vietų.

Mes norime, kad visų tautų žmonės su
sipažintų su Boot and Shoe Workers’ 
Union ir persitikrintų, jog kiekvienas pa- 
padarvtas čia pareiškimas gali būt pa
tvirtintas.

VISUOMET STOJAM Už VIENYBĘ AVALŲ IŠDIBYSTĖS AMATE.

Vasario 3 d. musų krikš
čionis leninistai karštai mel
dėsi už Lenino dūšią. Kurie 
supranta „po russki,” tie 
bėgo j rusų nepriguhningą 
cerkvę ir kartu su kitais to- 
zariščiais ir batiuška giedo
jo „Za Leniną i otečestvo,” 
o kurie dumesni ir bolševi
kiškai nesupranta, tie kal
bėjo poterius lietuviškai, už
sidarę savo kambaryje po 
No. 41 Berkeley St.

♦ ♦ «

Musų krikščionims demo
kratams irgi nesiseka. Keli 
metai atgal jie čia pradėjo 
statyti labai didelę bažny
čią, taip kad atsistojus ant 
bokšto galima butų pasiekti 
švento Franciškaus agurku- 
čius. Bet dievas matyt, ne
nori, kad jie tą darbą už

baigtų, nes jie pradeda jau
Nors tūli lošėjai lošė silpno- nesusikalbėti, taip kaip 
kai. bet publika nelabai pa- tie Babelio bokšto statyto- 
tėmijo. Iš darbininkų nėra iai, kuriems dievas sumaišė 
kas daugiau ir norėti, nes iš kalbas; kada vieni reika- 
yietinių čia da niekas geriau pauja plytų, tai kiti atneša 

' andens; o kada reikalauja 
candens, tai atneša plytų. 
Ir taip musų krikščionįs de
mokratai negali tos didelės 
bažnyčios pastatvti.

T. M.

Baltimorėj šią 
sniego iki vasario 3-čiai d. 
da nebuvo, ir šalčių didelių 
taipgi nebuvo.

J. B. Vilkaitis.

žiemą i

LAWRENCE, MASS. 
Margumynai.

Vasario 3 d. L. T. parapi
jos choras statė scenoj „Gra
žią Magelioną.’’ Žmonių pri
sirinko tiek daug, kad nebu
vo vietų ir statiems; daug 
publikos grižo atgal. Scene- 
rija buvo gražiai papuošta 
tam tikra elektros šviesa.

ir nesulošia.
❖ s *

Per-porą paskutinių mė
nesių čionai pasimirė keturi 
lietiniai ir ne iš senatvės 
priežasties. Pirmutinis mi- ! 
rė K. Vailionis, „Kel.” skai
tytojas ; paliko nuliudime 
jauną moteri. .Antro miru
siojo pavardės nesužinojau. 
Jis kelias dienas išgulėjo 
pas grahorių, kolei suko- 

i lektavo ant palaidojimo. Tai 
; buvo „munšaiho” auka. 26 
(1. pasimirė staigia mirčia K. 
Drainvs, paliko dideliam nu- 

; liūdime moterį ir apie 12 
metų dukrelė. Mirties prie- 

i žastis nežinoma. Sausio mė
nesy prigėrė F. Zagorsku 
vaikas Speaket upelyje. Ka
dangi tas upelis bėga per 
patį miestą, tai daug būna 
nelaimingų atsitikimų. Za- 
gorskų vaiko negali surasti, 
nes buvo tuo laiku pakilęs 
vanduo ir išnešė Į didžiąją 
upę (Merrimack River).

tuo pačiu laiku du lietu
viai susirgo proto liga ir 
buvo išvežti į tam tikras li
gonines gydytis. Vienas jų 
buvo „Laisvės” skaitytojas 

! ir geras bolševikėlis, bet ka
da jis apsirgo, bolševikai jo 
išsižadėjo ir dabar juo nie- 
k<is nesirūpina.

Kelios sąvaitės atgal „Pi- ' 
pirnyčių Sargą” irci ištiko 
nelaimė: nosį nešiojo susiu-r 
vinėtą taip, kaip Trockio če- 
batą. Vieni sako, kad buvo 
įlindęs į svetimą „sodą” ir ' 
norėjo uždrausto vaisiaus 
paragauti, bet ant nelaimės 

: užėjo savininkas ir mesda
mas jjer tvorą sukoneveikė. 
Kiti sako, kad saliune be
traukiant komunizmą nosis; 
ekspliodavusi. Bet kaip iš- 
tikrųjų buvo, tai lieka pa
slaptis.

* * t

Čia yra susitveręs po Pi- (Kort^ondencijų tąsa aot 5 pusi.)

I

iI

SAN FRANCISCO, CAL. 
Girti lietuviai patįs eina j 

belangę.
Čia yra tik vienų-vienas 

lietuviškas saliųnas, kuris 
nagirdo visus trokštančius 
lietuvius. Jeigu kuris lietu
vis truputį pervirš paima, 
tai pats nueina į policijos 
stoti ant nakvynės.

Per Naujus Metus i lietu
višką saliuną atėjo keturi 
senberniai, kurie vieni laiko 
sau kambarius ir sykiu gy
vena. čia jie norėjo paskan
dinti munšaine visus savo 
vargus ir griekus. Gėrė ir 
gėrė, kol visą protą pragė
rė. Kada jie parėjo namo, 
tai vieną iš savo tarpo pa
siuntė Į bučemę' parnešt 
mėsos vakarienei. Kadangi 
šalę bučernės yra policijos 
stotis, tai girtas senbernis 
pataikė ne Į bučemę, bet Į 
policijos stotį. Įeina jis svy
ruodamas ir sako prie des- 
kos sėdinčiam saržentui: 
„Give me one smoked shoul- 
der and two pounds of soup 
meat.” Saržentas nusiste
bėjęs pažiurėjo j girtą sen
bernį ir pasakė, kad čia to
kių daiktų jis negali gauti. 
Senbernis tuomet ėmė „ga- 
demuoti” ir saržentas pri
verstas buvo patupdyti jį už 
grotų.

Abelnai paėmus, didžiu
ma čia gyvenančių lietuvių 
yra tamsus ir žiaurus, gyve
na tarp savęs nesutikime, 
girtuokliauja, barasi ir liežuvauja.

BOSTON, MASS.
CHAS L. RAINE 

General Secretary—Treasurer

PIRK ČEVERYKUS
SU ŠIA STAMPA

BOOT AND SHOE WORKERS’ UNION

PIRK ČEVERYKUS 
SU ŠIA STMPA

246 SUMMER ST„
COLLIS LOVELY, 
General President

Skaitytojas.
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jis pavadino Raistu?’ Lie
tuvi:; vestuves jis tenai va
dina stačiai velnių puota.

—\ . . jei aš Dievo ne

bijočiau, 
kirsčiau

—Tegul bus pagarbintas, kitoms. Paimk, tėve, protes- 
tonišką Angliją arba Vokie- 

sveikas, tė- Įtjją ir palygink jas su kata- 
sąvaičių mes lukiškomis šalimis, kaip Ita

lija arba Ispanija. Pas pro-

—Kad aš tau duosiu per --------Fu->
ausį, Maike, tai tu ne kriti- rasė a; c.:aikurią; 

kuosi musų vieros!
—Palauk, tėve, nesikarš-i 

čiuok, nes visų tavo klaidų ‘ 
aš da neišparodžiau. Tu va-į 

dini socialistus "žydber- 
niais” ir Lietuvos priešais, i 

Čia tu irgi storai klysti.; 
Socialistai nėra Lietuvos' 
priešai ir nėra jokie žydber-į 

niai. šitas pavadinimas ge-į 
riausia tinka tavo partijai, 
tėve, nes ji garbina žydų j 
Dievą. Pagalios ir dabarti-į 
nis Lietuvos Atstovybės sek
retorius Washingtone yra 
žydų tautos žmogus. O kas 
jį tenai paskyrė, jei ne tavo 
partijos žmonės, kurje sėdi 
Lietuvos valdžioje?

i —Ai don kėr. Maike, ką 
tu šneki, bet musų tauta vis- 
tiek kila. Tą pripažįsta ir 
sandariečių gazieta. ką va
dinasi "Sandara.” J’ 
aiškiai parodo, kad ameriko-1?'' 
nai prieš lietuvius nieko ne- .... 
giliuoju, ba jie neturi tokios '"j,. 
gražios muzykės. kaip lietu- 
viai. Ir tas vra tikra teisv-i; >-*
i - ,T i • r ' Dmisirase prie sandaros kai-. be. Maike, ba lietuviška mu- ’ 
‘zykė yra garsiausia.

—Nebūk juokdary 
Pas amerikonus beveik kiek
vienuose namuose yra pia
nas ir beveik kiekvienas pa
žįsta muziką. Paduok ame
rikonui gaidas, ir jis tuo
jaus tau padainuos arba pa
skambins.

—Matai, vaike, kaip tu 
save sukritikavai. Ameriko
nui reikia gaidų, o lietuvis 
ir be gaidų ant armonikos 
pagrajina. Ir ar tai tokia 
muzykė! Amerikonas bado, 
bado pirštais pianą, ir jo 
muzykės kartais visai negir
dėt: o kada lietuvis paėmęs 
armoniką užtrauks, tai per 
penkis blokus gali polka šok
ti!

—Tas ir parodo, tėve, kad

tai aalibuk aš tau 
su soble už tokįą

imas čia nieko ne- 
. tėve. Lietuviai ir 

perdaug save kerta 
- negražiais darbais, 

lietuviškus papročius 
tu mesti, o kartu su

■ visas armonikas, nes 
ik sarmatą daro lietu-

1

EKONOMINIAI BRUOŽAI.

M VSandara" meluoja*
"Sandara” 6-tam numery 

paskelbė šitokį melą: ”Atva- 
r- + „ ;tžiaves So. Bostoną, B. F. 

Kubilius priglaudę prie 
.Sanuares -tos kuopos. Bet 

i a. nujausdama kas jis 
-"ogus. pareiškė neno- 

priimti. Tuomet jis

Maike...

—O, sveikas 
ve! Jau pora 
nesimatėme.

—Jes, Maike. aš buvau la. į testonus matysi techniką ir! 
[mokslą pakilusi ant aukš
čiausio laipsnio, o pas kata-! 
likus—didžiausią tamsybę. . 
Arba paimk Ameriką: šiau
rėje, kur gyvena protesto-! 
nai. progresas kuo didžiau-į 
sis: pyotestonų valdomos 
Suvienytos Valstijos šian- —- r—.........., —-------
dien yra tvarkingiausia ir i lietuviai, kaipo tauta, muzi- 

taT pakol!turtingiausia valstybė vi-'koj yra labai atsilikę.
— Įsam pasaulyje. O pažiūrėk —Ką tu šneki. Maike! 

_______ J i Pietų Ameriką, kur katali-Į Lietuvoj kiekvienas pusber- 
vaikščiojaurtalTšėj^bTveiki^i apsigyveno. Pirmutinė | nis turi armoniką ar bubną.

- -- -- - i katalikiška valstvbė i pietus lr kad rėžia, tai antram kai-
inuo Suvienytu Valstijų vra!me girdėt. O jei da kas bas- 
!Meksika. Ir kaip tik'žengsi PM sieną paturavoja. tai 
i per rubežių, tuojaus pama-1 ge.resnės muzykės visam 
tysi pragarą: amžinos sker- sviete nerasi. Ir jiems te- 
dynės, plėšimai ir suirutė.! nai nereikia nei notų, nei ki- 
Šalis turtinga, jos žemė pil- tokių galų. Aš tą gerai ži
ną aliejaus, anglių, sidabro nau> ba as pats buvau muzi-j 
ir kitokių gamtos turtų, o kantas ir su armonika po va- 
žmonės nuplyšę, alkani ir!karuškas vaikščiodavau. To- 
tamsųs kaip naktis. PŠžiu- kios armonikos visoj Ameri- 
rėk toliaus i pietus, ta pati koj negausi. Aš ją pirkau 
pamatysi. " " ’ Telšiuose ant jomarko ir už-
' —Maike, aš nekalbu apie i mokėjau aštuonis rublius ir 

. „ ............... pagta_
;čiau. Ale tai buvo armoni
ka: dvi eiiės balsų, ant vir
šaus skambutis, prie šono 
šikšna dantims Įsikąsti.— 
vienu žodžiu, tikra šeina ka- 
įtarinka!

—Žinau, tėve, žinau aš tą 
muzika. Tai ne muzika, bet 
triukšmas. Ir kada atvažia
vę Lietuvos žmonės čia pra
deda tokį triukšmą kelti, tai 
svetimtaučiai kartais polici
ją šaukia. Amerikiečių ra-

bai byzi, ba dabar atvažiavo 
naujas Lietuvos atstovas i 
Vašinktoną, tai norėjau pa
matyt, kaip jis išrodo. Mat 
jis neprastas žmogus, vaike, 
ba yra buvęs prie šventojo 
tėvo! Taigi aš ir nuvykau i 
Naujorką pažiūrėt, kaip jis 
lips nuo šipo. O pinigu ant 
treino neturėjau, 1 
pėsčias iš Saubostono i Nau
jorką ir paskui atgal su-

dvi nedėlios laiko. Matai, 
Maike. kaip man rupi tautos 
reikalai!

—Na. ir kaipgi tau patiko 
naujas atstovas?

—Labai poniškai išrodo. 
Regli džentelmanas. Jes, 
Maike, dabar tai jau nepra
žus lietuviškas narodas, ka-i 
da tokie dideli ponai, prie 
švento tėvo sėdėję, o nesi- 
sarmatija lietuviškai kalbė
ti ir už Lietuvą užstoti. Aš 
žinau, Maike, kad cicilis- 
tams tas nepatinka, ba jus 
esat žydberniai ir Lietuvos 
nemylit. Ale Dievas ir pane
lė švenčiausia myli Lietuvą 
ir padeda jai. O tai vis va- 
luk to, vaike, kad Lietuva 
yra katalikiškas kontras, 
turi daug kunigų, stato baž
nyčias, klioštorius, užlaiko ; 
pasilikus ir žydams neapsi- 
leidžia.

—Palauk, tėve, tu čia Į 
klysti. Visų pirma aš tau 
pasakysiu, jog lietuviams 
visai nėra ko džiaugtis, kad 
pas juos atsirandą ponų, 
nes kiekvienas ponas reiš
kia žmonių skriaudą. Bet 
da labiau nėra ko džiaugtis 

iš to, kad Lietuva siunčia 
savo atstovus pas "šventąjį 
tėvą.” Vienas dalykas, jis 
nėra joks tėvas, o antras, 
jis nėra joks šventas. Jis 
yra viduramžių liekana ir 
praktiškame gyvenime jis 
visai nereikalingas. Jei Lie
tuvos valdžia jį da pripažįs
ta ir randa reikalingu už
laikyti prie jo savo atstovą, 
tai reiškia, jog ji tebėra da 
tiek atsilikus nuo progreso, 
kad negali da pasiliuosuoti 
nuo viduramžių dvasios. 
Tai tiek apie tą "šventąjį tė

vą.” Dabar kita tavo klaida, 
tėve. Tu sakai, kad Lietuvai 
sekasi, nes ji yra katalikiš
ka šalis.

—Šiur, Maike!
—Nebūk toks ’’šiur,” tė

ve. Taip visai nėra. Katali
kiškos šalįs visur yra atsili-

Meksiką. Aš kalbu apie Lie-Į/J? ^ociscenos

tuvą.
—Gerai, tėve, galim palv-Į^ 

ginti ir Lietuvą su jos kai- - 
mynėmis. Paimk Prūsų lie
tuvius ir Lietuvos lietuvius: į 
vieni jų protestonai, kiti ka-i 
talikai. Ir jei juos palygin
si, tuojaus pamatysi, kad! 
protestonai daug geriau gy
vena už katalikus.

—Ale ar tu žinai, vaike. 
I kodėl Prūsų lietuviai geriau 
įgyvena? Todėl, kad tenai 

1 geresnis parėtkas. Lietuva 
buvo po ruskiu ir užtai ne
galėjo aukštai pakilti.

—Bet Latvija, tėve, taip 
pat buvo po Rusijos valdžia 
ir nemažiau buvo spaudžia
ma. kaip Lietuva, o betgi 
latviai dešimtį sykių geriau 
gyveno negu lietuviai. Pa
imk estus arba finus, kurie 
taipgi yra protestonai, ir 
pas juos pamatysi progreso.5 
O paimk katalikiškus len-i 
kus, ir tuojaus pamatysi 
tamsunus. Taigi šitie fak
tai parodo, kad tu, tėve, 
nepažįsti pasaulio, kuomet 
tu tvirtini, kad katalikiškai 
Lietuvai Dievas padeda.

—Tai tu. Maike, eini už 
protestonus?

—Ne, tėve, aš neinu už 
jokį tikėjimą. Mano Įsitiki
nimu. kiekvienas tikėjimas i 
stabdo žmonijos progresą: 
bet katalikybė stabdo jį I 
daugiau, nes ji yra atžagar
ei viškesnė. Todėl visos ka
talikiškos šalįs ir yra dau- 

kusios nuo progreso ir joms giau atsilikusios nuo civili- 
daug prasčiau sekasi, negu zacijos.

I

I
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Ihraii Ą, Boi/l Versta ii rus'į kalius. —————

Amatninkų pavergimas. Gaminimo
i priemonės.

Mes tik ką matėm, kaip žemdirbys—ga

mintojas virto darbo rankomis dvarininkui. 

Dabar pažiūrėsim, kad ginami javai... tam 

pačiam dvarininkui.

Pirmaisiais laikais mažosioms bendruo

menėms sunkoka būdavo. Maisto mažai 

bendruomenei šiaip ar taip užtekdavo, bet 

nuo pavojaus apsisaugoti jai sunku buvo. 

Priešai dažnai ją Įveikdavo ir plėšdavo ją 

kaip Įmanydami. Kad kiek nors apsidraus

ti nuo tokių nelaimių, mažosios bendruome

nės turėjo griebtis bendradarbiavimo, ly

giai kaip senovėje atskiri laukiniai žmonės. 

Bendradarbiavimas jungė atskirus lauki

nius žmones, dabar gi tas pats bendradar

biavimas jungia keliatą nedidelių bendruo

menių i vieną didelę, sudaro miestą. (Se

niau miestai būdavo tie patys kaimai, tik

tai didesni ir aptverti siena arba giliu grio* 

viu, kad sunkiau būt Įsiveržti visokiems už
kariautojams. Vertėjas.) Dideliam žmonių 

skaičiui lengviau būdavo gintis, nekaip ma

žoms išsimėčiusioms bendruomenėms:

Aplink miestą susidaro priemiesčiai—-ma

žos bendruomenės, kurių gyventojai pavo
jui ištikus, slepiasi mieste. Dėl darbo pasi

skirstymo kiekvienoj bendruomenėj atsi

randa amatninkų; siuvėjų, kurpių, kalvių 

ir t.t. Bet mažoj bendruomenėj amatninkų 

skaičius mažas. Jei bendruomenėj reikia 

vieno kabio, tai kiti kalviai turi imtis kito 

darbo arba atsitraukti iš bendruomenės. 

Kas kita mieste! Gyventojų jame daug. 
Be to, aplinkinės bendruomenės eina mies

tan mainyti savo prekes, čia didelis visokių 

amatų išdirbimų reikalavimas. Dėlto visi 
amatninkai spraudžiasi i miestą: tiktai 

mieste išsivysto visoki amatai. Kiekvienas 

amatininkas turi turėti visus jam reikalin- 

. gus Įrankius, turi turėti lėšų nusipirkti me- 

. džiagos dirbiniams, žodžiu, tur turėti, kaip 

mokslininkai sako.gaminimo priemones.
Ateina miestan, pavyzdžiui koks nors 

amatininkas; jis turi su savim visus Įran- 

. kius ir greit Įsitaiso dirbtuvę ir pradeda 

. dirbti. Darbininkas jis geras ir gyvena ne 

. blogai. Bet štai atsitinka jam nelaimė: jis 

paslydo ir išsisuko koją. Dirbti nėra gali

mybės, o valgyti reikia. Tuomet suvalgo jis 

visa ką buvo susitaupęs juodajai dienai, o 

dirbti vis dar negalima. Ką gi toliau dary

ti? Tenka parduoti Įrankius. Sunku jam 

su jaisiais skirtis, bet nieko nepadarysi. Iš

gulėjo jis sirgdamas keliatą mėnesių ir kai 

pagaliau atsikėlė, visa buvo pravalgyta—ir 
taupinys, ir Įrankiai. Dirbti nėra kuo. Ei

na jis Į savo pažįstamą šaltkalvi (jis taip 

pat buvo šaltkalvis) ir prašo paskolinti jam 

savo Įrankių ir perduoti koki nors darbą, 

juo labiau, kad tasai visuomet buvo užsaky

mais užsivertęs. Deja, pažįstamasis jo šalt

kalvis pasirodė esąs ”iš gudresniųjų.’’ Jis 

tuojau sumetė ir sako pasveikusiam: ”Ne, 

mielasis, Įrankių aš tau neduosiu. O štai 

ką aš tau galiu patarti. Užsakymų pas ma

ne daug, stok ir dirbk. Aš tau mokėsiu, 

kiek reikės, bet prekės, kurias tu padirbsi, 

bus mano!’’ Labai gerai suprato musų šalt
kalvis, kur suka jojo pažįstamasis, bet ką 

padarysi: negi gyvas žemėn lįs. Ir stojo jis 

dirbti pas savo apsukrųjį pažįstamą. Gud

ruolis ne veltui pradėjo visą šitą painų rei

kalą. Jis iš savo darbininko gaudavo pelną. 

Dėl pelno jis dar labiau pamėgo svetimą 

darbą. Ir ėmė jis jieškoti daugiau tokių 
šaltkalvių, kurie dėl kokių nors priežasčių 

neteko savo Įrankių. .Jieškojo ir kvietė pas 
save dirbti. Ir surado, daug surado, nes ar 

maža gi būva visokių nelaimingų atsitiki

mų, kurie darbininką žmogų visam gyveni

mui iš vėžių išmuša? Vienas šaltkalvis su 

degė, liko plikas, kaip tilvikas, kitą apvogė, 

trečias, kokio nors žiauraus valdovo perse

kiojamas, atkeliavo iš kitos bendruomenės, 

ir t.t.

(Tąsa) 
Baudžiava.

Ilgainiui daug priviso kunigaikščių. 
Ankšta jiems pasidarė žemėje. Pradėjo jie 

tarp savęs kariauti. Ilgus amžius kariavo. 

Upėmis liejosi žmonių kraujas. Viskas ny
ko. žmonės pradėjo bėgti, kur Įmanydami. 

Pagaliau vienam kunigaikščiui pavyko nu

galėti visus kitus. Nugalėtieji kunigaikš

čiai pripažino jį vyriausiuoju kunigaikščiu. 

Nugalėtojas skaitė visą kraštą su visais 

žmonėmis ir jų turtais savo nuosavybe. 

Dar pirmiau kunigaikščiai buvo Įpratę da

lyti savo ištikimiems tarnams žemes iržmo 

nes, ant tų žemiu gyvenančius. Gavusis že

mę kunigaikštis ar šiaip bajoras, turėjo 

duoti duoklę savo aukštesniam valdovui, 
šis dar aukštesniam ir t.t. Aišku, kad nuo 

to kentė tiktai valstietis. Kada Įsivyravo 

vyriausias kunigaikštis (arba karalius, ca

ras ir t.t.), jis taip pat dalijo jam kuo nors 

užsitarnavusiems bajorams didžiausius že

mės plotus. Bajorai už tai turėjo karo me

tu pristatyti tam tikrą kareivių skaičių ir 

mokėti valstybės iždan mokesčius. O bajo

rai stengėsi kiek galėdami spausti valstie

čius, kad valstybės iždan Įnešus ir patiems 

liktų. O kad valstiečiai nebėgtų nuo bajorų 

žemių, kunigaikščiai arba karaliai pasirū

pindavo išleisti tam tikrus Įstatymus, ku

riais buvo draudžiama valstiečiams persi

kelti iš vienos vietos kiton. Ir taip prasidė

jo baudžiava, kuri tęsėsi ilgus šimtus metų.

Ne vieną kartą liaudis sukildavo prieš sa

vo engėjus. Bet ji kovojo išsisklaidžius, ne-i 

suglaustomis jiegomis, todėl engėjai visuo-' 

met nugalėdavo. Juras valstiečių kraujo 

praliejo visoki kuingaikščiai, karaliai. 

Kraujuose jie skandino liaudies nepasiten

kinimą ir maištą. 1861 metais tapo panai

kinta baudžiava. (Lietuvoj panaikinta 18- 

63 m.) Pripažinta valstiečius laisvais žmo

nėmis esant, šventė prasidėjo visoj Rusi

joj. (Ir Lietuvoj.) Gyrė žmoneliai ir garbi

no carą, kuris grąžino valstiečiams jųjų 

laisvę... Na, o kaip žemė? Ta žemė, kurią 

valstiečiai krauju ir prakaitu liejo, ta žemė,

i

1' • ■ » ipo pavienis narys.
, - , j Tai yra grynas melas. Aš 

niekuomet prie tos kuopos
. nesis. 
! jo i' 
i kimo. 
Į Buvo v 
! prie 
šiau 

‘ das -Tan 
nes. kai 

| čiau, o 
i rius šii. 
ka nors 
na parašyčiau, šliakio pra
šymą as išpildžiau ir ši-tą 
parašiau. Bet prie jų kuo
pos niekados neprisidėjau ir 
kaip. > ; avienis narys taip 
pat prie ju "partijos” nepri- 

1 guliu. Taigi be reikalo jie 
giriasi.

Toliaus "Sandara” rašo, 
buk aš pasakęs, kad lietuviai 
turi priimti "svetimą kultū
rą." Tai yra kitas melas. 
Tegul ii prirodo, kur. kada 

i ir kam aš taip sakiau! O jei 
Į ji neguli to prirodyt, tai te
gul bent pasako, iš kur ji, 
tokias nesąmones iškasa.

Aš niekj panašaus nesu !kuri nuo amžių valstiečiams priklausė— 
niekam sakęs ir negalėjau' 
sakyti, nes tai butų priešin
ga mano nusistatymui. Aš 
esu pasakęs tiktai štai ką: 
jei amerikiečiai duoda mums 
pagalbos švietimo ir kultū
ros darbą dirbant, tai mes 
ta pagalba turime pasinau
doti. Taigi tegul "Sandara” 
dalykų nekraipo ir savo 
skaitytojų melagingomis ži
niomis nemaitina.

B. F. Kubilius.

Tai yra grynas melas. Aš 
tioniet prie tos kuopos 
Jaudžiau, taigi negalė- 

mti is : s pusės ir pareiš- 
kad ji manęs nenori. 
Įsai priešingai: ne aš 

-ar .ariečių kuopos pra- 
i. d sandariečių va- 

lauskutis prašė mą- 
aš prie jų prisidė- 
Sandaros” redakto- 
kys prašė, kad aš 

sandariečių orga- 

•yčiau.
L t

c<

cl.

PAGIMDĖ 1 KŪDIKIUS
Baltimore. Md.—Čia gy

vena tūlas Witting su pačia, 
kuriedu iki šiol turėjo 8 
vaikus. Dabar ant syk pas 
juos atsirado 12 mažų. Mat 
atsilankė anądien garnys ir 

; paliko AVittingienei ant syk 
4 kūdiki

!

LLEN'A EN'DZELIITĖ. jaun.i ^'orcotcri<> lakštingala* 
puikiai pasižymėjo savo dainavimu 17 j. vasario Mokslo 

ja mokina garsi 
Bostono dainininkė—mokytoja p-lė Joscphine Knight. Bostono 
lietuviai stebisi Endzeliutės takntu.

ri
Draugijos koncerte. So. Bostone.

17 
Dainav inio

i

ku-

kam ji teko? O ją ar išliuosavo iš dvarinin

kų ir ar atidavė valstiečiams? Ne! Žemę 

pripažino dvarininkų nuosavybe ir liepė 

; valstiečiams išsipirkti. Tai gal nors visą 

žemę, kurią valstiečiai dirbo, jiems atidavė 

išsipirkti? Kur tau! O ką tuomet dvari

ninkai butų veikę? Gudriai įtaisė. Dvari

ninkai atskyrė valstiečiams blogiausią že

mę ir liepė išsipirkti, o sau pasiliko pačią 

geriausią, derlingiausią žemę.
Valstiečiams davė žemės tiek, kad jie ne

turėtų ką veikti ant jos. Maža buvo žemės 
ir valstiečiams reikėjo nuomoti iš dvarinin

kų. Žmonių skaičius augo, dėliai to žemės 
dar mažiau darėsi. O kadangi kas metai 

vis didėja visoki valstybiniai mokesčiai, 

valstiečiai išsiversti negalėdavo ir būdavo 

priversti išsižadėti savųjų sklypų. Visa ką 

valstietis uždirbo savajame sklype, valdžion 

ėjo, pats gi jis turėjo badu mirti. Ir štai, 

kaip ir pirmaisiais laikais, žmonės priversti 

buvo bėgti nuo savo žemės, kurią žlėbojo 

visoki siurbėlės—buožės arba tie patys dva

rininkai. Bet kur gi dingti tiems, kurie nuo 

savo žemės atsitraukė? Neužimtų tuščių 

vietų dabar jau nebėr, negalima kurti lais
vųjų bendruomenių. Nėr kur pasislėpti nuo 

dvarininkų ir ponų jungo. Ir noroms neno- 
roms bežemiai valstiečiai turi eiti Į dvarą 

kumiečiais arba pasitaikius fabrikan pasto
ti. Baisi bado šmėkla žiuri Į bežemio vals

tiečio akis ir vyto jį veja Į fabrikanto arba 

dvarininko pinkles, kurie išsižioję jų tik ir 

laukia. Pastojęs dvaran valstietis dirba tą 

pat žemę, kurią nuo senu senovės dirbo tos 

pačios valstiečio rankos. Bet jojo darbo 

vaisiai tenka ne jam, o eina į dvarininko ' 

klėtis. Kumiečiui gi lieka niekingas darbo 

užmokesnis, kurio vos-ne-vos užtenka, kad 

jis su savo šeimyna badu nemirtų. Štai dėl ] 

ko žemvaldys—dvarininkas rinkoje par

duoda javus, r.vrs jis ir visai nedirba, o 

valstietis 
ninkui, savo darbo rankas, kuriomis dirba

mi ir auginami javai... tam pačiam dvari

ninkui.

kumetis parduoda jam, dvari-

(Toliau bus)

♦ * r
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KORESPONDENCIJOS.
COLLINSVILLE, ILL.

Nelaimė anglių kasyklose.
28 d. sausio ryte tapo už

muštas anglių kasyklose lie
tuvis Antanas Mockaitis. 
Jis dirbo kasykloj Lumaghi 
No. 2. Atėjęs iš ryto Į dar
bą jis nuėjo pasiimti savo 
Įrankių. Tuo tarpu iš vir
šaus puolė didelis anglies 
sluogsnis ir užmušė Antaną

SEATTLE, WASH. 
Mirė Alfonsas Meškiukas.
Pradžioj šio mėnesio čia 

pasimirė jaunas lietuvis Al
fonsas Meškunas, sulaukęs, 
vos 1G metų amžiaus. Sirgo 
miegamąja liga, išmiegojo 
iš eilės du mėnesiu. Dakta
ras sako, kad tą ligą gavo 
nuo persišaldymo.

Velionis buvo gimęs ir
ant vietos. Velionis buvo 43 jįu^s dide-

metų amžiaus, nevedęs, pa
ėjo iš Kauno rėdybos, Tau
ragės apsk.

Lumaghi No. 2 kasykla, 
kur Antanas buvo užmuštas, 
yra nelaimingiausia kasyk
la visoj apielinkėj, nes joj 
daugiausia nelaimių atsitin
ka. Beveik nėra to mėne
sio, kad kas nors nebūtų čia 
užmuštas ir nėra tos dienos, 
kad kas nors nebūtų sužeis
tas. O tai vis kompanijos

liame nubudime tėvus ir tris 
seseris.

Darbai šiuo laiku čia eina 
plastai. Patartina darbi
ninkams iš kitur nevažiuoti 
darbo jieškoti i vakarines 
valstijas.

Pr. Bakševičius.

MATHER. PA.
Apie lietuvius ir darbus.
Nors Rietuvių čia yra ne-

svarbu vartoti šviežią.

hTourdine
ums 
patartina 
pasirinkt 
geriausia

Pajieškau apsivediniui merginos 
arba našlėj-, tarp 25 ir metų. Tla- 
te. aių žinių klauskite laišku.

F- K.
i66 E. 117 St., New York—Brons. 

N. Y’.

Pajieškau apsivediniui merginos 
arba našles, esu suaugės, stipius vy
ras, ::8 metu amžiaus. Jaunesnė kaip 
:» metu neatsišaukite. Jeigu norit 
gerą vyrą t . . ' ’ .
jaus, atsukytna duosiu kiekvienai.

-ni gaut, rašykite luušką tuo- 
iLtsukvma dųtksių kiekvienai, 

-f. VARKAGIR1S
Gen. l’elivt'ry, San Franeisco. Calif.

Pajieškau apsivediniui merginos 
nuo X? iki 28 metu amžiaus, kad bu
tų gerriį atrodanti ir linksmo budo. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti ir 
paveikslą, atsakymą duosiu kiekvie
nai. As esu vaikinas, turiu gerą dar- 
bq. gražią mašinų ir pinigų, tik ne
turiu sau drauges. Taigi meldžiu at
sišaukti. Kuri pirmesnė, ta bus lai
mingesne. W. F. Z.
904 Mound SU. Springfield, Ohio.

x / UCT1 \ lo lYVll1 LzdllL ĮvO ii , • ,•kaltė, kad kasvkla nėra tin- dau«- V tle »ve-

karnai pnziureta.
Pasaulio Pilietis.

na nesutikime. Nėra tarp 
musų brolių vienybės ir su
tarimo. kaip turėtų būti.

Darbai mainose šiuo tar
pu eina labai gerai. I)irba-SCOTTVILLE, M1CH.

Dar apie Mikalauskienės ima kasdien ir neapsidirba- 
mirtį. įma. Iš kitur pribuvusiems

darbininkams darbas nesun

kų gauti. A. N.

mirtį.
Užpereitam”Keleivio"nu- 

merv buvau rašęs, kad Ona 
Mikalauskienė, norėdama 
prakurti pečių, vieton kero- 
sino paėmė blekinę su gaso- 
linu ir pylė i pečių; gąsdi
nąs ekspliodavo ir mirtinai 
apdegino Mikalauskienę, ku
ri didelėse kančiose mirė. 
Dabar paaiškėjo, kad eks
pliodavo ne gasolinas, bet

I
I
i

L. D. L. D. Reikalai
Kuopų atydai.

Kadangi knyga, kuri bus 
duodama LDLD nariams už 
1923 metus, neužilgo bus ga- 

• - . , , . ■. .tava ir reikės išsiuntinėti
tad geistina butų 

Ey3." kad visos tos kuopos, kurios 
smarki. (jar neprisiuntė narių mo- 

’ kesčių i Centrą, tuojaus tai 
padarytų. šiame reikale, 
žinoma, turėtų pasidarbuoti 
kuopų komitetai. .

Knyga, kurią nariai gaus

Mikalauskienė virė, 
pliozija buvo taip : 
kad net stuba sukraipė.

Scottvillictis.

CROSBY. MINN.
Vanduo užsėmė mainas.' 

žuvo 42 darbininkai.
Vietinėse geležies rudos

CVFIk ATAę svarbu vartoti šviežią, sva-; 
O V 1 V/O iru pieną, ir visuomet reikia

KAMPELIS.
pieną švariai ir šaltai laiky 
ti.

BKl’DAI PLAUKUOSE.

Pajieškau apsivediniui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 35 metų. Aš 
< su 35 metu. Kam nereikalinga nera- 
šinėkit 1 RASK .1. MAD1SON

GOS W. l’ederal St., Youngstovn, O. V
AIKO sveikata la

biausia priklauso 
nuo maisto kuri jam 
duodi. Lai nei viena 
motina nebando eks

perimentuoti.

Straukaitė, pajieškau 
s Bronislovo Lenkšo. -lis 
d Moarland moinose, o da
nu kur jis randasi. Aš ne- 

■tvaziavau iš Lietuvos ir turiu 
Kas butu gird'jy.; 

jį. meldžiu man pranešti 
l;;i atsišaukia šiuo adresu:

JIESS1E Sl RAUt KAS 
U So. Statė St.. Chicagv,

j sav o dėdė
'«lirV> \Vc.-
1 bar nežilu
j senai
i svarbiu naujienų 
apie 
pats

arpą
! i 
j

PIENAS IK ŠEIMYNA. 
Vartokite pieną liuosai.
Kvorta j.tjno kasdien 

kiekvienam vaikui neper- 
daug, ir kiekvienas vaikas 
turėtų gerti nemažiaus pus- 
kvortės ant dienos. Pienas, 
duoda vaikams progą Įgyti 
sveikatą. Pienas padeda 
.jiems užaugti, būt sveiku ir 
turėti stiprų, gyvą kūną. 
Užaugę žmonės irgi ras,, 
jog pienas ir jiems reikalin
gas, ir senatvėje, kada rei
kalinga gero maisto. P^nas. utėles, bet ?

• jei glindos nevisiškai išnai-j SCiC-.

PaprastaTbudas išnaikin- į ;

l’tėiės plaukuose yra 
priežastimi netik smarkaus 
niežėjimo ir nesmagumo 
asmeniui, bet kartais ne
šioja ir ligas, ypatingai šil
tinę.

Daug lenk iau išnaikinti i 
utėles vaikų galvose, negu i 
mergaičių. Vaikams galima' 

trumpai nukirpti plaukus,! 
gerai išplauti galvos odą iri 
utėlės išnyksta.

Svarbu išnaikinti netik, 
ir glindas, nes'

j Aš. Jurgis D ibiskas. jieskau savo 
švogerių V ineo Bur/.ilau.-ko ir Juozo 
Men'reviėiajs. jiedu ya gyvenę rpie 
21 m. atgal ŠkotijoJ-ilaniiitoue, da
bar jiedu randasi Amerikoje. Jie pa
tys, ar kiti, kurie apie juos žino, ma
lonėsit pranešti, už ką busiu dėti il
gas. JURGIS DUBLSKAS

13 Brandon Plaec, Dothvvell liaugh. 
(19) SėOtland.

Pajiešicau apsivediniui vaikino nuo 
."7 nvt’j amžiau ; iki 15, be skirtumo 
tikėjimo. Tari būti tamsių plaukų ir 
parit-urintis. Aš esu merginą 38 me
tų amžiaus ir turiu >avo namą. (9) 

Miss. M. Kaminskaitė
ĮSI3 2ud St., Eureka. Calif.

I

1‘ajieškau susipažinimui vaikinų, 
kurie gyvena netoli. New Verku arba 
kad ir iš toliau. Geistina, kad butu 
kiek pasiturinti, tarpe 25 ir 32 metų. 
Aš esu mergina 25 metų. Kadangi 
visados gyvenu tarp svetimtaučių, 
tai noiūčiau susipažinti su lietuviais.

L. .J. (9)
2D1 Main St.. \Vhite Piains. X. Y.

žindyk savo kūdiki, 
bet jei dėl kokiu 
nors priežasčių jūsų 
pienas išsenka, neri
zikuok maistais apie 
kuriuos nesi tikra.

Porden’s Eagle Pie
nas buvo priimtas 
kūdikių maistas per 
virš 60 metu. Jis yra 
gamtiškas maistas, 
kuomet motinos pie
nas neprieinamas. 
Gydytojai rekomen
duoja ji motinoms 
sunkiausiuose atve
juose.

REIKALAVIMAI.Onos Kučinskaitės, po 
vardo nežinau. Taipgi pa-|

Įmanu ir į Į,.t jauna našlė,
Jie paeina hs|kaip ;;0 metų. .

visu šeimynoj yra tik 
ra alga. Rašvkit:

PETKAS JAKAS 
3!0 Stephenson Avė Escanaba, Mich

Pajieškau
vyrui jos
jieškau pu-brolių
liaus Stupuru.
Raudėnų parapijos, Kuršėnų ...... 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

ST ANTSL AVA PUSTAIT Ė
1907 Statė St.. Scheneetady, X. Y. į

--------------------------- I
Marijonos Pūke- ; 

} lienės. Užpelkių kaimo, Zvdikų pun.p.

. • r.*
valse. ,;

REIK ALINO \ Lietuvė mergina ar- 
b:i jauna našlė*, turinti nedaugiau 

i, prie stubos darbo. Iš- 
’> žmonės. Ge

tą)

yra vienas iš geriausių val
gių. Pienas m a gintos, utėlės ve! atsiras,
lengvai suvirskomas ir turi 
svarbią maisto medžiagą. 
Ypatingai ligoniams pie
nas yra geriausias maistas.

Motinos, žindančios kūdi
kius, turėtų išgerti nors vie
ną kvortą pieno kasdien.

Gerkite pieną pastiprinimui 
kaulų, dantų ir raumenų.
Pienas turi savyje me

džiagą, kuri vadinama "pro- to aliejuje skuduro. Ant 
tein.” Ta medžiaga pastip- nakties galva turi būti ge- 
.rina raumenis ir kitas kūno rai apvyniota. Tą darant 
dalis. Pienas taipgi suteikia per dvi dienas ant trečios;

•reikia gerai niaukus išplau- 
musų kaulams, dantims ti. Tas visiškai išnaikins 

plaukų brudus. Vien tik 
yra glindos pasilieka plaukuose.

*?? metus. yra labai pui- kalkių, kurios yra reikalin-
Vietinėse geležies rudos ki. 1 ai yra istoriškas, veika- 

mainose Įvyko didelė nelai-'Įas- labai žingeidžiai para- 
mė. Ežero vanduo užsėmė sytas. Su paveikslais. 220 
mainas ir prigirdė 42 darbi-pakapių, 
ninku, šitokios nelaimės ga-Į. Tikiu,- kad šiuo daviniu

f

Įima buvo tikėtis senai, nes LI)LD. nariai bus pilnai pa
šale tų mainų buvo du dide- teę*yJ1\t£>a

Ii ežerai. Bekasant rudą ” 
pasikasta ir po ežerais, h , . „
štai ežero dugnas prakiuro gą—driek veikalą, apie 100 
ir užliejo ten dirbusius dar-.puslapių. Bet apie tai kitą 
bininkus. Išsigelbėjo tik ke- pakalbėsime.
turi darbininkai, kurie dir- tūlas _ laikas atgal
bo ant šafto. Tie darbinin- buvo, išsiuntinėta LDLD fi
liai pasakoja, kad vandens nansine apyskaita už. tris

Už 1924 metus tikimės, 
Ir .kad LDIJD išleis savo kny-

Beje, tūlas laikas atg

i uz. tris 
__ _! buvo Kietus. Jeigu kurios kuopos 

kad jie vos ar. pavieniai neaplaikėte. tai 
suspėjo išbėgti ant viršaus reikalaukite pas Centro sek- 

šafto. Mainos turi 150 pėdų retcrių. 
gylio. Dabar kompanijai 
Įstatė i ežerą pompas ir ban
dys vandeni išpumpuot. Tik 
tada gal pasiseks išimti žu
vusių darbininkų lavonus.

Šiuose mamose dirbo aus-
Lietuvių

Įsiveržimas Į mainas 
toks smarkus, I

I

I reikalaukite pas Centro sek- 
I rptr.rin,

K. Matulianskas
51-5 N. Carrollton Avė.. 

Baltimore, Md.
I

ją žino, malonė.- pranešti.
DOMICĖLĖ PRJLGAUSKIENĖ 

liO »th St.. Su. Boston. Mass.
t i utėles mergaičių galvose 
yra prailgintas plaukų pa-' 
mirkymas vandenyje: bet i Pajukau kaimyno 
geriausias ir saugiausias i yiikspėdzH kaimo, 
būdas, tai vartojimas pa- ......... -
prasto kerosino arba petro 
leum. Nakčia reikia ištep- raiiri..
ti plaukus aliejum ir supinti Kauno -ūdylios, 
sykiu su šmoteliu pamirky- ii. “m

PARDAVIMAI

trijokai ir lenkai, 
nebuvo.

lietuvių 
Pavienių 

nėra. Jeigu kartais koks pa
vienis ir atvažiuoja iš miš
kų, tai kiek pabuvęs ir vėl 
išvažiuoja atgal.

Nesenai vieną lietuvių šei- 
vyro Kastancija Kiškienė. 
palikdama 5 kūdikius. Ji iš
važiavo su savo meilužiu 

Jonu Kibartu.
Tai matot, kokios naujie

nos pas mus. ‘
F. M.

Hibbing, Minn. 
yra 3 šeimynos.

Redakcijos Atsakymai.
J. Rukštala. Tamstos pri

siųsto galvosūkio sunaudot 
negalime.

Senam Clintoniečiui. .Jūsų 
korespondencija netilps, nes 
Įvardyta ypata užsigautu ir 
prasidėtų polemika.

Rockfordo Senberniui. Jū
sų korespondencija apie ve
dusiųjų nedorybes netilps. 
Tokius žodžius galima var
toti tik saliune, o ne laik
raštyje.

gos 
ir kitoms kūno dalims,

Protein ir kalkės 
svarbus atitaisymui kaulų, Geriausias būdas prašalinti 
raumenų ir kitų kūno dalių, jas tai vartojant senoviškas 
kurios būna susilpnintos ir 
sunaudotos kasdieniniame 
gyvenime. Geri raumenjs ir 
stiprus gerai suformuoti 
kaulai ir dantis yra reikalin
gi kunui. taip pat kaip gera 
medžiaga yra reikalinga ge
ram inžinui. Stiprus, sveiki 
dantis yra sveikatos ženk
las.

Vaisiai, augmenis, grudai 
ir jų produktai, kiaušiniai, 
sviestas ir maža dalis svei
kų riebumų, turėtų būti var
tojami vaikų maitinime. Ne
reikia atimti pieną nuo val
gio. kuomet augusieji vai
kai reikalauja mėsos ir duo
nos.

Pienas duoda du trečdaliu 
kalkių daugiau, negu kiti } 
valgiai. Be kalkių negali 
būti sveiki kaulai ir dantis.

Nevartok perdaug saldai- i<kins iums 
mų ir saldumynų, nes ųe ‘ 
sumažina norą kitiems val
giams.

Pienas padės užaugti ir būti
sveiku.

Nesenai buvo surasta, 
kad dar prie tų maisto me-

Juozo Nevulio, ĮąL 
, Suvalkų gub. Ma- 

vra svarbus rv>ka- 
las. JOHN ‘ ŽILINSKAS

'3116 Leuschner av.. Hamtramck. Mieli adresu: 
I______________________________________ j '0 Perry

Pajieškau dėdės Kazimiero Seienio, 
š Telšių apsk. iš J: >ia- 
> "irdėjau kad gyvena 

i Meldžiu atsišaukti arba' 
.1 žinaniic’i man pranešti, už ka busiu 
labai dėdingas. EDVARDAS l.U.ril-1 
KIS, II. F. D. 2, .Marce:., N. Y.

į PARSIDUODA PIGIAI
Pilnas JYilruimio įrengimą: 1 sta- 

", šiokeisas, registeris. aisbaksis ir 
kiti visi reikalingi dalykai parsiduo- 

1 d- laba; nigiai. nes priverstas buvo 
apleisti krautuvę. Atsišaukit šiuo 

.M. DALTON (91
Avė.. Stoughton, Mass.

Pajieškau Antano Kičyno, Kauno 
rūdybos, Mažeikių apskričio, V iekš- 
nių valse., Krakių kaimo. Meldžiu 
žinančių jo adresą man prisiųsti. Aš 
norėčiau susirašyti, arba tamsta pats 

1 atsišauk ant šito adreso:
1 URŠULĖ SŪRIUENĖ, P. O. Dox 72 

Bridgewater, Mass.

_ I toI —

GREAT NECK, L. 1., N. Y.
PARSIDUODA N AMAS Sl 

G KOSĖK .N E.
Parsiduoda s kambariu 

drauge su groserne. dailioj vietoj, 
apgyventoj lietuviais. lenkais ir ru
sais. po visa namą elektra, gesai ir 
telefoną®. Parsiduoda pigiai su ma
žu įnešimu. Priežastis pardavimo, 
savininkių’ važiuoja i Lietuvą.

ZUZANA SAHKH
11S Elnį Point Avė.. 

Gresi Neck. L. I- N. Y.
Telephone 683-J

Jei nežinai kaip var
toti E a g I e Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas. Kū
dikiu Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.

namas
THE BORDEN COMBKf 
BonteutHdsį. NevrYoik

M1LFORD, MASS. 
Nelaime su automobilium.

Nesenai vieną lietuvių šei 
myną čionai patiko nelaimė. 
Vaclovas Kašėta įu savo 
šeimyna važiavo pas broli 
pasisvečiuoti. Bevažiuojant 
automobilis apvirto ir sužei
dė penkias vpatas. Keturio
likos metų mergaitei nu
laužtas šonkaulis, o Vaclo
vui Kašėtai labai sudaužyta 
galva. Kiti irgi mažiau ar 
daugiau sužeisti. Nežinia 
ar visi pasveiks. Tai mat 

ką daro neatsargumas.

PRANEŠIMAS APIE LA TOU- 
RAINE KAVOS KAINŲ 

PAKĖLIMĄ.
Per paskutinius kelis mėne

sius kavos marketas nuolat ki
lo. Kavos kainų kilimas pri
klauso niro dviejų priežasčių, t. 
y. nuo padidėjimo kavos varto
tojų ir nuo kavos neužderėjimo. 
I>a Touraine Kava, kuri skaito
ma kaųx> geriausia, pakilo po 3c. 
ant svaro.

Pradedant su 11d. vasario š. 
m. La Touraine Kavos kainos 
yra tokios:

Ixi Touraine kava parsidavi- 
nės svaras po 48c., pusė svaro 
po 25c.

W. S. (ILINBY COMPANY
J.M. Boston. New Y ork, Chicago.

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIU TAISYTOJAS, 

i’aisau visokius laikrodžius Sieių- 
ir Kišeninius prieinamiausi* 
Reikale kreipkitės š.tc adresų! 

CHAS VINGKAITIS (25)
6(1 G SI.. So. BOSTON, MASS.

PARSIDUODA
.Minkštų gėrimų ir Fruktų krautu

ve ir Sudės darymo fabrikas. 1 Liq- 
; iš i.iviuvus paeina iš Skuodo, uad carboretcr, 2 crown masinos. ' 

' , Kauno gub. Yra trekas ir visi reikalingi daiktai <iel 
dirbtuvės. Apgyventa vieta lietuviais 
ir lenkais; randa pigi-mėnesiui 35 

Priežastis pardavimo—einu

, . . , ... . Pajicškume Uruliu Uurnininku Pluš-
tankias sukas Šiltame Uksu- kio, seniau gyveno apie Davvson, Nc\v 
se pamirkytas. Me.vico; _ ’ ’ ’

__________ _ ________________________ ■ Kretingos apsk., Kauno gub. 
svarbus reikalas, atsišaukit.

Emilija ir Barbora Pluškytės 
8029 Iiariey av.,W. Rhiladelphia, l’a. doleriai.

______________________ ’ kitan biznin.
NASHUA BOTTLING & FRUIT CO 

56 High St.. Nasbua. N. H. (11 ■

Cl NARĮ) LINIJA PERVEŽĖ
225.612 PASAŽIERIŲ PER 

1923 MĖTI S.
Cunard Linija, kuri turi di

džiausius, greičiausius ir paran
kiausius laivus, praėjusiais me
tais pervežė daugiausia pasažie- 
riu. Visos linijos, krūvon sudė
jus, kurių Atlantiko patarnavi
me vra 20, išviso pervežė 976,- vaige i
o—‘ ■ 1 ■ J- ... nigiskat.bt-j pasazierius. vadinasi, tu- šviesaus 
nard Linija pervežė ketvirtdali akni ,.‘r

. . . . * augscio vra
viso pasažienų skaičiaus. Įap- ’ įso svarų-
____ __________________ ______ _________ na iš Graužėnų 

skrietu. Kauno rėdybęs, 
to save nevedusiu. Kas pirmas 
singai man apie jį praneš, tas gaus 

doleriu dovanų.
JULIJOX \ .IL RKšAITIENĖ 

ILS Elm I’oint Avė.. 
Great Ncck. L. L. X. \. 

Tel. Grea Xeck oS3-J

KENOSHA. \VIS. 
Lietuviu žiniai.

Jeigu kurie nori užsirašyti 
-'Keleivi” ar
i n formacijų apie apgarsinimus, 
arba knygų kainas.
pas musu generali agentą, o 

ant vietos.
adresas yra sekantis:

J. ELIJOšIUSj

ui u s 
kaina.

Parsiduoda Balandžiai.

Pajieškau Antano Kiisio, pirmiau, 
girdėjau, g'.’venu Mass. valstijoj. (9) : 

A XTAN AS V AICIEN AS 
Gumpus Pound Rd.. Ik»x 12, 

Peiliam. .S. II.’ 
i

y--5A' į

■ 'j

savo vyro Juczapo 
kuris prasišalino 12 J. 
m., palikdamas mane d'- 

nuskriausdanias pi
lis yra 26 metų amžiaus, 

veido, geltonų niaukų, rudu 
turi ilgą pakumpusią nosį, i 

5 pėdų ir 9 colių, sveria 
Is I ietuvos jis paci- 

kaimo, Veliuonos rp- 
Jis persisia- 

tei-l

(S),

šiaip kokių nors
, I

Klauskite
jis!

paeina 
. rnunes 
! apie 39 metų kaip 
! jau gyvena Chicagoj 

i(i.> Garden St.. Kenosha. M is. ipats '-
kaia 

|
I Į

kad dar prie tų maisto me
džiagų, su kuriomis mes ap-'atkurk 
sipažinę. kai-kurie maistai.ĮKreti.  ̂

įnimant pieną, turi kitas Amerikoj i.<?ven<> is met 
medžiagas, kurios reikalin-- 
gos normaliui augimui. Tos; 
medžiagos vadinamos “vita
minai." Jeigu musų mais
tas kunui neduoda jų, tai 
kūnas būna netinkamai 
maitinamas ir žmogus turi 
sirgti. Pienas turi vitaminą 
’’A’ (riebumų ištirpinimą),

i..- ---------- pienas,
pienas 

,.Ro 

ir’ 
. - - 1 ■ 

pienas ypatingai : 
vandens sutirpinimą 
Tie vitaminai būtinai!

ypatingai geras 
smetona ir sviestas; 
priduoda vitaminą 
(vandens sutirpinimą), 
šviežias pienas 
turi 
’’C ” 
reikalingi, pienas juos turi ir 
todėl yra būtinai reikalin
gas maistas kūdikiams ir 
augantiems vaikams.

Tik reikia atsiminti, jog

HARTFORD, CONN.
I IRMOS IK ŽEMĖ PARSIDUODA 

Bloomfield. --Pieno ir vaisių farma, 
akrai žemės. 25 akrai apvalytos, 

7 kambarių stuba. elektros šviesos, 
bėgantis vanduo. barnūs ir kiti bu- 
dinkai. 11 karvių. 2 arkliai, vištos. 
KM) obelių. Už pieną įeina per mėne
sį $295.00. Kaina $14.009. Jnešt $3,000 

iŠ akru farma—12 akrų apvalytos 
>.< mes, 20 minutų eit iki miestui. 5 
kambariu stuba. nauja barnė, rišti-, 

i ninkas, arklys, karvė, vištos ir visoki 
farmos trankiai.
ti $1.500.

Litehfield—100 
kambariu stuba. 
ltai. visi farmos 
parduota tuojaus

i 2

kaina ?4,000. įne;

Lietuviški, iii 
sukom, versli-, 
niai balandžiai 
visokių spalvų. 
Ant orderio T>I1- 
siuiK-ru j visks 
dalis AmerHjoš, 
Su užk'.audtnu 
rašykit laiškus-.

r t2)

GEORGE BENDORA1T1S
520 VVilson St_ VVaterburv. Conn.

PATARMĖS MERGINOMS
. APIE LYTIES DALYKUS. .

Parašė M. H. Sangerienč.
Knyga papuošta tam tikrais par 

veikslais. Išleido F. J. Stropienė, pri
dėdama naudingų patarimų ir mote
rims.

Kurios da šitos knygos neturite 
tuojaus užsisakykit. Ji kainuoja $lJa 
Pinigus galima atsiųsti per rnoney 
erd' '-;'. arba įdėjus popierinį dolerį | 
laišką. Adrcsuokit taip:

MRS. V. RADAV1CH <—) 
506 N. Elhvood avė., Baltimore, M4.

akru žemės, 1<1
15 ralvijų. 2 ark- 
įrankiai. Turi hut 

Savininkas sutin- 
apmainvti ant miesto nuosavybei 

rhą ant morteičiaus.
VVindsor—Tabako ir paukščiu for

ma prie pat vieškelio ir gatvekarių, 
26 akrai žemės. 20 akrų apvalytos, 

Aukštos Pane- 2 šeimynų. 10 kambarių stuba. vis- 
’ , karšto oro šiluma.

5rdė-i ~ akrai tabako lauko. 2 arkliai. 2 
? apie1 karves, rištos, i'arnč, visoki farmos

’ ’ i, greitai panluodant kaina 
ęik’.OOO. įnešti $3.000.

Poouonock—1 akras žemes. G kam- 
I bariu stulia. elektros šviesos, miesto 

(pi'vrnduo. vištininkas, garadžius. Ka:- 
I na greitai parduodant $3,700. Jncsti 
: si,5oo.

Aš turiu ant pardavimo visokių
i farmų. kre'pkites pas mane, aš <iu >- 
j siu atsakymą ir paaiškinimą kiekvie
nam.

K. BAKSIIINSKIS
697 Main St.. Room 210. 

Hartford. Conn.,

Pajieškau Kazio Andriuškevičiau 
iš Kauno apsk. ...ur—vvo - ■

valsčiaus. Raumenų kaimo? įas moderniška, 
akrai A 

L;’ie'karvės, 
jrba ’ranktal 
rei-

Amerikoj.
. Jeigu ka: 

meldžiu man pranešti, 
iai atsišaukia, turiu svarbų

JOSEPII AN'DRIUSKEVIGE 
Rox 363. Silver Creek. 
Xew rhiladelphia. Pa.lamrence, mass

Mirė Kazimieras Drenis.
; .1. sausio čia pasimirė Kazinue-I

Drenis palipdamas motcn.yr, Burdzic„ė, pajieškau
i dideliame nubudime. Ve įo- i ___  i .i-i

a 12 i ‘ ”

II
i

Aš, Barbora Urnežaitė, pu vyrui 
...1 .... 1 savo tikro uč-

.... dės Leono Lopečinskio. Jis paeina iš 
metu amžiaus, paėjo is •la'ur.Jk<.s apsk.. K.dtinenų parapijos, 

’Skabuciti kaimo. Girdėjau, kad v ir-j 
i miau gyveno Scrantor., Pa. Meldžiu ; 
atsišaukti šiuo adresu: < 10) i

BARBORA BURDZIENĖ
:..0b Uiliiams St.. ’vVeslvillc. Ui. ■

Jicškau savo pusbrolių Juozapo ii'j 
Vinco Rindoku. paeina iš 

.miestelio. Taurage.' apsk. Amerikoje 
j ir v vena apie 15 ni. Senimus yra gy ve-j 
Inęs Chicago, Iii., dirbo Pullman Car, 
iCo.

-Jieškaii . avo draugu. 5 mco ir .va
žio Pūkių, Vainuto miestelio. Taura
gės apsk. Turiu labai svarinu reika
lų. .Jie natis lai atsišaukia, ar kas 

I žino malonės pranešti (10)
I’. S. RIXDOKAS

3932 F i r St.

• ■. - .Tauragės apsk..i miestelio,!
.........  _ 1S metų, prikinu
s. prie mukiu draugijų. Tipo p;> a: 
įlotas su didelėmis iž’.J1...5...’ 
tautišku kapiniu.

Į.ni būna jam lengva šios
žer.ielčl

Antanina Drcnienė.
Box 383, Lavrcnce, Yla. s.

^Ruffles

. r ai-
didelėmis iškilmėmis :mt

šalies ' 
j

Su. 12.

A. A JUOZAS PUSČIUS
Rugpiuėio 16 d., 1923 m., mii< J. 

Pėsčius. 37 metu amžiaus. Iš Lietu
vos paėjo Nonišių kaim.. Kuršėnų 
valse.. Raudėnų parap. Buvo geras 
ir nuolankus vaikmm-- ir daugelis ap
gailestavo ir palydėjo į kapus. Pali
ko velionis nuliudime seserį ir švo- 
geri V itsauską.

I<m»7 Statė St.. Schenectady. X. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
aa Pijais Stankevičiaus, Su- 
Įjuos: 6 melai atgal gyveno 

dabar, rodos, Michigane. 
• kas apie ii žino, teiksis 
Toriu svarbu reikalą.

KLEOPAS JANAUSKIS, ‘ 
. Brighton, Mass.

: aj 
valkų 
( olora <!• >.i 
Jis pa’s 
atsišaukti. . . —......

KLEOPAS JAN’AUSKIS '
71 Liucvh St “ ’ ’

APSIVEDIMAI

LIETI VIU LAISVĖS M) LĖTOJI’ 
DRAUGYSTĖ. MAVKEGAN. ILL.

Valdy ba:
Pirmininkas Vincentas Gabris.

726 McAllistcr Avė.. VVaukegan, 
Pagelbininkas Karolis Dimša,

716 Sth St.. VVaukegan. III. 
Užrašu lašt Konstantine Tautvais.

121S So. Lincoln St.. N. Chicago, III. 
Turtų rast. Antanas Salucka,

š H) Sth St., VVaukegan. Iii. 
Iždininkas Kazimieras Vaitekūnas.

72<> Sth St.. VVaukegan. 111.
Iždo globėjai: Jurgis Petraitis. 

!>07 So. Jackson St.. VVaukegan, III.;
Kristopas Pačiuiis.

s::2 So. Prescott St.. VVaukegan, III. 
Knygiai: Ambraziunas.

SIS So. Lincoln St.. VVaukegan. III.; 
Juozapas Lingeviėia.

lllo Porter St., VVaukegan. Iii. 
Maršalkos: Andrius DelTus,

1932 S. Victoria St. X. Chicago. Ilk; 
•Jonas Jokūbaitis,

17 Picidilly Court. VVaukegan, III. 
Susirinkimai atsibuna naskutin: ne-

1 valanda 
VVau-

III.

Trindamas su Ruffles 
1/ l-trinsi Pleiskanas Lauk.

*.»;r u: i’b-ikat.tj tiek
J •• d. -j.'i.i-i J is k juo

’ -k-i d.i š g;il-
•< i drabuži1 s. d ro n

r? k i-k\: ,in» Krti j<s 
r v s ncuj'b.ik.MD.ii niežti *.

tai 
ir; i

11; r*..-.
Ir tame 

Ruffks 
ęi.: :n komi! 
<iMviMii i p. 
k;.r»7 perų

■JJ

Rofri^s •-.i i 'ti iu n
Ruffles . r.i X

1 i Ui..’.

■ •; .i p;i - hipi A
■ ■. I • US Z'ii.ių pat - H 

kurie i.— .:rt*o f rmu'i.) A 
•Lt-.- j - i W
r Rufftes -tlieku su1. > A

III

I
I
I

us apsicedimui merginos
Ir- skirtumo tikėjimo,j

3i> metų. A.Š esu linksmo
iras, nevartoju svaigalų. į
žinių kreipkite- P'T laišką,'
duoriu kiekvienai. Kušy- dėldiem kiekvieno mene.oo.

Jrcsų: Mr. F. PILVICIL’S po nietu. T iuosyLės Svetaine)
•ris St., Putliam, Cem.. k<-^ux, Li

P.i mėčiok i t tartiką ! jtrinkit truiHjti 
Ruffles -3 • g-il.ort vdą

n<>M jau i^iųks. ttjonvt mtjdo- 
rts nuo karto ir Pięi• <ano* jv.« 
į r.i* i.uo’iirt nekankins! Tik 
bviik;:. Galima gauti aptieko&c;

Al). RICMTER & CO.
. 4th S’., Brooklvn. N. Y.

<id 
Obe. uJ

F.
10111*

ii
f



Litvinas \ jenamo .

< Tąsa i Marė.—Ką t
(Paaiškinime apie veikiančiu ypat 
tani numery nyko klaida. i;u! vėl

typus pere*.-
Kikartojaire.)

n r t n ns

-

Mares žili— Daili plaukai; 
Magdalenos ianist;s plaukai; 
Kristės geltoni plaukai;
.Alenos irgi gelsvi puikus plauks

< iri. Svuth Boston 3529 !
< Kc,-i<i. n<e As.-iita.iiH IIS.'u <
I S. N. Puisiute-Shalba «
< I.IET> VE '.K.TERIS
> ADVOKATĖ ;
Y 366 Broadnav, So. Bosui n. .Manu. ;
? Kuom 2. J

•A\X\X^\VAX’A\W

I IR Iš LIETUVOS 
Valdžios Laivu

Keliaukite liuosai 
ant didelių, grei
tu ir puikių Su
vienytų Valstijų 
valcziiM laivu
l asikla isl.it apie 
nauja 'ireviaktia- 
.3. Skirti'zi kam 
kai’ ii oel šeimy
nų ir porų. Ge- 

•nisis valgis ir 
Mandagus Tarnai, 
kambariai. Pasi

eniai ir 
i palogu-

Geriausi Automobiliai
Pigiai Parduodami

Dabar jau nereikia mokėti augštu kai
nu už geriausios rūšies automobilius. 
Su pagelta naujausios rūšies išradimu 
ir prietaisų Chevrolet pasiekė augščlau- 
si ir greičiausi automobiliu išdlrbimo 
laipsni, užtaigi pasidėkavoiant tokiam 
ekonominiam sutvarkymui jie gali taip 
pigiai parduoti. Chevrolet turi įtaisus, 
randamus lik pas augščiausios rūšies 
automobiliu.

štai deiko jūs galite pasididžiuoti
Chevrolet.

Tai yra Įtaisas.

ant S. V.

e

i S

ybr Lfonomicj! 7>a*l Iforfatim

I

rrK.'

sudčti- i

! Ji i
EXTRA«EXTRA! 215

l

b

vi

ki*-!

i

I

i

I
i

Rargenų _
plunksnų sampalu. (— >

American Fealher & PiMow Co. 
liepi. C.. Nashville. Ten n.

Srtįįiį

sudruūna kūnų ir. 
Jos apsaugoja nuo ’

V1,,r t pasidėk ateičių.

Į

'iis straipsnius kas sa-
1

\kiiU (oris

flagik'.kna.

K ris iė.—Tu

.Magdalena.

Kunigus.— l eve, danguose...

i-Magdidena.—Jis buvo mano mvlimasis i. 

aplcKJO HKiliO...

Kunigas.—Aš negalėjau su lavini apsives- 

i ii. Ir tuomet—ji mirė, ir bažnyčia mam 

pašai’i.ė.

Marė.— Pasaulis, tai mažas kambarėlis. Ii 

maža- langelis į dangų, gi jame 

žvakutė, o žmonės |iadarvti var 
jų pačią nuodėmių.

Magdalena.—Taip, ii

Marė.—Mano kūdikis i

A Iena (apkabinus K i istę) .• 

taip senos?

Kristė.—Taip, me:

Kunigas.-

.Magda'en

Alena

Kristė.—Dar
laistvti sa\

SUPER1OR
Ruudsšer

f. o. b. Flir.t
SCENA IV.

Alena ( įm ina nešina-žibalą i 

drebančiom rankom 1.—Čia 

vėse visur šviesu, gražu. A 

tė?
Kristė.—Aš čia. Alen! ( Eim 

ją. Alena Griežia degtuką i.

tei veidan. >
Alena.—Kodėl tu mane bučii

nau!
Kristė.Uždegk lempą, Alen 

Marė.—-Jos lempa, jos lempa 
na moteris, neturi žibalo.

Alena (uždegus lempą apkak

Ar tu eini už jo?
Marė.—Ji nedirbs daugiau. \

Alena.—Ne?
Kristė.—Aš nedžiovinsiu sav 
Marė (juokiai ir kalba prisil

Magdalenos, kuri nekantri; 
traukos).—Aš galiu daug 

kyti, daug.
Aier.a.—Ar tai Merkis?

Kriste.—Jam reikia manęs. 

Alena.—Vienas jaunas vai!

mane pabučiuoti, o aš jan -

Kodėl aš taip dariau?
Marė.—Klausk kito kvailio. E. pasaulis ga

na kvailas, kuriame bučki’} gali buti iki 

valiai.
Magdalena.—Ką tėvas Ambrc s.s pasakytų 

už tokią kalbą. Mare!
Kristė.—Čia mirties vieta! (S: lreba.) 

Marė.—Kunigai ir žmonės pi! inasi Dievu.
O šiandien vra daug danguj žmonių, ku- Kristė._aš jį suprantu ištolo.

gavietėj g

Magdaiena.- 

gsniai girdisi, ar ne?

.Mylimojo žingsniai atsiliepia 
čiuose laiptuose, vedančiose moterų 
din piima. negu ji pažįsta jį. Jos širdį 

išpuošta dol jo, ir kartais jo siela inein 
1 ją ii

Krist ė.- 
Marė.—Jisai vedęs, tėve, tas paliečia ir ju

mis !

Kristė.—Bet ji pamišus, vargšė, dainuoja 
ir linksma...

i .Marė.—Kad tai aš bučiau jauna! -Jis poetas, 

tėve!
Magdalena.—Jisai paliks savo žmoną ir kū

dikį bevardį...

Kristė.—Aš jį vadinsiu saldžiausiais var
dais. O! jie man plauks iš širdies gilu

mos! , . . •
Alena (prisispaudžia prie Kristės ir kalba 

jai į ausį).

Kunigas.—Kaip gali tokis. kaip aš. kalbėt’ 
į ją, brangus Tėve danguose?... (Stovi ir 

tyliai meldžiasi.)

M arė.—Danguose ?

Magdalena—Kalbėk, kaip tu man kalbėda 

vai apie vyro tvirtą meilę...

Kristė.—Tad meilė ir ateina, ir aš nepaisau 
kaip ji pastovi, žingsniai ant laiptų!(V 

si sužiūri ir klausosi, bet nieko nesigirdi.

Alena.—Ar tu girdi juos?

Kristė.—Gatvėse...

Alena.—Aš irgi lyg girdžiu. 

Kristė.—Jie turi ateiti pas tave, brangioji. 

Magdalena.—Aš ilgi girdėjau žingsnius ir 
vyro verksmą. —Nepaisančią moterį be 
kūdikio—aš girdėjau juos.

Marė.—Keturių vyrų žingsniai, tai buvo 

mano vyro, kuomet jis {icrsiskyrė su ma

nim. >
Kunigas.—Dieve Tėve! ii: Kristau Jo sunau, 

ir Marija Dievo motina, išgirskite mane 

ir pagelbėk]t man!
Kristė.—Dabar girdisi žingsniai! Merkis 

ateina pas manės! (Klausosi visi; kuni

gas painia Kristei už rankos, ji papurto 
galvą ir artinasi prie durų.)

Kunigas.—Mergele, klausyk! 

Kristė.—Aš girdžiu savo mylimąjį!

(Toliau bus)

i? 0, aš

A, gudri

i

I

Zl

se
į 
Į

i M-

ą Kristę).—

kati.
Ir

Ar mc-> ousimc

Jaunu dienu, 

i k dama prie 

klūkia per- 
alyku pasa-

—nėr

s pasuųzo 
burną.

rie gailisi jjanietę gyvybę.
Magdalena.—Daugi’je tokiu i -ta. Ka 

ant laiptų?

Kristė.—Gal tas, kuriam iiirl!.

Marė.—Arba mirtis! Tai ne. irdėti žings
niai! Bet aš esu girdėjus -. iltinės žings
nius. (Beldžia duris ir ineina kunigas.)

K r s d

Ar tėvas

SCENA V.
Kunigas.—Ar čia gnena Mar. ir Magdale

na?
Marė.—Taip, aš esu Marė.
Kunigas.—Tai palaimintas va.das ir palai

minti tie namai.
Alena (Pašviesina lempą).
Marė.—Nebuvau aš palaiminta.

Ambrozas tamstą atsiuntė?

Kunigas.—Ir jo laiminimus. -Jis serga. 
AKuta— Mes—mes manėm, kad tai ponas, 

kuriam mes dirbam, atlipa laiptais.
Marė.—Mes šitaip dirbam, kad galėtume 

gyventi pono garbei.
Magdalena (nuleidus galvą, žemu tonu).— 

Mare, Mare!
Kristė.—Ką tu kalbi, Mare?
Kunigas (staiga).—Kas čia kalbėjo?
Marė.—Jos yra kuomi jas matai, tėve. Toji 

tai Kristė, mano mirusios sesers duktė, 

o šitoji, tai Alena, kitur augus.
Magdalena (nepakeldama galvos nuo dar

bo).—Balsai grįžta prie manės po dauge

lio praeitų metų.
Marė.—Nekreipk domės, tėve. Užeina to

kie žodžiai laiks nuo laiko—dėl mus mi

rusių...
Magdalena.—Buk gera, Kriste. Uždengta 

praeitis, tai mirusi praeitis!
Kunigas (staga).—Kas čia kalbėjo?

Kristė.—Tai Magdalena....
Kunigas.—-Jos balsas skamba kaip—atbal

sis mano—mano dukters!
Magdalena (pažvelgus kunigui i akis bal-, 

šiai suklykia).—Dukters! O. Dieve!

Marė.—Kartais ji tokia, tėve.
Kristė (artindamosi).—Magdalen! 

Magdalena.—Kartais, kartais prisimenu.... 
Kunigas (agitatyviškai).—Moteriške, pa-' 

rodyk savo veidą!
Magdalena (pakeldama galvą).—Tai geres

nė, negu duktė!

Kunigas (eina artyn ir vėl atšoksta).— 
Mano Dieve! Tu... tu...

Magadlena.—Taip, tai a.š!

f

i

I

tus f. o b. i hnt, Alichigan 
rt<jr Roadster .... 
r>cr Tom r g .....
* or Coupe . ............
-ior Sedan ............
r.or 4-Pass. Coupe

o- Conn.-r . c,^| Cha»;s
rice Ociivery ........
:/ KxpretiS C.k'-s-»a

•r-.m kelias, per 3
Rotu rdumę, . it iš vii i kra-tų. 8

Lirruvos . 8
Pąvąitiniai išplatilciir.ai. Puikus 3 
parankumai. S

Mes nagelbstim išgauti rei- g 
ktiin<"is dokumentus (šelpimo 3 
afideivuns’. M.i-u reprezentan- g 
tai aprūpina pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai- 
gai kelionės. 9

Kainas ir laivų išplaukimus S 
pąsiunčiam ant paKilmlavimo. S 

Delei rezervavijų ir informa- C 
r jų kreipkitės prie faile vieno Jį 
vietinio agento arba į 8
HOLEANO AMERICAN LINE 5 
89 Stale Street. Lostcn. Mass. J

I 
i
i

dm i 
Dideli 
vaiksei 
i i'kyrau 
R Ui’.
Pres. Rooseveit Vus. 23. Bal. 19 
Pres. Hardin* Kovu 1. Kovo 29

W hsbmji.in ..buvo X, Eal. 5 
Amcrica i >v«. ią. Ea!. !)
Leęialhicn Kovo 22. .Bal. 12

flel informacijų rašykite:
United Statos Lmes

Ši ate S’reet Boston. .Mass
I-okuhai agentai vi uose miestuose 

laidantieji Operatoriai dėl 
t N1TED SI UES SiliPPING.. 

BO kRI.

Įvairus.
valgymo
•jimii Deny.-. Sočia: 
i i.amb.iriri. Vi.,.,!.

- busim labai seno.-. 

Magdalena, Magdalena!

.—-Jis ir aš buvome apdovanotais 

taip pasensiu?

yra laiko, bet tu neprivalai 

o kraujo be naudos.

Ką iųs kalbate, vaikeliai?

— Yra geriau buti turėjus

Kunigas.-

Magdatei 

maji. 

šaukė 
3? firč.__

rė.
Kunigas.—šitie vaikeliai...

Kristė.—Ar gali vaikai siūti mirm-iems 

c»tena.—Kriste! Laikvk mane dručh

na.
Aš pamenu savajį. bet Diev 
sau i tarpais.

Alano vyras mirė. Nusijuokė ir

As net tur- 
irdėjau jį pirm negu pažinau. 

-Su jo žingsniais ir vaiko žiu-

i hevrolet Motor Co.. Detrcit, Miehigan
vilioti (,į G^^ra.1 'dėtom ('erper

kDDIKIu
OVes SKYRIUS

DĖL AP&UPINIMO
. , MOTINŲ IR JŲ
L2 KŪDIKi Ų SVEIKATOS.

BULGARIŠKU ŽOLIŲ 
ARBATA.

(PIRMIiU VADINAMA KRAUJO 
AEDAT

lu:k karšta prie?
PKAŠILINIMUI
Betvarky: r u i
Sutaisv mui
It::1-.':, i A i;

iš Ivru

)
gulsiant
ŠALČIO, 

kepenų, 
pilvo.
Žolių Arbata padaryta 
Ji pataiso kraują ir 

sveiku.
:ir Aptiekose 
P«irausta pa.-l:

-t:rr.\r: u pake’: ’.i- ■—'■
vž S::.,., arba 6 už §5.25, 
11. H. Vi-n Scli’iek, I’resident 

rvej Broducts Coi.pariV. 45 Mar-, 
vii {it;;’.iiag, i ittsbv.,Ba.

GYDUOLĖS
XI o Kataro. persišaldymo 

ii: visokh negalėjimu 
Susideda iš

GYDUOLĖS 
NUO VISOKIU SILP

NUMU
Padirbtos jos yra iš senu garsių 

žyduolių nuo persišaldymo ir viso- 
-i;i negalių. .Jos sudruūna kun: 

1 ’ suteikia stipruma.
r-

Adn •

CUNARD
IS BOSTONO I LIETUVĄ 

per Liverpool, 
ant naujų, dideliu, puikių aliej.' 

varomų laivų:
' Vasario 21 ir Kovo 23 

■"»<-) 1HIA ...u............ Balandžio 27
Greitas patarnavimas ; Lietuva ir 
visas Baltijos valstijas. 1‘uikios vie- 

os. geras va,gis.
iaipgi is New Yorko, ypatiškai 

anžiurėta kelionė į Lietuvą ir visas 
Baltijos valstijas kas subata ant tri
jų mariu milžinų, su persėdimu 
bout.hamptone.
MAURETANIA, AQUITANIA, 

BERENGARIA.
Taipgi reguliariai išplaukimai tie- 

iog į Hamburgą ant nauja aliejum 
nromų laivų.

■J-čit klesa:
Hamburgą §103.59 ĮPiliavą $106.51 
, , Karės taksai §5.60.

CUNARD piniginiai orderiai kšn.c- 
kami Lietuvoj greitai, užtikrintai, 
gerai. Dėl informacijų kreipkitės prie 
vietinio agento arba i

( l'KARD STEA.MSII1I* CO., Ltd..
126 Statė St.

Boston, Mass.
11

ai’syis 60

Ai arė.

e t

VRTPINIMAS 
PENĖJO! t S.

Į
M

-
. ________________

; < ,-sišaIdym i ir kitų litų, pasidėka-' 
vejant savo jraivinantlrais 
riams.

Malonios gerti ir gaivinančios.

ji nemato jo. 
Merkis ateina !

įėjimus Krūtimis
kati i.udiki: butų 
todėl motinos pie- 

kudikiams penėti 
'r'.u dėti visas pu
vo kūdiki ir ne.-i- 

viskas kas tavo 
ta penėjimui tru :

Boukutrs 
pieno nėra.

■>.>nkutės. Kad
tada

—___ Siūti
: sėkminga, reikia labai 
.ils pasirenkant tinka- 
nrirengiant, į La Įeina 

smulkmenų.
v rfcis dalykas svar- 

r-. ai ir: hįjant kūdikiui 
- Jaiykas yra 'varomas. 

.. /.ei m iei avimų. i-J3ymo. 
n?; -no turi būti, steri- 

r.-ia;?.e vandeny tuoj 
-no. Reto yra svarbu, 

'■■■•'avimas turi būt L ai- 
. . k: d gavus eeriacsii: 

vartojamo maisto. Jei 
čionai paduotą, ta: iS" 

o bėdų.
mai-’.us turi būti RTV- 
.ii-m.- atatinkamai at- 
adikio amžiaus, rasai* 

■’S pienas yra idea
lias dėlto. kad jis 

■..dėjimo, lengvai su
los gatavas vartoji- 

.Intu vandeniu.

CUDDYER & JOYCE 
Broaduay. So. Boston, Mass. 

PAUL A. EGAN 
Cambridge St. E. Cambridge 

STANDARD I’HARMACY’ 
So. Main St.. l all River, Mass. I 

APTECE POLSKEJ SZARKA, į 
10S0 Acushnet Avenue, 

New Bedford. Mass.
VERNON DRUG CO. 

Millbury St., U orcester, Mass.
VERNON DRUGIU.

123 High St.. ILolvoke, Mass. 
BAY STATĖ DRUG CO. 

1‘aliuer. Mass.
STEPHAN E. <. HAMBERLAIN 

Andreiv S<inare, So. Boston, Mass. ! 
DAVID CABUr 

100 Salėm Si.. Boston, Mass. 
LITI! I ANIAN PHARMACY 

15 Intervale St.. Montrilo. Mass.

j

NO33TH
LLOYD

Savaitiniai išplaukimai i 
LIETUVA

NEW YORK—BREMEN 
Ant puikiu Laivų 

C01.1MHLS—STl TTG.ART 
—MUNCHEN 

ir ant kitų vienos klesos lai
vų. Pagerinta trečia klesa 
Parankų?, uždaromi kamba
rėliai su 2 ir 4 lovom.

Reikalaudami laivakorčių 
kreipkitės prie vietos agen
tų aiba į

NORTH GERMAN 
LLOYD

152 V.’ashington St., 
Boston. Mass.

Žemiau net*u fabriko kaina, o bar- ? į

StačkuikSlS i Lietuviškai -Lenkiška Aptieka
yra verti S9.00. Tik pamislyk ką gau- s r • .. _ . . ’!
ni. Gera barberišką britvą. Gvaran- S , ,^5uc,n.Onts te’.glri® vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite J 

’ eriš- S Salėm st., kur rasite visokiu naminių vaistu,- šnknŲ nuo viso- !
ir J kjų ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo cžsisenėjusio reuma- j

vra ž tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo piau- , i
jais 5 «ų, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių“ slaptingų 1 1

_'.ną barberišką ma- X ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir Į [
tiek, kiek mes pra- moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir’ žolių turime. Mes i i

jums patarnausime kuogeriatisiai, pašaukiame geriausius daktarus 1 1
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- ! '

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu i i

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. i!

Tik pamislyk ką gau- 
!ni. Gerą barberišką br'.tvą. G.... 
i luotą barberišką maš.inukę. Barbe-:
kas zirkliukes. Šukas._ Gerą dirži- 
zerą šepetuką. Šie visi daiktai 
revo padirbimo ir kiekvienos bus j 
ižgaočdiiita-. Vieną barberiska 
šinukė yra verta ------  __
ome už. visu.; daiktus. Tokia žema ' 
caina mes parduosime šiuos daiktus 
ik per trumpą laiką, ir jeigu jus no- ; 
ite pasinaudoti šiuc> pasiulymu. tai 
urisiųskh— 25c. dėl persiuntimo ii 

■ >1.95 užmokėsite, kai daiktus* aplai- 
i kyšite. Gvarantuojame užganėidinrmą 
j irha gražiname pinigus. Rašykit tuo- 
I jaus, nelaukit nei valandos. (SĮ 
! practkal sales company

1219 Ncrth frving Ave_ Dept. -402,
CHICAGO, ILL.

:c buvo rašvta, daž
ni motinos neina!’ pe*j 
vo. krutintis, *i tada. 

::.ii; parūpint kuri nors 
■;e_as. grynas sveikas ' 

i::karnai sumaišytas ■ 
kiekybe geriausio, euk- i 
maistas, pridėjus .kiekį 

■ ca.'.< sum»if'Ttas.a»-i
• co ir spėriausio enk-j
• ardu Borden’s Eagle į 

tris gentkartes _mc-1
t -ita puikaus piene.: 
n-rinlyrnų. jis pąda- 
urią prie motinos

1 
I 
I 
i

PLUNKSNŲ LOVOS 
Gauk Didele Barger.ų Kny-' 
gą Dykai apie naujas, sa
nitares plunksnų lovas,; 
paonškus ir patalus. Mu- i 
su išdirbystės kainos :iu-j 
•žemintos. Mes duosime 
jums musų plunksnas 
ar.t 10 dienų išbandymui 
ir apmokėsime persiunai-j 
mo lėšas. Musų koštame- i 

-iai užganėdinti visur. Rašyk šiandien: 
-•eikalaudamas Rargenu Knygos ir- - I

i
I
i

Pienas šiandien au- 
•'.ikę, kurių tėvai pa- 
Eav.ie Pieno, ir kūnų 
oS’. augo šituo pienu 
.net pusvarstai. kad 

. yra vartoianivi' Pcf 
ir vi< labiau vra var- 

" u. tai pamariai, kad 
nrietasii-. Ii ta Pric* 
4 j: ■ Įrodė save esant 
ir angių tam ilfįai, 

jam.- pasitikėjimą.
Ig<ri..nti ule milte- 
:viliu;,npi. icriii tiepri- 

ir kitų mažų grrau- 
I■-•iciiki prie jo opios 
ai '• r ule yra vpatm- 
uu.i. ta. pairai I*’r*, 
laktaro išdirbtos be- 

ligoBb'Jti- Grynai 
taipgi būtinas jūsų 

’s Kaby Castile Mui 
grynas, s’įtią

• Javinius Suvienyti! ' tu 
ipe.ios.

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame 

«-kiu rusiu rankomis dirbtus
ITALIŠKUS AR.MONTKU3.

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

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Blue Isiand Are. Dept. 24. 

Chicago, I1L

v «JOtNTjJ2RVtCCWni

flAMBUP-G AKEPON LINE
l

TRUMPIAL'SfAS KELIAS J

LIETUVA
Laivai išplaukia kas savaite. 

Geriausi musų laivai
"Re-.oiute". "Reliance”, 

"Albert Bailia”. "Deutschland” 
veža J, II ir III kiesų pasažie- 
rius. Taipgi populeriai laivai 

"Mnunt Clay”. ”CIeveland", 
"\Vestphalia”. ”Ransa” ir 

*Thurinffia”.
UNITED AMERICAN LTNES 

J L LK S ROTTENBERG. 
260 Hanover St.. Boston, Mass. 

arba pas kitus agentus.



k r. m v i s

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

Ahelna padėtis.
šįmet Lietuvoj žiema gili 

• ir šalta. I)elei tos priežas
ties darbininku ir vargin
gesniųjų žmonių gyvenimus 
pasunkėjo. Malkos brangios 
ir tų pačių sunku gauti. 
Turguje javai pigesni, negu 
iš rudens buvo. Vietomis už 
rugių pūrą temokama 12 li
tų. Kiaulės ir riebus raguo
čiai pabrango, n*1* :,ina «>>-• 
pirkinėją draugija 
tas.” Pašaras labai brangus, 
1G šieno pūdų—30 litų, šiau
du—20 litų.

Visoje Lietuvoje verda 
kova su degtine. Smukli
ninkai viešai žmonėms Įkal
binėja juos palaikyti.

Darbininku be darbo yra 
daug, kaip 
taip ir Kaune.

Karo gandai jau i 
kaikuriuose apskrityse 
naujokų nebeimama.

Litų pas ūkininkus maža 
yra, prekės ūkininkų pigios, 
krautuvėse viskas brangu. 
Turtingesni dar šiaip-taip 
apsivers su litais, o trines
niems tai reiks gal sušalti, 
nes litu nėra, tai ir malkų 
nėra.

Lietuvos gelž.keliai.
Lietuvos mėnesinis visuo- 

finansu laik-nes juos su-Į menės ūkio ir _______„ _ ___
. į .'Jais- rastis paduoda Įdomių žinių

‘nekainuojantis atsakymas, s
i Aš čia nekaltinu milicijos, pavidale bus i 
kaipo įrankio, bet kaltinu p. privatinėms parduotuvėms 
Zubrą. kuris nesugebėjo komiso pamatais 
‘pats atvykti arba atsiųsti 
konijictentinga asmenį, ku-

• ris, be abejo, butų pasiekęs
i visai kitu pasekmių.
Į Iš šio Įvykio aš pastebė

jau, kad iš pusės geležinke- . , . ,
liečiu, ypatingai iš p. Zubro -enKU prieglaudoj'

4—*

sandelį, iš kur supakuotame j čioti lietuvių 
nai-iri.iiA i.,,., parduodama į Gulisnovskis,

I Švenčionių seimely,
' užgy nimą lankyti mokyklą 
į<uo, kad gimnazija užtlary-

mokyklon, 
tarnaująs

, aiškino

a. Kai "Rytas” pranešė 
įvenčionių seimeliui, kad 
ietoje uždarytos gimnazi

jos yra septynių skyrių 
aukštesnioji pradedamoji) 
tokykia ir kad vaikai, ku- 
ie lankė gimnaziją, turi ei- 
i i tą mokyklą, seimelis 
Rytui" nieko neatsakė ir 
aikų Į mokyklą neleidžia, 
laža to. Vaikai būdami lie- 
uvių prieglaudoje turėjo 
uo apsiauti. Lenkų prie- 
Jaudoje lietuvių vaikų 
ivalinę sudėvėjo lenkų vai- 
ai, ir dabar lietuviai liko 

>e apavo. Kiek pabuvus ir 
naistas pablogėjo: Dabar 
naitinama visai menkai, 
v aikai išblyško, suliesėjo, 
tūtas šaltas. Oras praš
iausias. Vaikus apniko bru- 
as. Vieną kartą buvo apsi
ūkęs prieglaudoje švenčio- 
ių praded. mokyklų in- 
nektorius, net jis pasibiau- 
ėio tuo tvankumu salėje, 
urioje vaikus mažiukus ■ 
irmujų dviejų skyrių mo- 
o. Vaikai verkia ir skun- i 
žiasi, kad jiems labai esą 
unku, nes šalta ir alksta 
isi. Sako, tai ne prieglauda, 
et pragaras.

OKUPIOTOJ LIETUVOJ
Lietuvių vaikučių vargai 

lenku prieglaudose.
Vargas lietuvių vaikams 

je Švenčio
nyse. 1923 m. lapkričio mė
nesy užėmus lenkams lietu 
vių prieglauda, lenkai kur: 

p.,.- klik;i P:‘liko vaikus "Ryto’ 
ir stoka •’rau^J0S Vuste- ri'u0 laikv 

! mažučius vaikus nusivesda- 
‘vo lenkų prieglaudon, tena' 

Įjuos geriau pavalgydindavo 
ir pavaišindavo. Tokiu bu 

'du vaikus mažiukus prijun 
kė prie lenkų prieglaudos ii 
mažiukai jau patys panorę 
‘jo eiti tenai. Didesnieji nu 
mane, kas bus perėjus ir si 
baime laukė perkėlimo len 
ku prieglaudom Jų neapsi
rikta. Pirmučiausia po per 

ir perduodama i valstybini kėlimo buvo užgintą vaikš

pusės, kaino važiuotos revi
zoriaus, buvo nepateisina
mai šaltas atsinešimas ir ne
tinkamas ėjimas savo par
eigu: nerangumas i 

sumanumo.

Arbatos monopolis.
Finansų ministerijoje yra 

svarstomas arbatos mono
polio Įvedimo klausimas. 
Arbatos monopolis bus tvar
komas, degtines monopolio 
pamatais ir tik nuo pasta-

apie Lietuvos gelžkelius.
Čia paduodame apie juos ke
liūtą svarbesniųjų žinelių.

Visoje neužimtoje Lietu
voje lapkričio mėnesy 1923 
m. plačiųjų gelžkelių tink
las (kartu su I 
kraštu) siekė 1179 kilom et-Į ta bus gabenama iš užsienio 

provincijoje, rų; siaurųjų gelžkelių—823 
kil., bet iš jų 327 kil. dabar

Klaipėdos mojo skirsis tuo, kad arba-
k 1 _ Z1 — - ą. ’ Ą < > 1.11 rv rrki 1a va ■* r t <rx i za va i

I

I

!

išnyko, nenaudojami.
šiais 1924 metais numaty

ta pastatyti siaurųjų gelž
kelių 221 kil., būtent:

j Ežerėnai-Utena-Ukmergė, 
110 kil.; Ukmergė-Širvintai, 
27 kil.: Ukmergė-Malėtai, 
44 kil.; Kaunas-Jonava, 40 
kilometrų.

Be to jau nutarta statyti 
■ platesnis gelžkelis nuo Šiau
lių, pro Telšius, į Kretingą. 

: Prirengiamieji darbai pra
sidės jau šiais metais.

1922 metų pradžioje Lie- 
išteptas, linijos storos tuvos plačiųjų gelžkelių 

gai vėžių buvo 121, 
žai nešvarus ir neryškus. va.gonų_ 191, prekinių vago- 
Tokis banknoto murzinimas 1,3/5; siaurųjų gelžkelių
iš karto metasi i akis, ir jis, —garvežių 67, keleivių va- 

į tikruoju genų 334, prekiniu vagonu 
3.133.

Ii'

Netikri pinigai po 1 litą.
Lietuvos Bankas įspėja 

piliečius, kad apyvartoje 
pasirodė netikri laikinieji 
banknotai po 1 litą.

Stambesnės žymės, kurio
mis tie padirbti banknotai 
skiriasi nuo tikrųjų, yra 
šios:

Priešakinėje netikrojo 
banknoto pusėje: Visas pie
šinys i a 
ir susilieję parašai ir užra 

' šai nešvarus ir neryškų:

gai vėžių buvo 121, keleivių

be sulyginimo su tikruoju 
lengva pažinti, kad netik

ras.
Atvirkščioje banknoto pu

sėje: 1) Visas piešinys daug 
šviesesnis, negu tikrojo. 2) 
”Nr.” daug mažesnis už jo naujas laikraštis: ’TJkmer 
paties skaičiaus 
mis. 'Tikrojo 
"Kr.” lygus su 
ciaus skaitmenimis. 
”Nr..”, tiek jo 
spaustas daug 
ir didesnėmis 
skaitmenimis, ____ _____
jame banknote. 4) Netikra- pusnį suklimpo traukinys,! 
jame banknote serijos rai- ėjusis iš Alytaus į Kauną.! 
dė pastatyta L. j Traukiny buvo keleivių, va-'

žiavusių Į Kauną ir kitur, 
j valdiškais ir kitais termi- 

Nr. nuotais reikalais. Traukinys

Naujas laikraštis.
Ukmergės mieste, nuo šių 

metų pradžios pradėjo eiti: 
* ' - rm

skaitmenį- gės Garsas.” Išeina du kar- 
banknoto tu i mėnesi. Laikraštis ski- 

savo skai- Darnas sodiečiams, ukinin- 
3) Tiek kams.

skaičius iš-:---------------------

platesnėmis. Traukinys suklimpo. 
raidėmis ir MARI AMPULĖ. 8 d. sausio,! 

negu tikra- 1924 m. palei Mariampolę į

Naikintinos knygos.
"Lietuvos Keleivis”

S praneša, kad vienas kurti- pusny prabuvo, dėkui šal-, 
gas užsakęs savo parapijie- tam atsinešimui geležinke- 
čiams sunešti jam visas be- liečiu, pusantros paros. I)a- 
dieviškas knygas, o jis jas lykas tame: vietoj, kad im-( 
sunaikinsiąs. Į toki pamok-tis skubių priemonių, kas 
slą atsišaukę keli parapijie-'buvo galima padaryti su pa
čiai ir atneše sunaikinimui galba netoli stovinčios la- 
savo parapijos mokesnių riškos jiegos .(Mariampolės ' 
knygas. : kareivinės 1 kil. nuo. įvykio

-------------------- - vietos), buvo iš kur tai pa-' 

Ir ūkininkams sunku. :samd\li 4 žmonės, kurie nie-j 
Pereitas ruduo, kaip visi ko absoliučiai negalėjo jia-j 

gerai žino, buvo labai lietin-.daryti. Vėliau tik buvo pa-, 
gas. Lietus lijo be pertrau-'prašyta kariška jiega (apie' 
kos lig puses gruodžio. Upės -0 kareivių), kurie dėl vė-j 
ir ežerai buvo labiau patvi-!lauš laiko taip pat nieko ne-; 
ne, negu kad pavasario lai-'galėjo nuveikti. Gi tuo tar-j 
ku būna. Žemė tiek prisigė-’Pu važiuotės revizorius, pa-Į 
rė vandens, kad ir aukštes-Į likęs keleivius ”tarp dan-j. 
nėse vietose atsiranda van-įgaus ir žemės,” kur tai iš- j 
dens.--------------------------------------------- * į nyko, matyt šiltos nakvynės j

Ūkininkai, kurie turėjo j jieškoti, nes nekūrentuose 
lauke bulves apkasę duobė-13 kl. vagonuose kai kurie se
se, randa pasemtas vande-Įieiviai kojas atšalo ir visus 
niu, nors tose vietose nei i keleivius prisiėjo sugrusti 
vienais metais nenasemda-H 2 kL vacmna 
vo. Taigi patartina visiems 
ūkininkams, kurie tik turi 
lauke bulves apkasę, pažiū
rėti, ar jos neapsemtos van
deniu, nes jei pasemtos, tai 

iki pavasario į 
vandeny, reikia išimti ir pa
dėti į sausą vietą.

Pernai ūkininkams buvo 
vargas su malkomis kol jų 
gavo; bet ir šįmet neleng- 
viau, o dar ir sunkiau. Da
bar ūkininkai laiko turi liuo- 
sesnio ir kelias lengvesnis 
rogėmis, negu pavasario lai
ku; bet dar negauna nusi
pirkti ; o kad ir kur parduo
da, tai neapsakomas bran- 

kelis kart šįmet 

negir
gumas;
brangesnės malkos 
pernai.

į 2 kl. vagoną.
Kitą dieną, nežinia ką 

manydamas p. revizorius 
atsiuntė i traukinį milicij’ą 

ir varu dali keleivių iš trau
kinio išvarė į Mariampolę ir 

gali suputi tik griežtesnio nusistatymo 
žmonės pasiliko traukiny ir 

pareikalavo kur tai išvyku- 
sio revizoriaus, nes nuo peč-' 

kurių, kaipo tokių, nieko ne
galima buvo sužinoti.

Įdomu pridėti, kad už

klausus milicijos, kur jie ve
ža, atsakė—į Mariampolę. 
Kur padės? — viešbučiuose. 
Kas bus padaryta dėl mais
to netekusiems pinigų—bus 1 
duodama veltui. 0 kas to-' 
liau bus, kur veš?—nefi- 
nom!

Labai praktingas ir nieko

I

Vardas ir pavard*.

I

t

I

Gatvė ir numeris. .

Miestas.......................... .

i
I

i

Atiminėja laikraščius.
Lapkričio 27 ir 28 d. da- 

yta visoj Rimšės parapijoj 
ratos. Pėsti ir raiti siautė 
o visa parapiją. Krėsta

|
Rvtu” laikraš- | 

!

I

i

I

į

I

K rPONĄ s

VARDAS ...No.
ANTRAŠAS (Lit huatuan

Tik dėl Vasario 
Kovo mėnesių

SITAS BLIUDAS
už 50 Leibeiių

STANDARD IR CHALLENGE P1ENĮĮ
Kiekviena ąasnadinė reikalauja virtuvėj toki in
dą. kaip čia paveiksluotas, šis biiudas. kuri mes 
duodam visai dovanai už musai kondensuoto pie
no Kibelius, yra padarytas iš tjio kieto ahimino. 
yra tolFio sunkumo, kad duos ilgą patenkinantį 
patarnavimą, ir talpina tris kvortas. Jei esat tau
pi gaspadinė ir vartojai kondensuotą pieną, tad 
pirkit tik mus rūšis, nes jos duoda brangias do
vanas už savo kibelių.^.

SPECIALIS PASIŪLYMAS
Jei grasysi Jki apgarsinimo kuponą ir nuneš1 ji į arčiausią 
uovanų krautuvę, žemiau nurodytais antrašais, arba pri
siusi mums, tai sausi Paveiksluotą Dovanų Katalogą ir 
ypatingą dovanu korta, kur: skaitysis už 10 leibelią. Bus 
priimama tik viena tokia korta nuo vieno pirkėjo duodan
čio 10 ar daugiau leibeiių. Bile musu Dovanu Krautuve 
apmokės šitą kortą su bile kitais leibeliais nu-o šitų Mė
sinių. Jej Tamstų mieste nėra krautuvės -apmokėjimui ši
tų ieibelių ir Ypatingos Dovanų kortos, tai pasiųsk jas 
mums, kartu su uumeriu dovanos iš Pave-kslinto Dovanų 
Katalogo, ir mes ją prisiusime Jums be išksščių.

MUSŲ PREMIJŲ KRAUTUVĖ BOSTO
NE RANDASI PO NUMERIU

89 Friend St., arti
KITOS PREMIJŲ

FALL RIVER. MASS.
1 11 3rd Street 

arti Bedford St.
BRIDGEPORT. COXX.
105 Congress Street, 
arti Main St.

Mes nuoširdžiai kviečiame

teisus plėšiką užpuolimas.
Varšuvos laikraščiai pra- 

eša. kad gruodžio mėn. 29 
30 d. 1 vai. naktį, 40 gink- 
lotų plėšikų užpuolė mies- 
?li Horodoką (Vilniaus ap- 
kr.). Plėšikai įsibriovė į 
Mesteli iš visų pusių ir ap- 
audy darni jie išvaikė mili- 
ijos sargybinius. Po to 
mesi darbuotis.

Paėmė iš gyventojų dvv- 
ką geriausių arklių su ve- 
imais. pradėjo plėšti Ve
rbos Įstaigas ir dėjo viską 
vežimus. Kai kurie preky- 
os Įstaigų savininkai pasi- 
riešino, bet plėšikai vienus 
markiai šautuvais sumušė, 
itus sunkiai sužeidė.

Viena moteriškė bėgo i 
liliciią nežinodama, kad 
os nėra, tuojaus ji buvo nu-, 
auta.
Sužeistų pasirodė apie 20 

smenų tik žydų. Išplėšta 
•airių daiktų ant 700 miii- 
nrdų markių. Plėšikai din- 
,o. Milicija pradėjo vėliau 
uos sekti, bet nieko nesuga- 

o.

* -**«*-* -H

Nusa-Tone
Pasekme po 20 dteaa 
arba grąžiname jame 
pinigus v

PADALA TIRŠTA, RAUDONA KRAUJĄ, JI 
STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, VI 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; tat“-, 

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisi 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius. bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- _ 
se-.i visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtos visu žmogaus l»žru»v\ 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomutevimas viduriu, taazai 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžims, anemia. kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuraliria, stoka.-* energijos, nusilpne- . 
jlmas nervu ir negalėjimas miejruoti, paeina nuo stoka nervu ’ 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinio3 cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pih’?, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervai ir abelno sunaikinimo /p 
kūno. Kouėl ? Todėl kad jie yra sutaisyti iŠ aštoniu branriu. HA 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per įrarsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir f 
Fosforą-roaistus dėl Kraujo ir Nervu. D

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teir. jį 
jo?.f je tuštiname reguJariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. N i era. daugiaus ražu ir suputimu, niera smir- 
uančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga^Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gru u mylavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir paderins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuya«Tone padarą tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migrdsrnu 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimao 
bkopį ir vartuoti galema be jokio neparaaukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiem* 
s-a va pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) dokne 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynias dešimtys (90) piliulu, arba vieno raėaca. 
vydymo. Gulėte pirkti še<«» benkutas. arba šedius menesius gydymo už penkių r ($5JXU 
aolerius. Imk Nufa-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeięu ne busi užganėdintas »a- 
sekroiu, sugrąžink benkute ir pilsus, o mes urnai aufrąžisime jusu pinigu*. Nefzllta 
prapuldyti vieną centą. Mea imame riziką-

PRISIUSK SAVA PASTEL1AVTMO ANT TUO KUPONĄ.
<ation*l LaboraMry. I.. 1018 S. VVabash Avė., Chicafco, ni.

Gerbiamieji: Id^du čionais $................... ir meldžia priglusti man...................... čonkut
Nuja-Tone.

• •
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i 
i

augiausia popieriuose. Da- 
' iusieji kratą, matyt, maža 
uprato, kad atiminėjo net 
ristus "Lietuvos Kelio” ir 
Lietuvos Rytų” 
ius. Nieko geresnio, matyt, 
erado. Policija neturėjo jo
jų, dokumentų, sakėsi žo
džiu gavusi isakvmą.

.. Vaistu*..

o • • • • ae

“Piršlys”
RAŠO meiliškus straipsnius

RAŠO Juokus a
ItED V daug merginų paveikslų £

VEDA apsivedimo Skyrių / 
Atskira kopija 15c, užsieny 20c. 5 

‘“Piršlys” J
105 TV. Monroe St.. R. 412 C 

(Tikago. Iii

NESIŲSK PINIGŲ
NAUJAUSIOŠ-MADOS 

šilkinės ir nksu apvei/Joto? 
VILNONĖS DRESžŠ - 

šilkinėmis

Ileiymarket Sųuare 
KRAUTUVĖS 
NEW HAVEN, conn. 
](>5 Temple Strcet. 
arti Crown Si. 
PROVIDENCE. R. I. 
49 Aborn Strcet. 
arti Wash:nęton St.

atlankyti biie kurią virš pami
nėtą Premiją Stoti su ar be leib"!::: apžiūrėti dideli ir grą
žą pasirinkimą visokių reikalingų ir pagražinančių dova
nų. kurias galite gauti visai dykai už sutaupytus leibelius.

Barden’s Premium Co. Ine.. 41 Hudson St.. N.i.C.
Data Fcbroary 2t>. 1924

šis kuponai turi būt perkeistai* j 15. dieną nuo 
virš paduoto^ datos, ant Spėriai Do'auu Kortos.

Neimkit kitokio, kaip už *u šiuo 
D&veikaltt

Salutarai ligas rrydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikata, 
Kurs tik vartoja Salutarą!

Salutara Eiteri žinončt vartoja jai 
'■T 15 metų nuo visokių pilvo litrą i’ 
ėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
adanti neranda jam lygaus, nei už 
i viršesnio. Paaistengk įsigyti . jo 
•uteli, o mes užtikrinam. kad au juo
ki nesiskirsi, kol gyvo busi. Koki 
ik viduriu nesmagumą jaoti, kreip 
is prie savo aptiekoriaus reikalao 
amas tikro Salutaras, o jei jis r.etu- 
etų, kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
riduodamas savo aptickoriau* *dr»- 
ą, adresuodamas šiaip:

8ALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO, Ik. | 

Dept. 18
1797 S, Hatatsd Stu Ciic*f*, UI

Kaina 35c. 
aptiekęs#

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie net prašo daugiaus I 

kuomet jie v ra labai jauni ir dar pe- 
c-di kalbėti* tuomtų jų agją kalba už 
juos—tik p^t^bėuit kaip jie užaidkga 

kuomet motiną paima bonkg 

BAMBINO 
|rcy. S. V. Tat. BiureC -

P«ateb&lt *q pastangas nuryti litą tka- 
v.'?.;, j Ę .'■< * k
iro s bu’«A> j'ą'Jurvtafc Ir ji* v ra 

lęregviaf.TiN. v7crj<Mf vriki< ;-ą<kxtngLiU- 
aiai ! Mciinc»—Įųs nežinote t > ffinajpįzro 
.•a’-.sri ’r'aio/.i-nm, pi 'D !r už-.!-
g jnĄJinin.ą,
I-rncmei pu‘:duro nerami:, ®.<r-
srlijnj. pb.tu—’t d j ra tfkri irklai vi.oria 

šiąnakt rantui.
uiiiku’lu rvtu kvt.kie vka b Uoksu-aą 
k<i vi^uairt. Baa'tb-a ąUAa a*.y darbą 
ir a'.lLa

» P. AP. MCIfTER & CO.
1O4.II4 So. 4tk St. BmUro. N. Y.

iU
jakutfmis tik 
tai '

$3.!
Pinigus 
mokėkit, kaip 
tlresęs aplai- 
Icj-sis

Nepraleiskit 
šios pfoįeos. 
liresės dai
liai pasiūtos 
ir pritaikytos 
prie visokio n 
stuomens. / 
čia nereikia H 
rizikuot, nesi 
užtikriname, 
kad tiks. Tai 
via didžiau
si s bargenan 
tusų gyveni
me ant musu
DIDELIO IŠ
DARDA V k- 

.'!<)
šitos dresės 
pasiūtos iš 
drūto vilno
no. kuris ji
nai laikys. 
Su ilgom, šil
ku arba auk
su apvedžio
tum ranko
vėm. su tri
mis gražiais 
muzikais ant 
krutinės. Pnsiusk ____ ,
rutę šiandien, pažymint savo varda, 
adresą, mierą ir kokios spalvos nori. 
Mes tuojau? išsiusime reikalaujamą 
dresę ir kuomet jus aplaikvsite, <oj 
pastoriui užmokėsite $3.98 ir keletą 
centų už stempą. Jeigu nebūsit 117J-1- 
nėdinti. tai prisiųskit drčsę atgal, o 
mes sugTažinsimc pinigus.
Spalvos; Juoda arba Tamsiai raėlyrui 
Mierus: nuo 34 iki 53. Merginama 
nuo H iki 18 metų. Pažymėk nilrrą 
ir spahų.
rinlgų š’jorąžinjmas užtikrintas (Ttl 

K1CHARD BEKNET C O.
Dept. 549. 1526 NVabąsh Avė,, 

ChicagoJU,

laišką srb^ atvi-



6
v Į priklausomybe ir kaip ji bu-

j&la- Kalbėtojas nuro- 

VlfttlIlftS Ainins le k*d nors iš lauko Lietu- 
w [va dabar yra nepriklauso

ma, tečiaus šalies viduje 
MOKSLO DRAUGIJA DA- žmonės yra klerikalu pa-

Ve PI IK į KONCERTĄ, vergti ir laisvės neturi. To- 
. _ , dėl jis patarė pažangiems

■v

Kruize Liūtės balsas sužavėjo elementams mažiaus kovoti
publiką —Mosko, taipgi tarp savęs, o geriau vieny- 

retas talentas. 'ti spėkas kovai su klerika- 

1‘ereitą nedėldieni So.p^j110 šmėkla.
Bostono Lietuvių Mokslo i Žmonės buvo Mokslo 
Draugija buvo surengus'lb’augijos vakaru labai pa- 
koncertą Lietuvos nepri-j^n^b^i ir išsiskirstė ge- 

klausomybės šešių metų su-įnaus*ame uPe- 
kaktuvėms pažymėti. Nors! 
žemos doros žmonės varo! 
Šlykščią propagandą prieš 
Mokslo Draugiją ir nors tą 
vakarą buvo surengtos išvi
so bent keturios pramogos.: 
tečiaus pasiklausyti Mokslo 
Draugijos koncerto prisi
rinko pilna salė žmonių. Ir 
susirinkusieji buvo labai pa
tenkinti, nes išgirdo tokį 
koncertą, kokio lietuviai da 
niekad nebuvo turėję. Ar
tistai buvo beveik visi nauji. 
So. Bostono publikai da ne
girdėti, ir nekurie jų dideli 
talentai.

_ Elena Endzeliutė, jaunai 
lietuvaitė iš Woreešterio, 

tiesiog nustebino audijenci- 
ją. Aš esu girdėjęs dainuo
jant visas Amerikos lietu
vių žinomas dainininkes, 
bet Endzeliutei nei viena jų 
negali prilygti. Man teko 
girdėti Chicagos Operoj 
dainuojant ir pagarsėjusią 
amerikiečiu "prima doną ' 
Mary Garden. Tečiaus pen
kios tokios "prima donos’’ 
sudėtos krūvon nepadarytų 
vienos Endzeliutės. Jos bal
sas tiek aukštas, tiek skam
bus, ir podraug taip malo
nus, taip lengvai jis jai 
plaukia, kad aprašjti jj 
sunku. Jis stačiai žavėte 
žuvėja besiklausančių šir
dis. Kiekvieną syki pabai
gus jai dainuot, salė ūžė 
nuo aplodismentų, ir jauna 
musų damininkė turėjo 
grįžti ant pagrindų po kelis 
kartus.

P-lė Endzeliutė yra da 
jauna lietuvaitė, vos tik 14 
metų amžiaus, ir iš jos ga
lima tikėtis garsiausios dai
nininkės visam pasaulyje. 
Ji netik dainininkė, bet ir 
aktorka: kiekvieną jos žodi 
kiekvieną ritmą lydi ir ata
tinkamas kūno judėjimas; 
čia ji maloniai nusišypso, 
čia vėl pirštu pagrūmoja, 
kitur vėl visa pasipurto; 
vienu žodžiu sakant, ji visa 
susilieja su savo daina, ir 
visa dainuoja. Matyt, ji ir 
mokytoją turi gerą. Tik ji 
turėtu saugotis, pakol jau
na. kad nesugadinti savo 
balso. Ji turi neapkainuo- 
jamą turtą ir turėtų jį labai 
branginti/ Todėl perdaug 
aukštų notų patartina ne
dainuoti.

Kitas retas talentas, da
lyvavęs šiame koncerte, tai 
czecho-slovakas J. J. Mosko. 
Jis pats dainuoja ir ;>ats 
pianu skambina. Jis turi be 
galo stiprų balsą ir be galo 
puikiai skambina. Pas lie
tuvius nėra jam panašaus 
nei dainininko, nei pianisto.

Publika iššaukė jĮ po ke
lis kartus.

Gerai taipgi sekėsi dai
nuoti musų dainininkams 
BaČiuliui ir Timinskui. P-lė 
Fraleigh puikiai pagriežė 
ant čelo.

Publikai labai patiko d. 
Bačiulio vedamas Mokslo 
Draugijos vaikų choras ir 
vyrų kvartetas. Vaikų cho
ras nesenai da sutvertas ir 
turėjo vos tik keturias re
peticijas, bet jau sudainavo ir vėl delegatą: 
tris dainas, ir sudainavo ge- man 
rai. Tėvai galėjo pasigėrė- jus

vaikučiai taip mane šokinėjot, bet pasiro- . _ 
netik-dvkit dabar. Tegul atsisto-,‘airnC:'-r:

— 1 ll — Fll

tarp savęs, o geriau vieny-

Reporteris

-

>. Iv 'tono policija suėmė Į 
gi:•:.• inogų.. kuris tuojaus 1 

u :aac ir nugabentas i 
mie.'to ligoni —’ * “

bw. ’cr vienas, _ _____ _
' žim ti, nes buvo taip

. _< c<, i aJ negalėjo kal
cy. T?i vis munšaino pa-.

į sekinės.

I

Skerstoną. Beveik visi jie 
pradėjo atakuoti ji ir iši - 
dinėti jo negerus darbu< 
Bet daugiausia unijjst k 
piktinosi tuo. kad bolsev- 
kiškas Joint Boardas u - 
meta Skerstoną lietuviai! 't 
delegatu, visai nežiurėd. - 
mas to. kati didelė didžii - 
ma to žmogaus nenori.

Lietuviškieji komunist: i, 
tikėjosi, kad jų Skerstom i 
bus didelė opozicija, tod 
jie suvarė i šitą mitingą v • 
sas savo spėkas: atsive c 
net "Laisvės chorą." kur - 
prie kriaučių unijos vi> : 
nepriklauso. Ir manydan. . 
kad jie turės čia didžium .. 
iie pradėjo reikalauti, ka ’ 
Skerstono klausimas bu:; 
balsuojamas: ar priimti 

ar ne.
Bet kiti buvo tam priešin

gi ir komunistų pasiulpm s 
lapo atmestas. Vienas gil
ias iš komunistų pusės pr: - 

b Įėjo atsistojęs žviegti 11 

savo balsu. Pirmininkė > 
paprašė maršalkos, kad : .

■ žmogeli nuramintų. 1>< t 
kaip tik maršalka prie 

‘■priėjo, jis tuoj maršalkai 
už krutu. Abudu susikibo

' pargriuvo ant 
iausis le *- 

nas ir bolševikai buvo jau
; nesirengę prie muštyni ;. 
Pirmininkas uždarė posėči. 
ai bolševikai norėjo ji pat - 

’ • nutarti, ka i 
reikia priimta 

sustoo

f

Dideles

A. Ivaškevičius ir Baltic 
Statės Finance Corporation

So. Bostone yra susitvė
rusi ir veikia jau nuo keliu 
metu laivakorčių ir pinigų i 
siuntimo lietuvių agentūra 
žinoma kaipo Baltic Statės 
Finance Corporation. šitor 
korporacijon yra susidėję 
visokių pažiūrų žmonės ii 
jos pirmininku iš pradžios 
buvo sandariečių kasierius 
A. Ivaškevičius. Tečiaus i 
pernai, kada Ivaškevičius 
sugrižo iš Lietuvos, kur jis 
pridarė visokiu kvailysčių .......;'
balta Statės korporaeųos ind'u; RiI 

valdyba numėtė jį nuo pir
mininko vietos, o paliko tik 
vice-pirmininku.

Tas'smūgis Ivaškevičiui

atidaryti ir
•kerstoną i_____

Bet prie pagrindų 
’.pie 20 vyru ir bolševikams 
nitingo laikyt neleido.

Šitokie ekscesai baisiai 
. demoralizuoja darbininku 
irganizaciją. Vietoj vien; - 

Įbes, varomos intrigos ir k- - 
liami skandalai. Dėl šitokią 
liovynių. lietuvių ūpas 
ioj jau pradeda pulti. 
700 narių, musų

matyt, buvo labai skaudus 
nes jis pradėjo darvti pa
stangų, kad vėl isigavus 
prezidento vieton. Sakoma 
kad tuo tikslu jisai supirkęs 
labai daug korporacijos Še
rų. mokėdamas už juos ga
na aukštą kainą, kad surin
kus daug balsų galėtų se-, 
kančiais rinkimais pats sa
ve išrinkti ir vėl nužemintą 
”unarą’’ pakelti.

Tečiaus atėjo rinkimai, ii 
p. Ivaškevičius susilaukė d? 
didesnio smūgio: netik pre 
zidento sosto neatgavo, bei 
ir vice-pirmininko vietor 
neteko! Pagaliaus ir i val
dybos narius jo neišrinko.

O žmonės mėgsta juokus 
Jie tuojaus pradėjo juoktis 
kad iš Ivaškevičiaus turbut 
nekoks "generolas,” kad 
"paėmęs’’ Klaipėdą, jis ne
gali paimti Baltic Stater 
Finance korporacijos.

Turbut šitie juokai p. 
Ivaškevičių labai suerzino 
kad iš piktumo dabar jis ap
skundė Baltic Statės korpo
raciją i teismą, kam ji išme 
tė iš valdybos. Jis matą.' 
tame sau "skriaudą."

Žinoma, skundas niekui 
nepamatuotas, ir p. Ivaške
vičius tiek laimės, kiek po
nas Zablockis laimėjo ant 
muilo. Bet piktumas, mato
mai. to žmogaus nesuvaldo
mas. Reporteris.

i
I

un
T

skiriu,: 
įeliko tik apie 300. Tas pa 
apsireiškia ir visoj orgar.i- 
’.acijoj. Nelabai senai Be 
kono rubsiuvių unija ture; ■ 
apie 6,000 narių, o dabr r 

i vos tik apie 3,000. Tai vis 
bolševikų politikos rezulta
tai. Jei šitaip eis ir toliau -. 
'ai kriaučių unija vis: i 
žlugs. Fabrikantai galės 
tada bolševikams gerai u > 
fundyti. Reporteris.

A

SPORTAS.
Zanavičius ir vėl susižeidė.

Musų garsų ristiką Pov- 
’ą Zanovičių ir vėl patik • 

; nelaimė, šiame panedė 
| besirisdamas su Toots Mg- 
‘ndt jisai išsinarino kaulą > 
oeties. Ir jeigu ne šita nc- 

• ’aimė. tai Zanavičius tikrai 
butų laimėjęs, nes nuo p; t 
pasisveikinimo iki nelaimi i 

j musu drutuolis Toots'ą 
■ svaidė kai guminę bolę. N- 
laimė 
vičius 
gaivą 

-.o ant 
kus ristynės buvo pertrauk
tos ir pergalė pripažinta 
Toots’ui.
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B. Biekša, VCorvesterio drutuoUs

PERSIKĖLIMO 
PRANEŠIMASnbuti mirė. Kas PIGTVME’C 

ienas, negalima; 11 111LO
Worcestery
B. BIEKŠA, \\ art es
teriu Samsonas, risis 
su
JOHN Rl LIK, Galin
gu rusu. Ristynės at
sibus
SUKATOJ. 23 Vasa- 
rio-February. 1921
Pradžia 8 vai. vakare
FATHER MATAVĘ S 

HALI.
ant Green St.. Wor- 
eester, Mass.
Apart to risis ir kiti 
geri ristikai.

IŠKILMINGAS APVAIKš- 
Ū1O.J1MAS 10 METU 

SL KARTUVIŲ 
,ckus 1 letuviy Ko-operaty.
i likos. (klHiriH)'. 

a Balius. Prakalbo., įr 
rp -uo tą Eeb. 2, jyj j j 
VakariA’č
K) f VERGE

'' u.sbir.gten šventę) 
i<> 1 LEKI AKY 21. 192t M. 

ir tesis iki 12 va'
■ i>l‘ FEJ.LOH’S 1IALL 

S'« . Cambridjtc. Mass. 
liet'.•-ui! lai pirmas to- 
,as vasaras I ambndge*- 
’ v v t i muzika, kuri crrą- 
.'•k u ; bus pagaminta 

.iz.rd .u valgių ir bus gera 
.-<• \ jvsariencs. Taigi visi

■ .kitę . 'į iškilminga vaka- 
. t.i galėdami.

i balių 43c. Gi j halių 
ir vak-uienc 7.1c.

kvū' .ame visuomenę bū- 
parengime
h >p. B-vės Komitetą.-,.

< amhr

. i . ■

K<

I

r

Carubrid^c L

REIKALINGOS 
MERGINOS

UliA\I.IXllOS tris merginos 
dirbti oiise. kurios 

s >rs knyjrvedyste ir’Yype- 
>lai nis darbas. Butų pa- 

Aid rrerginos turėtų su- 
-■•av'.me isakttnanship), 

• kiek amžiaus, kur 
.■•k slpos reikalautume; 

». 1\ A.S. 110 Tremont St.
B-iston. Mass. • <9»

P

L

Reikalingas I>arbininkas
?\L kautis gerai bučierio 

Jar:>ą ir valiojus atsakan
čiai angių kalbą, ir turi mo
kė: važiuot su lordu. Mo- 
kestis gera, darbas užtik- 
ri:Atsišaukit tuojaus.

.1. Peterson,
1113 tommonveahh A v., 

Brookline, Mass.
■J

v

■■ ; ■ - -—-y

MEDICINOS DAKTARAS v
*
J

JASCHfi HEIFETZ
GARSIAUSIAS RUSIJOS SMUIKININKAS 

Grajis Nedėlioj po pietų

VASARIO-FEBRUARV 24 DIENA
Praūžia 3:30

SYMPHONY HALU BOSTON
Tikietai $1.00. $2.00. 2.50 it taksai

a 31 L. Ulv l A vd L/j > l\ l .iftzkD

! Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado 
| Specialistas Slaptų ligų motery ir vyrų, kraujo ir skuros. Kalba lerr- 

I
kiškai ir rusiškai.

Telefonas Havmarket 3390
69 CHAMBERS STREET. BOSTON. MASS,

THE
BOSTON FIVE CENTS 

SAVINOS BANK 
nuo Vasario 23

Užims jos tuolaikinius 
Bankinius Kambarius

Province Building
PROVINGE STREET
Užpakali Dabartinės Vietos

INĖJLMAS
30 ir 32 SCHOOL ST.

Vi

-vei rrAMic ■iM'TTELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandų.': nuo 2 iki 1 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.L——

I
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TeL Beaek «l)

OR. I. M. FRIEDMAH
SPBC1AL1STAS V1NIBIHC

LIGŲ.
VTEL IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir

Keonatiziae.
Vaiaadoa: Nuo * ryto Iki

• vakar*.
1*0 WASH1NGTON 8T.

BOSTON. MASS.

į

i

I

IJ

REIKALINGAS KARPEN-
TERIS.

-:paž:r.ęs prie štatynjo
■ .-u; da^bars ant visados— 

. r gestis 81-00 j va
rai n-isalir.^as jauna.- 

,:s -~nvkt karpenterio 
.» ai>c!n:<i statybos biznį. 

rtra-;kn< Atsišaukit tik
M B. t . 2V> BROAD4VAY. 

SO1 BOSTON. MASS.

REIKALINGA MERGINA 
ar moteris suvirs 25 metų 

i amžiaus turinti gerą patyri
mą iv-vacrieneej ofiso dar

be. ypač :>ook-keeping. Gera 
alga, vieta ir darbas ant yi- 
>a<L s. Atsišaukiant rašykit' 

nelįsk s i

L c n KUI 
vėsuok

So.

I j
t* d

čt.

3

V'.

I 1

Įvyko, kuomet Zana- 
sviedė Toots'ą r 
ir pats kartu kr‘- 
peties. Nelaimei iv; -

Toots Mondt risis su 
Pesaku.

Sekančiam panedėly Tc- 
’ots Mondt risis su 
■siu ir vikriausiu
■ ristiku, vadinamu 

įezigna-.tigj-y ,john Pesak.

■ Įvyks

Bolševikai griauja kriaučių 
uniją.

14 vasario Lietuvių Salė
je buvo triukšmingas kriau
čių mitingas. Triukšmas 
kilo dėl bolševiku intrigų. 
Mat. jie šmugelio keliu buvo 
Įkišę lietuviams toki delega
tą, kurio didžiuma nenore- i 
jo. Kaip andai rašiau, kad 1 
lietuvių kriaučių unijos sky
rius nutarė šito delegato ne
priimti. ir nepriėmė. Šito • 
akyveizdoje jisai 
yo. Todėl Jungtinė Tari ba ; jvvks Mechanics Buildinge 
(Jomt Eoard), kurią kont- •* -į - - -- ■
roliuoja žydeliai bolševikai, -beto?
pranešė šitam susirinkimui, 
kad vieton rezignavusio de
legato. ji pastačiusi pir- 
miaus buvusi Skerstoną. 
taip pat bolševiką. Ir Sker- 
stonas tuojaus užėmė vie
ta ir su pasididžiavimu pra
dėjo kalbėti: Ot, girdi, aš 

ls! Ir ką jus 
padarysite? Pirma 

kaip kakročiai priet

garsia:.- 
pasaulio 
vakaru 

Ristynės

; Abudu ristikai užsistatė po 
kad vie

nas antrą paims. Abudu ti
kisi laimėt, bet musų supra
timu Pesakas Toots'ą pa
ims.

arKatras laimės: Zbyszko 
Stasiak?

Šiame ketverge Grand 
Opera House risis du lenkų 

.ii milžinai—Wladek Zbyszko 
su Stanley Stasiak. Katras 

•sunku Įspėti. Zbysz 
į ko turi daugiau patyrimo, 

—daugiau sveik?- 
: Visgi mums rodosi, ka l 

Zbyszko turėtų laimėti.

Salėje tuojaus pasidarė
neramu. Apie 50 žmonių

Drg. J. Neviackas pasakė pakėlė rankas, prašydami
prakalbu apie Lietuvos ne- balso. Beveik visi i

ti, kad jų
gražiai mokinami — 1 
lietuvių kalbos ir rašto, bet ja nors vienas, ir tegul pa-1 

ir lietuviškų dainų. Tai vis 
nuopelnas Mokslo draugi- ri. 
jos. Kvartetas taipgi gerai geras?
sudainavo, nors visai neil
gai mokinosi.

JCL llv) O » A*. . .
sako, ką jis prieš manę tu-;p Stasiak 
ri. Pasakykit, kodėl aš ne-'tos- Visg!

Girtas mirė.
Ant kampo Broadway ir 

prieš B gatvės pereitą nedėldieni

H? r t 
la.

kiek turi experien- 
iki šiol dirbot,; ad-

P. O. Bok 12 
Boston, Mass.

PARDAVIMAI
DKHDL'ODA BUčERNL tR

GROSERNE
.cal naujus mados, srcro.i 
biznis cash. Sutinkam 

arba skaitant vis- 
. . kaina. Galite pirkti ir 

dznvjc, mes apsiimam 
(Si 

,■ ■ So. Bvoton. Mass

“I
..... w........... (13) K

Vienintelė Rusiškai-lietuviška 
parlorių Išdirbystė

MES BATAKIAM Jl.MS. PIRM NEGU JI S PIRKSIT SOFAS, 
MINKŠTAS KĖDĖS. PASIŽIŪRĖKIT MUSU IŠDIRBYSTES 

PIGIAS MUS KAINAS
Parterių setas, iš S šmotu 890.00

KAY PARLOR UPHOLSTERING COMPANY
165 CROSS STREE1. PRIE CO.MMERCIAL STREĖT 

Važiuokit su karu iki Iiaymarket Sąuare. >• 
Telefonas: Richmond 3046 I

TĖMYKIT KRIAIČIAI!
-Jei tu esi kostumerskas kriau

šius ir nori padidint ir pagerint 
savo bizni, tai nesigailėk kelia

uta minučių laiko, rašyk laišką I ' ” z v .
ituojaus klausdamas visų inior- 
Įinacijų, o iš to turėsi diktą nau
jau. o informacijos bus suteiktos 
kaip tik gausime užklausimą.

Biznio vedėjas F. W. Tiknis 
American Eagie Garment

339 W. Broadvay,
So. Boston, Mass.

j■

I

iB
B
t

Į
Nedėldieniais iki 4 v ai po piet. J

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų. 

18 Paripenter St.. Boston, Maaa. 
(Prie Hanover St.) 

TeL Richmond 668.
Valandos nno 9 ryto iki 8 vak. ■ i

(-♦

••į

AR 
IR į DR. L. GOLDEN Į 

k Bostone: 99 Green Street -jR
£ Valandos: 3 iki 4 ir 7 iki 8 P. M.
\ Telefonas Ha.vmarket 2288. i 
y Roąbury: 16 Crawford St. 5
8 Netoli VVarren Street £
® Valandos: nuo 8 iki 9 ryte, 1 X 
\ iki 2 ir 9 iki 10 vai. vakare Y 
y Telefonas Ite.vbury 0131. A
X KAI.BU RUSU, LENKŲ LR Y 

LIETUVIŲ KALBOMIS. X

LOPEZ BADGE & 
NOVELTY CO.

Išdirbėjai
Ribinų. šilkinių kukardų. visokių 

tautų vėliavų, paveikshiotų euzikų. 
auksiniu ir sidabrinių medalių, drau
gijoms ženklu ir uniformų. (U >

3 SCHOOL ST.. BOSTON. MASS- 
Telerbonc Main 7489

Lietuvis Optometristas £

f

LIETUVIS 

Valandos; nuo 
nuo 
nuo

^Telefonas 5I12‘W«

Or. A. Gorman-Gumauskas
DENTISTAS
10—12 dieną; 
2—5 po pietų; 
6—8 vakare;

Nedeiiomia nuo 10—12 dieną.

705 N. Main at. kam p. Broad >L 
MONTELLO, MASS.

»«
i

St., Boston. Mass.
Richniond 0380 
vyrų ir motorų 
chroniškų ligų

PARSIDUODA NAMAI
šo: TH BOSTON

parsiduoda 12 šeimynų 
imas . u visais įtaisymais:

. lengvos išlygos 
ol.piAS K KALT Y CO.

. lim^rnų medinis nama- 
. . > -aj-adzius, 'atfai gera 

ino autom-, bilių: rer<- 
-esi $128. Kaina $9.000, 

. - . ■'». likusius ant len?- 
. ■ a'1 <nių ži-.iu kreipkitės ■

<’I.'IA■' KEAETY COMPANY 
■ B^oad'vay, So. l>'.x?ton, Mabb.

>• . Boaton 0243
D. J.OLSEIKA

m
i»v

MĖSOS IR GROSERIŲ 
KRAUTUVE

Geriausioj biznio vietoj 
š-. Bostone, parsiduoda už 
pu>e kainos. Nepraleiskit 

gero bargeno.

N A MA s SUGARADŽIUM, 
geriausii 
visi itai.'-.mai
m a
pigi

r l’«i. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo » iki 12 <ien«.

Nuo 2 iki » enk. 
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dien*.
Ofisas "Keleivio” name 

t$l Broadwav. tarpe C ir D et- 
SO. BOSJON. MASS.

-q Išcgzaminuojta akis, priskiriu
S akinius, kreivas akis atitiesinu
C, ir ambly-opiškose (aklose) aky
lo sc sugrąžinu šviesą tinkama 

laiku.
K J. L. PASAK ARNIS O. D.
K 417 Broadway . So. Boston, Maaa 
^HSaS252SES2S2S2Sa575BSa5aS2S25ZSe

g

I

11 vietoj Cambridge. 
’’steam'’ šiįu' 

iv elektros, parsiduoda 
ji—>3,500 reikia įnešti.

A. IVAS
į pi i'reiynnt gt., Room 508. 
Boston. arba
;:':1 Broadvvay

So. Boston, Mass.

z z z z z 
z z z z z z z z z z z z z

I

.... \
; Norvood. M** g
> nhoną 389-M. <1°) J

$50 DOVANU!
DOVANU- Pcr ?le’ 

. obilių dalim.-, kas 
"t; kara

"> I’\M arba OAKLAND 
turėjimą ant nauju 

■••iame per 3 mėnesius. 
"IV'I.OAV garagk 

■’i" a.hineton StreeE

’.oiMž 389-M.

Gėrėtis rain-Eipellerte Trynimu
Nelauk < • kuomet jau bu.i pri

verstas u ■ g"Jl-i- Vo KUI.ki:*1** <11*1 *“3 
darbai, savo Tar.ko’D. kojom ir 
suteik T-ub-ngi ininiy

Žmogus, kuris •Ar -a 'j niuStvU-
būti •'■••rjra.učiu. P u. argi ;ir» i t 

P«tB-ExpeileriQ išsif rir.t'• skaidai/!s.- • iota .
l'\skaudanių ir di*z. n’-

čisn r.ar; ų. Pain - Expelleri« palaiko 
sveikus žjr.one> g'-nvie padėtyje!

Gvc. ir 7llr. už banką 3;;ti'koše.
F. AD. R1CHTER 4c CO. 

104-114 So. 4th St., Brooklyo, N. Y.

I
Dr.J4. M. Landau 
GYDYTOJAS IR C HIRURGAS 
220 Uamner

Telefonas
Specialistas 

slaptų jr
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. 

Nedėldieniais iki 5 vakarė.
Patarimai dykai. (—)

LIETUVIŲ j
ATYDAI! į

GELEŽINIAI S
DAIKTAI J 

MLALIAVOS 
LANGTIESĖS

SPORTO
REIKMENYS j

Gera rūšis, žemos i 
kainos 3

THE HOYT CO. ; 
443 Broadway,

South Boston, Mass. * 
(12)

i
£I 
L

PLUNKSNAS, Tukus. I'aduškas, 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų 
jrėdnes, parduodam pigiausiai. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykit:

EI ROPEAN I EATHEK 
IMPORT1NG H DUSE 

1 n’« z»7J

Tel.: Richmond 141*

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS 1* 

SLAPTAS UGAS. 
VALANDOS:

Nuo 
Nuo 
Nuo
UI

8 iki 10 ryto.
2 iki 3 dien*.
7 iki 8 vakaro. 
HANOVER ST.

BOSTON. MASS.
Best?.". Msss, raMMees*ee££M®a£2e0*Mfl


