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ELZBIETA LIUIŽIENĖ 
AREŠTUOTA.

tuomet apsiautęs ją vyriš
ku overkotu ir jiedu nuva
žiavę su ja į ligonbutį. Pa- 

Jurgis žagonis užtroško ga- matę tenai, kad mergina 
zu. Viena moteris pametė jau mirus, jiedu nusigandę 

vyrą ir pabėgo su rusu. -ir pabėgę.
Pereitą sąvaitę tarp Bal-'P?sig12dama Di

timorės lietuvių buvo kelia-:JauIo.ln^™?’ aves
tas įvykiu. kurie labai daug1 ?u Ltujaęnę.
• « • — ^ jBet jiedu ginasi ir pne kal-

jtės neprisipažįsta. Liuižie- 
|nė sako, kad Di Paula bu-' 

ves pas ją su savo mergina 
atvažiavęs ir prašęs pada
ryti jai operaciją, bet ji,’ 
Liuižienė, atsisakiusi, ir 
tuomet Di Paula nusivežęs 

savo merginą toliaus. Bet 
policiją sako, kad Liuižienė 
esanti jau žinoma nelegalių 
operacijų darytoja ir jau 
pirmiau buvusi užtai areš
tuota.

Vėliaus, laidžios dakta
ras merginos lavoną išravi- 
davojo ir pripažino, kad ji 
mirė nuo nelegalės operaci
jos, o Di Paula liudija, kad 
tą operaciją padarė Elžbie
tą Liuižienė. Taigi Liuižie
nė turės stoti prieš grand 
jury: Jei teismas atras ją 
kalta, tai jai gręsia apie 20 
metų kalėjimo, o gal ir sun
kesnė bausmė, nes čia mat 
žuvo dvi gyvastis.

Tai tiek apie Liuižienę. 

Dabar antra liūdna žinia. 
Vasario 19 d. buvo atrastas 
užtroškęs gazu Jurgis Ža
gonis. Jis turėjo prie savęs 
šunį, tai šuo pradėjo labai 
loti, ir kada šeimininkė už
lipo ant antim lubų, kur Ža
gonis turėjo nusisamdęs 
kambarį, ji užuodė palaidą: 
gazą. Kadangi Žagonio du
ris buvo iš vidaus užrakin
tos, tai šeimininkė davė ži
nią policijai, kuri pribuvus 
išmušė duris ir rado Žago- 
nį negyvą. Jis, matomai, vi
rė ant gazinio pečiaus ma
karonus ir išbėgęs iš puodo 
skystimas užgesino liepsną. 
Žagonis. matyt, buvo užmi
gęs ir nepajuto, kaip kam
barys priėjo gazo. šuo te
čiaus išliko gyvas.

Žagonis mėgdavo gerti ir 
su pačia negyveno, tečiaus 
kada jis mirė, pati pasiėmė 
jį palaidot. Apie trįs metai 
atgal susitikau ŽagonĮ su 
labai pamušta akimi. Klau
siu. kas tau taip padarė^? 
Ogi pati, jis sako, zagonie- 
nė dabar liko našlė su duk- 
tere.

Vieno saliunčiko pati ne
senai pabėgo iš čia su rusu 
į kitą miestą. Vyras nusivi
jo paskui ir parsivežė pačią 

atgal. Dabar vėl viskas ge
rai. Ta meilė, tai keistas da
lykas.

kalbų sukėlė.
Visų pirma paimsime at

sitikimą su Liuižiais, kurie 
buvo areštuoti dėl nelęgalės 
operacijos ant jaunos mer
ginos. Tas atsitiko taip. 
JTie Universiteto Ligoninės 
atvažiavo anądien du vyru 
ir jnėję vidun pasakė dakta
rui Poyleriui, kad jie turi 
atvežę automobiliuje ser
gančią merginą. Kada dak
taras išėjo laukan pažiūrė
ti ligonės, mergina buvo jau 
nebegyva. Tiedu vyru tada 
paliko automobilių ‘ir leido
si bėgti. Niekas paskui juos 
nesivijo ir jie dingo.

Mergina buvo tiktai nak
tiniuose marškiniuose ir 
ant viršaus vyrišku ploš- 
čium apsiausta;

Pagal automobiliaUs nu
merį policija susekė, kad 
tasai automobilius priklau
so tūlam Di Paulai. Polici
ja nuvyko pas tą Di Paulą, 
bet kaltininko nerado na
mie. Ant rytojaus tečiaus 
jisai atėjo pats i policijos 
nuovadą ir pasidavė. Poli

cija sužinojo iš jo šitokią is
toriją :

Jisai, Di Paula, mylėjo 
Josephiną Fo.x, 23 metų am
žiaus merginą, kuri Rivoli 
Teatre vedžiodavo žmones Į 
sėdynes, šita meilė pridarė 
merginai bėdos, nuo kurios 
j-ęikėjo kaip nors atsikraty
ti. Taigi Di Paula nuvyko 
aną vakarą Į teatrą ir pasi
ėmęs savo mylimąją nuva
žiavo i miestą jieškoti pa
galbos. Važinėjo jiedu ke
lias valandas ir suradę mo
terį, kuri sutikusi padaryti 
merginai operaciją, bet rei
kalavusi užtai .$400. Di Pau
la pasakęs, kad jis negalįs 
tiek užmokėti, nes neturįs 
tiek pinigų. Tuomet šita 
moteris patarusi jiems va
žiuoti pas Liuižienę po Nr. 
419 W. Camdon St.

Atvažiavus prie šitų na
mų, juos pasitikęs prie durų 
Jonas Liuižis. Buvo jau pu
sė po vienuoliktos. Di Pau
la sakosi pasilikęs lauke, o 
jo perginą Liuižis įsivedęs 
į vidų. Už kokio pusva
landžio Liuižis išėjęs laukan 
ir liepęs Di Paulai eiti į vi
dų pasišildyt, nes buvo šal
ta naktis.

Tėjęs į vidų. Di Paula sa
kosi pamatęs, kad jo myli
moji jau guli ant kaučiaus 
l>e žado. Jis nusigandęs ir 
užsispyręs šaukti daktarą. 
Liuižienė buvusi tam prie
šinga, tečiaus Liuižis apsi
vilkęs ir išėjęs laukan, 
kydamas, kad jis 
gydytoją.

Vėliaus Liuižis 
ir pasakęs, kad 
tuoj ateisiąs. Bet 
bijojęs, kad mergina nemir
tų, ir griežtai užsispyręs 
vežti ią ligoninei T iinzis

sa-
atvesias

i

sugrįžęs 
daktaras 
Di Paula

SAUGOKITĖS PASIUTU
SIŲ ŠUNŲ.

Worcesterio apskrityje ir 
pačiam mieste buvo apryta 
daug šunų, todėl apskrities 
daktaras Pacuin praneša, 
kad žmonės butu atsargus. 
Vien» m tik Worcesterio 
mieste pereita savaitę buvo 
8 pasiutimo atsitikimai. Ši
tas pavojus paliečia taipgi 
Clintono. Fitchburgo, Graf- 
tono ir Leominstorio mies
telius. _____

KARO KALINIAI KLAU- '
SINĖJAMI.

Dvidešimts keturi karo 
kaliniai, kurie sėdi Leaven- 
\vortho kalėjime, padavė) 
prašymą, kad juos paliuo- 
suotų. Todėl karo departa
mentas nusiuntė kalėjimam 
komisiją, kuri klausinėjo 
kiekvieną kalinį ; 
ką jis veiktų, jeigu jis butų 
caliuosuotas. Savo raportą i 
konysija paduos karo de-įpasjreni(jama graikų laik- 
partamentui. Sakoma, kad ; naščiais, praneša iš Atėnų, 
pahuosavimo šitų žmonių kad BuIgarijo1 kilusi revo- 
reikalaująs Amerikos Legi- ;liuciia XorsJ bulgarų atstu- 
jonas ir buyusių kareivių vvbįs Londone ir Paryžiu- 
motmos. Prie šitų kalimų; ;c £jta ^inią užginčyja, vie- 
pnguli ir tie, kurie buvo nu- i nok ' Londįno dienraštis 
teisti uz nauses Houstone. Express” skelbia is

toriją apie šitą revoliuciją 
: kaipo tikrą faktą.

šitas laikraštis sako, kad
- _ . Iš sukilę komunistai užėmė

Lampdeno pavieto kalėji- Bulgarijos sostinę Sofiją ir 
mo pereitą sąvaitę pabėgo išžudė visus ministerius iš- 
Jonas Gureckis iš Holyoke, i kėlė raudona vėliava. Kiti 
Mass. Jis buvo nuteistos sukilėlių pulkai operuoją 
trims mėnesiams už neuž-S šiaurinėse Bulgarijos daly- 
laikymą savo pačios ir 6 ko-'se. Karalius Borisas esąs 
vo butų jau pabaigęs sėdė-į pabėgęs ir kažin kur dingęs, 
ti. Dabargi jei jį pagaus, i Bulgarija esanti jau ap- 
tai jis gaus daug daugiau, i skelbta respublika.
Bet kol kas jo da nesugavo. ' Tuo pačiu laiku atėjo ži- 

----- . nių apie perversmą Graiki- 
KLILKSŲ LYDERIS PO ;joj. Tas pats "Daily Exp- 

$20,000 KAUCIJOS. ress” praneša, kad buvusi 
Smarkusis kliuksų lydė-j iki šiol Graikijos valdžia su 

ris ir blaivybės vykintojas'premjeru Kafandariu prieš- 
Yourig, kuris areštavo Her-įaky, tapo nuversta, nes ji 
rino apielinkėj kelis šimtus buvo priešinga paskelbimui 
žmonių, dabar pats tapo už-'respublikos. Ji norėjo šitą 
darytas už geležinių grotų klausimą pirma leisti pa- 
kaipo plėšikas ir vagis. Jis‘tiems gyventojams nubal- 
yra kaltinamas už išplėši- suoti. bet kraštutiniai ele- 
mą penkių namų laike tųjmentai užsispyrė, kad val- 
kratu. kurias jis darė su sa-'džia tuojaus paskeietų, jog 
vo kliuksais neva degtinės : monarchija Graikijoj yra 
jieskodamas. Jį dabar laiko!jau sugriuvus ir jos vieton 
kalėjime po $20,000 kauci-į statoma respublika.
jos. Valdžia nenorėjo su tuo

Bulgarijoj revoliucija; 
ministeriai išžudyti?
GRAIKIJOJ TAIPGI 

PERVERSMAS.

_______ Atėnų valdžia, kuri buvo 
atskirai,; priešinga respublikai, tapo 

nuversta.
Reuterio žinių agentūra, 

i pasiremdama i

BAIGDAMAS SĖDĖTI. PA
BĖGO Iš KALĖJIMO. 
Springfield, Mass.—

TRUMPA LENINO 
BIOGRAFIJA.

Gimė 1870 m. balandžio 
10 d. Simbirske. Tėvas jo 
buvo pradžios mokyklų in
spektorius. Leninas Simbir- 
sko gimnaziją pabaigė su 
pasižymėjimu. 1886 m. jo 
vyresnį brolį už dalyvavimą 
sąmoksle prieš carą Alek
sandrą III pakorė. 1887 m. 
jis Įstojo Karaliaus Univer
sitetan juridinin fakulteton, 
bet už studentų riaušes bu
vo pašalintas. 1890 m. ap-1 
sigyveno Petrograde, iš kur: 
socialistų reikalais važinėjo' 
Šveicarijon. 1895 m. buvo! 
suareštuotas, metus lėdėjc} 
kalėjime. 1896 m. išsiųstas; 
Sibiran, kur apsigyveno' ties 
upe Lena, nuo ko jis vėliau 
pasivadino Leninu. 1904 m. 
Rusijos socialdemokratų 
partija skilo į menševikus 
su Plechanovu ir—bolševi
kus su Leninu prišaky. Lai
ke 1905 m. revoliucijos jis 
jau veikė kaipo bolševikas. 
1!H)6 m. Leninas vėl turėjo 
bėgti užsienin; gyveno Švei
carijoj ir Austrijoj. 1917 
m. užplombuotame vagone 
per Vokietiją sugrįžo vėl 
Rusijon ir po bolševikinio 
perversmo pasidaro Rusijos 
diktatorium. .... ____ _ . _
šio mėnesio 21 dieną Ixmi- Įdžiusius bėgti_ komunistu: 

nas mirė.

i1 t 1 i ,m1 . „ .

Mussolini nutarė 
pripažinti Rusiją

<

PRASIDĖJO GEN. LUN- 
DENDORFO BYLA.

ši utarninką Bavarijos 
sostinėj Munchene prasidė
jo didelė politinė byla, ku
rioj svarbiausiu kaltinamuo
ju yra gen. Ludendorfas, 
buvusis karo metu Vokieti
jos generalio štabo viršinin-

PRIE TO VERČIA EKO
NOMINĖS SĄLYGOS.

Bolševikai apsiima atlygin
ti visiems italams už nusa

vintus j u turtus.
Vėliausios žinios iš Ro

mos sako, kad Italija esan- 
pripažinti so- 

v.,
darė Anglija.

Italijos galva Mussolini

FRANCI JOJ ŽEMĖ 
DREBA.

Pereitą pėtnyčią Franci- i 
jos pietuose buvo žemės dre-į 
be j imas, kuris tvėrė 10 mi-, 
nutų ir pridarė gyvento-; 
jams daug baimės ir nema-

Valdžia nenorėjo su tuo 
; sutikti, ir parlamentas ją 
'nuvertė. Tai reiškia*, kad 
Graikijoj dabar bus jau res
publika. *

Washingtono apskaitliavi- 
mu. degtinės šmugelis 
Europos Amerikon nuola
tos vis auga. Dabartiniu 
laiku šmugelio laivynas su
sideda iš 158 laivu, kurie 
nieko daugiau neveikia, tik 
degtinę gabena. Nežiūrint 
didelės sargybos !
prohibicijos 
vos tik 
šimčius. 
pereitų metų 
Škotijos buvo išsiųsta Ame
rikon 415,703 galionų palai
dos degtinės ir 26,750 keisų.

Per visus pereitus metus, 
kiek teko šios šalies val
džiai sužinoti, iš Europos 
buvo išsiųsta Amerikon 
101,240 skrynių degtinės. Iš 
Kanados buvo įvežta 57.360 
keisų ir 9.000 keisu iš Mi- 
ouelono.

Nuo įvedimo prohibicijos 
iki šiol Amerikos pakraščių 
sargyba yra suėmus išviso 
149 šmugelio laivus, bet tai 
vis nedideli botai, ir konfis
kavo 30.847 keisų degtinės.

158 ŠMUGELIO LAIVAI 
VEŽA DEGTINE 

AMERIKON. ‘

Nežiūrint 
; Amerikos 

agentai suima 
5 to šmugelio nuo- 
I tris paskutinius 

mėnesius iš

įkas. Jis yra dabar kaltina- pasiryžus ] 
jinas už pereitų metų lapkri- yaldzią, taip saip pa-

■čio maištą, per kurį Bavari- 
jos fašistai norėjo nuversti - - .
Berlino valdžią. Ludendor- apsvarstęs visas blogąsias 
las buvo maišto vadu. Iš vi- pripažinimo puses, kurias 

so yra kaltinama 10 žmonių, PHY0
kurie buvo to maišto inži- stijų valdžia, ir vis dėlto nu
meriais. Žymesni iš jų yra kad geriau bus Itali- 
buvusis Muncheno policijos jai Rusiją pripažinti, 
viršininkas Pehner, buvusis Kaip Anglijos premjerui 
apskričio pirmininkas Dr.1 Macdonaldui, taip ir Musso- 

...........................  - ■ - liniui negalima prikišti, 
kad jis turėtų kokio nors pa
lankumo bolševikams. Iš jo 
kalbų aišku, kad Mussolini 
vaduojasi grynai praktišku 
išrokavimu. t. y. kokią nau
dą Italija iš to pripažinimo 

^turėsianti. Visos Mussolinio 
^pastarųjų laikų užsienio po- 

įlitikoš vadovaująs principas 
Į kaip išplėsti Italijos užsie- 
•nių prekybą. Italija turi 
perdaug gyventojų, kad ga
lėtų juos išmaitinti savais 
produktais, importuoti gi ji 
gali tik mainais už manu
faktūrą ir t.t. Tokiu budu, 
vienas iš svarbiausių italų- 
rusų komercijos sutarties 
punktų yra muito privilegi
jos italams Rusijoj ir įvai
rus palengvinimai italų lai
vams Juodosiose jūrėse. Vi
si technikos klausimai, lie
čia paprastus prekybinius ir 
politinius dviejų kraštų san
tykius, jau pilnai nustatyti. 
Kai dėl sugrąžinimo Italų 
piliečiams nusavintos priva
tinės nuosavybės Rusijoj, 

| Mussolini priėmė Sovietų 
! pasiūlymą galutinai atlygin

ai už tai einant tarptautinės 
! teisės principais. Mussolini 

mano, kad Rusija juo vei
kiau suteiks toki atlygini
mą, jei jos produktingumas 
ir santykiai su likusiu pa
sauliu veikiai įeis į norma
les vėžes. Mussolini jau ga
vo tokio atlyginimo užtikri
nimą, gaudamas dideles ži
balo koncesijas. Galutini 
atlyginimo detaliai bus nu
statyti. susitarus Rusijai 
šiuo klausimu ir su kitomis 
valstybėmis. Atsižvelgus i 
visus šiuos avantažus, Mus
solini sako nebijąs komunis
tų propagandos Italijoj ir 
be to mano, kad ta vropa- 
ganda žymiai sumažės, įve
dus normalius santykius 
tarp abiejų kraštų.

tarė, kad geriau bus Itali-

Kaip Anglijos premjerui

Frich ir Hittler. Byla tęsis 
kelias dienas.

KOMUNISTUS DEGINA.
Maskva.—Minia žmonių 

iapsupė posėdžiaujant Oms- 
_,„Jko komunistų partijoskomi- 

192 i m'. sau- Į tetą ir padegė namus. Ban-f

;minia rnušė; užmušta 22 ko-Į' 
munistai, kiti sudegė. Pri- L 

buvę raudonarmiečiai dau- 
geli kaltininkų be teismo 

i sušaudė, keliatą šimtų pilie- . 
čių suėmė.

JAPONAI BRUZDA.
Tokio.—Paskunėmis die

zą blėdies. Vietomis namai 'nomis Japonijoj, ypač lokio 
sukrvpo, sienos sutruko, hnieste, prasidėjęs didelis po- 

jpalaikoma sustiprinto poli- 
' ei jos kadro. Dideli su judi
nimą iššaukęs pasikėsini
mas ant traukinio, kuriame 
važiavę 25 parlamento opo
zicijos atstovai. Parlamen
tas dei kilusių didelių tarp 
partijų ginčų paleistas.

sukrypo, sienos i._............,, . . . .
langai išbirėjo, o kaminai bruzdėjimas.. Tvarka

tai kone visi nugriuvo. Iš 
žmonių tečiaus niekas nenu
kentėjo.

l

RAPORTUOS DVASIOMS 
APIE SAVO VESTUVES

Jaunasis Japonijos valdo
nas Hirohito, kuris nesenai 
apsivedė, dabar išvažiavo su 
savo pačia aplankyti šalies 
šventyklas ir savo bočių ka-; 
pus. kad pranešus tenai mi-j 
rusių savo giminių dvasioms' 
apie savo vestuves. Mat ja
ponai tiki, kad mirusių žmo
nių dvasios gyvena ir su jo
mis reikia turėti susinėsi

mą.

iš NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJA.

Ro'moje dabar yra Tautų 
Lygos sušaukta konferenci
ja ginklavimos aprubežia- 
vimui. Ji yra kaip ir tąsa 
tos nusiginklavimo konfe
rencijos, kuri buvo anuomet 
sušaukta Washingtone. Ro
mos konferencijon yra pa- 

’ kviesta ir sovietų Rusija, ir 
kitos valstybės, kurios Wa- 
shingtone nedalyvavo. Te
čiaus nieko iš tos konferen
cijos neišeis, nes kai kurios 
valstybės nenori būt apru- 

į bežiuotos. Rusija pareika
lavo. kad jai butų leista pa
statyti iki 1927 metu 419,- 
!000 tonų įtalpos karo laivų: 
konferencijos komisija pa
siūlė Rusijai tik 125,000 to
nu. Todėl Rusija pasiprieši
no ir iŠ konferencijos pasi

braukė. Ispanija taipgi pa- 
isitraukė, nes ji norėjo 105.- 
000 tonų, o konferencija lei
do statyti tiktai 80,000 to
nu laivyną. Norvegija, Da
nija ir Olandija sutiko.savo 
laivynų statymą aprube- 
žiuoti.

-------—

I
į

MEKSIKOS SUKILĖLIAI 
APSUPTI.

Meksikos sukilėliams 
prieš Obregono valdžią ne
siseka. Nežiūrint jų pasigy
rimų, jie nuolatos traukiasi 
atgal ir federalės valdžios 
kariumanė atsiima iš jų no-i 
zicijas viena paskui kitos. 
Dabar valdžios spėkos eina 
ant Tuxpamo, kui sukilę- mas 
,liai yra apsupti. pasiektas.

LATVIJOS-ESTIJOS ŪKI
NINKŲ PASITARLMAS.
Rygoj įvyko Latvijos ir 

Estijos ūkininkų atstovu 
pasitarimas apie muito tari
fų unifikavimą. Susitari- 

beveik visais punktais

1

"TĖVO ŠVENTOJO” 
NETURTAS.

Pajamos:
1) Procentų 6,875,000 lirų
2) Dovanų 2.500,000 lirų
3) Petrąpinigių 12,000,000

_ f

FRANCUOS SANTYKIAI 
SU ANGLIJA.

Francijos spauda, pasi
keitus Poincare su Macdo- 
naldu laiškais, įžiūri Poin-, 
care politikoj atmainų ar, 
bent svyravimų. Poincare 
pradedąs pagaliau suprasti.' 
kad Francijos gera ateitis 
priklauso ne nuo Ruhr oku 
pacijos palaikynv. ne nuo 
Pfalco seperatistų rėmimo.'

I 
J

Išviso 21,375,000 lirų
Išlaidos:
1) Kardinolams laikyt:

875,00 lirų
2) Popiežiaus gvardijai ir

tarnams 3.070,000 lirų
3) Knygynams ir muze-

jams 1.250,000 lirų
4) Šv. Petro bažnyčiai

750,000 lirų
5) Kitiems reikalams

8<M?,Ol>0 lirų

Išviso
Vadinasi

6,745,000 lirų 
"šventam tėvui”

nXkaiS‘Zu Angiijonn^srrjno peton.ant metų at!ie-|

teresais, bet nuo gerų su ja 
santykių ir sutartino san- 
darbininkavimo. Kadangi 
ir Macdonaldas esąs tokios 
nuomonės, tai į Anglijos su 
Francijos susiartinimą gali
ma esą žiūrėti labai optimis

tiniai.

ka tik 14.570.000 lirų. 
Ar tai ne biednystė?

i

I AŠISTAJ ŠVINO NESI
GAILĖSIĄ.

Rymas.—Sąryšy su naujo 
parlamento rinkimais prasi
dėjusi agitaieja. kurią varą 
ir fašistu priešininkai.

Taigi Mussolini vienoj sa
vo prakalboj pareiškė, kad.

Rymas.-

NUŽUDĖ 5 J UOI) V KI
UŽIUS.

Texas valstijos kalėjime fašistų priešininkams nenu
tapo nužuclvti elektros ke-

.r 
pasmerkti miriop už žmog

žudystę.

rimstant. jis priverstas bu- 
dė'i 5 iuorJvėidžiai. Jie buvo siąs pasinaudoti reikale švi- 

..................................... ........... nu. kurio fašistai gailėtis 
■ nemoka.

Iš RUSIJOS VĖL IŠTREM
TA 5,000 ŽMONIŲ.

Iš Maskvon vėl išvaryta Į 
Siberiją ir kitas tolimas vie
las apie 5,000 nepmanų 
(spekuliantų), kurių tarpe 
didžiuma žydų. Pirmiau iš
siųsta apie 10,000.

STREIKAS INDIJOJ.
Bambėjaus miesto audyk

lų audėjų streikas plečiasi. 
Nedirba jau 75 fabrikai ir 
apie 1darbi’ nikų.
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KA SAKO „N UUIENOš” 
APIE „SANDARĄ."

South Bo-'tone eina toks 
laikraštukas, ka vadinasi 
„Sandara.” Mažai kas ji 
skaito ir mažai jis turi 
reikšmės lietuvių gyveni
me, nes jo redaktorius pats 
prisipažįsta turis tiktai 12- 
kos metu vaiko protą, 
senai jau 
rimtai su

lių rs
Nors 

niekas 
nesiskaito, vis dėlto laikraš
čiai jos vardą retkarčiais 
pamini, kad parodžius, ko
kių ji nesąmonių prirašo. 
Pavyzdžiui, kelius’ dienos 
atgal ji „apznaimino” šitoki 
dalyką: „Naujienos” baisiai 
išsišoko, nes drįso jjakriti- 
kuoti tautininkų politiką.

nuplikęs.
Mn _  i a >Sandara
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UžGYRĖ PROSTITU
CIJĄ?

„Trimitas” 17.”-čiame nu
meryje praneša, kad Mask-

spaudai paisyt ir to laikraš
tuko strak.'ėjimų. Iš jo ga
lima tik pasijuokti.

KAS YRA SOCIALIZMAS IR 
KAM JIS REIKALINGAS.

Sakoma, kad gatvinės.mo- 
teriškės užsiėmimas yra „se
niausia profesija.” -Jei taip, 
tai plėsimas vra seniausis 
amatas. Jis yra taip senas, 
kaip pati žmonija. Jis pra
sidėjo dėlto, kad žmonėms 
sunku buvo pasigaminti rei
kalingų gyvenimui daiktų, 
žemė buvo liesa. Žmogus 
silpnas, 
siems užtekdavo, 
žmonių turėjo kentėti, 
tiems reikėjo badauti.

Ar galima stebėtis, 
žmogus plėšia 
Kiekvienas nori

“Laisve" išdavikų jingi? .Juk apie tai nei kal
bos negali buti. Pagalios 
reikia pasakyti, kad patįs 
Rusijos darbininkai netik 
nestoja į komunistų parti
ją, bet priešingai—bėga iš I 

Patįs komunistų piane-, 
sako, kad Į 

metų jų partija 
pusės narių ir 

kad apleidę partiją beveik 
vien tiktai darbininkai. Pa
galios pats Zinovjevas tam 
pačiam raporte pareiškė, 
kad ir raudonojoj armijoj 
kyla didelis neužsiganėdini- 
mas komunistų partijos po
litika ir kad komunistu par
tijoje priguli jau liktai 
<><n» raudonarmiečių. Vadi
nasi ir raudonojoj armi- 
iuj paprasti kareiviai atsu
ką komunistams nugaras.

Taigi visą šitą Rusijos 
komunistų partijos galų su
irimą išduoda jau ir pati 
"Laisvė.” Kuomet socialisti
nė spauda, ypatingai „Nau
jienos”, žmonėms daug pir
miau aiškino, jog Rusijos 
komunistų partija pasiliks 
naujosios buržuazijos par
tija, tai „Laisvė” ir visi ko
munistai užtai plūsdavo so
cialistus šlykščiausiais žo
džiais. Na, o dabar, jau ir 
pati „Laisvė,” nors nedrą
siai, bet visgi jau visiems! 

žinomą faktą pripažino.
Tečiaus, netiktai su Rusi

jos komunistų partija šito
ki dalykai Įvyko, tas pats 
galima pasakyti, jog ik vi
sose kitose šalyse komunis
tų partijos eina tuo pačiu 
keliu. Paimkime mums ge
riausiai žinomą Amerikoj 
komunistų partiją (ji čia 
vadinasi darbininkų parti- j 
ja—PA ir matysime, kaip ji 
puola i glėbį įvairiems libe-; 
ralams ir buržujams, kad 
tik sudarius bendrą frontą 
su jais. Plakasi komunistai 
prie buržuazijos dabar to
dėl, kad jie, bemainydami} 
savo principus ir taktiką,ne
teko galutinai principialio 
pamato savo veikime ir vi
siškai prarado darbininkuo
se užsitikėjimą. Dabar jiems 
kito kelio ir neliko, kaip tik 
glaustis prie buržuazijos ir 
olusti socialistus užtai, kad 
šie nedarė tokių zigzagų 
principuose ir taktikoje, ko
kius darė komunistai.

Pasvirkalnietis.

i 
t

jVoje tapo legalizuota prosti
tucija. Jis sako:

. ’Tki šie! Rusijoje prostituci
ja (moterų ištvirkimas) viešai 
neva draudžiama buvo. Bet .ii 
tiek išsiplatino, kad net jauno
sios mergutės prostitucija 
pradeda užsiiminėti. Maskvo-į 
je prosiitucija aukščiausio 
laipsnio pasiekė. Nesenai Mas
kvos miesto ir apskrities so
vietų susirinkime prostituci
ja legalizuota (užkirta), kai
po atskira moterų amato šaka. 
Milicijai duota įsakymas ne-

i persekioti prostitučių.”
Prie caro valdžios prosti

tucija Rusijoj buvo taipgi 
iegaiė „profesija,” bet kati 

revoliucinė valdžia pripa
žintu tam amatui pilietyb(s 

į teises, tai visgi keista.
i .

. •»

kas ligšiol pa-
; ad Rusiją valdo Jys-

tai, ir nekomu- Šimai iš Rusijo. 
rbininkai sovietų pusantrų 
neturi balso, tai neteko net 
.Kilis išvadindavo

„niekšais,” 
„išdavikais,” 

ir net „rupūžė

Jeigu l 
sakydavo, 

'vien kūmuli!
istiniai d 
aidžioje 
Laisvė”/ 

, melagiai' 
'„įud< šiais, 
‘„smakais , __
mis" i pniseikos žodžiai). 
Bet dabai :>ati „Laisvė” Nr. 

■;!o. lieplepc :arna apie Zinov- 
!jevu rap< f Sovietų Kong
rese, štai ka pasako ;s Zi- 
nuvįrvo kalbos:

„Rusijos Komunistu Par
tija vadovauja Sovietų val
džiai. Partija yra valdžios 
gaiva.”

Na. mat. pats Zinovjevas 
pasakė ir čia "Laisvė” tai 
parašė, kad komunistų par

tija yra Rusijos valdžios 
galva,' o ne darbininkai. Te- 

ėiaiis, kai kurie žmonės pa
sakys, kad v ištiek Rusijos 
darbininkai pilną teisę turi 

dalyvauti Sovietų valdžioje, 
ir tik todėl ten komunistų 
partija yra sovietu valdžios 
(ialva. ka i komunistus dar

bininkai išrenkajais pasi
tiki. Jeigu taip, tai pasi
klausykite. ką toliau „Lais
vė" pasakoja apie tą Zinov-

I ninku gyvenimą. Netekęs 
darbo šiandien žmogus jau 
nebegali gyventi, jei jis ne
turi kapitalo. O kuomet 
garo mašinų nebuvo, darbo 
nereikėdavo žmogui jieško- 
li. Kurpius galėdavo siūti 
-avo kaimynams batus, 
audėjas galėjo austi audek
lus. Kiekvienas galėjo dildy
ti patinkamą sau da/Lą, nie
ko nesiklausdamas leidimo, 
nes įrankiai tada buvo ne
skaitlingi ir nebrangus. Da
bar gi kurpiaus įrankiai 
stovi didžiausioj fabrikoj, 
kuri užima Keliūtą. o kartais 
ir keliolika akrų žemes. Au
dėjo Įrankiai pavirto pai
niausiomis mašinomis ir 
stovi kitoj milžiniškoj fab
rikoj. Audėjas ir kurpius 
šiandien jau negali nei sva
joti apie įsigijimą tokių 
įrankių. O pasiėmę senovišr 
kus Įrankius, jie negi 
gali konkuruoti su naujau
siomis fabrikų mašinomis. 
Batų trustas, su garo, elek 

mašinų pagalba,

KAS YRA ’NODRIKŲ 
RASĖ?”

Sykį šioje vietoje mes jau 
rasėm, kad tokio daikto, 
kaip „nordikų rasė” visai 
nėra. Mokslas dalija visą 
žmoniją tiktai į penkias ra
ses, būtent:

1. Indo-germanų rasė;
2. Mongolų rasė; 
’i. Negrų rasė;
4. Malajų rasė;
5. Amer. indijonų rasė.
žodis „rasė” turi tą pačią 

reikšmę, ką ir žodis „veis
lė.” Taigi aišku, kad rasė 
nėra tauta. Rasė yra gam
tos produktas, o tauta— 
draugijinio gyvenimo pada
ras. Rasė, tai tam tikra! 

žmonijos veislė,. padėkim, 
baltveidžių veislė; o tauta, 
tai tam tikra grupė žmonių, 
dalei^um lietuvių, kurie gy
vendami krūvoje ilgą laiką 
išsidirbo savotišką kalbą ir 
papročius. Todėl tautų yra 
labai daug, o rasių tiktai 
penkios. Lietuvių tauta pri- 
idauso indo-germanų rasei. 

Šitai rasei taip pat priklau
so lenkai, rusai, vokiečiai, 
franeuzai ir kitos Europos 
tautos.’

Kas gi tada yra „nordikų 
rasė?”

Angiai kartai
i Anglijoj gyve- 

nordic ra- T .
Bet tai vra neteisiu- i-i

kiloti tautininkų
Jus tiek išsišoku, kad stojo 
vienon lvgmalėn 
viu”, kurio „visi 
tuviai” 
liukai) labai nemyli.

Pajuokdamos šita „San
daros” pasakymą, „Naujie
nos” dabar ir lašo:

„Mums net striošna pasida
rė, perskaičius lokį rustų 
sprendi. Gerai dar, kad 
morali dekretą ’Sandara’ 
šė tiktai 'vietos lietuvių’ 
south-bostoniečių) vardu.
gu, Dieve mylėk, ji butų pa
smerkusi mus vardu visos ’nor- 
dikų’ rasės arba visos lietuvių 
tautos, tai—kur mes tęomei 
butumę dingę?

"Norėdami atsilyginti už ši
tą susimylėjimą ant mus gries- Ituo vardu 
nu, mes pasakysime "Sandarai’ į nančias tautas 

sekretą, kurį žinot j..2 „ 2" 
būt naudinga. J* įsivaizduoja,■ **
kad savo šovinistinėmis atako- termino anglu žodynuose vi
lnis prieš 'Keleivį’, ji užsipel- sai nėra. Jei šitą terminą 

išversti lietuvių kalbon, tai 
išeis ne "nordikų rasė,” bet 
„šia’irinių-veislė.” O tokios 
veislės visai nėra ir niekad 
nebuvo.

šiaurės gyventojai vadi
nosi kitąsyk normanais. Iš- 
pradžios tas vardas buvo 

I taikomas visiems senovės 
; skandinavams, o paskui vien 
jtik Norvegijos žmonėms 
Ictnviini r.nnnfjnni vrf) rišu-

su „Kelei- 
vietos lie- 

(sandariečių lyde-

nuo
savo 
išne- 
(t.y. 
Jei-

I

i

Į

Maisto, niekad vi-
Daue 

K i-

kad 
žmogų ? 
gyventi. 

Todėl žmones visuomet ko
vojo ir tebekovoja už tuos 
daiktus, lx? kurių gyveiii- 
mas negalimas. Jei vandens 
butų permaža, žmones i ie
nas kitą smaugiu besiverž
dami prie upelio. Jei oro 
butu stoka, mes trauktume 
jį visais plaučiais, kad pa
laikius gyvastį.

Bet ar galima taipgi ste
bėtis, kad plėšiamas 
priešinasi plėšikui? Juk 

i plėšiamam gyvastis taip 
pat brangi. Jis taip pat no
ri gyventi. Ir skriaudžia
mieji kovojo prieš savo 
skriaudikus amžių amžiais. 
Jie priversdavo savo išnau
dotojus išsižadėti vieno plė
šimo budo, paskui kito, bet 

; šitie surasdavo vis naujų 
i būdų.

i Klausimas kįia: ar visuo- 

imet turės šitaip buti? Ai* 
I visuomet vieni gyvens per- 
i tekliuose. o kiti bus taip pa
sinėrę skurde, kad daugiau 
nieko ir nematys? __ 
suomei milionai moterų 
rėš dirbti dirbtuvėse, o 

I rai vaikščios gatvėmis 
įgalėdami darbo gauti?

LIETUVA, LENKIJA IR 
RUSIJA.

Lietuvos šauliu laikraštis 
Trimitas” skelbia nuomo- 
:ę, kad IJetuvos valdžia bu
mai turi kreipti savo politi-

: kos vairą kiton pusėn. Ji tu
ri liautis Entantos valstybių 
skverno laikytis. Vieton to, 
ji turi krypti rusų ir vokie
čių pusėn, jei ji nori Vilnių 
atgauti.

„Trimitas" vra isitikines, >--------- •—y --;
jevo raportą, kuriame kal
bama apie pavojų komunis
tų partijai:

"Toliau Zinovjevas kalbė
jo, kad nekomunistiniai ele
mentai pradeda apsupti so
vietų valdžią. Tai pavojin
ga. Nekemunistai pradeda 
veikliau dalyvauti politiko
je ir demoralizuoja, ypač 
jaunimą. Partijos narius.”

Dabar jau kiekvienam 
bus aišku, kad Rusijos ko
munistų partija nesistengia 

šviesti darbininkus ir trau
kti juos i politiką, idant pa

tys darbininkai ten. kaipo 
klasė, galėtų valdytis. Bet 
priešingai, ten komunistai 
mato sau pavojų tame, kad 

bininkai pradeda veik- 
; dalyvauti politikoje ir 
. rūpintis savo reikalais.

kad anksčiau ar vėliau tarp 
Rusijos ir Lenkijos turės 
kilti karas ir kad lietuviai 
galės atsiimti Vilnių tik ta
da, kada Lenkija per tą ka
rą bus sumušta. Tečiaus jei 

vadina ^ietuvl'a^ Per ^arą rusams 
nepadės, tai rusai išmušę 
lenkus iš Vilniaus galės jo 

jai galės jces.” Bet tai yra neteisiu-.Reakduoti. Po tei- 
Ji Įsivaizduoja.! gas pavadinimas, ir tokio ANbei, sietuva neturėtų ir

- “ * ■ teisės tada Vilniaus iš rusų
reikalauti.

Išeidamas iš tokio nusi
statymo. „Trimitas" ir sako: 

”Tcdel busimoje rusų-lenkų 
kovoje mes negalime buti be- 
šaiųs liudininkai, bei 
buti aktingi kovotojai 
sostinės atvadavimą, 
sybę, kuri kitaip pasielgtų to
kiam atvejyje, laukia ateinan
čių kanų prakeikimas, kaip 
Lietuvos j>ardavikii, amžinai 
Lietuvos sostinę praradusių. ’ 

laikraščiui 
Bet lenkų 
nusistaty

mu jau susidomėjo ir daug 
apie ji rašo.
____ .caras tarp Rusijos ii

------------------ Į t 
ji užsipel

niusi liauru vainiką lietuvių vi
suomenės akyse. O ištiesų, to
mis atakomis ji tiktai biauriai 
susimurzino. Nuo to laiko, kai 
ją nelabasis pagundė pradėti 
žaist ant šovinistinių publikos 

pakenkus savo 
vardas, kaipo 

visuomenės or-

Į 
Į !

jausmų. kad 
kaimynui, jos 
demokratinės 
gano ėmė smukti.

”Ir ji pati, įstojusi i tą šovi-; tik Norvegijos žmonėms 
nistinės demagogijos vagą, lai- ■ Istorijoj normanai yra dau 
kui bėgant taip susidemorali-igiausia žinomi kaipo jūrių 
zavo, kad pradėjo nebesupras-1 plėšikai, piratai. Dalis nor- 
ti savo pareigų linkui demokra-i manų ld-tame šimtmetyje 

rijos. Kuomet anąkart 'Vieny-! apsigyveno dabartinėj Fran- 
bė’ išėjo viešai girti fašizmą,Įeuzijoj, priėmė franeuzų J
tai 'Sandara’ nei žodžio nedrį- i kalba, papročius ir ikare .Ra;] k____  _____
.so apie tai veptelėti. Kuomet į tenai normanų kunikaiksti- Lenkijos yra neišvengiamas, 
dabar ta pati ’V'ienybė' ėmė; ją, žinomą Normandijos i p kad Lietuva, ačiū jos ge- 
remti reakcininkų organizaci- Į vardu. Kita jų dalis užėmė ^grafinei padėčiai, turės la- 

bai daug tame kare nusverti

Kiti Lietuvos 
apie tai tyli, 
spauda "Trimito

tros ir 
šiandien gali padaryti porą 
batų už 
batsiuvis ir ant druskos sau 
neužsidirbtų.

Tuo budu rankų darbi
ninkams šiandien prisieina 
belstis i dirbtuvių duris, ku
rios priklauso turčių bend
rovėms. ir tenai prašyti sau 
darbo. Jei turčius mato sau 
pelno iš skurdžiaus darbo, 
tai jis leidžia jam savo dirb
tuvėj dirbti. Bet jei turčius 
naudos iš to sau nemato, tai 
darbininkas darbo negauna. 
Nors žmonėms čeverykai 
butų ir labai reikalingi, bet 
jeigu tik jie neturi už ką jų 
nusipirkti, tai fabrikantas 
uždaro savo fabriką ir tūks
tančiai darbininkų atsidu
ria ant gatvės. Bedarbiams 
nors i žemę lįsk. Jų vaikai 
prašo valgyt. Jų pačios al
kanos. Reikia gyventi, o 
nėra iš ko! Ir turčiai, kurie 
uždarė fabrikus, neneša už
tai jokios atsakomybės. Su
sirinkę savo kliubuose jie 
sau ruko cigarus, geria šam
paną, juokauja, o 
kai gali ir badu 
jiems ne galvoj.

šitokia tvarka 
tams nepatinka, 
kad ji perdaug neteisinga. 
Jie nevien tik sako, kad ji 
neteisinga, bet jie sakosi ži
ną ir kaip ją pataisyti. Tie
są pasakius, tai jie žada 
;ją netaisyti, nelopyti, bet 
visai pakeisti. Nes taisy
mas ir lolpymas nedaug tė- 
pagetbėš,. Juk ji buvo taiso
ma ir lopoma per šimtus me
tų. O ar daug pagerėjo? 
Baudžiava tapo panaikinta, 
tai jos vieton išaugo alpinė 
vergija. Norint šitą vergiją 
panaikinti, reikia panaikin
ti jos šaknis. Gi jos šaknys 
tuno privatinėj nuosavybėj. 
Todėl socialistai ir sako, kad

tokią kainą, kad

Ar vi- 
tu- 
vy- 
ne- 
Ar 

visuomet darbininkų vąikai 
turės vaikščiot nedavalgę ir 
apiplyšę, kuomet jų motinos 
audžia šilkus svetimiems?

Joks sveiko proto žmogus 
nepasakys, kad šitokia pa

turime 
už savo 
Vvriau- ,(‘.ar 

iiau 
ima 
Vadinasi, Rusijoj komunis
tų partija ir darbininkai tai 
yra du skirtingi dalykai ir 
net kovojanti vieni su kitais; 
tą jau šiandien pripažįsta ir 
pati keikimu davatka, „Lais
vė.” Pagalios ji neaiškiai 
pasako net ir pačias skirtu
mo priežastis tarpe Rusijos 
darbininkų ir komunistų 
.partijos. Girdi:

"Per dvejus metus nauji 
rariai Irus priimami (su
prask į komunistų partiją— 
i\ ) tiktai iš darbininkų, nes 
ir taip jau perdaug, partijoj 
yra neproletarinių elemen
tų.” •

Kaip matome dabar, tai 
skirtumas tarpe Rusijos ko
munistų i>- darbininkų vra 
tame, ka ? ten komunistai 
pasiliko naujos buržuazijos 
partija, kuri išnaudoja ir 
persekioja darbininkus. 0 
darbininkai, anot Zinovjevo, 
tie "ne? munistiniai ele
mentai, ’ 'pradeda apsupti 
sovietų ............. >
prieš komunistus, 

i prieš savo 
naudotojus

Kad ta

Ji pripažįsta,

. ją. nepaisydama net viešo per-} Angliją. !bai daug tame kare nusverti,
spėjimo iš Lietuvos, tai ’San-} Apie Bormanus istorija i c gal ir jo laimėjimą nulem- 
dara’ ir vėl prieteliškai mirk-įkalba gana plačiai, o apieiti. Bet visgi lenkai gąsdina 
čioja Į jos pusę ir šoka i akisį"nordikus” nei žodžio. Zo-: lietuvius, kad laimėjusi ka
liems, kurie delei to kritikuo-; dynuose ir encildopedijose rą, Rusija galės jiems Vil- 
ja 'Vienybe’. j tokio vardo visai nėra. .niaus neatiduoti; priešingai,'

”Ne kas kita, kaip tiktai su-} ne juokingai tada iš- j ji galėsianti tuomet visą Lie- 
sidemoralizavimo ženklas • yra rodo ta pasaka', kuria nuo-į tu va savo provincija pada- 
ir 'Sandaros’ priekaištas pas-(]atos kartoja South Bostono ryti, 
kuriniame jos pamoksle, kad j ,_autininkų laikraštukas, kad ' 
'Naujienos’ turinčios palinki-1” ” —- ” ----------
mą skelbti 'Lietuvai nei cento.’ 
Lietuvos reakcininkus ji, mat, 
ėmė tolvginti Lietuvai!

”Ar nevertėtų tad jai pagal
voti, kur ji atsidurs, šitaip vis 
dardėdama. Į pakalnę nuo to 
laiko, kai ji Į savo vežimėli pa
sikinkė šovinizmą ir demagogi
ja?

”Mes tą jos dardėjimą senai 
matome, ir todėl jos 'moraliai’ 
nuosprendžiai mums, galų ga
le, neišrodo perdaug baisus.”

Mes galime pridurti, kad 
tie nuosprendžiai netik nė
ra perdaug baisus, bet jie 
nei kiek nėra baisus, 
juos visai nereikėtų kreipti 
domės. Buvusių saliuninin- 
kų „partijai” biznis einasi 
labai prastai. Jos laikraštu
kas „Sandara” iš prenume
ratos neužsimoka, nes mažai 
kas ji skaito. Todėl jis įieš
ko reklamos už dyką. No
rėdamas, kad kiti apie ji ra

šytų, jis ir kabinėjasi prie 
kitų laikraščių, ir loja ant 
jų, lyg tas Krylovo šunelis 
ant sloniaus. Bet slonius 
šunelio viauksėjimo nepai
so. Neverta rimtai musų

Bet „Trimitas” sako, kad 
to gąsdinimo nėra ko nusi
gąsti. Daleiskime, jis sako, 
kad karą laimėtu rusai ir!

ir i

„nordikų” rasė,” tai smar-: 
kiausi žmonės, nes ir lietu 
viu tauta prie jų priklau-'-------  - ----------- .
santi. Gi kalbėdamas apie ’ nenorėtų Vilnių lietuviam 
lietuvių tautą, tautininkų' 
organas sako, kad musų vi

suomenė, apskritai imant, 
„turi tiktai 12-kos metų vai
ko protą.”

Taigi galų gale išeina,! 
kad ta šaunioji „nordikų ra-! 
sė,” tai tokie žmonės, kurie 

pasenę yra lygus ma-i 
žiems vaikams. Į

čia 
rius 
su lyg savęs, 
rujų turi 12-kos metų vai
ko protą. Juk leisdamas! 
Shenandoah’ryje ”Darbi-; 
ninku Viltį,” jis, būdavo, pa
meta darbą ir eina sau jį 
”Abromaitynę” varlių gau- į 
dyt. Zeceriai, būdavo, netu-1 
ri rašto; laikraštis neišeina! 
po dvi-tris sąvaites, o re
daktorius hipnotizuoja var
les. Argi subrendusiu pro
tu žmogus galėtų taip dary
ti?

South Bostone varlių nė

ra, tai jis išrado „nordikų 
rasę.” »

ir
UV‘T 
lygtis ma

ŽARIJOS
Ar žinot kurie lietuviai 

priklauso „nordikų rasei?” 
Ogi visi tie mėlynakiai san- 
dariečiai, kurie suaugę į vy
rus su barzdomis turi dvy
likos metų vaiko protą, ši
taip „filosofuoja” pats „nor- 
diku” organas „Sandara.”

tautininku 
sprendžia.

redakto-
__ matomai.
Nes jis iŠtik-

grąžinti. Bet ar lenkai karą / 
laimėję sugrąžins ji lietu
viams ? Pagalios—

„Lenkai mus gąsdina, kad 
mes galime tapti rusų provin
cija, nustoję nepriklausomy
bes. Bet tai tik priešų gąsdi
nimai. o ’ paklaustom, prie ko jnunistire 

■velnesne. 
ne‘taip ir „I 

Lietuvą kad Ru 

tija bus

eina patįs lenkai? Ar jie. an 
tantos valstybiii remiami, 
sistengia paversti T' 
lenkų provincija? Juk vis: 
mes tai gerai žinome, visi mes 
nuolat kovojam, kad tuos pa
sikėsinimus atremus. Rusų 
pavojus tai tik priešų gąsdi
nimas, o lenku—juk tai realus, 
nuo kurio senai jau esame pri
versti gintis.”

Šitokia nuomonė kiek se
niaus buvo pareikšta ir „Ke
leivyje.” Musų „patriotai” 
tada pradėjo šaukti, kadi 
„Keleivis” yra Lietuvos prie
šas, nes norįs prijungti ją 
prie Rusijos. Bet ką paša-!

valdžią ir kovoti 
v—? kaipo 

klasės priešus ir

visą Rusijos ko- 
padėtĮ padarius 
kaip Zinovjevas, 

.ais1
1J0;

i uja dus "į___
jog per d- iekis metus nariai} 

;į ’ ■' • -•«- !
tai iš darbininku. Bet iš ši-

4
; protaujančiam žmogui
I

17 d. vasario So. Bostone 
buvo net keturi Lietuvos ne
priklausomybės apvaikščio- 
jimai. Komunistai savo ap- 
vaikščiojime išdergė tauti
ninkus ir klerikalus. Tauti
ninkai, jiems atsilygindami, 
iškoneveikė komunistus ir 
socialistus. Klerikalai, užsi
darę bažnyčios skiepe, skel
bė kryžiaus karą, tautinin
kams, komunistams, socia
listams ir visiems bedie
viams. Ir po visų tų keiki
mų apvaikščiojimai užsibai
gė Lietuvos hymno žodžiais: 
„Vardan tos Lietuvos vieny- 

.” Vien tik Mokslo

I 

žmo-4 
prigimtis. Kiekvieno}

I

dėtis turi pasilikti amžinai 
Tam priešinga pati i____
gaus
musų viduje kaž kas sakyte 
sako, kad prieš tokią betei- 

;sę reikia kovoti, ir kovoti 
j patui, pakol dalykai nepage- 
jrės. Mes jau bandėm vLso- 
kių vaistų, kokių tik buvo 
mums siūloma, bet nei vie
nas jų nepagelbėjo. Musų 
vaikai kaip buvo alkani, 
taip ir tebėra. Alkanos mo
teris kaip buvo, taip ir tebė
ra. Alkani vyrai kaip buvo, 
taip ir tebėra. Da niekuo
met darbininkams į nebuvo 
taip sunku gyventi, kaip da
bar. O betgi mes gyvename 
mašinų gadynėje, kuomet 
visko turėtų buti pilna vi
siems.

Pažangusis jūsų repubii- 
konas pripažįsta šitus fak
tus ir sako, kad šiandien ne 
viskas gerai. Jūsų pažangu-

i i

darbinin- 
išmirti—

socialis-
Xie sako,

. ---------t r- -?o- j uui-i n
sis demokratas pripažįsta; reikia panaikinti privatine
šitus faktus ir taip pat sa
ko, kad ne viskas šiandien 
gerai. Bet jei jus atydžiai 
tų ponų pasiklausysit, tai 
pamatysit, kad nei vienas 
jų nepripažįsta, kad čia bu
tų daug blogo. Didelių per
mainų nei vienas jų nenori.

Socialistai griežtai nuo 
tų ponų skiriasi. Socialistai 
sako, kad šiandien yra labai 
daug blogo. Socialistai sa
ko, kad visam pasaulyje rei
kia permainų, kur tik žmo
nės neturi lygybės ir vieni 
yra turtingi, kiti beturčiai, 
šitokios sąlygos galėjo buti 
pakenčiamos tūkstantis me
tų atgal. Bet šiandien so
cialistai jų nepakenčia. Jie 
sako, kad nuo tada, kai ga
ro ir elektros pajiegši pa- 
liuosavo žmogaus raumenis 
nuo darbo, skurdui laikai 
jau pasibaigė.

Bet skurdas vis dėlto ne
išnyko. Priešingai, jis da! 
daugiau apsunkino darbi-{

nuosavybę. Tai reiškia, .kad 
visi šalies turtai ir pramonė 
turi prigulėti ne saujaM.kat- 
pitalistų, bet visuomenei. 
Vienu žodžiu, turi būt įves
ta tokia tvarka, kur čeyę- 
rykai bus siuvami arba 

anglis kasamos ne dėl to, 
kad kas nors galėtų pasida

ryti pelno, bet dėl to, kad 

aprūpinus visuomenės rei
kalus. Privatinis pelnas iš 

svetimo darbo turi būt visai 

panaikintas ir Įstatymais 

uždraustas. Kada šitokia 

tvarka bus Įvesta, tada ne
bus nei išnaudojimo, nei 
skurdo. Žmonės dirbs tik 

tiek, kiek jiems reikia, ir jie 

dirbs sau, o ne kokio nors 

trusto naudai.

Tokia tvarka, tai ir bus 

socializmas.

A. L. lknson.
(Bus daugiau.)

vė„ pasakoja,^ težydi?

komunistų Par,'. Draugijos apvaikščiojimas 
netaisyta” t1101?1! apsiėjo be keiksmų ir hvm- 

. y.Ac ""7?' i no- Nordikas.
į partiją bus priimami tik-j ______

— j Chicagoj išeina mažas 
-Į mojimo SV®1^1Į laikraštukas, vadinamas 

inusijuokt ’Tršliu” Ji? perša senber-

duokite, ,1^. Rusi os ko- >»ams ”ie.7’nacs; ^™>erges 
munistų partija sudaro di- ir gyvanašles. Stebėtina yra 
y’-1' buržuazinių tas, kad nekurtos ir vedu-

| elementą, jos viršūnėse ir sios moterĮs pajieško sau 
vaikinų. Nejaugi joms vie

no vyro neužtenka? 0 gal 

mano tuoj nuo savo vyro 
skirtis, tai nori gatavai kitą 

turėti.

delė didžiuma

centruose sėdi vien tiktai 
bu ržuazim o raugo komisa- 
'rai, per kuriu sietą kiekvie- 

__________ _ Ąas i partija* Įstojant® turi 
kys dabar, kuomet lygiai tą eiti, na ir l-ip tie biurokra- 
pačią minti skelbia Lietu-įtai Įsileis Į partiją tuos žmo- 
vos gynėjų laikraštis? jnes, kurie jiems yra pavo-

no.

A. Garbukas.

*

y t

1 f
; ' <
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Kaa skaito ir rašo 
Tu duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia

To niekas nekeikia

Išstotų prie socialistų or-įninku, kuriems nebuvo lem-

OHlo, CLE VĖLAM Ai), O., rastųsi, bet patįs pradėt, 
darbą nedrįsta. O nedrįsta; 
todėl. kad laike didžiųjų;
audrų siautimo jų energijai 
tapo suparaližuota ir veiki-į 
mas apsistojo, šitos rūšies 
musų draugams mes pakart

dęs būdą atjauninti žmogų. 
Viena ponia atėjusi pas tą 
mokslininką ir paprašiusi 
ji, kad ją atjaunintų. .Jis 
ėmęs ir atjauninęs. Viskas 
ėjosi gerai._ Bet kada ji 
pradėjusi jaunėti, tai taip 
jaunėjusi, kad galų gale ta
pusi jaunute mergaite, o 
,’ėliau tik kūdikiu, ant galo 
visai išnykusi. Taigi, tas 
anekdotas rodo, jog atjau
ninus nežino kaip sulaikyti, 
arba geriau sakant, nusta
tyti kiek jaunas žmogus tu- 
n išrėdyti.

Dar vienas anekdotas tai 
tas, kaip vienas mokslinin
kas dirbo muses iš akmenų. 
Ls supylęs akmenis i maišą, 
įdėjęs kokio ten maisto ir 
itsiradusios musės. Bet mu
sės yra nenaudingas daik
tas, tai kam jas dar dirbti. 
Bet nei vienas mokslininkas 
lir nepadirbęs žmogaus pa

našiu budu, kaip kad muses.
Publikos buvo atsilankiu

sios pilna svetainė ir visi 
buvo pilnai patenkinti.

keičiasi greičiau, o kiti lė
čiau.

Balsas yra niekas dau
giau kaip oro vilnių sukrė
timas. Sukrėtus oro vilnis 
iššaukiama balsas, šviesa 
irgi tuo pačiu budu veikia— 
oro dirgsnių judėjimas erd
vėj pagimdo etero vilnis, o 
vilnių judėjimas išduoda 
šviesą. Radio spinduliai su
sideda iš trijų spindulių: 
Alfa, Beta ir Coma. Bet 
spindulys yra niekas dau
giau kaip elektronas.

Rentgeno spindulių pa- 
gelba mokslas daug nuvei
kė elektroną tyrinėjime ir 
t.t.

Prelegentas Įrodė kaip 
mokslininkai bandė šviną 
paversti auksu ir kad auk
sų negalima paversti šviną. 
Auksą galima padaryti ir 
iš kitokių medžiagų, bet jo 
padarymas taip brangiai 
atsieina, kad visai neapsi
moka ji daryti. Mokslinin
kai sako, jog aukso yra la
bai daug žemės viduryje, 
nes sunkieji gasai visados 
puola žemyn. Bet kaip ji iš 
ten išimti, tai šiandien tas 
nėra galimas daiktas/

Kas reikės daryti už 500 
metų, kuomet pritruksime 
anglių? Anglių musų žemė 
turi tiktai penketui šimtų 
metų. Rusų mokslininkas 
Lebedev surado ir jau pada
rė daug eksperimentų kaip 
pakinkius saulės energiją, 
kad varytų fabrikų mašinas 
ir kt. Saulės energija turi 
dideli spaudimą, tik reikia 
mokėt ją sukoncentruoti, 
surinkti ir padaryti veikliu 
malūnų.

žvaigždės turi daug di
desnę energiją, nes žvaigž
džių karštis siekia 71,000,- 
000 laipsnių. Bet žvaigždės 
yra taip toli nuo musų že
mės, kad jų energiją mums 
nieko nedaro.

Yra daug medžiagos mu
sų žemėje, tik da laikas ne
pribrendo, kad galėjus ją 
sunaudoti. Nesenai moks
las atidengė elektros neįma
nomus stebuklus. Surado, 
kad sunkesnis elementas su
sideda iš 92 elektronų, o 
apie vandens atomą sukasi 
trįs elektronai ir t.t.

Reikia pasakyt, kad inž. 
Augustinavičius gerai pri
rengia savo paskaitas ir la
bai suprantamai jas išdėsto 
klausytojams, kad be ma
žiausio vargo galima su
prasti.

CHICAG0,1LL.
Sunertinė Mokslo Draugų 
paskaita.—"Gyvenimas” 
Mokslo Draugų organas. 
Vasario 10 d., Raymond 

Institute, įvyko Mokslo 
Draugų sunertinė paskaita. 
Paskaitos tema: "Gyvoji ir 
negyvoji medžiaga." 
mas prelegentas buvo che
mikas ir inžinierius K. Au
gustinavičius, antras—Dr. 
A. J. Karalius.

Inž. K. Augustinavičius 
skaitė iš chemijos mokslo. 
Jo paskaita buvo begalo už
imanti. Prelegentas nurodi
nėjo vėlesnius mokslo išra
dimus ir jame nuveiktus 
darbus. .

Taigi aš ir aprašysiu) 
svarbesnes paskaitos dalis. 
Augustinavičius vaizdžiai 
nupiešė negyvosios medžia
gos ypatybes ir veikmę. Jis 
sako, kad visokia medžiaga 
neišnyksta, tiktai persikei
čia i kitokią medžiagą. Žva
kė sudegus išgaruoja, bet 
jos svarumas nei kiek neper 
sikeičia, o tiktai pereina į 
garus. Iš matomos, apčiuo
piamos medžiagos pasidaro 
nematoma ir neapčiuopia
ma. Medžiaga pakeičia me
džiagą. •

Prelegentas davė pavyz
dį iš ko susideda medžiaga. 
Medžiaga ar tai medis, ar 
tai akmuo, metalas ar kas 
kitas, susideda iš mažyčių 
atomų plytelių, iš kurių ga
lima pabudavoti milžinišką 
namą. Muilo burbulo siene
lių storumas yra toks, kad 
iš vieno miliono lėkštelių 
galima sudaryti tiktai vieną 
colį. Atomai yra dar mažes
ni, kurių paprasta akia ne
galima matyti, o vienok iš 
atomų susijungusiu tam tik- 
ran junginiu pasidaro vie
nas didelis kūnas. Perleidus 
elektrą per vandenį, vande
nį padalini į dvi medžiagas 
—hvdrogena ir degi. Gi 
plieno negalima paversti į 
kitokią medžiagą. Plienas ■ 
ir pasilieka plienu. Plienas ; 
nesijungia su kitokia me- ] 
džiaga. Auksą taipgi nega- ] 
Įima paversti į kitokią me- s 
džiagą. Vanduo nuolat ju
da, o šiluma labiau akstiną 
molekulas judėti. Kai įkai
tini vandeni, tai molekulos 
juda greičiau. Pradėjus 
vandeniui virti, jos pradeda 
šokti į 'viršų, o šoka todėl, 
kad smarkus judėjimas pa
gimdo susidūrimo vilnis. 
Vandenilio ir deguonio van
denyje yra mažesnė dalis, 
negu geležyje.

88 atomai sudaro visokią 
medžiagą. Atomas yra ma
žiausias elementas, kurio 
negalima matyli ir kokį te
galima padaryti, kuris jau 
yra gerai žinomas. Bet 
mokslininkai surado, kad 

atomas galima padalinti į 
elektronus. Kad geriau su
pratus ant kiek yra mažas 
atomas, tai sudėjus 300,000,- 

000 atomų gausime tiktai 
vieną colį. Mokslininkai la
boratorijoj gali lengvai iš
matuot elektrono diametrą. 
Elektronas yra dar mažes
nis elementas ir už atomą. 
Atomas susideda iš elektro
nų ir protonų—protonas yra 
pozityvis, o elektronas ne- 
gatvvis elementas. Elektro
nas sukas aplink protoną

- lyg saulė apie žemę. Ura- 
nium turi 92 elektronus. Vė
liausi tyrimai moksle Įrodė, 
kad pasaulyje yra 92 ele
mentai, kas sudaro visokią 
medžiagą ir pagalios visą 
žemę ir kitokios medžiagos 

nėra.
Prelegentas sako, kad ra

dio nuolat spinduliuoja ir 
praėjus 185,000 metų, radio 
išsispinduliuos ir dings. 
Reiškia, ta energija paleng
va persikeis j kitokią kokią 
nors medžiagą. Pasaulyje 
nieko nėra amžina. Viskas 
keičiasi, tik vieni daiktai vienas mokslininkas sura-

Pir-

Mokslo Draugai paėmė 
Dr. A. J. Karaliaus leidžia
mą mėnesinį mokslo žurna
lą "Gyvenimą" savo organu. 
"Gyvenimą" redaguos ir to
liau Dr. Karalius.

Vasario laidoj "Gyveni-i 

mas" išėjo padidintas rašto; 
'talpa ir formatu. Jame tel- i 
pa labai daug mokslinių i 
straipsnių ir kritikos sky-į 

rius. Taipgi svarbus straip
snis telpa adv. Kl. Jurgelio- 
aio antrašte "Dailiojo ras- į 

to svarbieji dėsniai". Patar-; 
tina studijuojantiems lietu-; 
vių rašybą sekti tą Jurgelio- 
nio rašinį ištisai. "Gyveni
mas” pasiryžęs duoti lietu
viams grynai sveikų moks
linių raštų ir vėliausių mok
sle atidengtų žinių.

"Gyvenimo” prenumera
ta yra tiktai $2 metams.

M. J. Šileikis.
i

LInAU, MICH., TOLEDO, gamzacijos, jei tenai tokialta socializmo mokslo pažint 
idar ir po šiai dienai.

Tėmykit, draugai darbi
ninkai! Kapitalizmo tvar
kos griuvimas neišvengti- 
nas! O kaip mes Įgyvendin- 
sim socializmo tvarką, ku
rios ir jus ir mes taip trokš- 
me, jeigu mes busim vienu
tės ir nesuprasim busiančios 
tvarkos parėdymo? Idant 
sėkmingai socializmo tvar
ka triumfuotų ant griuvan- 

:čios kapitalizmo sistemos, 
, darbininkai, turime 

<p. ir nutarė kreip-i būt organizuoti po socializ-

ir dayton, omo. 
Susipratusių draugų darbi

ninkų atydai.
Mes neabejojam, kad šiuo

se miestuose randasi desėt- 
kai musų draugų, kurie pro- . 
tauja socialistiškai ir veda tosim žodžius vieno žymaus 
tamprią kovą už pakeitimą Amerikos publicisto: 
šios kapitalistinės sistemos kvailys gaji padaryt 

sociaiistiška tvarka.
Mes nemanom, 1 

žmonės užmiršo, ką jie va
kar valgė. Ir todėl, beabejo- 

nės, nevisi užmiršo K. Mark
so paliktą mums obalsį: 
"Darbininkai visų šalių, vie- lietuvius 
nykitės! Jus nieko nepra- imtųsi 
laimėsit, tik retežius!” . J

Mes neabejojam, kad virš pas savose kolionijose ii*

______ _ : "Bile 
sistemos kvailys gali padaryt klaidą, 

tečiaus reikia protingo, kati 
kad visi prie klaidos prisipažintų." 

ir tai dar nėra vėlu!

Turėdama tai omenyje L. mes,
S. S. 116 k ‘ \ “
tis į virš-minėtų kolonijų.mo vėliava! Socializmo vė- 

darbininkus, kadliava tapo išlaikyta nesu- 
socialistinio darbo, tepta ir didžiausių audrų 

organizuodami L. S. S. kuo- siautimo metu ir todėl, so- 
___________ - ----- cializmo mokslas privalo 

minėtose kolionijose randa- skleistų socializmo mokslą atidaryti šiandien kiekvie- 
si darbininkų, kurie noriai tarpe savo draugų darbi- nam darbininkui akis ir su

teikti didžiausio pasitikėji- 
imo visai darbininkų klasei. 
| Yra sakoma, jog Maižius 
į išvedė žydus iš skurdo ir ne
laisvės. Bet buk tikras, 
brangus drauge, kad ste- 

Įbuklai dingo! Ir tamstos 

j niekas neišliuosuos iš šios 
: kapitalistinės vergijos, jei 
i pats neišsiliuosuosi. O tai 

įgalima atsiekti tik per tvir
ta ir galinga Socialistu Par- 
)tiją! '

I "
I

Taipgi turiu už garbę pra
nešti lietuviams, jog L. U. P. 
Kliubas yra turtingiausia 
draugija VVaterbury, nes 
turi gryno turto apie aštuo
niolika tūkstančių ($18,000) 
ir nuosava svetaine. Garbė 
L.U.P.K. ’ ‘
nuveiktus

Per D. 
Draugijos 
d. sausio surinkta aukų Ma
riampolės Realei Gimnazi
jai $4.70 ir perduota L.U.P. 
Kliubo valdybai, kad sykiu . 
pasiųstų. Pasiųsta per paš
tą 60 dolerių tiesiog Lietu
von vardu Mariampolės Re- 
alės Gimnazijos mokytojui 
Leonui Valaičiui.

Kliubui ir draugams var- 
Realės Gimnazijos tariu

L, U. P. K. sekret.
A. Šeštakauskas.

draugams už jų 
gerus darbus.
L. K. Gedemino 
susirinkimą 27

* * $

Po Augustinavičiaus skai
tė paskaitą Dr. A. J. Kara
lius. Jis kalbėjo apie gyvą
ją medžiagą. Bet dėl vietos 
stokos ši kartą jo kalbą pa
minėsiu kiek trumpesnėj 
sutrauktoj formoj. Dr. Ka
ralius, pakrėsdamas juokų, 
pasakė, kaip mokslininkai 
daro eksperimentus norėda
mi sutverti gyvybę iš negy
vos medžiagos. Jau nekal
bant apie sutvėrimą didelio, 
išmintingo gyvūno, dauge
liui mokslininkų pasisekė 
sutverti kokių nors mažų 
gyvūnėlių kaip tai bakteri
jų, kurios atsiranda iš pū
vančių organinių medžia
gų: pūvančio kūno, augme
nų ir t.p. Bet gamtoje yra. 
taisyklė veistis tiesioginiu 
budu, nes taip veisianties 
persiduoda jau išvystytos 
ypatybės ir net artimi tėvų 
budai pereina vaikams ir 
net vaikų vaikams. Mes ži
nome, kad ėmė milionus me
tų kol evoliucija pasiekė 
šiandieninio laipsnio. Pir
moji gyvybė gali atsjrasti 
iš bile protoplazmos ir buti 
gyvybe, bet svarbiausia yra 
tas, kad vystymosi laikotar
pis atlieka didelį žingsnį 
lirmyn. Tiesioginiu budu 

gimęs tik gali buti žmogus, 
o nėra galimybės sutverti 
žmogų ne iš žmogaus.

Dr. Karalius sako, kad

NEW BRITAIN, CONN
Lietuviai iškilmingai ap- i 

vaikščiojo Lietuvos Nepri- į 
klauscmybės šešių metų ! 

sukaktuves.
17 d. vasario musų kolio-į 

nijos lietuviai iškilmingai 
apvaikščiojo Lietuvos Ne-; 
priklausomybės šešių metų' 
sukaktuves. Tuo tikslu bu
vo parengtos Lietuvių Sve-,1 

:ainėj prakalbos, kur kalbė-; 
jo miesto majoras Paones- į 
sa, prokuroras Woods ir ad-į 
vokatas F. j. Bagočius. II- 
giausia ii- įdomiausia kalba 
buvo advokato Bagočiaus. 
Aukų Vilniaus atvadavimui 
sul inkta 121 .dol. 53c.

.. Dzūkelis.

FLINT, MICH.
Darbai sumažėjo.

Šis miestelis yra pagarsė
jęs automobilių išdirbyste. 
Tečiaus pastaruoju laiku 
darbai sumažėjo ir daug 
žmonių nedirba. Tūkstan
čiai bedarbių stovi prie dirb
tuvių vartų, vienok negau
na darbo, nes kas dien vis 
daugiau atleidžia. Taigi iš 
toliaus tegul niekas neva
žiuoja čionai darbo jieškoti. 
Lietuvių čia visai nesimato; 
yra tik keliatas šeimynų ru
sų ir lenkų, kurie per nak
tis girtuokliauja ir pasigėrę 
bliauja ožių balsais.

Ten betupis.

SCRANTON, PA.
Krušas gavo 10 metų kalėji

mo.
Petras Krušas, kuris pa

sigėręs čia per rusų Kalėdas 
užmušė savo pačią, tapo at
rastas kaltu antro laipsnio 
žmogžudystėje ir nuteistas 
10-čiai metų kalėjimam 
Apie šitą žmogžudystę jau 

juvo savo laiku "Keleivyje" 
rašyta.

Vietinis.

I

i

♦ ARDAS
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SESI

Už 40 LE1BELIŲ

; STANDARD IR CHALLENGE PIENU
Jei reikalaujat puodeliu ir torieliu. tad pradėkit 
šiandien taupjt leibelius musų rūšių kondesuo- 
to pieno, nes jie reiškia brangias dovanas, šis 
puodelis ir torielė. kuriuos čia matot yra impor
tuoti poree’ir.iai ir gražiai išdabinti gėlėmis ir 
auksu. Nuolat galit dadėt prie jų, nes mes turini 
didelį skaičių jų vis ant rankos. Pradėkit šian
dien pirkt musų rūšis kondensuoto pieno ir tau
pyti leibelius dėl brangių dovanų.

SPECIALIS PASIŪLYMAS
Jei išrašysi šio apgarsinimo kuponų ir nuneši jj i arčiausią 
dovanų krautuvę^ žemiau nerodytais antrašais, arba pri
siusi mums, tai gajisi Paveiksluotą Dovanų Katalogą ir 
ypatingą, dovanų kartą, kuri skaitysis už 10 kibelių. Bus 
priimama tik viena tokia korta nuo vieno pirkėjo duodan
čio 40 ar daugiau leibeiiu. Bile musą Dovaną Krautuve 
apmokės šitą kortą su bile kitais leibetiais nuo šitų blė- 
šlnių. Jei Tamstą mieste nėra krautuvės apmokėjimui ši
tų leibelių ir Ypatingos Dovanų kortos, tai prisiųsk jas 
mums, kartu su numerių dovanos iš Paveiksluoto Dovanų 
Katalogo, ir mes ją prisiusime Jums be iskoščių.

MUSŲ PREMIJŲ KRAUTUVĖ BOSTO
NE RANDASI PO NUMERIU

89 Friend St., arti Haymarket Sųuare 

KITOS PREMIJŲ
FALL RIVER, MASS.
14 3rd Street 
arti Bedford St.
BRIDGEPORT. CONN.
105 Congress Street, 
arti Main St.

Mes nuoširdžiai kviečiame atlankyti bile kurią virš pami- , 
nėtą Premijų Stctj su ar be leibelių upžiurėti dideli ir gra- • 
žų pasirinkimą visokiu reikalingų ir pagražinančių dova
nu, kurias galite gauti visai dykai už sutaupytus leibelius.

KRAUTUVES
NEVV HAVEN, CONN.
105 Temple Street, 
arti Crown Si. 
PROVIDENCE, R. I.
49 Aborn Street, 
arti Washington St.

K U I» O N A S
Borden’s Premium Co. Ine. 41 Hudson St. N.Y.C. 

Data Fehruary 27, 1924
kuinas turi būt. perkeistai i 15 dieny nuo 

virš paduotos datos, ant Specialės Dovanų Kortos

...................................................... No. 5 

ANTRAiAS......................................... (Lithcar.ian)

Draugai! Nelaukit nei 
vienos dienos, organizuokit : 
kuopas, o jei savo pajiego-i 
mis negalite suorganizuoti i 
kuopos, tai rašykit man, že-! 
miau pasirašiusiam.

L. S. S. 116 kp. jgaliuotasi

GRAND RAPIDS, MICH. 
Senbernio sapnas.

žilos galvos sulaukiau ir 
vis Į sapnus netikėjau. Bet 
dabar tai, brolyti, nei su 
peiliu neišpiautuni.

Aną naktį turėjau labai 
navatną sapną. Atsikėliau, 
galva skauda, eisiu, sakau, 
pas Rožę, bene gausiu "bal
to mulo." Einu Leonard 
strvtu Įtraukęs savo mažą 
galvą Į dideli kalnierių, tik 
štai kažin-kas stukt man i 
petį:

—Alau, Džio!
—Alau, Saliamon! Kibą 

atnešė, aš
L. S. S. 116 kpRaliuotas; —Alau, !____________ _____

P. Rausius. į dievai čia tave atueše, aš 
i 1953 24th St., Detroit, Micn. taip norėjau tave matyti.

WATERBURY, CONN.
Auka Mariampolės Realei ir

Gimnazijai.

:Mat, aš girdėjau, kad tu su 
čigone esi vienoj lovoj gulė- 

‘ ■ gali gerai virožyti 

; sapnus.
i —Na tai ką-gi tokio Įsta-

yVaterburio Lietuvių Ūkė- baus sapnavai? 
sų Politiškas Kliubas savo 
metiniame susirinkime, lai
kytame 4 dieną sausio, 1924 
m., apsvarstęs savus reika
lus, nepamiršo ir Lietuvos 

, mokslo įstaigų—prisiminė 
apie Mariampolės Realę 

Į Gimnaziją. Draugai apkal- 
; bėję plačiai apie Realės 
! Gimnazijos padėtį, nutarė 
Ipaaukaut iš Kliubo iždo 25 
dolerius ir padaryt koiektą 
tarp susirinkusių narių.
Aukavo sekanti draugai: < *1^^!

M. Kiaigelis 5 dol. W. Ra-.pajej Leonard tilta ir sėdė- 
dziunas 2 dol.; po 1 doi.: St.' •

I
ii

—Tik klausyk, aš tau vis
ką išporysiu. Praėjusią 
naktį parėjau iš Antano ve- 
selijos pusėtinai prisitrau
kęs "baltojo mulo” ir atsi
guliau apsikabinęs sa
vo vienturtį marga šuniu
ką. Nespėjau užmigti, kaip 
štai ir sapnuoju. Rodosi 
šapoj nėra kas veikti, siekas 
užėjo. Kaip tik visi išėjo į 
darbą, aš užsidegiau storą 
cigarą ir traukiu į Grand 
River "fišinti." Atsisėdau

jau gana ilgą laiką—”ne-
Senkus^ Matas, P. Kru?e-^Nt!^io^ir jau 

I . I 1S; 1S Eidukevičius, W. Je-,maniau eiti. Tik su sykiu 
i i? iV ' J^kevicnis, Ą- susidrumstė vanduo ir pa-. 
? iPovilaika Juig. Laskevi- v;ifi turiu <Tp-.-n l.-eus>

į čius, M. Ciplijauskas, K. Pė- 
įža, J. S. Prusalaitis, W. Puo- 
įdžiunaš, W. - Eidukevičius/ 
M. Lisauskas, W. Slesevi

rčius. J. Alyt.a, W. Visockis, 
Jz. Janušauskas, Ant. šeš- 
įtakauskas, W. Bagdanavi- 
čius ir P. Motiečius. Po 50’ 
;centų: W. Žilinskas, I. Kul- 
i bokas ir Aug Dumšis. Smul- 

:kių 50c. Viso per draugus 
{surinkta 30 dolerių. Tai pa

sirodo, kad kliubiečiai .ver
stina mokslą ir remia pagal 
savo išgalės.

Taipgi reikia prisiminti, 
i jog L.U.P.K. yra daug pri- 
jsidėjęs su darbu, o daugiau
sia su aukomis dėl parėmi
mo Lietuvos progresyvė/ 

i srovės. Ir šiuo kartu netik 
. kad paaukavo iš iždo ir 
draugai suaukavo. bet davė 
veltui svetainę Waterburio 
Prog. Draugijų Sąryšiui,

■ kuris surengė koncertą Ma- 
■riampolės Realės Gimnazi
jos naudai 10 d. vasario. Be 
to Kliubas da paaukavo Liet. 
Moterų Globos Komitetui 
(Waterburio skyriui) sve
tainę dėl baliaus, kuris įvy
ko 16 vasario. Pelnas nuo 

; šio baliaus skiriamas Lietu
vos našlaičiams. Tai yra 

ėpavyzdis ir kitoms draugi
joms, idant sektų L.U.P.K. 
draugų nusistatymu. Kliu
biečiai nesiduoda išnaudot 
kokiems Romos agentams 
arba kokiems šarlatanams 

ir tam panašiai.

jutau, kad turiu gei-ą.kep^ 
nį... . Net apsiverkiauit 
džiaugsmo. Bet kaip visut 
taip, ir čia atsirado daug 
"žiopsotojų,” ir kaip visi 
subėgo, tai lydekutė pasi
baidė, nutraukė man lainę 
ir paspruko atgal į Grahd 
River... Taip perpykau, kad 
nutariau sėdėti, kol pražil
siu... atsiprašau, norėjau 
pasakyti: kol nupliksiu, nes 
jau dabar esu žilas. Tuo 
tarpu mano šuniukas pradė
jo loti ir aš pabudau.

—Well, Džio, nors aš bu
vau užsižadėjęs daugiau 
sapnų nevirožyti. nes kartą 
vieton užmokesčio gavau Į 
kailį, bet kadangi tu esi 
riestas bernas ir mano ge
ras frentas, tai tau išviro- 
žysiu. Tavo sapnas yra aiš
kus kaip ant delno. Ta ly
deka reiškia, kad tu turi 
mylimą leidukę, kuri išvys 
savo vyrą ir prisiglaus prie 
tavęs. Bet ant tavo nelai
mės, ta leidė turi daug 
frentų ir giminių, kurie tą 
leidę nuo tavęs atbaidys ir 
sutaikys su jos tikru vyru. 
Ar tau pasiseks ją antru 
kartu ant savo meškerės 
pagauti, tai parodys kitas 

sapnas.
Na, ir ką sakysit ? Nepra

ėjo nei trįs dienos ir Salia
mono virožinimas žodis žo- 
din išsipildė.

Senbernis.

(Korespondencijų tąsa ant 5 pusL)
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

lų tik taškas (.) tebuvo var
tojamas prieš 15-jj amžių; 
dvitaškis!:) įvestas 1485 
m.: kablelis (.) apie 35 m. 
vėliau; o kabliataškis (;) 
1570 m. Pirmiau be tų ženk
lu kentė vargą rašytojai ir 
skaitytojai.

NUSIŽUDYMAI ber. 
LYNE.

Iš priežasties bado ir kito
kio vargo Berlyne daug nu
sižudo. Iki praeitų metų 
spalių mėn. i d. tik dviejose 
Berlyno nuovadose nusižu
dė 330 žmonių, iš jų: 1 pro
fesorius, 1 filosofijos dakta
ras, 1 atsargos generolas, 1 
fabrikantas ir 1 daininin
kas. Buvo daug atsitikimų, 
kad sykiu išsižudydavo vy
ras su žmona.

I

nekaltas. Biblija parodo, 
kad Dievas yra labai geras 
ir mielaširdingas.

i —Jei jis yra toks geras ir 
mielaširdingas, tai kamgi 
jis sutvėrė tą Jievą ir kam 
jis leido jai pražudyti rojų? 
Juk Dievas, kaipo viską ži
nantis, iš kalno turėjo jau 
žinoti, kad Jieva neiškentės. 
O vis dėlto jis ją sutvėrė, ir 
da parodė jai tą medi, kurio 
vaisius buvo užgintas. Ne
gana to. jis da sutvėrė ir pa
leido i rojų žalti, kad tas 
Jievą pakurstytų prie nuo
dėmės. Kodėl gi Dievas ne
nusuko tam žalčiui galvos, 
kada jis gundė Jievą? Pa
galios, kokiems galams Die
vas tą vaisių uždraudė, jei
gu jis ji sutvėrė? Argi ne- 
išrodo, kad jis visa tai darė 
tyčia, kad pridarius žmo
nėms bėdos? Tai kur gi čia 
gerumas ir mielaširdystė? 
Antras dalykas, jei Dievas 
butų mielaširdingas, tai ar
gi jis galėtų parsivertęs 
Adomą laužyt jam šonkau
lius? Juk tai labai nuožmus 
darbas. Jei tau šiandien

i koks gydytojas pasakau, 
kad jis atėjo laužyti tau 
šonkauli, kad padarius tau 
moterį iš jo. tai tu, tėve, 

įspruktum Į skiepą ir listum 
po bačkom kuo giliausia, 
kad pabėgus nuo tos opera- 

I ei jos.
—Sveikas _ __ . J —Šiur, Maik, kad aš bėg-

Kodel toks nusiminęs šian- kai ant savo tautiečių, tai čiau, jei man kas norėtų 
dien? " i nuolatos rėkia. Aš kėliau , šonkauli išlaužti. Ale Dievas

—Jeigu tau. vaike, atitik- ‘tuos maišus ir kėliau, net Adomui kaulo nelaužė. Jis 
tų toks pripotkas, kaip man' man akyse darėsi žalia, o jį , ispiove, vaike, dailiai, 
pasitropijo, tai ir tu butumijis vis rėkia:”Ariop. ariop!”.taip kaip geriausis dakta- 
nusiminęs. Da gerai, kad Dievas pada-'ras.

—O kas gi tau atsitiko, rė griovį per galą nugaros, —O iš kur jis peili gavo? 
tėve? " o kitaip tai bučiau prakaite Juk Uy žinai, tėve, kad kal-

—Tu, Maike, gal jau gir- prigėręs.
dėjai iš bolševikų gazietų, 
kad mums, katalikams, ne-;Prie 
labai sekasi. ’

EKONOMINIAI BRUOŽAI.
. — Barami A. Bach. Versta ti rūsy klibos. ————- -
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gerai eina. Pilvas, nors nežymiai, bet nuo
latos vis auga ir auga. Jis surimtėjo. Ji vi
si gerbia. Jis dažnai Dievo namus lanko, 
su klebonu sėbrauja, nesigaili bažnyčiai ir 
šventiesiems aukų. Jis dažnai Dievą mini, 
karštai jam meldžiasi, dėkoja už suteiktas 
dovanas. O kai tuo tarpu darbininkai, ku
rie jojo manufaktūroj dieną naktį dirba, 
alkani ir apiplyšę—tai tas niekis. L’ž tai 
jie aname pasaulyje busią laimingi, jei tik 
čia nesipriešins šeimininkui, neišdykaus.

Darbo tobulinimas.
Dabar pažiūrėkim, kokios Įtakos padarė 

"gudresnijo” manufaktūra i visus kitus 
šaltkalvius, savarankiai kas sau dirban
čius. Gudresnijo manufaktūroj dirba pa
vyzdžiui, 10 žmonių. Jiems viešiems jam rei
kia laikyti vieną dirbtuvę. O atskiri šalt
kalviai turi samdytis kiekvienas sau dirb
tuves. 10 šaltkalviu dirba vienoj dirbtuvėj 
ir 10 atskirų šaltkalvių laikosi 10 dirbtuvių. 
Reiškia manufaktūros savininkas išlošia 
tuo, kad jam pigiau atsieina dirbtuvės sam
dymas, kuras ir šviesa. Bet tai dar ne visa. 
Kiekvienas laisvas šaltkalvis turi turėti vi
są kompletą (rinkini) Įrankių, jeigu jis no
ri gerai dirbti. Tačiau dalis jo Įrankių ne
naudojama. Jeigu jis kuju kala ant prika
so, tai pielyčios jojo guli dykos. "Gudruo
lis” gi savo manufaktūroj kitaip’ susitvar
kė. Pavyzdžiui, kol vieni darbininkai kala 
spynas, kiti tuo pat metu tik ką nukaltą
sias apdirbinėju. Ir tokiu budu visi jo inst
rumentai be naudos nei valandėlės neguli. 
Reiškia ir čia manufaktūros savininkas iš
lošia. Bet ir to dar maža. Atskiras šaltkal
vis—vienas savo dirbtuvėj; jis turi visas 
reikalingas spynas dalis nusikalti, paskui 
jąsias apdirti. vieną su kita sutaikinti ir pa
galiau visą spyną sustatyti. Tuo budu jis 
priverstas dažnai vaikštinėti nuo vieno in
strumento prie kito ir bevaikščiodamas su
gaišta daug laiko. Dirbant vienu kokiu 
nors Įrankiu, galima su juo per dieną kitą 
puikiai apsiprasti, dirbant gi keliais Įran
kiais ir nuolat juos keičiant Įprasti jais 
naudotis sunkiau ir tam Įpratimui reikalin
ga vėl daug laiko veltui suvartoti. "Gud
ruolis” mato visą šitą nepatogumą, ir, rū
pindamasis savo nauda, jis sugalvojo kito
kią tvarką. Jis sako: "Gana jums valkiotis 
iš kalvės i dirbtuvę, iš dirbtuvės Į kalvę. 
Trise dirbkite kalvėj, kalkit spynų dalis, 
penkiese apdirbinėkit, o dviese statykit jau 
visiškai spynas. ’ Kaip matom jis Įvedė 
darbo pasiskirstymą.

Esant darbo pasiskystymui bendruome
nėj (visuomeniniam darbo pasiskirstymui), 
kiekvienas darbininkas gamino vieną kokį 
nors produktą. Esant gi manufaktūriniam 
darbo pasiskirstymui, darbininkas gamina 
ne visą produktą, bet vieną kurią nors at- 
f’Liyą jo dalį. Taip vieni kala spynų dalis, 
kiti jąsias apdirbinėja, treti sustato iš juju 
jau visą spyną. Manufaktūrinis darbo pa
siskirstymas didina darbo našumą. Pirma 
darbininkas negaišina laiko vaikščiodamas 
nuo \ienų istrumentų prie kitų, o antra, jis 
dirbdamas nuolat tą patį darbą tuo pačiu 
Įrankiu labiau Įgunda, Įpranta ir greičiau, 
sparčiau dirba, šito patogumo atskirai dir
bantieji amatininkai neturi. Ir <Jel to juju 
darbas, palyginant su manufaktūros dar
bu, nenašus, nespartus. 10 atskirų šaltkal
vių, kurių kiekvienas per dieną padirba po 
5 spynas, padirbs viso per diena 50. O 10 
šaltkalvių manufaktūroj dirbdami tuo pat 
metu padirbs savo šeimininkui 60 arba ir 
TO tokių pat spynų.

Tokiu budu, manufaktūros savininkas 
turi pirmenybę prieš atskirai dirbančius 
amatninkus tuo, kad jam pigiau atsieina 
dirbtuves užlaikymas, mažesnės išlaidos 
instrumentams, o produktų jis daug dau- 

Sauna. Taip pat medžiagos jis perka
si iš karto daug didmenų kainomis. Ir par
duodamas jis turi daug galimybės palaukti 
kada bus patogesnės kainos. Vienu žodžiu, 
.smulkusis amatninkas niekame negali su 
juomi susilyginti. Išneša rinkon manufak- 
tunnmkas savąsias prekes, 0 smulkusis 
amatninkas savąsias. Prekės ju vienodos, 
bet prekių vertė skiriasi. Manufakturinin- 
ko darbininkai dirbo kiekvienas po 7 spv- 
nas per dieną, o pats amatninkas dirbo tik 
po 5 per dieną. Suprantamas dalykas, ma- 
nufakturininkas gali pardavinėti pigiau.

(Toliau bus)

(Tąsa)

Manufaktūra.
Gudrusis šaltkalvis visiems duoda pas 

save darbo. Jis išplėtė savo dirbtuvę, dau
giau Įrankių Įsigijo, ir darbas pas jį net 
Švilpdamas eina. Pats gi jis jau senai lio
vėsi dirbęs; mat, laiko jis neturi: reikia sa
vo Įmonę prižiūrėti. Jis savo Įmonę jau va
dina manufaktūra. Ir ant savo prekių 
spaudžia antspaudą parašu, pav.,: "Petro 
Grižalo manufaktūra.” Manufaktūra vadi
nasi tokia dirbtuvė, kurioje keliatas amat- 
ninkų darbininkų dirba-gamina prekes ne 
savais, bet dirbtuvės savininko Įrankiais, 
taip pat iš dirbtuvės savininko medžiagos, 
ir prekės, jųjų darbo vaisius, eina ne jų, bet 
savininko naudai, jie gi patys gauna tam 
tikrą mokesti. Manufaktūros šeimininkas 
josios savininkas—jau kapitalistas. Jis lei
džia apyvarton kapitalą, samdo ir taiso 
dirbtuvę, perka Įrankius, perka medžiagą, 
kad su svetimo darbo pagalba Įgytų pelno, 
Įgytų dar daugiau turtų.

Visose amato srityse, kur tiktai reika
lingi brangus Įrankiai fšaltkalvystė, kal
vystė, audimas drabužių) atsiranda manu
faktūra, nes visuomet nestinga "gudresnių
jų,” kurie kasdien pasiryžę užsėsti spran
dą vargo prispaustam savo kaimynui.

Tačiau dažniausiai tokių ”gudresniujų” 
atsiranda pirklių bei kitokių vertelgų tar
pe. Tiktai nedidelė amatninkų dalis gali 
dirbti sulig užsakymų. Pagaliau ne kas
dien vienodai plaukia užsakymai. Vieną 
dieną jų visai nėra—sėdėk rankas susidė
jęs be darbo. Kitą dieną, žiūrėk, kad virs
ta, kad virsta žmonės su darbai Mat, metai 
geri pasitaikė—javai užderėjo, taigi ir su
niko valstiečiai visa ką taisytis: ir veži-; 
mus, ir drabužius, ir avalinę. Reiškia, kad 
vienos metų dalies nešvęsti, o kitu laiku iš
vengti daugybės darbo, tenka nelaukti "vien 
tik užsakymų, o dirbti ištisus metus parda
vimui. Bet kad galima butų dirbti ištisus 
metus, reikalinga medžiagos. Kalviui reik 
daug geležies, kurpiui—odos, siuvėjui—vi
sokių medžiagų. Medžiagos niekas dykai 
neduos—reikia pirktis. O kur vargšas 
amatninkas, šeimyna apsikrovęs, ims pini
gų? Čia jam ir ateina neva pagalbon viso
kį vertelgos—kaimuose ir mažuose mieste
liuose pirkliai, gi dideliuose miestuose— 
magazinų bei visokių didelių krautuvių 
savininkai. Jie sako amatninkui: "Mes tau 
duosime medžiagos, iš jos tu dirbk, o ką pa
dirbsi, jau mes parduosime, tau tai nerū
pės: gi tau uz darbą mes mokėsim, kaip 
Dievas Įsakė.” Noroms nenoroms amatnin- 
kai turėjo sutikti—vargas, alkana šeimyna 
verčia, nors amatninkai ir išmano, kad ver
telgos bei tarpininkai ne jų gailėdamiesi, 
bet savo kišenių naudos žiūrėdami, tatai 
siūlo.

Taip ir parsiduoda amatninkai supirkė
jų tarpininkų bei krautuvninkų vergijon! 
Kur, kaip pav. Rusijoj, ištisos srities vals
tiečiai atliekamu nuo ūkio darbų laiku už
siima amatais (kustari),—šitie vertelgos 
naudoja valstiečius (kustarius). Nesigaili 
jie nei miestų amatninkų. žiūrėk, koks 
nors vertelga pats nežinodamas, iš kurio 
galo pradėti siūti batus, susitaria su karo 
valstybe patiekti tiek ir tiek tūkstančių po
rų batų. Įneša užstatą, dar duoda kam reik 
kyšio, o batų siuvimo darbą išdalija kelioli
kai kurpių. Pats pirštų nepajudina, o 
nuo kiekvieno batų dvejeto ima nemažą 
pelną ir dar giriasi savo pavergtiems kur
piams: "Aš, girdi, jūsų geradaris. Kad ne 
aš, butumet badu išmirę!” Arba štai: ava
linės krautuvė skelbiasi priimanti visokius 
užsakymus. Pats krautuvninkas, aišku, ne
dirba, bet kas ką užsisako, jis atiduoda 
darbą kitiems kurpiams.

Taip visur savarankus amatininkas pa
kliūva jungan ir jungą jam deda dažnai 
toks pat amatininkas, tiktai dėl ko nors ne
tikėtai praturtėjęs,—praturtėjęs dažniau
siai svetimu darbu. Pirmiau buvo toks pat 
amatininkas geras kaimynas, taip pat dir
bo, bet kai tik išmoko svetimomis ranko
mis žarijas žarstyti, tai ir užrietė nosį. Įsi
taisė manufaktūrą, pamažu ėmė spausti 
savo brolį, ir juo toliau, juo daugiau ir dau
giau.

Grįžkim prie "gudresnio” šaltkalvio, ku
ris atidengė manufaktūrą. Jojo reikalai

SLENKANTIEJI KALNAI.
Kai kurių mokslininkų 

pastebėta, kad kai kurie di
dieji šių dienų kalnai vieto
je nestovi, bet slenka. Prof. 
B. \Villis pranešė, kad An- 
dų kalnai (Amerikoj) slen
ką į rytus: per 40 metų nu
slenka apie 2 metru tolumo. 
Kiti Amerikos kalnai—Kali
fornijoj slenką i žiemius 
dar greičiau: per 10-15 me
tu nuslenka 1 metro tolumo, 
šitų kalnų slinkimo priežas
timi esą buvę drebėjimai to
se vietose.

Jeigu tokiu pat greitumu 
minimi kalnai slinktų toliau, 
tai 1 kilom, tolumo nuslink
tų pirmieji per 50,000 metų, 
antrieji gi maždaug per 10, 
—15,000 metų, o per vieną 
milioną metų pirmieji nu
slinktų apie 20 kilometrų, 
antrieji—6t>—100 kilom.
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viii tada da nebuvo. Da ir 
—Tas labai gerai, tėve J geležies niekas nežinojo.' 

 j tokio darbo reikėtų-jTik per milionus metų be- 
.......    Taigi kelios pristatyti visą tavo vaiską; gyvendami žmonės atrado 
nedėlios atgal musų kunige- ir visus kunigus su gaspadi- geleži ir pradėjo daryti is 
Hš‘ parsikvietė misijonierių nėmis, tai tuomet jie žinotų, Jos Įrankius. Taigi aišku, 
j............................................ S...................... l.’oįvv ciTnl'ioi rl o yi i n V €> m Q M f] IvllOITiPT. tVPl’A

tų mus vieroj, kad paklydė
liai aciverstų prie Dievo. 
Ale nieko nemačyjo, ba lais
vamanių atėjo i bažnyčią 
labai mažai, o jeigu katrie 
ir atėjo, tai nepirko iš misi- 
jonierių nei mukelių, nei 
škaplerių, tik žiurėjo ir juo
kėsi, kad šventas biznis vi
sai nesiseka. Alano vaiskas 
taipgi baisiai sumažėjo, ba 
kone pusė pavirto cicilistais. 
Taigi dvasiškas musų vadas 
Kemėšis apznaimino, kad ir 
žalavonę man suihažina. Sa
ko, svietas taip išrazumnė- 
jo, kad jau labai sunku iš- 
prašyt, o katalikų Tautos 
Pundas jau tuščias ir dide
lės žalavonės man nesą iš ko 
mokėt. Taigi aš, vaike, bi
jau, kad man ir visai atstau- 
kos neduotų. Kunigas Gar
mus andai irgi pasakė, kad 
katalikiškas musų Pundas 
jau tuščias. Dėlto, Maike, 
aš ir nusiminęs.

—Aš, tėve, nematau nieko 
blogo tame, kad vyčių gene
rolui prisieis pasijieškot ki
tokio darbo. Gal pasirinksi 
koki naudingą užsiėmimą, 
nes dabar tai tu, tėve, visai 
be reikalo duoną ant svieto 
valgai.

—Maike, tu apie vyresni 
taip nekalbėk, ba gali gaut 
per marmuzą. Ar aš duoną 
valgau už dyką, ar ne, tai 
ne tavo biznis.

—Nepyk, tėve; aš taip iš
sireiškiau tau gero linkėda
mas. Nes dirbdamas nau
dingą darbą tu butum netik 
naudingas visuomenei žmo
gus, bet ir savo sveikatą pa
taisytum.

—Na jau tu. Maike, ma
nęs nemokyk, ba aš daugiau 
už tave svieto mačiau, ir 
daugiau žinau. Anot tos pa
sakos, aš buvau ir ant ark
lio, ir po arkliu. Aš esu tra- 
jinęs visokio kaino darbų ir 
žinau, kad darbas, tai ne 
pyragas.

—Prie kokių darbų tėvas
esi dirbęs?

—Paskutini rozą dirbau 
Saubostono cukernėj. Per 
kiaurą dieną turėjau pai- 
luoti maišus su cukrum. 
Tenai yra lietuvis bosas. Lai

žmonės atrado

_____  _  . . Taigi aišku, 
kaip sunkiai darbininkams! kad kuomet Dievas tvėrė 
reikia dirbti. Tuomet jie; Adomą ir Jievą, peilių nebu- 

■»______ • • t • i t i • ' T T"\ • ~ Z X
patis pasidarvtu socialistais.: imti iš Adomo šono kaulą. 

—Kam tu,‘Maike, vis ku- turėjo ji lažte išlaužti.
nigus man kiši? Argi čia —Gana, vaike. Man plau- 
kunigai kalti, kad žmonėms kai ant galvos stojasi, kaip 
reikia sunkiai dirbti? Juk ;tu šitaip šneki. Einu sukal
tai bobos kaltos. bėt rožančių, kad Dievas

—Kaip tai "bobos”? duotų tau dvasią šventą.
—Kad nebūtų bobų, vy- - - ----- —

rams nereikėtų taip sunkiai į v • • •
dirbti. O dabar reikia pri-. ĮVdlI'lOS Z11110S 
pirkti visokių skrybėlių, pe-
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nekeiktu socialistų, bet ir į yo. Ir Dievas, norėdamas iš-
___4.^-, M imti ic Arlnmn cnnn IriJida

dikotų ir kitokių plynių. Jei 
vyras neturės pinigų, tai 
boba kels stuboj faitą ir tu 
niekur neturėsi pakajaus.

—Bet kunigas irgi perka 
savo gaspadinei skrybėles 
ir pedikotus, o betgi jis sun
kiai nedirba. Tik pagalvok, 
tėve, kodėl kunigui taip len
gvai pinigai ateina, kuomet 
darbininkas turi lieti pra
kaitą dėl kiekvieno cento. O 
kunigas nieko negamina nei 
sau nei kitiems, ir gyvena 
kaip ponas: gražiai apsiren
gęs, nutukęs, pilvą vos pa
neša. Jo gaspadinė taipgi 
puikiai gyvena. Pagalvok, 
tėve, kodėl taip yra!

—Kad tu, vaike, liepi man 
perdaug bedieviškai galvoti. 
Jei aš pradėčiau taip mislyt 
ir pasakyčiau kunigui per 
spaviednĮ, kad aš taip misli- 
nau apie dvasišką asabą, tai 
man išrišimo neduotų.

—Nedaug čia nuostolių 
turėtum, tėve, jei ir negau
tum to išrišimo.

—Klausyk, 
tu ištikro i 
kunigai kalti? Juk jeigu ne 
Jieva, tai šiandien niekam 
nereikėtų darbo dirbti ir vi
siems butų rojus. Ale kaip 
boba per savo necerplyvasti 
išvedė Adomą iš kelio su sa
vo pikta pagunda, tai Die
vas uždėjo koronę ant svie
to. Bolševikai norėjo šitą 
Jievos misteiką atitaisyti ir 
naują rojų žmonėms pada
lyti, ale kaip Dievas tam 
nepritaria, tai ir pats Troc
kis su Leninu negalėjo nie
ko padaryti.

—Tai reiškia, kad už vi- ■ 
sus žmonijos vargus tu, te-i 
ve. kaltini Dievą, ar ne taip? labai senas

-Ne. vaike, f - ■ •

PASAULIO ANGLIES 
PRODUKCIJA.

Pereitais metais visame 
pasaulyje iškasta anglies 
1,332,000 trumpų tonų (to
nas 2,000 svarų), arba 156 
miiionais tonų mažiau, negu 
1913 metais, kuriais anglies 

: produkcija buvo didžiausia, 
negu kuriais anglies istori- 

Į jos-metais. Amerika iškasė 
apie 35 nuoš. viso pasaulio 

j anglies 1922 m. 1800 metais 
i visam pasauly anglies iškas
ta tik 12.000,000 tonų ir per 
113 metų anglies produkci
ja dasivarė net ligi tokios 
milžiniškos skaitlinės tonų. 
Nuo pat pradėjimo Ameri
koje kasti anglis, t. y. per 
110 metų viso iškasta 14 bi- 
lionų tonų, kas reiškia tik 
vieną nuošimti to, kiek dar 
Amerika turi neiškastos 
anglies. Vadinasi, Ameri
kos gyventojams nėra ko 
nusigąsti, kad greitai netek
sime anglies.

SATURNO RATAS.
Saturnas su savo žiedu 

viena Įdomiausių mus pla
netų. Ji aplink saulę "apibė
ga per 291; metų. Yrpač do
mės kreipia jos žiedas, dėl 
kurio mokslininkų daug gin
čytasi ir lebesiginčyjama. 
Italų astronomas Cassini 
yra pastebėjęs, kad tas žie
das suskilęs per pusę i dvi 

; dali, kurių viena vidujinė, 
; kita išlaukinė. Astronomų 
Į manoma, kad tie žiedai susi- 
j deda ne iš gazų (garų), bet 
iš smulkučiu dulkelyčių, ku
rios sukasi aplink tas plane
tas. .Jos savo šviesos neturi, 
jas apšviečia saulė, lygiai 
kaip musų mėnuli. Y’ra ir 
kitoniškesnių nuomonių.

Paskesnių laiku žiede be 
aukščiau minimo Įskilimo 
pastebėta daugiau Įskilimų. 
Dabartiniu laiku dėl Satur
no žiedo suskilimo priežas
ties ginčyjasi du anglų ast
ronomai, Goldsburgh ir 
Greaves. ’ ’ '
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ka/žš 'PROSTITUCIJA RUSIJOJ.
, Maskvos sovietai savo su
virinkime priėmę rezoliuci
ją, kuri prostituciją pripa- 
! žįsta profesija. Sakoma, 
'moterys turi "uždarbiauti.” 

Pirmiau prostitucija so
vietų buvo neva persekioja
ma. šiandien Įsakyta poli
cijai tai "profesijai” nekliu
dyti.

Toks tai bolševikų "ro
jus.”

ARTINASI PASAULIO 
GALAS...

Vokiečiu inžinieriai daro 
bandymus naujai išrastų 
aparatų, kurių pagalba ga
lima siųsti be laidų (vielų) 
energiją Į Įvairų tolumą.

Jei ganėtinai šiuos apara
tus pasisektų ištobulinti, 
tai galima busią siųsti radio 

. Langas _ iš galingos radio 
stoties i pageidaujamą pa
saulyje vietą. Bangos bus 
nematomais keliais siunčia
mos automatiniams orlai- 

į yiams—bombų mėtyto jams 
į ir palaikys motoro veikimą. 
Kai toksai oro laivynas pa
sieks numatytą vietą, tada 
radio stotis paliaus siuntu
si rądio bangas ir prikrauti 
orlaiviai milžiniškos sprogi
mo jiegos bombomis nukris 
i priešininko poziciją, mies
tą, tvirtovę, ir atliks bai
siausi sprogimą. Sukon
centravus radio bangas ant 
priešininko laivų, batarėjų 
ir metaliniu trobesių, gali- 
ma busią juos sutrupinti, 
tai yra sunaikinti be sprogs
tamosios medžiagos. Iš
sklaidant dausose mirtingą
ją elektros jiegą, galima bu
sią sunaikinti ištisas prieši
ninko kariuomenes, esan- 
Clas .toli už vandenynų, už

MLSV RAŠYBOS ŽENK
LAI.

Tie rašybos ženklai, ku
riuos dabar vartojame, nėra 

i išradimas. Ke-
Dievas čia tūrių paprasčiausiujų ženk- aukščiausių ka?nų"viiįunių-

♦



KORESPONDENCIJOS.
ROSELAND, 1LL.
"čigonai” scenoje.

17 dieną vasario čia buvo 
statoma operetė "Čigonai.” 
Ant laimės ir man teko vaikai 
matyt tuos čigonus, todėl 
neprošalį bus priminti, ką 
mačiau. Nors reikėtų pasa
kyti, kad girdėjau, bet ne
noriu meluot, 
kad mačiau, 
čigonus buvo 
nes jie turėjo 
kostiumus ir atrodė seeno-i„..„.„.į - 5; u

je taip gerai. . .... »
čigonai. »______
buvo tame, kad solistai žu
vų balsais dainavo. Matėsi,, 
kad jie žiopčioja, bet baisoj 
___ ? >-• _____ .1..: t

* | gaspadorius tuoj duoda sve-, 
ėiams išsigerti paeiliui iš Įtodėl sakau,

I asižiui ėt i vįeno stiklelio. Vienas sve- 
gana Įdomu, ;tvs iškišo liežuvį

gana gerus,komunjja imdamas. As 
5°^ ^”“7.1 nenoriu čia ‘ pašiepti tuos, 
?aii\ 11 Ukurie išsigeria, tik noriu pa- 

\ i>as blogumas gteb£ti, kad nebruktų per 

{prievartą iš to paties stikle
lio ir kitam gerti. Tai yra 
Įprastas įpratimas pas lietu-;

lietuvių karčiamų devynios 
galybės, o jau girtuoklystė 
tarpe lietuvių taip išsiplati
nus, kad net šlykštu žiūrė

ki. Geria moterjs ir maži 
_L._i. Man nesenai pasi

taikė būti pas pažįstamą 
namuose. Ten buvo ir (lan
giaus žmonių. Na, žinoma,

ums

Nauji Raštai.

patartina 
pasirinkt 
geriausia
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Pajieškau Juozo šmaukštos. Tau- ’ 
ragės apsk.. Paulaiėių kaimo, šviekA- 
rio« t arap. 23 metai iš kaip Lietuvos, 
taipgi pajieškau pusbrolių retro ir 
Juozo Grikštų, ir švogerio .1ut>20 Lu
košiaus. £as apie juos žino, malo
nėkit pranešti arba patįs lai atsišau
kia, vra svarbu# reikalas.

HELENA LUKOŠIŪTĖ 
1516 \Vood St., Philadelphia, l'a.

reikalavimai.
REIKALINGA Lietuvė įnervina ar- 

i ba jauna našlė, turinti nedaujpau 
■ kaip 30 metų, prie stubus darbo. Jš- 
|viso šeimynoj yra tik 3 žmonas. Ge

ra al£a. Rašykit: (9)
PETRAS JARAS

310 Slcphensun Avė Ef»canaba, Mich

RI.IK\L1NG\S VIDURAMŽIS Vf-
Paiie.škau brolio Motiejaus Jurkšu.'RAS pagelbėt man prie farrno.ą ir 

Suvalkų rėd.. 5 metu.-- buvo Augusta-. Rcal Katate darbo. Atsišaukit: 
ve pas kuniyą; Amerikon atvažiavo* MiSS U. S. FRANKENF1ELD 
i Shenandoali. 1‘a. ir 18 metų nieko 
nuo jo negirdžiu. Kas apie jį žino,, 
rnalon.-kit pranešti.

M M ; l >A1.EN \ J U RK&i UTĖ
7 Cbarlotte St., \Vidncs, Engiami. 
Paįieškau giminių, kurie paeina iš 

Nendrini! kaimo, Pilviškių parapijos. 
Suvalkų rč<ivt>os. Malonūs atsišauktu į 

JUOZAS K RISTŪNAS 
Bo.\ 128, Tovev, III.

P<-rka.sie. Pa

nesigirdėjo, "čigonų” dai
nos yra labai gražios, bet 
jeigu nesudainuoja gerai, 
tai veikalas pasilieka nela
bai vykusiu.

Antras labai blogas daly
kas, kad komunistai laike 
perstatymo nevartojo jokios 
diktatūros. Jokio komiteto 
svetainėj nesimatė, o vaikų 
buvo nei kiek nemažiau, 
kaip didelių. Laike persta
tymo vaikai kėlė toki triuk
šmą. koki galima girdėt 
"baisbolę” grajinant. Apart 
vaikų matėsi daug ir usuo- 
čių. kurie laike perstatymo 
kalbėjosi tarp savęs tartum 
miške.

Kitas'stebėtinas dalykas, 
kuomet čigonai tarp savęs 
išsižudo ir apie nusižudžiu
sius gyvieji suklaupę gieda, 

tai

!

i

vius. kad iš to paties stiklo 
gerti nepaplovus. Na jeigu 
vienas, duokim sau. turi 
džiovą ir apseilėja stikleli, 
o kitas gerdamas tas seiles 
igeria, tai. beabejonės, gali 
užsikrėsti džiova. Taigi ge
riausia vartoti kiekvienai 
ypatai atskirą stikleli.

-5

Baltimorės mieste g.vAe- 
na labai daug juodukų. 
Dauguma jų labai skurdžiai 
gyvena, o kur skurdas, ten 
ligos ir mirtingumas išsi- 
plėtoja. Sveikatos depar
tamentas labai susirūpinęs 
kas daryti, I... k _____ L
džius nuolat didėjanti džio
vos plėtojimąsi tarpe juodu-1 

kų.

!

Kada prasidėjo rusų- pa daugybė gražių e: 
japonu karas? Kada Įvyko kitokių pasiskaitymų. 
"Kruvinas Nedėldienis 
Kada revoliucionieriai i 
k i it o galvą Francuzijos ka
raliui Liudvikui XVI-tam? 
Kada buvo nukirsta galva 
Anglijos karaliui Karoliui 
I-mam? Kada kunigai su
degino ant laužo italų filo
sofą Vanini? Kada jie su
degino mokslininką Bruną? 
Kada lietuvis studentas už
mušė Rusijos carą Alek
sandrą II-ji? Atsakymą į ši
tokius klausimus rasite ši
tam kalendoriuje.

5. įdomus faktai apie že
mę. Čia tik gryno mokslo

I sąsiuvinys, sudarė K. Bu-^.n^s. Jei nežinai, kaip a ra
‘ - . . (ii(|eiį žemė, arba kas yra

Apie 9-10’J°s viduriuose, arba kiek

Prisiųsti "Keleivio" Redak
cijai paminėti.

"Eglė, žalčių Karalienė," 
šešių aktų opera. Parašė 
Mikas Petrauskas, išleido 
prenumeratos keliu Gabijos 
fondas. Veikalo kaina pa
žymėta $10.00, bet specialis 
skelbimas sako, kad iki Ve
lykų bus tik $7.00. Norint 
"Eglę’’ įsigyti, reikia kreip
tis šiuo adresu: Mikas Pet
rauskas, 769 Broachvay, So. 
Boston, Mass.

Lietuvių Kailius žodynas.

Pajieškau savo draugių Elenos lx>- 
hiintauskytūs, l>a u jočiu sodžiaus, ir 
Onos Kibildytės. iš Gruzdžių mieste
lio. Šiaulių apskričio. Meldžiu at-i- 
saukti šiuo adresu;

BARBORA MIKŠIENĖ
111 First Avė.. Brooklyn. 

llibbing. Minu.

KUNIGAS JIEŠKO 
VIETOS.

Kunigas M. Puplauskas įieško vie
tų ; už kunigą arba pagelbininka bi
te kokioj parapijoj. Galiu užimti ir 
largcnlniiiKo vietą. Taipgi sutiksiu 
mokinti vaikus ir suaugusius; galiu 
m<.Ki ti ir ant grainamų instrumentų, 
turiu gerų patyrimą. Esu jaunas ku
nigas ir gabus, todėl noriu parodyti 
žmonijai, jog galima mokslą pasiekti 
dykai. As tarnausiu už menką at
lyginimą. Malulnėkit atsišaukti, ar
ba kas . inute tokią vietą, praneškite, 
už tai

šitokį Kalendorių kiekvie
nu- nas turėtų netiktai sau par

sitraukti. bot ir i Lietuvą 
savo namiškiams po vieną 
nusiusti. Jo kaina 50 centui, 
bet "Keleivio” skaitytojams 
tiktai 25c.

Pajieškau dvieju draugų. Jono Vai
tekūno, Norkumi sodžiaus, ir Nikode
mo Dailydo. Daugilaiėių 
Abudu Meškučių parapijos, 
apskričio. Meldžiu atsišaukti
adre.u: 1 RANK M1KŠ1S

1)1 First Avė.. Brooklyn.
Hibbing, Minu

sodžiaus. 
Šiaulių 

šiuo

suteiksiu gražiu dovanų.
KUNIGAS M. PUPLAUSKAS 
(»29 W. ISth >t„ Chicago. 1IL

PARDAVIMAI
PARSIDUODA PIKUI

Pilnas
i. šiokeisa.
ii v»si
i UKi;

-i i

Atviras laiškas drau 
gams Amerikoj.

(i e rb i a m i e j i draugai 
Amerikos

»

Dajieškau brolio Rjtclonio Jurgio, 
paeina iš Suvaiką rėdybos. Seinų ap
skrities, Lazdijų parauijoš. Giraite- 
lių kaimo. Prašau atsišaukti ar ka, 
apie ji žinot, pranešti. (IV)

' STASYS RL'TELONIS
3 North 6<h St., Brooklyn. N. Y.

j I

Pulruimio įrengimą: 1 sta- 
toris. aisbak.sis ir 

r< (kalingi dalykai parsiduo- 
pigiai. nes priverstas buvo 
krautuve. Atsišaukit šiuo 

M. MALTOS bH
\ \ve.. Stoughton, 31ass.

A

vy fui 
<ie-

Aš. Barbora Urnežaitč. po 
Burdzlcnė, pajieškau savo tikro 
iks Leono Lopeėinskio. Jis paeinu iš 

. Tauragės apsk., K.Jtinėnu parapijos. 
Iskabuėių kaimo. Girdėjau, kad pir- 
■ miau gy veno Serantvn. Pa. Meldžiu 
j atsišaukti šiito adresu: (10)
{ BARBORA BURDZJENĖ 
i :.O8 yVilliams St.. Westville, Iii. i

tai laike tos tragiškiau
sios scenos publikoj girdė
josi gana saldaus juoko. 

. Reiškia žmonės i visus per
statymus žiuri vien kaipo i 

komedijas.
Ir dar vienas peiktinas 

dalykas, kad svetainėj per 
visą laiką liekuriems vy
rams cigarai ir cigaretai is 
dantų neišėjo ir svetainė at
rodė kaip rūkykla. Todėl ir 
sakau, kad nors vieną kartą 
komunistai davė žmonėms 
pilną laisvę: rėkaukit, rūky
kit ir siuskit kiek tik norit, 
niekas nieko nesako,

A. Garbukas.

BROOKLYN, N. Y.
Tuščiagalviai veikėjai.

Ant 17 d. vasario, 1924 m. 
Brooklyno tautininkai ren
gė Lietuvos Nepriklausomy
bės šešių metų sukaktuvių 
apvaikščiojimą. Apvaikščio- 
jimas turėjo Įvykti svetai
nėje po numeriu 949 \Villo- 
ughby avė. Bet kada publi
ka susirinko, pasirodė, kad 
svetainė ant tos dienos yra 
išnuomuota kitiems. Komi
tetas subruzdo teirautis, ka
me čia klaida. Ir pasirodė, 
kad pirmininkas vieton kad 
užsakyti svetanę ant 17 d. 
vasario. 1924 metų, jis už
sakė ją ant 17 d. vasario, 

1925 metų.
Taigi, pasidėkuojant tuš

čiagalviams veikėjams, pub
lika tapo suvadžiota. Nevel
tui komunistų lyderis Pru- 
seika nesenai kalbėdamas 
pasakė, kad tautininkų gal
vos dabar tuščios, nes jie 

savo smegenis atidavė kleri-1 
kalams.

Brooklynictis.

I SU81TUpiIlt!», 'i - i--' r - X s ,1kad sustabdė- l™i21a Lietuvos 
įrao AI misterija. Ap:c 9 10 
| tokiu sąsiuvinių eisią i vieną Jp.vliu ant žemės užima van 
jtomą. Kiek bus tomų, da ne-duo, ': ’............. ..

: žinia. Pirmas sąsiuvinys .’fa 
(turi S0 puslapių ir baigiasiJ. B. šilkaitis.

PARSIDUODA
Minkštų gėrimų ir Fruktų krautu- 

vi ir-Sėdi s darymo fabrikas. 1 Li<y- 
uad carbvreter. 2 croivn masinos, 1 
t •■ūkas ji- visi reikalingi daiktai dei 
dirbtuv, s. \pgyvcnta vieta lietuviais" 
ir lenkais; randa pigi- mėnesiui 35 
doleriai. Priežastis iiardavinio—einu 

kitan biznin.
N.ASill A BOTTLINl. X. FRUiT CO 

56 High St.. Nashua. N. H. (41j

ir 
draugės, Amerikos lietu
viai! Jūsų vardas Lietuvo- 

Į je senai jau garsus. Senai 
i jau mes žinom, kad jus gau
siai mums aukavot ir šel- 
■ pėt Įvairiuose reikaluose.,’ 
{Užtaigi turiu vilties, kad iri 
Į dabar neatsisakysit ištiesti I 

mums savo duosnę ranką— 
.sušelpti mus ligonius atlie-jĮ 
kantais laikraščiais ir kny-/' 

įgutėmis.
Ka> nė: a pats ligoninėj! Pajieškau savo brolio Antano Mi 

gulėjęs, tas turbut neturi'Ii:.u.Ą paeina ;š Suvalkų rėdybos 
supratimo, kaip sunki ligo-{ 
nio padėtis. Kam tenka vie-1 
ni ar dveji metai ligoninėj Į 
išbūti, tam labai spaudžia j 
sielą, ir vienatinis surami-i 
:rimas būna tik tuomet, kai, 
i gauni ką nors Įdomaus pa-j 
isiskaityti. Bet kareiviai li- 
!goriai neturi pinigų ir patis{ 
neišgali literatūros nusi
pirkti.

Taigi ir kreipiuos pas jus, 
gerbiamieji draugai ir drau
gės amerikiečiai, su šiuo 

I etiogi a-; pra^vmu. perskaitę "Kelei- 
. Į vi” ar kitokį gerą laikrašti, 

\isas informacijas, u i nenuineskit jo, bet prisiųs- 

Įkit man žemiaus nurodytu 
. o aš pasistengsiu Į < 

su kitais. Geisti
na butų gauti taipgi ir kny
gučių. jei kas turi jau per
skaitytų ir nereikalingu. 
Kad ir kažin kaip maža bu
tų knygelė, vistiek siųskite, 
o mums bus didelė dovana.

Adresas toks:
Vin. Saka kniskis,

Karo Ligoninė.
L A. Skyrius,
Kaunas. Lithuania.

J ieškau savo pusbroliu Juozapo ir 
Vinco Rindoktj, paeina is Vainuto 

.... >. Tauraffes apsk. Amerikoje 
15 m. Seniams v ra Kyve- 

Chtcago, III.. Jiibo l’ullman Car

KARMOS PARSIDUODA
Parsiduoda farmos visokio didumo 

ir gerume—arti miestu ir toliau.-; 
nebrangiai. Norinti pirkti fanua be 
agento, klauskite manės informacijų.

F. NAVIKAS,
R. F. D. ta. Brooklyn, Conn. 112)

i...... .
! miestelio, 
gyvena apū 
ties 
( \>.

Jivškau tavo drauyv*. Vinco ir Ka- 
; zio Pūkių, Vainuto miestelio. Taura- 
i apsk. Turiu labai svarbių reika

lu. Jie patis lai atsišaukia, ar kas 
j ž no malonės pranešti (10>

P. S. RINDOKAS
::V32 l-'ir St.. Indiana llarbor. Ind.

kiek sausžemis, koks 
aukščiausis kalnas, ko- 
giliausios jūrės, kiek iš

viso yra pasaulyje žmonių. 
—jei tų dalykų nežinai, tai 
šitam straipsnyje rasi visus 
laktus.

6. Keliatas faktų apie sau- 
\r žinai, kaip didelė yra 

saulė, kaip ji toli nuo žemės, ‘

Įžc-džiu ančtrauka s. Taigi
'jis da neapima visų a žo- 
įdžių. -Jei daleisti, kad to
linus kiekvienai raidei bus 

Redakjei-jvienąs sąsiuvinys, tai reikš- 
paskelbtijfk’- kiid išviso turės išeiti ’ę.

<iiw .-u cinmuziu.', kurie! 30 sąsiuvinių, kurie su-
dirba kasykloje vadinamoj Įdarys apie III tomus, po 800 kiek žvakių šviesos ji duo 

1...1 r>... ,i., I-1-.14 L-<ii.577in9

OSCEOLA M1LLS, PA. 
Kasyklų streikas ir 

streiklaužiai.
Gero. "Keleivio” 

Malonėkite 
streiklaužius,'

ja; 
apie

Imperial No. 4. Tenai > puslapių kiekvienas, 

streiklaužiauja .šie vyrai: 
Juozapas Gryzmaila ir Sta
sys Kiistopavicz. Jie pri
klauso prie šv’ Antano Drau
gijos, todėl .10 vasario ši

i
iš Suvalkų

Simno parapijos. Gilmėm kaimo. Jis 
pats ar ke.s apie jį žinot nujoti -kit 
p~<:nešti šiuo adresu: ( 10)

VINCAS MILIUS
St. Aubir., Detroit, Mieli.

GERIAUSI LAIŠKAI.
Su gražiom dainom pas tėvus, rim

tim}. brolius, seseris, merginas, vai
kinus ir t.t. Extra dėl Velykų laiškų 
ir gražių postkarėių. Kaina vienoda. 
Prisiuskit 25 centus pašto stampomis, 
gausit 12 laišku. Už $1.00 6 tuzinus 
laiškų. Adresuokit. (14)

ŽEMAIČIO SPAUDA
233 N. Clarion St.. Philadelphia, Fa.

♦

• 157 t Parsiduoda Balandžiai
da ir kiek .ii turi karščio? 
Jei nežinai, tai perskaitęs 
šitą straipsni viską sužino-

7. Laiko palyginimas. Ar 
žinai, koks laikas būna Kau
ne. kuomet New Yorke laik- 

pasakyti, kad paprastiems rodis muša 12 dienos? Ar

Pir
mojo sąsiuvinio kaina pažy
mėta 12: litų Kaune. Taigi 
$0 sąsiuvinių arba pilnas žo
dynas turėtų kainuoti apie 
360 litų, arba $36.00 Ameri
kos pinigais. Reikia tečiaus

Į 
’i 
i 
Y

draugija turėjo susirinki-j1'

I žmonėms šitas žodynas bus žinai, kelinta valanda būna i t 

neprieinamas netik dėl jo 
brangumo, bet ir dėl jo sti
liaus sunkumo, nes norint ji 
gerai suprasti, pirma reikia 
išmokti kelias svetimas kal
bas. Pavyzdžiui, lietuviškas 

žodis ančtraukas aiškina
mas dviem sA*etimom kal
bom: rusiškai, "pokryška. 
vierch šuby,” ir vokiškai. 
"Ueberzug eines Pelzes." 
kas reiškia, kailinių viršus.

I

Pajieškau savo brolių. Izidoriaus it 
Juozapo Narvaišų. paeina iš Siaul|i* 
apskrities. Kuršėnų miestelio; pir-» 
miau. gvveno PlU.-bųrge. Patįs atsi- 
šati 
riu

«kt*. X j. VV.-t/v,, • <•«.«»? «v-z.
■krt arba" kas kitas praneškit. tu- 
iabai svarbu reikalu t19)

ANTANAS NARVAIšAS
.■>0 St'-kes St.. Freehold. N. J.

į
mą ir vienbalsiai nutarė 
streiklaužius iš savo tarpo 
prašalinti.

Vasario 16 d. turėjome 
masini mitingą, i kuri prisi
rinko labai daug žmonių. 
Pirmininkas E. Oswald ati
darė susirinkimą ir pakvie
tė kalbėti 7-sios teritorijos 
valdybos narį W-mą Akley 
ir organizatorių N. Garbins- 
ki. kurie kalbėjo apie tai, 
kaip uždaryti streiklaužių 
kasyklas.

Jonas J. Matačiunas.

1

pajieškau 
kuris ap- 

i iš Plymouth. 
Kazlauskienės

i

Aš, Marcelė Sneydcr, 
sa . u vyn? Juozo Sneydm. 
i«ddo mano iau dti metai 
Pa. Jis išvažiavo su I 
motina i AA'esl Virginia ir dabar ne-

'» 
busiu
(11)

Lietuviški, su 
šukom, versti
niai balandžiai 
visokių spalvtį. 
Ant orderio pri
siunčia į visU> 
dalis Amerikos. 
Su užklausimu 
rašvkit laiškuti.

412)

(.FX)RGE RENDORA1T1S
520 M i Įso n St, M'atcrbury. (oon.

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS. 

Parašė M, H. Sangerienė.
Knyga papuošta tani tikrais pa- 

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

Kurios da šitos knygos neturit, 
tuojaus uisisakykit. Ji kainuoja $1JK> 
Pinigus galima atsiųsti per mortey 
orderį, arba įdėjus popierinį dolerį į 
laišką. Adresuokit taip:

MRS. V. RADAVICU (-) 
506 N. EIIvhkmI «ve_ Balliraore. Md.

t
žinau kur būna, 
meldžiu man 
labai dėkinga.

MKS.
G2 \V. 17th

tuo pačiu laiku Romoj, Ber-
P*ne' - J,-

'de? Jei nežinai, tai čionai
■rasi 
galėsi da kitam pasakyti.

i 8. Suvienytu Valstijų Vai- j adresu, < 
džia. šitam skyriuje telpaĮpa^afvti

1 • • • i»_____ - “ • ? . | _ *
I
iį
i

I

Paryžiuje.
Kas anie jį žinote, 

pranešti, už ka

M. SNEYDER 
St.. Nc'.v York

i
j
• Pajieškau švogerio Benedikto Kans- 
| lero. Panevėžio apsk.. Smilgių parai*., 
(ė niunų kaimo. Taipgi pajieškau dč- 

! <!<‘s Kazimiero Graž-ausko. Smilgių 
: parapijos. Paškių kaimo. 38 metui 

į a’.p Amerikoj, gyver.a New Yorke. 
Meldžiu atsišuukti. turiu svarbų rei
kalą. (Ui

Mrs. Antanina Andriškeviėicnč 
(Veriga)

i Bok 13, Scitieo. Conn.

N Y.

j c
džia. Šitam : 

iivairios informacijos apie 
šios šalies vyriausybės apa
ratą: kas yra prezidentas, 

j kokie žmonės sudaro minis- 
terių kabinetą, kiek yra 

'Kongrese narių, kiek iš jų 
yra republikonų. kiek demo- 

(kratų, kiek kitų partijų, ir 

{t.t.
; 9. Pietų Amerikos valsty
bės. Ar žinai, kad Pietų 

’-tz i • tr i . i Amerikoj yra 10 nepriklau- Kelcivro Kalen<Io.™» • •„b]i|iu? ži ;
,924 metams jau išėjo iJkai v'a.|inasi. kai jos (ii. 
spaudos. Yra tai įdomiau-I p J - - - ■’
sis leidinys, koki tik Ameri
kos lietuviai yra turėję.
Štai iš eilės jo turinys: ,

L Saulės ir mėnulio užte
mimai 1921 metais. Iš čia 
skaitytojas sužinos, kad 
šiais metais bus penki užte
mimai, tris saulės ir du mė
nulio. Be to da tarp saulės 
ir mėnulio šįmet prasi- 
spraus Merkuro planeta. 
Kada visi tie Įvykiai bus ir 
kur jie bus matomi, šitam 
straipsnyje viskas išaiškin
ta.

2. Permainos mėnulio 1924 
metais, čia parodyta kiek
vieną mėnesi, kada bus jau
nas mėnulis, kada priešpil
nis. kada pilnatis, kada del
čia.

3. 1924 metų sezonai. Ar 
žinot, kada prasideda žie
ma. kada bus pirma diena 
pavasario, kada pradžia va
saros ir rudens? Jei neži
not. tai čionai rasit aiškiai 
parodyta.

4. Darbininku kalendo
rius. Čia surašyti visi svar-

. . . . i bus darbininkų gyvenime,
John Bagdon, Įnuotikiai. Pavyzdžiui: kada,

46 Pond Ct., Clinton, Mass. panaikinta Amerikoje ver-

BALTIMORE, Ml>. 
Naujienos.

Vasario 19 d. po pietų 
Jurgis Džigonis, kuris nesu- 
.gyveno kelintas metas su 
<avo motere. -J. Skelbso na
me prisigirdė gesu.

* * *
i

Moterų ir merginų slap
toji "daktarka" p. Luiziėnė, 
atlikus merginai "pagelbą.” 
ją tuoj numarino, už ką pa
ti pateko Į belangę. Sakoma, 
kad Luiziėnė ir daugiau pa
našių "operacijų” yra atli
kus.

Saviškis.

L“KELEIVIO’’ KALENDO 
RIŪS 1924 METAMS.

i i

BALTIMORE. MI).
Smarkus saliunininkas. 

pateko kalėjiman.
S. šiukžda labai smarka

vo ir nepaisė nei tiesų, nei 
taip vadinamo Volstead ak- 

----------- e « 1 —- ■ — • -» v v w*—r -------eto. Užtai dabar sunkiai nu- 
12 dieną 
nuteistas 

V K --- ir vienai
dienai Į Atlantos kalėjimą 

’ ’ ~1 piniginės

kentėjo. Vasario
S. šiukžda tajx> 
vieniems metams

ir da 500 dolerių 

bausmės.
Nuo Įvedimo Volstead ak

to jau daug lietuvių mun- 
šainerių sėdėjo kalėjime. 
Yra tokių, kurie apeliavo ir 
laukia, kada reikės eiti kalė
jimam Dabar Baltimorėj

CLINTON, MASS. 
Kas žinot Aleksandro M. 

Baldišiaus gimines.
Vietos Raudonasis Kry

žius jieško Aleksandro Bol
dišiaus giminių, kuriems 
priklauso iš valdžios $10.000 
Boldišius (angliškai vadino

si Alec M. Boldish) buvo 

mobilizuotas laike didžiojo 

karo ir Franci jo j tapo už

muštas. Kadangi jis buvo 

apsidraudęs ant 10.000 do

lerių, tai jo artimiausieji 

giminės gali gauti tuos pi

nigus.

I 
į 

idelės ir kiek turi gyventojų? i 
i Jei nežinai, tai šitas straips-j 
Įnis pasakys.

10. Kas yra Ku Kiux Kla-i 
nas? Čia rasi visą šitos or-Į 
ganizacijos istoriją.

11. Kaip dirba pinigus, 
įdomus straipsnis apie Ame
rikos valdžios pinigų dirb

tuves.
12. Kaip žmogus pradėjo! 

oru lakioti. Istorinė apžval-j 
ga nuo to laiko, kaip žmo- 1 
gui pirmu kartu pasisekė; 
nuo žemės pakilti, iki šių 
dienų, kada žmonės jau mo
ka pasidaryti skraidomų 
mašinų.

13. Ar yra tikras Dievas? 
Be galo Įdomus ir smarkus 

raštas.
1 L Laikrodis, oarsaus ru

sų rašytojo Gorkio s va j o- { 

nes.
15. Kamcieonas. .Juokin- : 

gas pasakojimas apie vieną ’ 
Rusijos pristavą.

16. Kaimo žiburys. Apv- ;
v -------•i saka iš Lietuvos kaimiečiu 

atbudimo. •
Tai tik svarbesnieji ”Ke- 

leivio" kalendoriaus raštai. 
Be to, kas čia paminėta, tel-

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 
a na. lės, nuo 25 iki .0 metų ain
is. lw- skirtumo tikėjimo. Aš esu 
i'nas. turiu gera darbų. Su pirmu 
ku meldžiu prisiųsti paveikslėli.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo vyro Juozapo 

Jurkšaiėio, kuris prasišalino 12 <L 
sausio. ’92’ m., palikdamas mane di
deliame varge jr nuskriausdanias pi- 
nigiškai. Jis yra 26 metų amžiaus, 
šviesaus veido, geltonų plaukų, rudų 
akių ir tiri ilge pakumpusią nesi, 
aug.-ėio yra 5 pūdu ir 9 colių, sve i.i 
apie 186 svani. Is I tuvos jis paei
na iš Grauzūna kaimo, Veliuonos ap
skričio. Kauto rčdybes. .lis persiška-;

save nevedusiu. Kas pirmas tei
singai man apie ji praneš, tas gaus 
.59 doleriu dovanu.

JUL' iON \ JI PJ<š UT1ENĖ
118 Ebn Point Avė..

Great Neck. L. L. N. Y.
T-l. Grea' Neck 683-.J

Pajieškau apsivedimui vaikino r.uo 
7 metu amžiaus iki 45, l>e skirtumo 

'•limo. Turi būti tamsių plaukų ir 
(turintis. As esu mergina 38 mc- 
amž.iaus ir turiu savo namą.

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

ii! 
p:: 
tu

Pajieškau susipažinimui vaikinu, 
kmie gyvena netoli Novv Yorko arba 
kad ir iš toliau. Geistina, kad butu 
kiek pasiturinti, tarpe 25 ir 32 metų. 
Aš esu mergina 25 metų. Kadangi 
visados gj venu tarp svetimtaučiu, 
tai norėčiau susipažinti su lietuviais.

L. -J.
291 Main SU, \Vliitc Plains, N. Y'.

Neck 6S

Pa jie
»ae?na 

m u n. 
ipie

.
/ /-i 

pat* 
kalą

šknu Kazio Andriuškevičiuj.-, 
i.- Kauno apsk. Aukštos Paią»- 

val.-ėiaus. Lauin.-nų kaimo. 
■Ji metu kaip Amerikoj, girdė- 

gyvena ( hieagoj. Jeigu kas »;;>ie 
rot. meldžiu man pranešti, rrba 
lai ai.-įšaukia, turiu svarbų r i- 

IOSEPH ANi»R(( .SKI.VJGE 
Boa ‘Kl.';. Silver *'rcek.
Ne\v Philmieiphia. p:i.

ieškau \dor:o Grigonio, jis g 
irkus Itolševikas. juodų piai 
įsiti akių, motelis šviesiu pia 
ur viena mergaite. Ant susirii 
nejžsiiaiko ramiai. Jis išnešė 

I). L. I.uodo- pinigus, o taipg 
ieniams. Kas tokia ypatą ą;

GFO GUDINAVICT \
Jl'» Blair Avė. Scr-intor, Pu

Pajieškau lietuvaites apsivedimo 
tikslui, tarpe 22 ir 3v metų. Aš esu 

metą ir esu pasirengęs suteikti 
linksma gyvenimą tai, kurią pamylė
siu. Geistina, kad merginos atsišauk
tu. kurios arti Bostono. Taipgi geis
tina. kad su pirmu laišku ir paveiks
lą prisiųstų. Pageidaujamos, kurios 
moka šiek-tiek anglišką kalba Plates
nes informacijas suteiksiu per laišką 
ir paveikslus reikalaujant sugražin
siu. m. vienus;
377 I »o'•(•liestor SU. So. Doston. Mass.

APSISAUGOKIT NUO 
PLĖŠIKŲ.

Me* padarėm naują išradimą už
rakinimui langų iš vidaus pusės, 
tamsta, naktį gulėdamas, galite Įni
ki! i atvira langą, o is vidaus bus už- 
••akinia. taip, kad iš lauko nieks ne- 
itales lango atidaryti. Tamsta miego
site nesibijodami plėšikų ir turėsit 
<avo kambary tyro oro. kas žmogaa.5 
■aeikatai labai reikalingas. Tas musų 
išradimas dar tik pirmas yra Ameri
koj, ir tVashingtone .Amerikos paten- 
tavinio Departamente yra pripažintas 
iz geriausį i. radima ir užpatentuo
tas. Mes dabar pradėjom išdirbti tą 
mųsų iš'-adimą ir iau gauname rim
inis užsakymu kož.ną dieną. To taip 
svarbaus langų rakto kaina yra labai 
žema: dėl vieno lango tik 50c.. o de4 
12 langų. t;:i yra tuzinas vagies rau
gi:; raktų kaina S4.O0. Siųsk užsaky
mus kartu su pinigais, o apiaikysit ' 
tuos taip jums reikalingus Jangu už- 
rakėius. Pinigus galite siųsti regist
ruotam laiške arba nioncv orderiu. 
Musu adreso nenumeskit. nes mes 
daug neskelbsime laikraščiuose.

Reikalingi agentai. Agentams ge
ras nuošimtis. III)
J. M AITCH & F. LASEVICH CO.
Imenlors aud Manufacturers of 

Bnrglar Pr<H>f M indou 1-ock- 
57 Monroe St.. Passaic, N. J.

apsivedimui nc,r>inos. 
tikėjimo, nuo 18 iki 26 
butą kiek pamokyta ir 

anglų kalbą. As esu

Pajieškau 
skirtumo 

metu ir kad 
sunrantanti 
vaikinas linksmo būrio. Platesnes ži
nias suteiksiu per laišku. Malonėsite 
su pirmu laišku prisiųsti ir paveiks
ią. Vvru meldžiu nerašinčti. (10)

A. J., i'. O. Bok 417. N'anty-GIo. Pa.

Pajieškau merginos arba našlės, 
kuri sutiktų gyventi ant farmos 
(ūkės), ne jaunesnės 20 metų ir ne- 
senesnč 32. Aš turiu 34 metus. My
linčios gyvent ::nt farmos atsišaukit 
prisiusdamos ir savo paveiksią kurį 
ant pareikalavimo gražinsiu 

T. .T. STULGIS
i! > lio • Ik . -r.art

/ t

1-

IJE'l l Vl( LAISVĖS MYLĖTOJU 
DRAUGYSTĖ. WA« KEGAN. ILL. 

Valdyba:
Pirmininkas Vincentas Gabris. 

72<> MeAIiistcr Avė.. V,'auke;;an, 11!. 
is Karulis Dimša, 
IVaukejtan. III.

rast Konstantine Tautvaiš, 
>. Linculn St.. N. Chicayo. III. 

Antanas Salucka. 
Maukeuan. Iii.
Ka zi m ierau Vaitckiuius, 
Wauk<‘:r:in. III.

Jurgis Petraitis. 
Jackson St.. AVaukegan, III.; 

Pačiu i is.

Pagelbinink;
71(1 Stb St..

Užrašu
1218 So.
Turtų rast.

81» 8th St..
Iždininkas

72» Sth St..
iždo globėjai: Jurgis Petraitis.

997 So. Jackson St., YVaukcgan, III.; 
Kristupas

832 So. Prcscott St.. YVaukegąn, III. 
Knygiai: A mbra z i u na s.

819 So. Lincoln St.. VVaukegan, III.; 
Juozapas Lingcviėia.

111V Porter St.. VVaukcgan. Iii. 
Maršalkos: Andrius 1 Kilkus.

Ie:;2 S. Victoria St. N. Chicago, III.; 
Jonas Jokūbaitis.

17 Pieidilly Court. V/aukegan. III.
Susirinkimai atsibuna paskutinį ne- 

dėldieni kiekvieno mėnesio. 1 valanda 
po oiet” Livosybės Svetainėj. Wau- 

yar<, iii. _ . ________ <t4



DIEVO wmpa

(Tąsa)

SCENA VI.
(Barškina i duris ir ineina 

tiesiai prie Kristės ir apk 

čiuoja I.—

Kristė.—M a n o m iel i ausis s!

Magdalena i nepakeldama g;: 
jis taps kunigu.

Marė.—Ir man prisimena, 
džiaugsmas*

Kunigas (artinasi prie jaunu

Merkis
Marė-

.lerkis v 

bines ju bu- 

Mano brangiausioji!

os).—Gal ir
i

I

•iuĮidakna.—Aš j-.u nt-b< 
mušimo, i.alkas dingo 

nakties,.

Kristė.—Vargšės s-k los... 
ja.- Didiki i! Argi aš ga 

Alena.—Eik, Kriste! .1.- 
Kunigas.—Klausyk. k!au.

A S

ktiuiiu 
ŠHUl?

Geriausi Automobiliai
P:^iai Parduodami

Dabar jau nereikia mokėti a. ?šty kai
nu už geriausios rūšies automobilius. 
Su pagelba naujausios rūšies išradimu 
[r prietaisu Chevrolet pasiekė augšaau- 
sj ir greičiausi automobiliy išdirbinu 
laipsni, ūžtais; i pastdėkavojant lokiam 
ekonominiam sutvarkymui jie gali taip 
pigiai parduoti. Chevrolet turi gaisus, 
randamus tik pas augščiausios rūšies 
automobilii*’

Štai deika jūs galite pasididžiuoti savo 
Chevrolet.

Tai yra įtaisas.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ LINIJŲI

Sl LEKIOK

Koadster

/. o. b. Ftintj 
Mich.

Moteris turi kentėti

♦

ari žmoną

_• minima, tai 
žingsniai iš-

REGI 1.1ARIAMAS IR PAŠTO LAIVĘ PATARNAViM 
Aito Nča Yorko j Bremen’u ir Southampton’ą

Į LIETUVĄ
IR TIESIOGINIS KELIAVIMAS 

S. S. George Washicgi.>n 
S. S. Fres. Koosevelt 
S. S. Prcfi. •!ar<.ii<.v

>b ųni. r. ;;anktia>£i. ‘leriau.-i.: valgis Cu<x 
e. Kuk.vt:-., kauburiai. Moterim, karnba 
.‘.'.ši.aik'cicjin'.o dėnvs. E;-iu> l »r.c<-ri:i:.

.Agentai v.suose miestuose.
tie! p.ini! informacijų i:

i'*

'a-

vie r. o

j?;
I

f
gi.kesl!!1.-

aš nieko negirdžiu—Die-

LINE 
.Mass.

TIESIOGINĖ K ši N a
. Lm iictJiun
. Anierk-a
. ’lepublie
2 ir 3 kliasą r.:.';
rymo k a m U. riuo s

SC’-uini t.ii'iihariui.
\ lėtiniu : 
Rusvi it-
UN1TEI) STATĖS LINKS

STATĖ STREET. BOSTON. M ASS.
< A\AD1V\ OFFK’E: 79 (ĮŲF.EN STREET U', TORONTO

Valdantieji Operatoriai dc-l
UNITED STATĖS SHJPPrNG BOARD

Kainos f. □. h. Fliat,
SuptP-or Rw,'dster ..... 
Sw^<X'Cr ivvr'fi ..•••• 

C--P* -............
Sk.^e*»4>r Sec i n .............. • •
£up« -įor Ccvp®
S..0e-or Cc ” «.■•! Ch>».< 
JuMricr Oc' .«<•> ...........................

vau išklausytu.

Merkis.—Tai kurgi tas Die'.as?

Marė.—štai, los baltos drobulė.- 
cinu pas

.Magdalena.-

ta dei meilės.

M a rė.—Vargšele, va rg
Tai gali būti ir man! 

-Kunige, šauk baDiau!
kur iškeliavo su savo

elais?
-Aš girdėjau angelus. 

Gailesčio angelas aklas, ir jis ver-

Alena.—■'
Merkis.—

Dieva.-

gai- arų 
Kunigas.— 
Marė.

kia.

Kunigas.—Dabar
ve, Dieve!

Marė.—Aš jaučiu verksmą apleistųjų mo
terų Širdyse, ir tų. kurios nėra mylimos.

Magdalena.—Ar ir tu girdi, Mare? Aš ma
niau. kad dauginus niekas negirdi, kaip 

tik aš. Besiveržiantis kartus verksmas, 
kaip vinimis drasko širdį.

Alena (Lyg skausmo suimta suklykia ir ei
na prie Magdalenos).

Merkis (į kunigai.—Tėve! Ar Dievas girdi 
to vaiko verksmą?

ižunigas.—Krislus mylėjo vaikelius.. Jis 
visus vaikelius mylėjo,.

Merkis.—Eikime, Kriste!

.Magdalena.—šitos drobulės da nepabaig
tos. Ponas ateis jų. (Magdalena ir .Marė 

į vėl skubiai dirba).
apie i .’ailus dievus. Marė.—Eik šen, Alenute’ 

įAlena (vieton eiti prie ?.iarės, eina prie 
i Kristės ir bučiuoja ją). 

Kunigas (meldžiasi).—Tėve danguose 
< Kristau širdyse, pasigailėk musų! 

riagdalena (meta is rankų darbą ir lyg 
tų pirmu kartu išgirdus tą balsą, klai 
si nuostabiai).—Kunigą.-; meldžiasi m 

mirusio vyro balsu.

(Toliau bus)

—Ne, ne! rūSO^Tiff

ors va landė-
•>

•»;

—Kas čia foki.s? 

fa! kunigas.

Magdalena.—\š pamenu, ktu 
ras buvo dar ne kunigu.

Kunigas (i Merki).—Tu, tu 
neprivalai taip daryti!

Magdalena.—Kadangi nuode 
kurgi meilė? Keturių vyi 

neša meilę...

Marė.
meilės!

Alena (draudžia artindamos:

Merkis.—Kriste!
Kristė.—Ar tu mylėsi mane, 

lę. trumpą brangią valandi ę. Merki

Marė.—Ji turėtų ką nors ati mti, tai gud 
rūmas! Ji gudri. Taip pat i. 

nors atminčiai.

Magdalena.—Kuomet taps kt 

Kunigas.—Apmąstyk. vaike1!
tu, jaunikaiti!

Kristė.—Jau musų apmąstyt. 
Merkis.—Ar*ji turi čia vargti 

Kunigas.—Laimink ja su tyn 

Magdalena.—Kunigas, kunig; 

Kristė.—Aš jam nieko neduot 
atimu. Davimas, musų lai:

Kunigas.—O! Dievas tai drat 
Merkis (rodydamas i mote 
draudžia šią vergiją?

Kunigas.—Tie, kurie kenčia, i s palaiminti! 

Magdalena.—Aš kentėjau!
Marė.

Chevrolet Motor Co., Detroit, .Michigan
Dti'i&ijn o f General Motera Gorporation

Alenutė—ką

ilgu. * 

ipmastvk! Ir
1 * ••

>
i

meile.

ir nieko 

ė, tėve, 
žia! 
is).—Ar

ne-

Merkis.- 
Kunigas.

iini -i o Dr. Brooks. įperkarštus. neturi i
K: it: ir kitose profesijose į būti didesnė kai 70’ F, o gal 
;z gabc-i.ių ir silpnesnių,; butų geriau, jei ji butų ma
žių ir ta: e gydytojų. Turi-įžesnė. šioje šalyje taip pla- 

dtsližiiiti svarbų faktą, Įciai vartojant karštojo oro 
tojų amžius yra ir garo šildymo sistemas, i 

negu kitų pro-i oras musų namuose ir ofi-

.i r tusiu.mti svarbu faktą, įčiai vartojant karštojo oro 
jog gydytojų amžius yra ir garo 
trumpėsi ’ 
fesionalt;
miršta
jų. Kurie yr 
: ą Žmoni)!.: 
.•tepalieka t _

tipitiii savo šeimynas.!
Medičiam profesija visu o-l 

et davė pilną paramą vie-i oro
sveikatos darbui.”

I .c,i.S.

T

.1. Ir retai daktarai!suose žiemą yra dažnai per- 
/tingi.- Daugelis;sausas. Tai yra didelis tru- 

■ šventė savo dar-'kūmas ir reikia prie to ne-j 
s labui, mirdami prisileisti.
ižtektinai pinigųj Po to viso, kas jau yra 
-avo šeimynas, j sakyta ir padaryta, faktas; 
profesija visuo-i pasilieka, kad gausus tyro ;

??

Jis kalba dabar
Tie kunigai, tai stebetini ž ,ionės. 

Ar tai Dievas toks žiaurus? 
—.To tikslas,.

Mare (juokiasi.) 

žvlagdaiena (irnasi už darbo>.

/įlena (ima baltinius ir sėda- prie Magda
lenos.)

Kristė.—Merki 1
Merkis.—Musų valandos beg;

t į

Sveikatos Kampelis
KAS YRA GYDYTOJAS? i "M. D.” reikia praleisti 

Dr. Paul B. Brooks, New daug laiko, energijos ir pi- 
Yorko valstijos -1—--- 
komisionierius, aiškina skir- leisti dėl savo mokslo nuo 
tumą tarp geto gydytojo ir 
šundaktario. Sekdamas me
dicinos istoriją nuo Hippo- 
erates laiku iki šių dienų, 
Dr. Brooks sako, jog šian
dien medicina stovi tvirtai, 
ir pradeda naują gadynę,' 
kurioje ligų sulaikymas yra 
svarbiausiu žmonijos užda
viniu. ■ *?

”Kaip mes šiandien sam
dom advokatus apsaugoti 
mus nuo visokių apgavikų.” 
sako Dr. Brooks, ’Taip atei
tyje gydytojas turės užlai
kyti savo kiijantus sveikus.

"Prieš penkiasdešimts me
tų medicinos studentas pra
leisdavo vienus metus skai
tydamas medikališkas kny
gas praktikuojančio

.sveikatos nigu. Gydytojas turi pra

da ir
1

j

COD I.IVER OIL
ROMO IR MEDAIS

Šalt;. >r vėjas nieko nepakenks 
i sau, jeigu imsi pavyzdį nuo Kanados 
'lirinir.ko ir naudosi šias garsias gy
duoles.

Jos yra labai malonios gerti ir pa
sekmingai gydo persišaldymą .r ki- 

I tas žiemos ligas.
_ _ i Jeigu esi silpnas ir greitai pagau-

leidimas per atdarus ,koslI:li “rba. persišaldymą, vieną 
i • ! I Dcnka rierre tartie r s Gy’auonn su-į langus, yra Vienas IS. leilg-Lciks tau Stiprumą pernešimu: žie- 
viausių ir pasekmingiausių i

• priemonių užtikrinti gerą i 
'ventiliaciją.

i Atidaryk langus!
F.L.I.S. į

j

i

l;

2 rampas ir tiesus kelias 
Rotteriiamą, Į ir iš visų kraštų.

LIETUVOS
Sąvaitiniai išplaukimai. Puikų.3 
paranku mai.

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

Kainas ir laivų išplaukimus 
pasiunčiam ant pareikalavime.

Delei rezervacijų ir informa
cijų kreipkitės prie bile 
vietinio agento arba j
HCI.LAND AMERICAN
89 Statė Street. Boston, I
CUNARD

AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES Į AMERIKĄ?

Lietuvos kvota jau yra pasi
baigus, bet dabar laikas prisi
rengt: prie naujos kvotos, kuri 
prasidės liepos 1 c, 1921 m.

_ Mu.s-i ofisas Kaune pagelbsti 
isgaig paspirtus, vizas ir pri- 
reng.-:: juos tojaus kelionėn.

.X t j jeikafo laukti tiems, ku
rie turi Cunard tikietus. Mus 
laivai išplaukia iš Europos kieli- 
i ieną sųvak**.

(. u.nard tiiietai vra geri dėl 
keleivio ant AQl ITANIA. BE- 
RENGARI A ir MAURETANIA 
Creičiausis jūrių patarr.avimas 
pasaulyje.

Dėl informacijų 
prie mus vietinio 
prie musų ofisų.
Cunard Line 

I2G Stale St, 
Boston. Mass.

kosulį 
Pie

• tau __ ....
sunkenybių.

CUDDYER & JOVCE 
Broadway, So. Boston, Mass. 

PAUL A. EG AN
i Cambridęe St. E. Cambridge 
STANDAltD PH.ARMACY 
So. Main St, Fall itiver, Mass. 

APTECE POLSKEJ SZARKA, 
1080 Acushnet Avcnųe, 

New Bedfąrd, Mass. 
V ERNOS DRUG CO. 

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

123 Hiq;h St.. H-olvoke, Mass. 
BAY STATĖ DRUG CO. 

Palmer. Mass.
STEPUAN F. CHAMBERLA1N 

Andreiv Sųuare. So. Boston, Mass. 
DAVID CABIT

100 Salėm St, Boston, Mass. 
LITU U A NIA N PH A R M AC Y

15 Intervale St, Montello. Mass.

’ iri
I iX)..
teiks tau stiprumą 
mos *

111

215

»

241 
W.

Kas Padarė Dievas?
Knyga su 11-ka Dievų paveikslų. 

Tris DieVTt Sunai; tris Panelės Šv. 
Dievų .Motvnos. Kiekvienas Dievas į 
giriasi, kad jis visa svietą, dangti ir • 
žemę sutvėrė ir patsai save pasidarė į 
iš niekų. Kaina .................................. 25c. iI
PASIKALBĖJIMAS VELNIO SU į 

DIEVU.
Knyga su 15-ka šventraščio pa-į 

veiksiu; paveiksiat yra labai įdomus.; 
Knyga 5xS, 32 pus<............................ 25c.į

BIBLIJA RIEŠUČIO KEVALE.
Knyga su 3,-niais paveikslais šven-į 

to rašto Biblijos. Taipgi 10-šimi pa-Į 
veikslų Dievo patrijarkų-draugu.! 
Knyga 5x8, 85 pusi. kaina ...į...50c.Į 
5 e g z. duodasi už $1.00. Šita kaina: 
tik ant trumpo laiko. Persiuntimo lė-) 
šas aš sumokėsiu. Pinigus siuskit: 
per Money Oorder arba Americanį 
Lxpress. ( i riai užganėdinti visur. Rašyk šiandien

; reikalaudamas Rargenų Knygos ir 
| plunksnų sampalų. < — I
l American Feather & l’il!ow Co.

Dept. C, Na3hville. Tean.

I
- . Jauskis nuo 10 ir 30 metų jaunesniu:

t\ 1 lllPjimUS,! j-uq vijy-įy nemaiir.’.o, rugštumų [ 
.....a. blogą kepenų ir paiaisyiYiU! 
j naujo. Bulgariškų Žolių Arbata yra 
į ui^ti šeimynišku gyduolė. Imk ją) 
l'-.aršta prieš eė-iant gult, o ji praši:-; 
litas šaltį. Parsiduoda visur aptieko-;

arba mes pei.-iusime apdrausta 
šta I didelį šeimynišką pakelį uz 
.25, arba 3 už $3.1 o, arba C už 

Adresas Marvel Products Coni- 
45 Marvel Building, Pittsbur-

i

SVEIK \TA IR VEN
TILIACIJA.

Kad gyventi mažai venti- 
iiuojamuvce kambariuose 

yra nesveika, tas jau vi
siems suprantama, ypatin-į 

igui čia Amerikoje. Is kitos', 
• pusės hygienistai tik dabar! 
: tepradeaa suprasti deiko ■ 
! bloga ventiliacija yra ne-į 
Į sveika.

Nuo senovės mokslininkai)

98 kreipkitėa 
agento ar

—tl.
Nuo sriu-vės mokslininkai

Ir šiaip jau žmonės manyda
vo, kati kambariuose blogas 
oras buvo dėlto, kad jame 

: radosi daug išalsuotų daly
kų. Toksai manymas buvo 

(patvirtintas, kaaa tūlas ty
rinėtojas pranešė atradęs 

[taip vadinamuosius "būrio 
į nuodus"

Dabar yra ištirta, kad iš
alsuotame ore nėra nuodin
gų organiškų dalykų, kurie i*--------------- —------ ~--------
galėtų yuteiKti blogas pa-Į GYVENK ILGAI 
seames. Peržiurėjus p?sku-j 

tiniųjų metų tyrinėjimus, į 
pasneiė. kad ventiliacijos t aive. 

-ąlygos paeina labiausia iš 
kontioliu . imo drėgnumo, ši
lumos ir įėjimo apsupau-; 
cio mus i*v. Kuomet drėg->^ 
numas r šiluma nors kiek;M 
pakila ir Kl oras pasilieka g.any 
nejudinamas, sumažėja joli”- Pa' 
liziologinis veiklumas delj 
sumažinimo progos šilunjai į 
išeiti iš kinm.

Taigi s-arbiatisios ypa^ 

lybės geri, ventiliacijos yra j 
oro judėjimas, jo šiluma ii*i 

tinkama.- laipsnis drėgnumo; 
ir šviežumo. Yra isigyYe-į 
mis neĮrotingą baime ju-j 
dančiojo oro. "Malonus vė-j 

jalis, ’ sako atsižvmėjęs hy-į 
gienistas, yra ‘vienąs ge
riausių tam, kuris jiesko 
sveikatos. Didelis oro trau
kimas ('iraught) einant tie
siai ar. kuKos nors neuž
dengto.- i;n,Q dalies ir per 
ilgą laika ta dali nušaldyda- 
mas yra ‘ ‘
bet mažas 
ra labai sveika?

Dauguma:; iš 

savo kamus K

si gydytojų, kurie užima 
vietą patarėjo šeimynose.

"Tūlas cirko savininkas 
kartą pasakė, jog ameriko
nai mėgsta būti apgautais. 
Ir daugelis žmonių išnaudo
ja tą amerikonišką ypaty
bę. Jie išmislina visokius 
pabūklus, kurių vienintelis 

įtiksiąs yra perkeisti žmoni
jos ligas Į pinigus. Kaip di- 
■delė alkana žuvis nurvia

* A • • - .

i

rdviejų iki penkių tūkstan
čių dolerių, ir kartais turi 
labai sunkiai per kelis me
tus dirbti, kad gauti tuos pi
nigus atgal, kuriuos pralei
do dėl medikališko 

ii* masilavinimo.
"Prieš trisdešimts 

turiasdešimts metų 
visos šeimynos turėjo savo 
šeimynos gydytoją. Ligų 
atsitikimuose jo atvykimas 

i atnešdavo nuraminimą ir 
į linksmumą, nes gydytojas 
į buvo kartu ir šemymos pa- 
: tarėjas. Jis pašventė savo 
gyvasti tarnauti kitiems. 
Toks gydytojas mirdamas 
palikdavo labai gražų atmi
nimą apie save. Ian Mac-

NAUJŲ PLUNKSNŲ LOVOS < 
Gauk Didele Barcer.n Kny-15 
gą Dykai apie naujas, sa- Z 
nitares plunksną lovas, J 
paduškas ir patalus. Mu- / 
su išdirbystės kainos nu- Z 
žetrjfttoą, ?lęs duosime 
jums musą plunksnas j f. 
ant 10 dienu'išbandymui * 
ir apmokėsime persipnai-! / 
mo lėšas. .Vešų kostirme- 1/

a

mažesnes, taip, ir žmonės 
ryja vieni kitus.

‘'Kuomet gydytojai bando 
išnaikinti šundaktarius, 
žmonės ant jų užsipuola. Pa
matykime save i gydytojo 
Metą: pralaidai, ilgus metus 
sunkiame moksle ir tūks
tančius dolerių, kad tą mok
slą ir patyrimą Įgijus. Ir 
štai bile kas, pasivadinęs 
save gydytoju, atsidaro ofi
są tavo mieste: matai ligo
nius, kuriems tu esi davęs 
kuogeriausius patarnavi
mus, einant Į jo ofisą. Kai- 
kurie tų žmonių negalėjo 
tau užmokėti, bet šundakta
ris reikalauja ant syk už
mokėt pinigus ir žmonės 
jam užmoka. Kažin ar pa
sveikintum toki šundaktari 
su atvirom rankom?”

Dr. Brooks tdliaus sako, 
paklaustas, ar jis ištikro pa-, jog medicinos profesija <yra 
žino tok| gydytoją, kuris'apsunkinta todėl, jog gydy- 

taip save užmiršo, rašytojas: tojai patys pripažino, kad 
atsakė, kad jis pažino neįgarsinti savo bizni yra ne
vieną, bet daugeli. Šiandien;etiška ir kad tikras gabu- 
del daugelio priežasčių, san- mas turi stovėti ant savo 
tikiai tarp gydytojo ir ligo- pamatų. Tuo tarpu šundak- 
įio nėra toki artimi, kaip tariai garsinasi, kaip tik iš

buvo senovėje. Dabar be- mano.
veik visur bizniškas reika- ”Visi gydytojai neturi ly- 

jog*^ pasirašyti po pavarde las. Bet ir šiandien randa- gaus prasilavinimo arba ga-

ar ke- 
beveik

i

gas praktikuojančio gydy- iaren, rašytojas, uždėjo sė
tojo ofise ir* du metu medi- kantį parašą ant akmens, 
Itališkoje kolegijoje ir po to Į 

galėdavo jau praktikuosSu 
mokslo išsivystymu nuo stu
dentu vis daugiau ir dau
giau reikalauta, šiandien 
studentas privalo studijuoti 
nors du metu paprasto kole
gijos darbo, per keturis me
tus turi lankyti medikališką 
kolegiją ir per vienus arba 
dvejus metus praktikuoti li
goninėje,—-ir tik tada jisai 
skaitomas kaipo gydytojas 

ir gali pradėti savo profesi
ni gyvenimą. Dabar aišku,

kųris dabino kapą jo gydy
tojo: ’Didesnės meilės žmo

gus neturi, kaip padėti sąvo 
eyvasti už savo draugus? 
Kuoi > et tas rašytojas buvo

I

K. BUTKUS
42 Maujer St, Brooklyn. Neiv. York,

Bargenij

RAŠO meiliškus straipsnlos 5 
RAŠO Juokus Z

DEDA daug merginų paveikslų X 
V EDA apsivedimo Skyrių J 

Atskira kopija 15c„ užsieny 20c. Z 
‘Piršlys” |

T05 W. Monroe St, R. 412 Z 
. į Chicago. III. (10) X

■
j

i

I

nepageidaujamas,
oro traukimas

mus laiko 
kambarius

NORTH6ŽRMAN
LLOYD.

LAIVAKORTES 
į ir iš visų dalių 

LIETUVOS 
per 

BREMENĄ
Ant nauju puikiu laivų

M U N C H E N—STU i TG A K T— 
( tlLUMBUS

arba ant kitu vienos klesos lai
vų. Labai pagerinta trečia kle- 
sa. sų uždarytais kambarėliais 
dėl 2 ir 4 ypatų.
IŠPLAUKIA KAS SAVAITĖ 
Autorizuota Linija de! Imig
rantų per Lietuvos Valdžią. 
Reikalaudami laivakorčių ar 
informacijų kreipkitės prie vie
tos agentų arba į

NORTH GERMAN LLOYD 
192 VVashiueton St, 

Izmton, Mass.



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

♦skis sukrito ant vietos. Ka- na daug, jie susibarę Liet, 
apie tai žinią Valst. Įst. Tarn. Prof. Su

kuri atva-ijungon ir jų krautuvė galės

Tėvų užmušėjas.
Pereitą mėnesį kariuome

nės teismas nagrinėjo Alek
sandro Drąsučio bylą, kalti
namo savo tikrą tėvą ir mo
liną nužudžiusį. Kaip teko 
patirti. toji, negirdėta 
žmogžudystė įvyko šiomis 
aplinkybėmis:

Aleksandras Drąsutis, 23 
metų amžiaus, iš Janku)»en- 
cų kaimo, Gvidžiunų vai., 
Kėdainių apskrities, norėjo 
vesti Teklę Deikaitę, bet 
Drąsučio tėvai griežtai ne
leido jam tai daryti, iš ko 
kilo tarp tėvų jr sunaus gin
čas ir tie nesusipratimai 
baigėsi tuo, kad kuomet 19- 
23 m. sausio 19 dieną, Alek-j 
Sandro Drąsučio tėvas .1 
zas ir motina Anielė Drąsu- 
čiai išėjo su reikalu į kaimy
nus, jų sūnūs tuo metu pa
sislėpė tvarte, laukdamas 
tėvų grįžtant. Kai tėvai su
grįžę namo ėjo vėlu vakarą 
tvartan g.vvulių šerti, sū
nūs smoge mietu pirma ėju
siai motinai, kuri nugriuvo 
negyva. Vžmušes motina 
sūnūs pasivijo bėgantį sene
lį tėvą ir. primušęs, nuvilko 
tvartan prie motinos ir,pasi
ėmęs dar ilgesnį pagalį, kad > 
neapsitaškytų kraujais, datų 
žė tol, kol visai sudaužė, net 
negalima buvo pažinti.

Atlikęs tą nežmonišką 
darbą Drąsutis nuėjo visai 
ramus į Deikaitę linksmiau 
laiką praleisti. Radę kai
mynai taip žiauriai nužudy
tus tėvus įtarė sūnų Alek
sandrą ir jam rytą parėjus 
namo daug kas pastebėjo 
ant jo drabužių kraujo dė
mių. Tuo budu Drąsutis pa
teko teismo atsakomybėn.

Teismas nubaudė Alek- 
Drąsutį mirties į 
bet pasmerktasis 
prašymą Vyriau-

čiene kiekvieną po vienerius 
metus paprastojo kalėjimo.

Nelaimė ant gelžkelio
MAI’REČIAI. Kūčių vaka
rę. Mauručių lentpjūvės dar
bininkai grįžo iš Kauno nu
vežę lenta*. Atvažiavę į 
Mauručius prie geležinke
lio, iš šalčio, o gal dėl svai
galu. nepastebėjo, kad prie
šais išeinu iš stoties garve- 
žis į Aleksotą. -Jis užkliu
dė Joną Juruškevičių beva
žiuojant per bėgius. Vieną 
arklį primušė ir nulaužė ko
ją (jį vėliau pora šūvių mi- 
licijuntus pribaigė;: kitą 
sutrenkė. Vežėjas pats pa
kliuvo po garvežio sparnu.

reivis davė 
’ Rietavo 
‘žiavus
Ivoną į Varnius ir patalpino Joje 
[žydo stadaloj. Kadangi 
daugybė žmonių norėjo pa
matyti tą garsų plėšiką, tai 
milicija ėmė po litą nuo 
kii^vieno už pažiūrėjimą. 

Po trijų dienų Reikauskio 
lavonas tapo palaidotas 
Varniuose, žmonės kiek 
liuosiau 
te šilo bjaurybės.

Prof. Są-
milicijai, kuri atva-ijungon ir jų krautuvė galės 

s išvežė Reikauskio la- ’gerai tarpti, juo labaiu, kad 
* parduodama reikme- 

'nis patiems tarnautojams 
i daugiausia reikalingi* Ma- 
iriampolėje yra 6 vartotojų 
j krautuvės ir jose galima vi

sokių reikmenų be manu- 
faiit.iros gauti. Tik gaila, 

j kad \\ iotojai neganėtinai 
lįverima koperaciją ir daug 
įdar taip gausaus pelno <’uo- 
jda žydams, kurie iš to, 

pu i L: iai gyvena. Ypač ga-
iniiitcjai neturi kur tinka

mai savo gaminių parduoti 
;ir todėl javai palyginti ga- 
jna pigus.

Po naujų metų čia veik 
visas smukles ir degtinės 
krautuves Blaivybės drau
gija ima savo globon.

atsikvėpė nusikra- 
J. V.

j Sparnas jam pramušė sky- 
’ uo‘!lę gaivoje, šlaunį ir ranką

sulaužė. Dabar jis guli na
mie suraišiotas. Norėjo pa
duoti jį į ligoninę, bet kas 
užmokės?...' Pats žmogelis 
neturi lėšų, o veltui neprii

ma.
Minėto gelžkelio šaka čia 

atsiskiria nuo tikrojo gelž
kelio ir savo uždaromo bar
jero neturi, o sargas per vė
lai pamatė.

Tais pačiais metais dar 
pora atsitikimų buvo. Dar
bininką prie stoties mirti- 

•inai suvažinėjo ir vagonėlis 
i darbininkui koją nuvažia- 

ivo.
Dar viena permaina ivy- 

iko: Mauručių garbei kelio 
; meistrą ir jo padėjėją, dar
bininkų užveizdą. pakeitė; 
matyt/jau valdžia atkreipė 
domėsi, kad tie ponai visus 
reikalus rišo vien tik su pa
galba bonkučių ir taurės.

sandrą 
bausme, 
padavė r. - — --
šiam Tribunolui pasigailėti, 
aiškindamas noris gyventi 

ir t.t.

Keisti gandai.

PiRžl’, PASVALIO ir JO
NIŠKĖLIO apylinkėse pla
čiai pasklidę gandai, ka<l 
Amerikoj iš kokios ten pla
netos nusileidęs aeroplanas 
su trimis keleiviais. Amęri- 
;kiečiai su tais keleiviais ne
galį nei susikali>ėti, nei at
spėti kokios jie lyties bei— 
nuo kurios planetos jie nu
sileidę. Aeroplanas esąs pa-

' darytas iš nematytos me- 
Idžiagos, ir Amerikos išrnin- 
jciai negali atspėt—iš kokios. 

Sako: dabar Amerikos "stu
dentai” mokosi tų keleivių 
kalbos: fabrikantai dirba 
tokios pat medžiagos aero
planą ir, kai viskas bus pa
ruošta, Amerikos inžinie
riai lėksią su tais keleiviais 
į jų planetą.

i

Klaipėdos krašto prisijungi
mo sukaktuvės.

Sausio 19 d. Kaune buvo' 

iškilmingai švenčiamos Klai
pėdos krašto prisijungimo 

.... ,

Svieto pabaiga.

Prieš Kalėdas Semberge 
(Latvijos miestelis prie pat 
Lietuvos rubežiaus) išgrių- 

jvo gili duobė, į kurią įkrito 
'šembergo klebono vasaro
jus. Dabar palei Latvijos 

irubežiu visos davatkos bai- 
i šiai susirūpinę ir laukia 
. „svieto pabaigos,” nes, sako, 
, Latvijos inžinieriai apžiūrė
ję tą duobe ir pripažinę, kad 
greitu laiku Zžemė prary
sianti” šembergo bažnyčią 
ir N.-Radviliškio kapus. 
„Smutnios” -dienos Latvijos 
parubežio davatkėlėms!

i NESIŲSK PINIGŲ
I

kUDIKiv

1 DĖL APRŪPINIMO TJ
i MOTINŲ IR. JU

i\ui v.urr<Muir 
itIKIl i-t.\i.JiMO

, putui. !i;:i. •kiililad..:', 
s, ir zifidskai, turi L u 
verdančiam.- vąndąfty 
jiiiio. SU rilizuou rei- 

.-kuduiąs ar ran.k- 
tų indų nu- 

. kati ir jūsų 
ai svarios, ir 
r.iti kūdikių 

: danėi*> 
a rymo, 

butų šv a- 
kurios ga- 

vuntluo 
oui turi 

ir lai-

SlltMPSNlS iii
R X 
kl

ll.šl 
r.kut. .

etoj 
ieni
s vari 
i'-uk lik.ru-;
iibsoliutisla 

dyk 
fierlcisli v 

:.ą iiirin atiiu 
ia rytoj;
įillone;

x* Visokis 
u muitiniai 
r atvčsiiiia.s. 
kiarunėianu* stikle, i 
•inkit liek vuniieiu, j 
dienos penėjimams, i 

penėjimui yra to-j 
išplauti su trintu-; 

-bonkutė kai kotui.
pačios ir ii-į 

i astuonių uncijų. Naujai ■ 
s*, sustiprinti { 
.■yndeiiyje ko-j 
Doiikulės nie-
piisi verdan- 

pauaiftus val- 
nkutčs išiieti, 

šiltu vandenili, ir pripil- 
vandens palikti stovinčiai 

-i išplauti su šiltoms mui- f 
kosi.-, vaitojant trintuką' 

• ;u v■?! perplauk per keliu-* 
u. Pirm vartojimo idėk j 
liti vandeni ir pavirink 15' 

: r.t sterilizavus. Nebepe:-! 
o sterilizavimo.

žindukus-čiulpikas yra' 
dėlto, kad ji gali išversti • 
Ciulr.ikui su ilgais gumos ; 

s arba kitok iais pridėė-1 
i būti niekados vartojami,' 
aku juos išplauti. Skylu-Į 
tari būti tik tekio didu- ' 

ipildžius bo’ikutę ir npver-; 
as greitai lašėtą. Jei aky- j 
. didumo, kad pienus bšg ■ j 
kūdikis pergreit turės r; - ■ 

i 
. I 

augs ir; 
jei duosi j 

ir geriausi i 
Vikri n stipri sveikata yra}' 

kilis t’ikstančiū kūdikiu vartojusiu' 
lagie Pieną, ią liudija jų dėkingus j 
lotinos, šitoms molinoms nėra kitoj 
luisto taip visur vartojamo ir laipį 
■asekmingo, kaip Eagle Pienas.

motinu turi : upestingai j 
a i;- lakum miltelius su- ; 
Tūkstančiai motinu ran Į 
ate’s Kaby Tale ir Col- j 
Castile Muilas, gaminu-' 
ir < ūmpur.y yra geriau-j 

CMgate ir Cunipur.yį 
gamintojai toileto reik-! 

i" jie vartoja tik ge- į 
gą savo projukt uo e. j

ll’io. plučic.'
‘I *

(lfUtDp’US 
pervir 
i kic 
1 kiti *

Ntl JAiSIOS MADOS 
šilkinės ir apvedžiulos

ĖS I ;R ES ĖS
:r

ž ii.NoN 
šilkinčtri< 
jtciniš tik

SU
IMK

ss.ss
• Pinigus 
i mokėsit
1 <1 re sės 
j kvsit
! Nepraleiskit 
I šios progos.
I Dresės <iai-
Į liai pasiūtos t 
Į ir pritaikytos r 
| prie visokio ' 
j stuomens.
į čia nereikia 
Į ’izikuot, nes 
I užtikriname, 
i kad tiks. Tai 
Į vru didžiau- 
I sis bargenas 
I ųtsų gyveni- 
į r.te ant musų

l

[

KŪDIKIAI

Kaina 35c. 
ipGekoač

QiS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
K? motina pareiškė, kad jis negaus nė 

• trupučio.

BAMBINO
Ireg-. S. V. Pat. Biure.

Matai ką jis daro! 
Palauk, kuomet ji sugaus motina!

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dali savo maisto, 
turi viduriu diegimą, išpūtimą, viduria- 
wmą—duokite jiems Rarr.bino be jokio 
— Tie nemalonus simptomai pranyks 

•eitai, kaip greiiai jų sistemą perims šitas ne- 
n .’as. pasekminRas vidurių pa'i’.iousuotojas.

MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO DAUGIAUS!

ojime.

jI
I 
i i I 
Į 
metinės sukaktuvės. įvai
rios organizacijas su savo 
vėliavomis | 
los bažnyčioje aplankė mies-'maisto i 
to kapus ir uždėjo daugybę vos čekoslovakijon, nes, gir 

. 'i, tie vagonai ,
karžy-■ Lietuvai. Kadangi tų vago-!

Po to daugtukstan- r.ų kroviniai priklausė Če-* 
- ' . . , , tai Čekoslovakijos!

kur uždėta va i ni-i vyriausybė pareikalavo at- 

---------  ............ Lenkai spyrėsi

i M*- t". 
Įdresę i: 
Į naštom 
IceaUi u 
i Pėdinti, 
Į mes su; 

po pamaldų igu- nų, kuriais vežama buvoį-mer'^ 

produktai iš Lietu-
• - - j jr Sp2h

r-IrinigT!
tie vagonai priklausai .Jj’

Dantis už dantį.
t Lenku valdžia sulaikė Vis- 
,los koridoriui keliatą vago- 

1 • • ■* v 1

vainikų žuvusiems dėl Klai- di
i pėdos atvadavimo J
i giams. ] _
’tinė minia nuėjo prie karo ,kams, 
■ Muzėjaus.

^Apvilti vyrai.”
Daug klausytojų sutrau

kė negrinėjamoji sausio 24 
diena Kauno Apygardos 
teisme Anatolijaus 11 h" *‘kai ant paminklo žuvusioms lyginimo.................. .,_____
raviciaus, Marijonos.Grigo-!uj. Lietuvos Nepriklauso-,Tad čekai konfiskavo’Len 
ravicienes ir Kazio ir >alo- sakyta t, .. . - ..
mejos Dopkevicių byla, ku-Į( • ■ - - - —
riems kaltinamas aktas pa-: t L pagaliau demonstracija Lietuvos 
tiektas buvo apie lankėsi* pas Ministerių pir-! represijas prieš

Salomėja Dobkevičienė j-k 
Marijona Grigaravičie- i ■ 

būdamos jaunos (aPL A;nėmis vėliavomis, 
m. amžiaus; apsimesua- 
ir nuduodamos lengvo i

eidavo gat-!
ii’ viliodavo jaunus 
’į svečius,” sakyda- ■ - 

iu wrai esą išva-iV
-T * Ll’rnn" nocį ai^vajy j i AVILIU <ipM\UUt'č

esą ga ima ]ka^ -i.Vrnerjk0S lietuviai. Jo šai-( valdyba turėjo prieglaudos 
ka plačiai operavo Kaimo užlaikymui 11*23 m. duoti

• v—------ — Įvw.-^vy niu, uvu kriksčio-
r nugalabinta daug nekaltų nims” apkarpius savivaldv- 

Kevicium, Kurie nuuuuuaua ;.zmnn:„ r •’ ’ • ... - • .

apviltus vyrus, įvarydavo baimės netik pa-ivo‘tik 12,134 litus. Jau yra „ii
vo žmonas ir svečius uzjp- paprastiems žmonėms, be ir jinai visiems įsiskolinusi ir j* 
gaudmej^ą, kao_ esama*.!n7ilic*-at Pagalios viename .nežinia, ar "krikščionių ’ 
kūdikis esąs svečio png. - s0(jžiuje netoli Rietavo, ta- šposus atlaikys, 
vmntoc Veri t t o riiiAQlQ ^VP- . i •. t * J ■\ j iv • —

čia į teismą ir t.t. Visa tai 
baigdavos taip, kad nelai
mingas ”klijentas” turėda
vo palikti visus pinigus ir : 
pasirašyti skolos rašteli ke- 
liatai šimtų litų; vienas ku
ris aferistų vaidindavo tai
kintojo vaidmenį. ___ _____  ____ _

Bylos dalyviai buvo klau- rei’. iui prisitaikius jį nušau- 
sinėjami prie uždarytų du- tj Kartą Reikauskis atsine- 
rų. Paskutiniame savo žo- pas tą kareivį degtinės ir 
dv vienas teisiamųjų—Gri- jiedu išsigėrė. Paskui Rei- 
goravičius— pasisakė jis bu- jtauskis pradėjo kalbinti ka- na 
vęs aviacijos karininkas ir reivį, kad jis eitų kartu su ;va- 
paleistas iš. tarnybos var- juo nušauti tūlą žmogų, ant 
gingai gyvenęs, bet nedaręs kurio Reikauskis turėjo pik-1 Tarnautoju Koperatyvo 
jokių smurtų. i tuma. Kareivis, nuduoda-v Krautuvė.

mas girtą, sutiko su žmog- MARIAMPOLĖ. šiomis die- 
zudžiu eiti į nurodyto žmo- nomis valstybės ir savival. 
gaus triobas. L * j 
triobą kareivis atsitraukė Bažnyčios gatvėje savo 
keliatą žingsnių nuo Rei- peratyvo krautuvę, 
kauskio ir šovė į jį. Reikau- riampolėje tarnautoju

Marijonos Grigo-i

prakalbų, Rijos vagonus, einančius su 
skambinta Laisvės Varpu ir,prekėmis į Austriją. Be to, 

Pagaliau demonstracija Lietuvos valdžia pradėjo 
7 "> Ministerių pir-' represijas prieš Įvežamas 

mininką. Vakare teatruose. Lietuvon prekes iš Lenkijos. 
Zj » papiginti vaidinimai, j Dalykas nesmagus. 

Į Miestas buvo papuoštas tau-,

•> 
jie 
ir 

su 
ne 
20 
vo 
budo moteris, 
vėsna 
vyrus 
mos, jog 
žiavę ir 
linksminti, 
tinkamu_ momentu, atsiras- rėdvboj. kur tapo apiplėšta'300.000 litu, bet 
davo Grigoravicius su Dop- - •, v _>------------ ! . .. . .
kevičium, kurie nuduodami ;įmonju<

Dalykas nesmagus. Bet 
ką daryti, jei lenkai lyg tas 
kacapas, prisipažįsta, kž 
man tik tasai yra "būrin 
kuris ”v mordu bjot.”

*?

-Nušovė Lietuvos plėšiku 
vadą Reikauskį.

Apie plėšikų ir žmogžu-' 
idžių vadą Reikauskį žino. 
į jau netik Lietuvos, bet ir f TELŠIAI. Telšių apskrities

Seneliu prieglauda žada 
užsidaryti.

vo žmonas ir svečius uz ap- paprastiems žmonėms, be ir - j* 
gąudinėjtmą, kad esamas,miiicijai. Pagalios viename nežinia, ar 

kad jie duosią sve- ga- drąsuolis krito nuo ka

reivio kulkos.
į Dalykas dėjosi taip. Vie
name sodžiuje tūlas karei
vis "susidraugavo” su Rei- 
kauskiu. Kareivis pranešė 
apie tai milicijai. Milicija 
matomai bijodamosi Rei
kauskį pulti, patarė tam ka-

jokių smurtų.
Teismas pripažino kaltus 

ir nubaudė: A. Grigoravi- 
Čiu ir Kazį DopkeviČių ųo 
pusantrų metų sunkiųjų 
darbu kalėjimo, gi Sai. Dop- 
kevičienę ir M. Grigoravi-

ri.-ięrkit drėsę atgal, . 
sime pinigus.
a arba Tamsiai mėlyna
31 iki Ū3. Merginoms 

' melų. Pažymėk mier...

iinimas užtikrintas 111 
!!> Bi-:\xr-.l' (O.

1Ū2G VCaliash Avė.. 
Chicago f i!.

Jusu kūdikis tinkamai 
sirps j sveikatą ir stipry be 
risi geriausia priežiūrą 
•laistą. Vikri b stipri 
Udis tnkstančię kūdiki 

'iri huuija _

vartojamo 
kaip Eagle Pienas.

Kiekviena 
acinkti muii 
o kūdikiui, 

■a. kad Colg 
.ak’s Buby 
mas. Coigatc 

: kūdikiam.-'.
• ra didžiau-i 
r.enų pasauly 

ausin medžią:

Į r. AP. RICHTER CQ, 104 114 So. 4tt> Su, BROOKLYN, N. Y. Į
...  ---------  ---- ---------- ■   —2 .T-

Extra! Svarbus pranešimas šeimimnkfins. Extra!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS IMPORTUOTU LtNGTIKSlI. 

GEGUTES LAIKRODIS DYKAI.
N< paprastas bar- 

gerfas, <h’i naujausių 
madų langtiesės tik 
už 10,000 po
ni kaioo samoalus 
įneš nutarėm išpar
duot padailinimui ju
sti langų, nes tai yra 
puikiausios artistiš
kos lungtiesės su 
padailinančiais va- 
luncinais viršuje. 
Kiekviena moteris, 
pamačiusi šitas lan- 
gtieses justi languo
se. sustos ir kiaus 
pas jumis, kur jus 
tokias lur.gtieses ga
vot. Pora viename 
šmote, coliu plo

čio. fl pėdų ilgio. Padarytos iš gero materiolo ir atydž.iai užbaigtos. MES 
NEREIKAl.AUJAM PINIGU IŠKALNO, tik prisiųsk 50 c. įtampomis 

o už langtieses užmokėsi, kaip jas apiailtysi savo na- 
(10 J

A Chicago, III.
---- 1 ■ »

Neirr..:n kivskio, Kaip ui su 
»a veiksiu.

Skaitai, šilus straipsnius kas są 
i«<* ir p:l-idėk ateičiai.

i

S*lut*rA3 'igas gydo. 
Ta: daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikstu 
Kars tik vartoj?. Saluiari’

Saiutarą Siterį žmor.es vartoja ja 
! per 15 n-.etų nuo visokių pilvo ligų i 
i gėrisi jo stebėtinoms rasekrnčmi.- 

_ - x- ,------ — - ------v ; kadangi neramia jam lygaus, ne
Reikauskio vardas biu pajamas, prieglauda ga-Ji viršesnio. Paaistengk įeigyti

ini nesiskirs*, ko! gyvas busi.
i> nesinaguma jauti, kreij 

mo h*'"- -!avo aptiekoriaus reikatnc 
■ darnas tikro Saiutaras, p jei jis imtu 
retų, kreipkis tiekiai prie iš-iichai 

Į priduodamas savo aptiekoriaus adre 
' są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO, lnc^ 

Dept. 18
1707 S. HaUted Si.. Cbi<*«r». n

Ligos IJetuvoj.
Lapkričio mėnesy, 

metais, Lietuvoje iš limpa
mųjų ligų įregistruota 8 su- 
sirgimęi dezinterija, 79—šil
tinėmis, 19—skarlatina, 22 
—difteritu, 247—influenza, 
4—maliarija, 189—džiova,
'21—trachoma, 14’>—nie
žais ir 180—Veneros ligomis. 
Iš susirgusiujų dezinterija 
mirė 1, šiltine—2, skarlati- ;

-1, difteritu—2 ir tlžio-
0.

,. kis prie 
! darnas t i 
i 

I 
Į 

1923,

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame vi

sokių rusių rankomis dirbtus
itališkus armonikvs.

Tai yra geriausi a'nnonikai svktt 
Ant 10 metu ^rantuoti. Mu.-u Rai
nos žemesnis negu kitų išdirbėju 

Re: 
--------  _ . Kurj pasiunčiaiT 

kO- DYKAI. (9;
Ąf-I RI ATTA SERENELLI & co. ■lUa I 817 BJue plnnd Avė, Dept 24 
ga- ChicBgo, m. * %

Beinant j įstaigų tarnautojai atidarė •gžfe'^’ŽŠ,

t

PARBAIGTA 
fCervu Jiega 
'.•enki Nervai Naikina Sveikatą! Jie Į 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais ■ 

ir Susilpnina Visą Sveikatą.
tmk Nuga-rone’ą Ir Jausies į- 

Kaip Naujai Gimęs!
N t: re.-Tone irn brangios vertes vaisia i 

rin-z-gydytojams visose šalyse ir 34 I 
^iirašo’r.ą r.eo nervų suįrimo, kaip štai. pranta J 

-nerangus 
s: - 

:er.»a, 
?.r

persiuntimo lėšom.-', 
muose. Adresuvliit

2529 \V. WaUon St..
1VAITON SALES CO. 

Dept. 13.

aeasee
<~5 • >—

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
1 Jeigu norite teisingų vaistų žemoms Rainoms, tai visada ateikite 

Ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusib rc-isna- 
tįzmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo va’ymur, nuo uždegimo plau
čių. nuo kosulio ir kieti ligų. Taipgi turime šuo visokių slaptingų 
ligų ir gerinusius patarimus suteikime, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime.’ Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiamo geriausius- daktarus 
per telefoną uždyką. Todd. jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučč- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

<J

is visose čalvse
įrirr.o, kaip š
.ir.tis. Silpni

ityvybes organai, 
prurno žadymas. r* 
dvasinis i u
neuralginiai skassn 
sopus vien valinio x: jGvąi^io 
jausmas.
Šitas puikuspreoaratas'
taipgi turi t.t:n tyči'. v<;-.-tą f
pad;-.ry:r.ui kraujo lęa^šum. j
raudona, greita: rckr.r.v.u; i
i ; sur': -b.a rau '. r.ą svei- j

i nubly- GUS!— s i
:eserus žr. orė ..S Į

JissugT.' ž’ a t 
energija ir f aj' g-r *l ! 
tiems, k-rie k ; > sjipr.aia. ar I _
I. - S. : < ■ ■ seta.T.l j **^.»Wn>T*g..T.V..7».r.T.T».^

p- i ,__________________________________ _ __________________________________________________________________ :
gripo, ar perdejunų. > • ’ ' ' ' 1 ’’ 1 ' . . '

L
v

i
4

...iaki— 
ir

:ia ce:n 
prasū 

grųK>, ar 
Be to Nuga-Tone turi 
šešis kitus vertingus vais- ; 
tus, kurie nava:o spu>į::S i 
nuo olos ir puikiai- traki* ’ 
susirgus ncvurškiFir.-u, vi- 
durin užkfetejinStt. turi’ne- i 
sveikas kepta s, gaivo® 
riur.: b jimą, širdies pyki: ą 
ar tulžie“ kliut;. Nuga- 
Tore padaro kvapą tyru, 
nuvalo apklotu liežuvį, ps- 
ni'-.'ua apetitą, ir sutvarko 
skrandį ir vidurius 
kad jie Veikia natūraliai.

______ ftiuga-Tone’ą 
*Musų Riziku

Nusa-Tcae at x-iua tik’ $1.00 r~’ elfui— 
užtenka 39 dienų: 6 pakelLc* tik už 
Pamėgink Nuga-Tone’ą 2d dteou n»«M 
rizikų ir jei teu paseiureo r er aUK:. SUgr^. ink 
likusia dafi« o mm atiduosimu pinigui atgal. • 
P^siv.sk ši.'.i.dien—TUf^JAL Tjvo *'• ■■ <
Cv -as. \uga-Tane > ra taipgi .
mis atliekose ir yra ju garantaomja. M*j . 
jis suteiks pilna patenkinimą, Gija b«y « 
pinigai sugrąžinti. Pažiūrėk garantijom ant < 
kick> ieno pakelio. *

Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelto.

NATTONAL LABORATORY. <
D-p. LI> 4 -101SS. v.’ibasb A« . C1no»ao. < 

G-r'niro.r.;i: Jdęda f—•—......-’O;——1
pakelį-jųs Nuza-Tooeo. Aš N i1?4’.* 2C v <
ik r 20 dirtnj ir jei man nepatiks, aš Ūkusiu <la.i 
palubiu atgal ir jut rpta ugražrosite pirkus. <

Vardai—■ ■ .a^—- J

Oatvi ir nu®. <r !• F-1>-——-’

Pamėgink

valrtja.

1

pasaliais, 
.. naplok- 
lekšfaičiu

rš

%

KIEKVIENAS GALI

GAUTI DYKAI
Dailu setą indų, padarytą i 

tyros baltos porceiianos. gr: 
ii :.i išmargintais 
mi įdedant! i.- didelių 
šėių lėkščių, maž 
puodeliu, vieno pai miško ir 
vieno gilaus bliudo. Tas yra 
tokia proga, kokio, 
nebe sulauksi gauti 
imlu setą.

Kiek*, ie: 
vyras gali 
J. i<> cvhto. 
kalaujsni, 
su I’rabinktės ir Dovar.u p,- 
kėini?, 
taiiogv.

Mes 
kių H!'l 
).».* D1.KA1 atiduot, 
suminis .avi; mieste 
,iuo.. Mes jau 
tūkstančius tokių dailia indi.', 
jotų. Mes norim vieną ir tasj 
duoti. Netrateųol;, išpildyk «*m 
pridek} i.upoua i- tuojaus

UOME bl TPLY C O.
D*pt. 785,

13! Uuane Sl.. New Tark.

i.lekudos 
dj kai ši

;a moteris, duktė ar 
visa tą -.'auti b- jo-
Visa. ko mes r»*i- 

supažirMink su mu-

nurvdytomis musų l.a- 
. .-avo dfHUį^is.
turime tukstančiua to
lu s<tu.-, kuriuos n<»ri- 

BiU nir- 
i r trauk 

isdaliiK-iu**

AAAAAAAAAAAA

t
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ANGLIJOS DOKŲ STREI

KAS PASIBAIGĖ.
Anglijos uostų darbiniu-1 

kų streikas, kuris tęsėsi 10 
dienų, ši panedėli jau pasi
baigė ir darbininkai grįžo 
prie darbo. Streikas ėjo la
bai ramiai ir visi darbinin
kų reikalavimai buxo išpil
dyti.- Streikavo su viršum 
100,000 žmonių.

KUN. GARMUS VĖL 
SOUTH BOSTONE.

I
i Kriaučių

t

BROKERIS NUSIŽUDĖ
Pereitą sąvaitę Ne\v Yor- 

ke nusižudė brokeris !■'. 
Pulsifer. Spėjama, kad sav- 
žudystės priežastimi buvo 
suirusi sveikata.

SUĖMĖ 10,000 KEISŲ
SNAPSO.
Yorke blaivybės 
užtiko degtinės 

ir konfiskavo 10,- 
geros degtinės. 

Tai bus gėrimo ’

Ne\v 
agentai 
sandelį 
U00 keisų

600 DARBININKU NETE
KO DARBO.

Danville, Va.—Pereitą sa
vaite čia užsidarė dvi bovil- 

nos 
mos 
kų.

audeklinės. paleisda- 
iš darbo 600 darbinin-

.JONAS VAIŠVILA NU
BAUSTAS l’ž MUŠTY

NES.
Jjewiston, Me.—Jonas 

Vaišvila, kuris gyvena čia 
po No. 307 Bates st.. teismo 
buvo nubaustas užsimokėti 
825 pabaudos užtai, kad be 
jokios priežasties sumušė 
INjvila Pivarą. Muštynių 
liudytoja buvo Marė Janu
taitė, 12 metų amžiaus lie
tuvių mergaitė. Vaišvila 
apeliavo ir tapo pastatytas 
[)o S200 kaucijos.—(”Lewis- 
ton Evening journai.”)'

KUN. DELORME VĖL 
TEISME.

Katalikų kunigas Befor
me. kuris 1922 metais Mont- 
reale nušovė savo pusbroli, 
teisiamas jau trečiu kartu. 
Pirmu kartu jisai buvo pri
pažintas bepročiu. Bet vė
liaus paaiškėjo, kad jis nėra 
beprotis, ir buvo teisiamas 
antru kartu, bet katalikų 
prisaikintujų suolas nesusi
taikė ir jis buvo paleistas. 
Dabar valdžia paėmė tą 
žmogžudį trečiu kartu teis
ti. Kad ir aiškus piktadario 
prasižengimas, bet katalikų 
mieste sunku kunigą nuteis
ti.

Bet apie kartuves šj kartą 
jis tiktai syki užsiminė.
Iš laikraščių buvau daug 

girdėjęs apie kun. Garmų, 
kaipo kartuvių rengėją lais
vamaniams; taigi būdamas 
pats laisvamaniu ir sužino
jęs, kad 17 vasario kun. Gar
mus vėl kalbės So. Bostonu 
parapijos salėj, nuvykau 
bažnyčios sklepan pažiūrėti, 
kaip tas lietuviškas Murav
jovas išrodo. Ištikrujų jis 

j pasirodė labai drąsus ir aš 
Į bi jočiau su juo vienam kam- 
i bary nakvoti.

Neilgai trukus prasidėjo 
prakalbos. Kun. Urbanavi
čius buvų vakaro vedėju. 
Visų pirma jis perstatė kal
bėti trijų pėdų "milžiną" 
Kneižiuką. Antras kalbėjo 
kun. Koncevičius, o paskui 
jau Garmus užėmė pagrin
das. Jis daugiausia ragino 
remti klerikalų mokslei- 

i vius, sakydamas, kad pirma 
Įjuos šelpdavo Tautos Fon- 
■ das, bet dabar tas šaltinis 
Į esąs jau išsisėmęs ir reikia 
■jieškoti kitokių priemonių.

Apie kartuves Garmus su
iminėjo tiktai vieną sykį pei 
i šias prakalbas. Jis išsireiš

kė apie jas taip: "Mano ge
ras draugas kun. Krupavi
čius, Žemės Ūkio ministe- Į 
ris, sakė man. kad iš visu I 

dabartinių Lietuvos valdi
ninkų gal tik 50 yra gerų, c 
kitiems, tai vieta ant kartu
vių."

Taigi 
Garmus 
eiti.

Viso 
jie gana gerai buvo įkaitin 
parapijomis b* aš 
niau, kad kokį I.OUO dolerių 

■Garmus šiur surinks. Bet 
i kaip tik prasidėjo kolekta. 
tai apie pusė katalikų pasi
kėlė ir išėjo laukan. Gar
mus surinko apie $250 kleri
kalų moksleiviams.

Pažymėtina, kad jaunimo 
šitose kunigų prakalbose vi
sai nesimatė. Susirinko dau
giausia seni brostvininkai ir 
susikūprinusios davatkos. 
-Jaunieji turbut į laisvama
nius išvirto.

Degučių Petras

be kartuvių kun 
vistiek negali apsi-

kalbėtojų buvo 6:

jau ma-

f

NEREIKĖS BARZDŲ 
SKUSTI.

Paryžiaus žiniomis, vie
nas franeuzas išradęs būdą 
plaukus ant veido išnai
kinti tam tikrais spindu
liais. Sykį panaikinti, plau
kai jau niekad daugiau ne
beauga.

POLICIJA TURĖS UOS
TYT JO KVAPA.

Newark, N. J.—August 
Skillman čia turės kas są- 
vaitė nueiti į policijos nuo
vadą ir policijos kapitonas 
turės pauostyt jo kvapą, ar 
neatsiduoda jis munšainu. 
Jei tik kapitonas užuos "ki- 
ką," Skillman eis kalėjiman. 
Taip nusprendė vietos teisė
jas Young.

—

Prakalbos be klausytojų.
Vasario 20 d. Bostono 

rubsiuvių unijos pastango
mis buvo surengtos puikioj 
1 remont Temple salėj pra
kalbos. Kalbėtojai, kaip J. 
Schlossbergis ir A. Giovan- 
nitti, buvo partraukti net iš 
Ne\v Yorko. Be jų buvo da 
pakviestas populiarus italų 
oratorius F. Balanca. Su
rengimas tų prakalbų unijai 
lėšavo apie $300.00. Rubsiu
vių Bostone yra apie 7,000. 
Bet ar žinot, kiek jų atėjo 
i tas prakalbas? Vos tik apie 
šimtas. () juk vienoj tik val
dyboj yra apie 80 žmonių, i

Ir geri kalbėtojai, atva
žiavę net iš Nevv Yorko, tu
rėjo kalbėti į tuščias sėdy- Miesto ligoninėj guli 'dvy
nes. Kodėl taip yra? Ogi to- rų ir moterų, užsinuodijusių 
dėl. kad nuolatinės intrigos, j nuo munšaino. 
kurias varo komunistu poli-'miršta, 
tikieriai. sudemoralizavo 
rubsiuvių organizaciją. Bei

I
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4
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<

■

<
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LIETUVIŲ SVETAINĖJ
KERTĖJ E 1RSILU K ST<. ><>• BOSTONE

Grieš šauni Uni. ■> Pele

Visi lietuviai ir liet vaiio lečar i atsilanky
ti. o rengėjai pasirupi is. krii sveč:;butų viskuo 

patenkinti.

Su pagarba, RENGeJL KOMITETAS.

**»*>>!■*

REIKALINGOS 
MERGINOS

REIKALINGOS ir ., me 
l>a rrmt< rį s 
pranta klek 
t. i ltine-." N 
gri:!;;u ia>na. 
m ainiui pa 
Rašykit tuoju 
dirbote ir kiek 
iš pradžios. IVAS. 110 Tremom Si. 
Kuom 5t>8. Boston. .Mass. • (H i

i — — " 1

u c-
SI 1 • 

imi - ki‘Z. edyste ir’Type- 
lolatinis dailias. Lutą pa
kai! mef iiios tuiety sa- 

rdavimv (■ alesmu’iship).
I iek amžiaus, kur 

ai-fos įeikalauluniet

4.

PARDAVIMAI
I* \KSIDI OĮ1 \ DU \ \l JI 

.MAI u:n- neužbaigti statyti, 
maža. Priežastis pardavimo- 
išvažiuot Kitur. 1! L.
255 Broad'iay. So. Rast.nn,

N A-
ka.l.a 
noriu
(140

Mass.

1‘ARSIDI ()DA i: s-i i ir namas. 
Biznis uerai ;sdii\>ta \ Viskas parduo
damu “ea-it.’’ kaina labai maža.

Krekpiitčs: 123 N St.. S. Uostoj .

Lietuvių Žiniai
siuoini pranešame, kad atida

rėme geležie* daiktu krautuvę 
ir užlaikome visokius Įrankius, 
geležinius išdirbinius, taipgi vi
sokius virtuvės (kitclu u) daik
tus, visokius pentus ir aliejus. 
Reikalaujantieji kreipkitės pas 
nms, o tikrai gausit gerą tavo
rą žemu kaina. (10)

.JOS. H. SNAPKALSKAS
851 Cambridge St..

E. Cambridge, Mass.

Bus paskaita: "Iš kur atsi
rado lietuviai?"

Ateinantį nedėdienį Mok.- 
Io Draugija rengia Lietuvą 
Zinyčioj vakarą, kur ''Ke
leivio’’ redaktorius 
sonab turės paskait 
je: "Iš kur atsirai 
viai?”

Šitokių dalykų Ja 
neaiškino, o jie labai vi 
Įdomus. Taigi Mokslo ]•/;: 
gija kviečia visus atsilank 
ti ir pasinaudoti tokiomi 
in formacijom is. kurios 
visiems yra prieinamos.

Paskaita prasidės 7:30 
vakare. Įžanga dykai.

:a tem?-!,;1^slkai.s 
do iivtu-:<,avč vylJ 

i Jo krėsti
i niekas Įžnwnė-?, ;

1«. So. 5<M-W

DAKTARAS
A. L KAPOČIUS

l.iETUVYS DESiTlStAS.

VALANDOS Nuo • IU 13 4i*eą.
Nuo 3 iki • *«k. 
NED6L1OM1S: 
Iki I ▼. po pietą.

S*r«domis iki 12 dianą. 
Ofisas "Keleivio” namo 

t$l Rrvad»ay. tarpe Ir D tl 
SO. BOSTON. MASS.

I

J Tel. South Boston 3520 '
, Re; idence Aspinwall 087d '

: S. M. Puišiute-Shallna <
LOl’EZ BADGE &

NO VELT Y
Išdirbėjai

iiibinii. silkinių kokardų,
,.u;:i vėlintu, paveiksluotų kuaiau, 
•aksimu ir -dacriniu medaliu, Uran
ijoms ženklų ir uaifurniy. (tli
:j SCHOOL ST.. BOSTON. MASS. 

Telephone Main 7489

co.
visokio 
muziku.

į LIETUVE MOTERIS ’
[ ADVOKATE J
> 366 Brvaduay. So. Boston, Man. J 
’ Kuom 2. ,PARSIDUODA NAMAI

SOUTH KOSTON
City Pvint parsiduoda seimyi t 

mūrinis namas su visais ituisyniais: 
kaina Š27.o1)o, ietarv.’s iširuos

OLSEN S REAi. i Y CO.
Kitas šeimyną medinis namas

i: 8-nh> karu garadžius. iabai geru 
vieta dėl taisymo automobilių; rer.- 
JbS neš:* j ,nvn*--.i Si2-. Kaina s'.'.'i'J' >. 
įnešt reiki;: liku-ius ant len^r
vų išlyg'ą. Pl:t’.es-uų ži’.iu kreipkitės 1

OLSEN S REALI) COMPANY 
•op H. Broadw«iY, So. B>ston, Mas- 
Tel. South Boston 024::

D. J.OLSEIKA

: si gedi: dantys pavo
jingi JUSI SVEIKATAI

2tNNNNNXNNXXNX%SNNNN.NNNKSN»z
* ZZ TELEFONAS 1037 įt

i
TELEFONAS 1007

MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki S vakare.
107 Summer S t, 

LAWRENCE, MASS.
l /.puolimas.

Ik'ivhesteryje buvo už- 
aną vakarą aliejaus 

i svei i ut oj;i - M eDormand.

. , vc'.čsi sukolektavęs 
;;.i $75. Keturi
š ke ant jo troko ir 

i.. per galvą pradė
ki kišenius. Bet 

; šaligatvio pra

eiti. ir plėšikai nusi- 
Tuoj buvo 

a policijai ir du 
tapo sugauti. Jie 
-iėpę už triobos.

DIDELIS BARGENAS

3-ją .šeimynų namas netoli Ee>- 
lulls. 3-C-6 kambariuM su visais it 
symais. dokuos šviesa ir 3 .šilto v; 
d< as Įtėviai. Preke sil.oiKi. S4,( 
įnešti.

A. J. N.iMAKSY. 2!‘5 Bruadu 
So. Bo-ton. M ; ei. S. IS. 3->IU

T*L 6SI>

DR. X. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENERHKU 

LIGŲ.
VYRU IR 51OTERV- 
Taljsi kraujo ligą ir 

Reumatizmu.
Vaiaaėoc Nuo > ryto liti

9 vakar*
l*C» YVASHiNGTON 8T.

BOST ON, M ASS.

EKSPERTAS LAiKRO- 
DžIŲ TAISYTOJAS.

Taisau \isokius laikrodžius Steni- 
- ir ;('-•• šia

karna. I* ukaie kr*‘it>kitcs > t c adresu:
CHAS VINGRAlTiS <25 > 

6G G S1.. So. BOSTON. M \SS.

ir 
andę pabėgo, 

duota žiu 
i banditai 

iuvo užs 
A iii du pabėgo.

pieio 
, Į 
.4 ” ■

s
ne

X.

Kriaučiai rengia balių.

Lietuvių kriaučių uni'a 
rengia iškilmingą balių Už
gavėnių vakarą Lietuvai 
Salėj. Todėl kas nori smi
giai pasilinksminti, tegul 
nueina tenai pabaliavozi. 
Kriaučiai vra smagus žmo
nės ir laiką su jais praleisi: 
yra malonu.

\V. Lynno lietuviu kliubc 
areštuotas.

West Lynno lietuvių kli 
bą ištiko nelaimė. Pereką 
nedėldieni policija užklupo 
lietuvių salę po N r. 25 Gan
deli st. ir areštavo 26 vyrus, 
kaltindama juos už kazi- 
riavimą ir degtinės pardavi
nėjimą. Y’isi buvo susodinti 
i vežimus ir išvežti^ polici
jos nuovada, žinomas liet i- 
vių vertėjas teismuose. Pet
ras Lesburtas, taipgi bu-o 
suimtas, bet teisme paaiškė
jo, kad jis prie lošimo koš
tomis neprigulėjo, ir todėl 
buvo išteisintas. Kiti buvo 
atrasti kaltais ir turėjo už
simokėti po $4.00 lėšų. Sa
koma. kad policiją užveče 
ant kliubo lietuvės moteris, 
kurių vyrai susirinkę tenai 
praleisdavo vakarus.

Ant West Endo pasiutęs 
šuo apriejo 5 vaikus ir vieną 
suaugusi žmogų. Pakol pri
buvo policija, šuo dingo.

Į kriaučiai neturėtų apsileisti. 
Jei visi laikysimės vienybe-: 
je ir remsime organizacij is 
darbą, tai komunistai nieko 
nepadarys, nes jų yra ma-' 
žuma.
(Joint 
kontrolės,

Ant garlaivio "Deer Lod- 
ge” atplaukė iš Liverpoobo 
pasislėpusi. moteris, Nelic 
Acheson.

į
T.

Koncertas!SPORTAS.
Italų čampijonas risis 

graikų čampijonu.
šiame ketverge Grand 

J * peru H ■■.•ūse susikibs du 
ičampijonai
i r.as
į U3111))! j ODŲ 
Uu-ku ulonuos 
i abudu risti 
išdavinę.
I se ii ai y y aus 
i Stasiu k ir

. i>a.it7. (Gabijos Vyru Kvartetas ir v
_ c|l - - - . - .

Zlps/ko paguldė Stasiaką.
Pereitam ketverge Grand 

(puiri lUuse ritosi du lenkų i 
milžinai: VVladek Zbyszkoi 
su Staniey Stasiak. RistynHKarfhik 
oiivo įdomins. Po dviejų va--rt,ikalo ,lci ka|WU 
lar.du ir trvhkos nnnutų! - c ,

'‘'■'.''T ^bjSZko nu- -vvsįc gerų kompozitoriaus
renke Stasiaką. jko Petrausko.

Bilietus galima gaut pas 
įbo.jos narius ir "Sandaros’’ 
bijos narius ir "Sandaros” 

1 se. "GABIJA.”

su

Moderciški : taisymai. £eras ; 
darbas: labai žema kaina.

Valandos; nuo 9 iki 12 J}te 
nv > 2 iki 8 po pietų 

šventadieniai nju l iki 6 ;
DR. M. C. SI RAB1A.N

1S Iltini i n "t i.n Avė. ;
BOSTON, MASS. ;

Tel. E-a.'k Bay 65W (-> ;

I 
> i 
I

♦ • e t i
I

•:

I c

i

italų čampijo-;

- Tarainashci su graikų j
Kotsonaros. Bus 

ristynės, nes 
kai yra geri ir iš- 

Apart jų ristynė- 
lenkų "levas" 

farmerių čampi-

Zanavičius dar Bostone.
Musų garsus ristikas Po

vilas Za .avičius, kuris 
panedėli 
aį sistojo 
tone. Pasveikęs jis mano 
iškloti vi- ;s Bostono risti- 
kus.

Rengia Dramas ir Muzikos 
Draugija "Gabija”

Vadovaujant Kompozitoriui 
.Mikui Petrauskui

Dalyvauja V. Put'inskaitė
Nedėlioj. KOVO-MARC H 2. 1921

LIETUVIŲ SVETAINĖJE

i
iI

NORI DEPORTUOT VI
SUS AGITATORIUS.

Kanados Pramonės Tary-į 

ba nutarė prašyti valdžios, i 
kad visi I. W. W. unijos or- kytis i unijos mitingus, 
ganizatorįai butų iš Kana- kia remti savo parengimus, 
dos deportuoti (ištremti). o jokie priešai mums nepa

kenk?. Preseris.
_________

Sustreikavo 2.000 rubsiuviii
Bostone sustreikavo 2,0)0 

moteriškų rūbų siuvėjų. 
Merginos reikalauja 5 dienų 
darbo savaitės. Streikas ei-

Net ir valdyboj 
Board’e) jie neturi 

Taigi reikia lan- 
, rei-

3 METAI KALĖJIMO 
APGAVIKUI.

"Pulkininkas" K. C. IIou« 
ton.kuris i>er paštą apgaubi 
nėdavo žmones, pardavinė
damas jiems beverčius alie
jaus šėrus, gavo 3 metus ki-

IsDINAMITAVO DU 
TRAUKIMU.

Iš Meksikos pranešama,! 
kad sukilėliai tenai su

sprogdino dinamitu du 
traukiniu su žmonėmis. 
Daug važiavusiųjų buvo už- na gerai ir turbut bus laimė- 
musta ir sužeista. tas.

II
I
Įėjimo.

'i 
f 
s 
I
I
I
I
I
I a
«
l

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAI GYDYTOJ Va 

Specialistas sekretnų ir enro- 
niškų vyru ir moterų litru 

18 Parmenter St., Boston. Mm 
< Prie ilanover St) 

Tel. Richmond 668.

Nedeldieniais iki 4 vai po

#X%XNNVVNNXVVVN5XNVNNVSNN*z
>Z Z 
Z z z z 
z z z 
s 
z z 
; 
z z z

£.-------------------------- ■ - ... ------------ —

Lietuvis Optometristas

$50 DOVANU!
>5(1.01! DOVANU’-per šį me

ni-3 automobiliu dalims, kas 
į.? :s naują karą

Di RANT arba 0AKLAND
Pilna prižinrejim? ant naujo 

karą dnodarr.e per Ž mėnesius.
\VLNSI.O\V GARAGE .

|1<UI V.ashinjrton Street. T 
8<>raood. Mass. Ž 

lelephone :fi;j-AL <lt>; J

✓

* / z

i
it

(-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldicniais iki 4 vai po piet.

DR. L. GOLDEN |
Bostone: 99 Green Street v 

Valandos: 3 iki 4 ir 7 iki 8 P. M. a 
Telefonas- liaymarkct 22S8. v
Rosbury; 16 <?rawfcrd St. S

Netoli YVarren Street * 
Valandos: nuo 8 iki 9 ryte. 1 S 
iki 2 ir 9 iki 10 vai. vakare £ 

Telefonas Roxburv 0131. X
KALBU RUSU, LENKŲ IK v 
LIETUVIU KALBOMIS. X

: Kamp. E ir Siiver St. So. Boston 
Pradžia 7:30 vakare

šis koncertas bus Įdomus tuo- 
imi, kad apart solistu, dalvvaus 

isas 
‘ boras, ši kartti Gabijos Cho
ras išpildys daug nauju dainų, 

i kurios netik, kad Bostone nebu- 
!vo dainuotos, bet nei vienas cho- I 
iras Amerikoje dar nėra bandęs, 

išpildymo, rodos nėra 
žinant, kad 

programas bus po vado- $ V 1 - - - p-ki S I
3

i

M i-

r ?

g 
g 
Lr»

C?

I
I

.Telefonas 5I12‘W.

Dr. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

DENTISTAS
JO—12 dieną; 
2—5 po pietų; 
0—S vakare;

Nedėliomis nuo 10—12 dieną.

Iieg-saminuoji# aki.-, priskiriu 
akinius, kreivas aki- atitie.inu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARMS O. D.
447 Broadvay. So. Boston, Mass 

S'2S2SČS25HS?5HSeSH5E52SHS2SESH5aS'S

t
S 705 N. Main st. kamp. Bruad st. H 
$ MONTELLO. MASS. g

G-a- 
ofi- 
ofi- CĮ

1
I . . • 

an^' <e
istynėse susižeidė. | ‘ ■________
tūlam laikui Bos-' —

>* 
$ 

c 
c 

c 
c 
c 
0 
c 
■c 
N

J 

$
$

Teot.s Mondt parito 
Alvarezą.

šiame oanedėlyje Mecha- 
iiics Builtii ~ 
parito Pan 
Alvarez.
vietoj Peš

inge Toots Mondt 
vainos čampijoną 
Pastarasis ritosi

.salio.
REiK A!.!\(, \ MERGINA mokan- 

»-ri dviem žmonėm • 
V .ymas geras. Pla- 

i klauskit laišku ar

SEKANČIAM
NEDĖLDIENY

Ant 3:30 po pietų

SYMPHONY HALL
BOSTONE

Grajis pagarsėjęs 
pianistas

GABRILOWITSCH
Tik vienas jo koncertas 

šiuose metuose

Tikietai: $1 iki $2.50 
Parduodami dabar 

Bo.x Office

t
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* TIK PATRINKU JU0M1
* jųj kantri na skairiis atakas
.< — skaust;-';, ar užpuola neu-

nrigija, strėn-liccli <• skaudami sųna- •
* -:.:i ir nr:/Kr.lai-—’-.okis neapsakomas
* I
* i.ant s’l O"■

t. .h‘Tigriniams p«;t irtvirtai įvairi-

lrej. S. \

■r pjbcjCcinią ■.n...oo ji <>-
g:TM:i4; .-ii ;«W -kb i Uiatit T>o fek-’i- « 
d.,m:i -.irą. k';H Ma ir.alon-’ sma- 

‘ X ; • ..i rrir.. rcikai<> is
t,;i.po rm.ku. tokią tikrą pagalbą. •

Pain-Ezpelleris t k':i: ir
k 'i') \;«i į i••'■<> L'ku ■
t Gftj»cr dailg?’Įi 

yjjGiomet L. i a j kitę jo borikį 
v ietoje. «
0c. . .....................

BOSTON SALES CO.
Kuri randasi po No. G78

No. Main St.. Monteilo. 
Mass.. daro gerą bizni, nes 
mat laiko gerą tavorą ir pi
giau parduoda. (10)

YKAVIčIĄ
S<>. Bo.,ton, Mi'SS.

itiicm 
metn. 
parankioji

55c. ir 70c. už bonką aptiekose. *
F. AD. R1CHTER & CO. 

104-114 Sc. 4tb St- BrooMvn, N. Y. .

M EDKINOS DAKTARAS

j Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado

•
 Specialistas Slapty lięy motery irvyrų, kraujo ir gkuros. Kalba len

kiškai ir rusiškai.

«
 Telefonas llaymarket 3390

69 CHAMBERS S1REET. BOSTON, MASS.

i________________________

PATARTINA LIETUVIAMS
Vienintelė Jtu.siškai-lietuv iška

narlorių Išdirbystė
MES 1'ATMUAM JI MS. PIRM NEGU JUS PIRKSIT SOFAS. 
MINKŠTAS KĖDĖS. PASIŽIŪRĖKIT MISŲ IŠD1RBYSTES 

PIGIAS MUS KAINAS
Pariorių setas, iš 3 šmotŲ $90.00

KAY PARLOR DfHOLSTERING COMPANY
165 t ROSS STREET, PRIE COMMERCIAL STREET 

Važiuokit su karu iki Haymarket Sųuare.
Telefonas: Richmond 3016

z Z Z Z > Z Z Z Z ZZZZZ<ZZZZZZZZ*Z«rf^^^
— , M - V - » - ■» - . .................................... .... . . . . . .
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Dr. H. M. Landau l
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 3 
220 Hanovcr St.. Boston. Mass. J 

Telefonas Richmond 03S0 į 
, ........_J vyru ir moterų 3

slaptą jr chix>niškų ltg\Į X 
Valandos: trio 9 ryte iki 8 vak. J 

Nedėldicniais iki 5 vakare. k 
Patarimai dykai. (—i J

Specialistas

LIETUVIŲ į
ATYDAI! |

GELEŽINIAI S
DAIKTAI f

MALIAVOS $
LANGTIESĖS į

SPORTO J
REIKiMENYS f 

Gera rūšis, žemos š 
kainos |

THE HOYT CO.
443 Broadway, £

South Boston, Mass. £
(12) J

Tel.: Richmond 1410 ’

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir

Rusiškai. '
GYDO CHRONIŠKAS 1* i 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo
Nuo
Nuo
121

LIGAS.
tI

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST„ ] 

I BOSTON, MASS. |

10 lyto.
3 dieną.
8 vakar*.


