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LIETUVA SUTIKO UŽLEISTI 
LENKAMSNEMUNĄ

IR LEIS NAUDOTIS 
KLAIPĖDOS UOSTU.

Taip nusprendė neitralė ko
misija su amerikonu pir

mininku.
ŠĮ panedėli iš Ženevos at

ėjo telegrama, kad Klaipė
dos klausimas jau baigia
mas rišti. Amerikonas Da- 
vis panaudojęs visus savo 
gabumus ir prikalbinęs lie
tuvius priimti jo komisijos 
išdirbtą planą dėl Klaipėdos 
ateities.

Einant tuo planu, Klaipė
dos kraštas turi prigulėti 
Lietuvai, tečiaus to krašto 
gyventojams turi būt duota 
plati autonomija savo nami
niams reikalams tvarkyti.

Tame, žinoma, nebūtų nie
ko blogo, jei tik tuo tas 
planas ir baigtųsi. Bet jis 
eina daug toliaus. Jis reika
lauja, kad lenkams butii 
duota privilegija liuosai 
naudotis Nemuno upe ir ki
tais keliais, kuriais jie ga
bens girias ir kitus, vogtus 
turtus iš Vilniaus krašto. 
Jie kirs Lietuvos miškus, 
plukdys juos Nemunu per 
Lietuvos ūkininkų laukus i 
Klaipėdos uostą, o tenai 
kraus i laivus ir gabens kur 
jiems patinka. Todėl ir 
Klaipėdoj jiems duodama 
kuoplačiausių privilegijų.

šitokį planą padarė ”neit- 
raiė” trijų žmonių komisija, 
kuria paskyrė Tautų lyga.

Įvykinus šitą planą gyve- 
niman, tarpe Lietuvos ir 
Lenkijos turės Įvykti unįja. 
kurios musų kunigai senai 
jau troško. Ir šita unija bus 
daug blogesnė už tą, kurią 
siūlė Hymanso projektas. 
Nes Hymansas norėjo prie 
Lenkijos prijungti Lietuvą 
su Vilnium, o dabar ji jun
giama be Vilniaus. Ir te
legrama iš Ženevos sako, 
kad Lietuvos diplomatai jau 
sutiko šitą planą priimti.

Dėl Hymanso projekto 
Lietuvoje buvo kilę daug 
triukšmo. Premjerui Galva
nauskui buvo net bomba 
)>er langą mesta, kada jisai 
norėjo Hymanso projektą 
priimti.

Todėl įdomu bus išgirsti, 
ką Lietuvos žmonės pasakys 
dabar. Vėliausios žinios iš 
Kauno rodo, kad bruzdėji
mas jau prasidėjo.

RUSŲ PATRIARCHAS 
MIRŠTA.

Rusų cerkvės patriarchas 
Tychonas pereitą sąvaitę ap
alpo ir nors vėliaus buvo at
gaivintas. tačiaus jo gyveni
mo valandos esančios suskai
tytos. Jau senai buvo žinių, 
kad jis serga. Jis yra tas 
pats pravoslavų bažny
čios galva, kuri bolševikai 
buvo pasmerkę sušaudymui, 
bet vėliaus mirties bausmę 
pakeitė kalėjimu.

FAŠISTAS ŠAUKIA KUNI
GĄ DVIKOVON.

Sondrio mieste, Italijoj, 
fašistų organizacijos sekre
torius Belisario Cantagalli 
šaukia vietos katalikų laik
raščio redaktorių kun. Van- 
ninettį dvikovon, užtai, kad 
kunigas išjuokė per savo 
laikrašti to fašisto patrio
tizmą.

RUSIJOS RUBLIS PRA
LENKĖ AMERIKOS 

IM>LERĮ.
Iš Maskvos pranešama, 

kad naujasis Rusijos rublis 
pralenkęs jau dolerį. Imant 
abudu pinigu auksu, už rub
lį paprastai skaitoma apie 
52 centu; dabar gi Maskvoje 
už rubli reikia mokėti apie 
54 centus.

MAIŠTAS AIRIŲ 
ARMIJOJ.

Žinios iš Airijos sako, kad 

paskutinėmis dienomis te
nai prasidėjo maištas armi
joj. Keliose vietose karei
viai sulaužė barakus ir 
prasišalino su ginklais. Prie 
tų kareivių prisideda ir ofi- 
cieriai. Kokia tam maištui 
priežastis, iš tu žinių neaiš
ku. *

NUMUŠĖ RUSIJOS DAR
BININKAMS ALGAS.

Maskvos žiniomis, komu
nistų valdžia numušė vi
siems Rusijos darbininkams 
30 nuošimčių algos. Priva
tinėms kompanijoms Įsaky
ta. kad jos taip pat numuštų 
savo darbininkams mokesti. 
Tuo budu komunistai mano 
atpiginsią pragyvenimą.

REICHSTAGĄ ŽADA 
PALEISTI.

Londono žiniomis. Vokie
tijos prezidentas Ebertas 

(Įgaliojęs kancleri Marvą pa
keisti dabartini Reichstagą 
j (Seimą) ir apskelbti naujus 

įlinkimus. Naujiems rinki- 
įmams diena skiriama 13 ba
landžio. ir tuose rinkimuose 

į dalyvaus okupuoti Vokieti
jos pakraščiai.

VATIKANAS NEPRIPA
ŽĮSTA RUSIJOS.

Anądien buvo pasklidęs 
gandas, kad Vatikanas ruo
šiasi pripažinti sovietų val
džią. Bet dabar popiežiaus 
dvaras praneša, kad tie pa

skalai buvo nepamatuoti. KONGRESMANAS AREš-
Vatikanas tik tiek turįs su 
Rusija reikalų, kiek reikia

f

TVOTAS.
Washingtono priemiesty

palaikymui santykių su gy- buvo areštuotas tūlas vyras, 
veriančiais Rusijoj katali- ]<urjs važiavo automobi- 
kals- lium. Teisme paaiškėjo, kad

tai kongresmanas Knutson 
iš Minnesotos, žinomas kai
po ”republikonų bizūnas.” 
Laikraščiai sako, kad jis 
kaltinamas sunkiu prasižen
gimu. Bet koks tas prasi
žengimas. kan’t^ė-tn <nau- 
Ja

FRANKAS VIS SMUNKA.
Prancūzų pinigai smunka 

vis daugiau ir daugiau. Per
eitą sąvaitę frankas nukri
to jau žemiau 4 centų. O 
paprasta in vertė vra apie 
19 centų
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IAL1EJAUS SKANDALAS 
DIDĖJA.

i Aliejaus skandalas Wash- 
’ingtine kas dieną darosi vis 
didesnis. Tuo aliejum tepa
mas, demokratų malūnas 
sukasi ir mala republikonų 

* lyderius Į dulkes. Buvęs vi- 
idaus reikalų ministeris Fall 
Ijau sumaltas. laivyno mi- 
inisteris Denby sumaltas.

EKSPLIOZIJA 
KASYKLOJ.

* ISPANAMS NESISEKA 
KARIAUTI SU MAURAIS.

Jau kelinti metai katali
kiškoji Ispanija veda kruvi
ną karą Afrikoje su mau- 
rais. Ispanai nori pavergti 
maurus ir užimti jų kraštą. 
Maurai nenori vergijos, ir 
ginasi kiek galėdami. Nors 
jie neturi gerų ginklų ir iš
lavintos armijos, bet vis dėl
to ispanai negali jų Įveikti. 
ZviAt, šalis da laukinė, nėra 
geležinkelių nei kitokių su
sisiekimo Įmonių, todėl di
delei armijai su sunkiais 
ginklais labai nepatogu te
nai kilnotis ir judėti. Kaip 
tik ispanai nueina gilvn, jie 
negali prisiveži, maisto ir g.rmVa'Sekė irasti'. 
amunicijos, nes maurai pa- :: : 1
rVUl,*nA „aairlnKok k,, vn'nle ^egyVI.

užpuola jų transportus ir, 
arba juos naikina, arba at
ima.

Pereitą sąvaitę atėjo ži
nių, kad maurai suėmė visą 
legijoną, kuri Ispanijos val
džia buvo sudarius iš gyve-, 
nančių Ispanijoj svetimtau
čių ir pasiuntus Afrikon. v VVIY1UO O1I1<XXJWV 
Malagos apielinkėj ispanų djnjaj ramsčiai, kuriais buvo 

paramstytas kasyklos vir
šus, visi tapo išmušti iš vie
tų ir sulaužyti.

i

175 ŽMONĖS UŽBERTI.

i

“ŠVENTĄJĮ tėvąV

i pė Mahometo vietininkui 
'nulipti nuo savo sosto ir. 
pasiėmus savo daiktus tuo
jaus kraustytis iš Konstan
tinopolio ir iš Turkijos.

j Už valandos laiko kalifas, 
ijjasiėmęs dvi pačias, buvo 
j jau gatavas kelionėn. Poli- 

m ,... - , * • ei ja palydėjo jį iki rube-
-°- žiaus ir tenai paleido. Jis

išvažiavo Šveicarijon.

LIKO TIK SKAPAI IR 
MERGOS HAREME.Manoma, kad visi jie bus

jau žuvę.
^etoii £ astle Gate, Utah .j)abar domoki ’atai pasišau-j 

j valstijoj, pereitą subatą 1;>‘įkė justicijos ministeri Daug- 
uko baisi eksphozija Utah iberty ir ji leis per savo ma- 

įFuel to. anglių kasykloje.jjuna Republikonai bijosi, 
Gazų sy~y-------

■ ka<\ klos viršus užgriuvo b* tų inkvizicijos, ir jau reika-l

jis iš kalno atsi- kaip Romos popiežius skai

ta pagalba, bet kiek tik už-1
1 • > — i a • • • •

1

i
i

Mahometonu "popiežium” 
dabar apsiėmė Hedžazo 

karalius.
Iki šiol viso pasaulio ma-

ą sprogimu sujudintas ^ad ųs nejg]aikvs demokra- hometonu tikvbos galva bu-

isidalinę nedideliais būriais jį“, visi bus-=uvę

Iš Salt I^ke City išvažia- 

įVo specialis traukinys su 
daktarais ir norsė^nis, bet 
jų pagalba turbut bus jau 
nereikalinga, nes nebus ką 
gydyt. , I

Iš viso buvo trįs ekspliozi- 
jos, viena paskui kitos, ir vi
sos tokios smarkios, kad me-

luojaus buvo organizuo- saj-ytų nu0 justicijos minis-'tosi viso pasaulio katalikų; 

pagalba, bet kiek tik uz- _ terj0 vietos. bažnyčios galva. Jei Romos'
^7auPaSiX^atrsS’iama Ne^ana t0 ™ko. Senato popiežių kas nuverstų ir jo 

“ Ja^. , eg? bpejama, (i^o^tų komitetas, kuris sostą sugriautų, tai viso pa-|

karioumenė sukilo ir atsisa
kė eiti prieš maurus. Pats 
Madridas (Ispanijos sosti
nė) prisipažįsta, kad mau- ____________

rai pradėjo visuotiną puoli- I)£L PAMALDŲ, KALĖJI- 
mą ant- ispanu susisiekimo . ME KILO RIAUŠĖS, 
t vLPasirodo, Eos kalėjime dėl
kad maurai turi net ir ka- pamaldų kilo didelės riau- 
lluohų, nes Madrido žinios Kaliniai pareiškė, kad
bako, kad pereitą sąvaitę jie nenori poteriu kalbėti ir 

kaji laivą ”Cataluna,” už-

• •

NELEGALĖ OPERACIJA 
NUVARĖ LIETUVĘ 

Į KAPUS.
Gardner, Mass.—šiomis 

dienomis čia mirė po nelega-

demokratų komitetas, kuris 
tyrinėja šitą skandalą, nori 
būtinai išmaudyti aliejaus 
srutuose ir pati prezidentą 
Coolidge’ą. Demokratai tu
ri telegramų ir kitokių fak
tų, kurie parodą, kad jis ve

dęs komunikaciją su tais į’nijvo [užsiima naikinimu negimu-
zmonemis, Kurie dabar tapoinuveiie jo sostą, viso pa-1 .įvelti aliejaus skandalan į šaulio mahometonai tuo bu- \nj. žudikių n date is to di- 
1 . i ’ i du neteko savo bažnvčios dehus Sidzeviciene

Tuo buuu demokratai no-. . . .. uazincios
ri išmurzinti i
partiją, sukompromituoti vi
suomenės akįse 
partijos lvderius, kad- atėjus... . .x. T , ~
rudeni prezidento rinki- i ,i aPsiei^I-JrArlJ1J. sa^1l ma 

mams, žmonės už republiko-' 
nūs nebalsuotų.

— _, . - j
šaulio katalikai pasiliktų be!

į "šventojo tėvo.”
Lygiai taip dabar atsitiko .. ,. . x ir o:

i su kalifu, arba mahometonų ?s °Į^ra9Jos įie“-uvę./. S; 

"popiežium.” Turkų revoliu-. cįze,-lt’ie,ne\ T. raciją Jal 
-cionieriai šitą nenaudelį iš-;dare- Cantor, vte-
’vijo iš Turkijos laukan ir;^s.?^de ^a.’. .^.uu senai, Jau 
._____ z- • ' Inzsiima naikinimu nn.mmu-

bombardaę,ispanų karališ- nenori, p:a(] atėję kunigai’ 
kaj) laivą Cataluna, _ uz' jiems pamaldas laikytu. Ka- 
musdami jo kapitoną ir ke- jėiimo vaIdvba to „epaklau- 
hohką kamvm. . sė ir pradėjo pavarta

.Dėl šitų nepasisekimų, bruįtj pamaldas kaliniams, 
pnes Ispanijos valdžią pra- Kaliniai pasipriešino ir kilo 
sideda bruzdėjimas. /<Jno- riaušės. Du kalėjimo pri- 
nes mato, kad valdžia čia be- žiūrėtojai buvo sunkiai su- 
įeikalo eikvoja šitam karui mušti, o kitiems išdanžvtns 
sanes turtus ir lieja žmonių .^j 
kraują. i ‘

jiems pamaldas laikytų. Ka

mušti, o kitiems išdaužytos 
„'..is. Kaliniai buvo tiek to
mis pamaldomis pasipiktinę, 
tiek Įniršę, kad kunigai vos 
spėjo išnešti savo kailį svei-KOMUNISTAI SUŠAUDĖ

11 DARBININKŲ^ V ADŲ. Riaušės buvo numalšin-
Iš v. Berlino pranešama, tos tiktai tada, kada pribuvo 

kad siomis dienomis komu-.15 policmanų kalėjimo sar- 
nistų ■ čeką ’ Kaukaze su-' gams Į pagelbą. 
šaudė 11 darbininkų vadų, ' 
8 rusus ir 3 gruzinus. Jie bu
vo sušaudyti dėlto, kad buvo 
nepalankus komunistų val
džiai ir vedė darbininku 
streiką, f _ 
Maskvos komunistų vadina- i 
mos Darbininkų Grupės" 
slaptai leidžiamas laikraš
tis.

GILTINĖS ŠIENAPIUTĖ 
NEW YORKE.

Turbut niekur kitur gilti- 
------- nė neturi tiek darbo, kaip 

šitą žinią paskelbė New Yorko valstijoj, štai 

jos pereitų metų šienapiutės 
vaisiai:

Policija eidama savo par
eigas nušovė 15 žmonių.

Tuo pačiu laikotarpiu 370 
žmonių mirė nuo degtinės.

Į tą pati laiką buvo 303 
žmogžudystės.

123 žmonės nušoko nuo 
aukštų namų ir tiltų.

240 vaikų užmušė automo
biliai.

11 vyrų užmušė savo pa- 
’ 2 pačios užmušė savo

NĖRA PASIGAILĖJIMO 
LENINUI.

Pennsylvanijos socialistų 
konferencija atmetė rezoliu
ciją. kuria norėta išreikšti 
sovietų valdžiai užuojauta 
dėl Lenino mirties. Konfe
rencija nurodė, kad Lenine 
valdžia kankina socialistus čias ir 
daug žiauriau, negu caro vyrus, 
valdžia, todėl socialistai ne
gali apgailestauti jo mirties.

loKrutui no-i , ... no oDpraci i os sunkia.1 2,Dsir-remiblikonų1 ^alvos lr J:ems pnsiejo Jies-.po opeiacijos sunKiai apsn 
Įepupiihonų . . ?™ L i.nri-« o-a buv0 nuvežta ligonbutin,
•omiiuoti vi- .9 uogaus, kuni gą- . . . nas:^ai.p Cas ia; fa

■ pelėtų užimti jo vieta. Mat,!11 pasl\ - KdT,
\isus : mUikiai mulkintojo nc-frai °l)erac1^ Padare- Kada J1 

. kad ateius t. . . z®. UI..nioJy.nefea mirė žvdelka Cantor tuo- 
’nreyidento rinki-:“.apsiem. ir trijų saliu ma-,^ e’.Z‘.ae ka lU0
piezidento imki , hometonai-^Mežobotam'iios Paus buvo arestuota ir Pa’ 

mf,„« nz .vnubl.ko- j. K $7’500
pasiūlė šita garbinga urėdai .^.zenciene gj-^no Bald- 
— ” ■■ -- - fo-- wmvillej, kur jos -vyras dir

ba baksų dirbtuvėj. Jis da
bar pasiliko su keturiais 
mažais vaikais, kurių pats 
jauniausis vos tik 10 mėne
sių.

PREZIDENTAS NEDUO
DA DEMOKRATAMS 

DOKUMENTŲ.
Senato demokratų komi

tetas, kuris tyrinėja aliejaus 
skandalą ir būtinai nori Į tą 
skandalą Įvelti prezidentą 
Coolidge’ą, pareikalavo aną- 
die, kad prezidentas išduotų 
jiems popieras, parodan
čias, kiek Įtrauktos Į šitą 
skandalą aliejaus kompani
jos yra mokėjusios valdžiai 
taksų. Demokratai, mato
ma, tikisi, kad tose taksose 
irgi buvo daug suktybių. 
Bet prezidentas atsisakė 
tuos dokumentus demokra
tams išduoti.

Hedžazo karaliui Hussei-- 
nui.

Husseinas priėmė kalifatą* 
ir nuo šiol jis skaitysis viso 

[pasaulio mahometonų tiky- 
jbos galva.
I
i1
!
I
I

ŽADA PALEIST 150,000 
AUDĖJŲ.

Bovelnos audimų kompa
nijos Anglijoj paskelbė, kad 
jei nedidelis streikas Royto- 
nc nebus i 7 dienas pabaig
tas, tai jie uždarysią visas 
audeklines ir paleisią 
000 darbininkų.

150.

REIKALAUJA GRĄŽINTI 
ALŲ IR VYNĄ.

Kongrese dabar yra Įneš
ta apie 20 bilių, kuriuose 
reikalaujama grąžinti alų ir 
vyną. Jau nemažiau kaip 50 
kongresmanų yra pasisakę, 
kad jie rems tuos bilius ir 
reikalaus dabartini prohibi- 
cijos Įstatymą pataisyti 
tai)>, kad jis leistų daryti ir 
paradvinėti 2,75 procentų 
alų ir 10 procentų stiprumo 
vyną. Taigi galimas daiktas, 
kad prohibicija bus palaido
ta. nes žmonės vistiek geria 
ir kova su tais gėrimais val
džiai labai daug lėšuoja.

KALIFO HAREMAS 
APLEISTAS.

Kada turkai Įsakė savo 
"šventajam tėvui” krausty- 
jtis iš Konstantinopolio lau- 
:kan, jisai išvažiavo pasiė- 
jnęs su savim tiktai dvi pa- 
Ičias. Visos kitos jo moteris 
pasiliko hareme apleistos. 
Pasiliko taipgi be ”darbo” 
visi skapai kunigai, kurie 
haremą prižiūrėdavo. Da
bar šita Įstaiga jau panai
kinta ir valdžia neduoda jai 

j nei pinigų, nei maisto. Per
eitą sąvaitę apleistas kalifo 
pačias aplankė keli ameri
kiečiai iš Y.M.C.A. organi
zacijos ir sako, kad tos mo

nteris jau kelinta diena netu
rinčios ko valgyt su buvu
siais prižiūrėtojais. Taigi 

i amerikiečiai jų pasigailėjo 
ir nupirkę paskui nusiuntė 
joms maisto. Esą labai gra
žių moterų.

rnas.

I4

SUČIUPO 164 KEISŲ 
SPIRITO.

Ties Bostonu blaivybės 
agentai sučiupo šmugelnin- 
kų laivą su 164 keisais Bel
gijos spirito. Į keisą eina 12 
bonkų.

I
KIEK AMERIKA TURI 

PINIGŲ.
1 kovo Suvienytose Val

stijose apyvartoje buvo 
$4,807,777,746, kas reiškia 
po $42.85 kiekvienai galvai. 
Gi su tais, ka guli valdžios 
iždinėj, buvo $8,7017,775.557.

Aukso Suvienytų Valstijų 
iždinė tą dieną turėjo gata
vais pinigais ir plytomis 
$4,338.127591. Likusią su
mą atstovaują sidabras ir 

varis.

t

Savžudysčių išviso buvo 
879.

, Traukiniu ir automobilių 
nelaimėse ant kelių per 1923 
metus užmušta 1,234 žmo- 

Texas nės.

UŽPUOLIMAS ANT 
KALĖJIMO.

Lufkino mieste, 
valstijoj, minia užpuolė pa-1 šitas skaitlines nesenai 

vieto kalėjimą, norėdama iš- paskelbė ”New York Ti- 
gauti iš tenai ir nulinčiuoti mes." 
suimtą juodveidi, kuris yra ---------------------

kaltinamas žmogžudystėj. 1’0 10 VALANDOS MOTE- 
Kalėjimo sargai nradėjo Į..........-
minią šaudyti ir keturis 
žmones sužeidė. Dabar gu
bernatorius išsiuntė tenai 
miliciją, nes bijomasi, kad 
Įniršusi minia noišdinami- 

[tuofų kalėjime.

RIMS NEVALIA DIRBTI.
Vyriausia Teismas Wash- 

ingtonc šį panedėli palaikė 
tą įstatymą, kuris Nevv Yor- 
ko valstijoj draudžia mote
rims < 
ginu kaip 10 valanda vakarę, komunistą1’.

ECzactroJ
TROCKIS PERŠAUTAS.
Leidžiant ”Keleivį” Į spau

dą atėjo iš Maskvos žinia, 
kad ši utarninką tenai uorė 
ta nušauti Trockį. Jis tapo 
sunkiai sužeistas. Kaip ro-

KAIP KALIFAS BUVO 
NUVERSTAS.

Associated Press žinių 
agentūra praneša iš Kons
tantinopolio apie tas cere
monijas, su kokiomis turkai 

.vertė nuo sosto savo "šven
tąjį tėvą.” Kada atstovai 
parlamente nutarė ji nuver
sti ir jo sostą panaikinti, 4 
dieną kovo, 2 valandą po pie
tų, Konstantinopolio polici
jos viršininkas nuvyko su 
policija Į jo rumus ir liepė 
jam atsisėsti ant sosto. 
Kuomet kalifas Abdul Mad- 
žid Offendi užlipo ant savo 
švento sosto, policijos virši
ninkas perskaitė Seimo nu
tarimą. kad kalifatas turi 
būt panaikintas ir kali
fas ištremtas iš Turkų že
mės. Perskaitęs šita nutari-

UŽDARĖ REDMONDO 
FIRMĄ.

Pereitą sąvaitę valdžia 
uždarė milžinišką brokerių 
firmą, žinomą kaipo G. F. 
Redmond and Co., kuri tu
rėjo savo šakų Nevv Yorke, 
Baltimorėj, Chicagoj, Det
roite, Clevelande, Philadel- 
nhijoj ir kituose miestuose. 
Jos centras buvo Bostone. 
Ji pardavinėdavo žmonėms 
visokius Šerus ir bonus ir 
darydavo kas metai po $12,- 
900.000 apyvartos. Dabar 
visi jos ofisai uždaryti ir 
valdžia daro tyrinėjimus. 
Rodosi, bus iškelta baisių 
-uktybių.

dirbti restoranuose ii-dos, ji šovė priešingos srovės į ..
----- <a—1.._ j----------. . 'mą. nolicijns-vireininkas jle

FA RM ERIŲ TURTAI.
Pereitais metais Amerikos 

farmeriai užaugino gyvulių 
ir iavu ’iž ^12.20X<^X>,000.
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IJ ETŲ y O.J E N ERAMl .
šiomis dienomis Bostone 

gauta iš Lietuvos nuo vie
no žymaus asmens laiškas, 
kur tarp kita ko rašoma:

"Lietuvoje didelis politinis 
subruzdimas. Valdžia gauna 
vėjo nuo spaudos ir žmonių. 
Ministerių kabinetas jau braš
ka. Klaipėdos ginčas labai su
erzino visuomenę, o ypač šau
lius.

"Momento upu pasinaudo
dama nori pasikelti visuome
nėj paramos nustojusi ir bai
gianti nykti 'Pažangos’ parti
ja. Voldemaras apsigyveno 
pas savo giminaiti Kybartuo
se ir prisidengęs pseudonimu 
’Tolvvdas’, per ’Vairą’ bom- 
1 varduoja valdžią.

"Paliuosuoti iš kariuomenės 
majorai Musteikis, Čaplikas ir 
kiti pažangiečiai ruošiasi prie 
aktingu žygių—perx ersnio."

Toliaus laiškas sako, kad 
keli karininkai esą jau areš
tuoti. Valdininkų šmugelis, 
varomas „po valstybiniu 
pretekstu,” esąs tikras van
duo pažangiečių malimams.

i

Tūli ekonomistai mano, kad 
taip.

"Jie mano, kad užsienio 
prekyba ateityje bus ne Eu
ropoj, bet Azijoj, šita pažiūra 
sutinka su kilančia dabar nuo
mone, kad dei didžiojo karo 
Europa yra jau žlugus ir jai 
lemta yra nueiti tuo keliu, ku
riuo nuėjo Babilionijos, Egip
to ir kitos žlugusios civilizaci
jos.”

New Yorkas išaugo į toki 
milžinišką miestą dėlto, kad 
ligi šiol per jį ėjo didelė A- 
merikos prekyba su Europa. 
Bet po karo šita prekyba la
bai sumažėjo, nes nusibank- 
rutijusi Europa, su bever
čiais savo pinigais, brangių 
Amerikos prekių jau nebe- 
Į perka.

!augo gyventojais, pradedant 
nu 1790 metu:

Metai Gyventojai
1790 ................... . 3,929,211
1800 ......................... 5,308,483

1 1810 ......................... 7,239,881
1820 ......................... 9,638.453
1830 ......................... 12,866,020
1840 ........................ 17,069.453
1850 ......................... 23,191.87(5
1860 ......................... 31,443,321
1870 ........................  38,558,371
1880 ......................... 50,155,783
1890 ...........................62,947,714
1900...........................75,994,575
1910 ........................ 91,972.266
1920 ................... 105,710,620
Gi šiandien, kaip sakėme. 

Suvienytų Valstijų gyvento
jai apskaitomi i 120.6o0.000. 

Tas reikštų apie 36 žmone: 
ant kiekvienos keturkampės 
mylios. Tai nebūtų labai 
daug, nes kitos žemės dalis 
yra apgyventos daug tirš
čiau. Pavyzdžiui, Anglijoj 
ant keturkampės mylios iš
puola 701 asmuo, o Belgijoj

lemiką. turbut manydama, 
„j ji galės socialistų laik- 

r;.;
tik

v

o “Misteriškas” 
žmogus.

metams visu Lietuvos gy-jjoj apie respubliką, o Social- 
ventoju. sukakusiu 20 metu' 
amžiaus. Proporrionnlė linki
mu sistema.

”2. žmonių savivaldybė Įs
tatymu leidime ir valstybės, 
pr \ incijos ir valsčiaus valdy
me. žmonių referendumas ir 
iniciativa. žmonių renkami 
ir prieš Juos atsakomi valdi
ninkai. Kasmetinis biudžeto 
sprendimas.
, ”3. Visu šalies gyventoju 

lygybė, neskiriant kilties, ly
ties, tautus ir 
porcionalis kultūros

"4. Pilna žodžio, 
sąžinės, susirinkimų 
žarijų liuosybt.

"■>. Asmens ir 
myb«* be teismo

"6. Visuotinas 
ginklavimas, vietoj i 
armijos... Karas 
sprendžiami žmonių 
durnu.

"7. Teismas nemokamas; 
teisėjai žmonių renkami; val
dininkai atsakomingi prieš. 
teismą. Mirties bausmė panai-į 
kinama.

"8. Tikėjimas turi būti pri
vatinis žmogaus dalykas. Pa- j 
naikinimas šelpimo valstybės' 
pinigais bažnyčios ir tikėjimo 
reikalų.

”9. Visas mokymas privers
tinas ir valstybės lėšomis.

"10. Nemokama gydymo pa
galba. Nemokami 1 
laidotuvės."

Toliaus seka:

"Visų be lyties 
darbininkų (fabriko, amato. Į 
kaimo, vaizbos ir t.v. inteli
gentų proletaru) ginamieji Įs
tatymai :

"8 valandos darbo diena;
"Uždraudimas samdyti vai

kus iki 14 metu amžiaus;
"Įstatymai nėščių i 

apsaugojimui;
"Paėmimas Į valstybės ran

kas darbininkų ir aprūpinimas 
Jų šeimynų nelaiminguose at
sitikimuose, ligoj, senatvėj, ar 
darbo nustojus, ii' t.t."

Tai ve, Ką sako senoji Lie
sintas balsavimas prie vi-ituvos socialdemokratų plat- 

rinkimų. be skirtumo forma. Lietuva tuomet bu- 
kilties. lyties, tautos ir tikėji- vo da po caro valdžia ir ki-

. . J_______ • _ •_________ __________1_____: ‘ . . .mo. .

demokratų Partija jau rei
kalavo jos. „Vienybės” va
dovaujamoji tautininkų sro
vė da ir 1914 metais Ercok- 
Įvno Seime negalėjo supras
ti. kaip tai Lietuva galėtų 
būti nepriklausoma respub
lika. Brooklyno Seimo tau
tininkai iš „Vienybės” aba
zo norėjo Lietuvai liktai au
tonomijos po caro valdžia.

Na, ir dabar „Vienybė” 
šneka, buk socialdemokratų 
programas esąs “praskiestas 
internacionalizmu, kuris po 
Didžiojo Karo gerokai im- 
bankrutino”!

Tikrumoje nusibankrutijo 
ne socialdemokratų jiolitika, 
bet nusibankrutijo kaip tik 
ta idėja, už kurią stojo „Vie
nybės” tautininkai. Nusi
bankrutijo autonomija su 
caro valdžia!

; O Lietuvos Respublika, 
i kuries obalsį socialdemokra
tai iškėlė apie 20 metų at
gal, šiandien yra jau įvykęs 
laktas’

N sukritikuoti. Todėl ką 
Naujienos” pasako, 

.envbė” vis „kritikuoja.” 

Naujienos” andai pasa
kė, kad Lietuvos Soeialde- 
Hiokrą’.u Partija stovi prieš
aky viso pažangaus judėji
mo Lietuvoje ir kovoja už 
vi-ų piliečių laisvę. „Vieny
bė” ir šitą pasakymą norėtų 
sumušti. Rašydama apie 
socialdemokratų partiją, 
“kuri turi savo seną progra
mą.“ 28-tame savo numery
je “Vienybė’’ sako:

's (socialdemokratų pai- 
t;jos) programas mums nėra i 
i: minas, nes praskiestas in-i 
tvi-uciunalizmu, kuris po Di
li. Karo gerokai nubank-
r..:ino; taipgi ir dėlto, kad ji-; 
s ..i rūpinasi tiktai fabrikų dar- i 
blninkais, tuom tarpu nei vie-' 
r.a tauta pasauly nesusideda 
iš vienu fabrikų darbininkų; I 
ypatirgui Lietuvos liaudis toii 
gražu nėra fabrikų tauta ir ji 
t Ai nebus niekados."
Tai taip „Vienybė” apibu

dino Lietuvos socialdemok
ratus. pasiremdama jų „se-į 
nuo j u programų.” Kaip 
tas programas „senas,” ji 
nepasako: bet iš jos kalbos 
galima suprasti, kad jis tu
rėjo būt išleistas da prieš 
Pasaulinį Karą, kuomet in
ternacionalizmas da nebuvo 
“n u ban krutinės.”

■
Vienas tokių programų 

yra ir musų archyve. Jis iš
eisiąs da 1905 metais. Taigi 
oasi klausykite, kas tenai sa
koma :

"Lietuvos Socialdemokratų 
Purtija... stato ši programą 
minimum:

"Demokratiška Lietuvos 
respublika, su Seimu Vilniuje, 
liuesu noru susidėjusi su kai
mynu šalimis i federacijos ry- 
■š, I

Ke.

i tikėjimo. Pro- 
biudžetas. 

spaudos, 
ir organi-

buto ncliečia- 
nusprendimo. 

žmonių ap- 
nuolatinės 
ir taikti 

i referen-

I
Arba žulikas, kuris, prigavo 

visą miestą.

St. Paul mieste nesenai 
atsirado „misteriškas” žmo
gus, apie kurį dabar plačiai 
•aso vietos spauda. Atvykęs 
tenai jisai pasisakė esąs Pa
saulio Karo veteranas, ku
riam bombos sprogimas pa
gadinęs abidvi ausi: trukę 
ibiejų ausų bubneliai ir jis 
labar nieko, o nieko negir
dįs. Tečiaus jis galįs su 
kiekvienu susikall)ėti, nes 
mokąs skaityti kalbančio 
žmogaus lupas. Ačiū šitam 
savo talentui, jisai apsiėmė 
būti vietos laikraščiui re
porterių.

Ir didelėmis raidėmis tas 
laikraštis paskelbė didelę 
sensaciją: žmogus, kuris nei 
žodžio negirdįs, vaikščio
siąs po miestą skaitydamas 
kalbančių žmonių lupas ir ką 
suskaitysiąs, ta parašysiąs 
į tą laikraštį.

Žinoma, laikraščiui bus 
biznio iš to. Visi norės žino
ti, kaip kurčias žmogus gali 
aprašyti kitų žmonių kalbas. 
Visi pirks ir skaitys tą laik
raštį, kur tilps tie raštai.

Apsigyveno tas „misteriš
kas” žmogus vienam hotely 
ir tuojaus užvedė plačią pa
žintį. Jis pasidarė sau drau
gų tarpe teisėjų, daktarų, 
advokatu ir šiaip žymesnių 
miesto piliečių. Patriotai, 
žinoma, visados turi didelių 
simpatijų karo veteranams.

Vieną dieną šitas „miste
riškas” karo veteranas Įpuo
lė miesto komisionieriaus 
ofisan baisiai susijudinęs ir 
verkdamas pradėjo šaukti, 
kad jis pametęs 600 dolerių 
—nei mažiau, nei daugiau, 
kaip šešis šimtus! Visas 
pluoštas iškritęs iš kišeniaus 
ir patekęs tiesiai į srutų duo
bę. Pas ji nelikę nei cento. 
Jei kas atrasiąs tuos $600, 
tai jis atiduosiąs tam pusę 
už atradimą. Komisionie- 
rius tuojaus liepė išžvejoti 
srutų duobę, išjieškoti žlu- 
gas, net rinas išardyti, bet 
pamestų pinigu nerado. Pa
sigailėjęs nelaimingo eks- 
kareivio, komisionierius iš
ėmė iš kiseniaus $20 ir pa
aukavo jam.

žinoma, 20 dolerių yra ge
ras daiktas, bet ilgai už juos 
negyvensi. Ir hotelis turė
jo palaukti už kambarį ir 
valgį, pakol šitas veteranas 
užsidirbs daugiau pinigų. O 
jis pasakojo, kad New Yor
ke jis turįs labai turtingų 
draugti ir giminių, tai pini
gų iš jų gausiąs kiek tik rei
kės, tik tuo tarpu, supranta
ma, nėra. Pakol ateis iš 
New Yorko pinigų, jis gavo 
iš vieno patriotiško advoka
to pasiskolinti $200.

Ir ištiesti, už poroš sąvai- 
čių jisai pasigyrė jau gavęs 

į iš Neiv Yorko,čeki' ant $150. 
Hotelis iškeitė jam tą čeki 

;ant pinigų, čekis buvo-išra
šytas ant Fii-st Nationai 
;Bank of New York. ir, žino
ma, į tą banką jis buvo nū- 

! siųstas, kad tas išmokėtų 
jhoteliui tą $150. '
į Tuo tarpu šitas „misteris- 
|kas” žmogus iš kotelio din- 

jgo. Už valgį neužmokėta, 
•už kambarį neatlyginta, ad- 
' vokalui $200 paskola neati- 

įduota, ir skolininkas pra
puolė. Už keliu dienų su- 

> grįžo ir tas čekis su pasta
ba: „No account,” kas reiš

kia, jog tas žmogus, kuris 
tą čekį rašė, neturi tame 
banke pinigų.

i Vietos policija dabar jieš>- 
ko to žuliko, kuris prigavo 
riša miestą. ; ;

• f-

Tuo tarpu prekyba su Kv-į’-U0- ^jūrini 1S ros r0/
įnais ir Japonija nuolatos au-įr.0?’. Vlb;ai..ne- nuoįtao’4’ 
jga. Geležinkeliai Pacifiko kitu salių žmonės taip yer- 
pakraštv nespėja gabenti z,asi 1 Suvienytas Valstijas, 
prekių ir tokie miestai, kaip^ pažvelgus is kitos pu-' 
Los Angeles ir San Francis- .vra salių, kurios turi 
co, smarkiai auga. daug daugiau

Taigi išeina, kad Europos Suvienytos 
ti i Australijoj 

pės mylios neišpuola pilnai 
2 žmonės.
tik 2 su viršum, 
apie 7 ir pusė.
yra daug daugiau vietos ne

igti 
nes ji turi til-
ant kiekvienos keturkampės 
mylios. Tai kodėl gi tenai 
žmonės nevažiuoja? Netik 
nevažiuoja, bet dar bėga iš 
tenai.

i

„TINKAMAS IMNAS”
Tūlas laikas atgal „Ke

leivyje” tilpo satyros for
moje „Naujų Lietuvos Pa
triotų Himnas/’ 
nuo ja Lietuvos 
kai,” 
kalbos.

Iš „Keleivio” 
persispausdino 
„Musų Mintis.” 
Kauno laikraštyje, 
lyno 
mėgo, kad Įdėjo jį savo ap- 
žvalgon ir pripažino, jog tai 
labai „tinkamas imnas.”

Bet kuomet pirmu kartu 
tas himnas tilpo „Keleivy
je,” tai „Vienybė” visai jo 
nepaminėjo. Tada jis nebu
vo jai „tinkamas.”

Tie patįs barščiai, tik iš 
kito bliudo, ir tautininkų 
laikraščiui jau daug gardes

nį.

„ kuri dai- 
„činovnin- 

nemokantįs lietuvių

tą himną 
kauniškė 
Radusi ji 
, Brook- 

”Vienybė” taip ji pa-

I

susmukimas gali pakeisti 
ir Amerikos žemlapi.

i vietos, negu 
Valstijos. Pav., 
ant keturkam-

I

yra verta
sve- i

i

Kanadoj išpuola
Argentinoj 

Net Rusijoj

Suvienytose Valstijose.
19 gyventoju

KIEK YRA VERTAS 
ŽMOGUS?

Ar žinot, kiek 
vidutinio ūgio žmogus, 
riantis apie 150 svarų?

Tiktai 98 centus.
Taip sako D-ras C. A. 

Pierle, West Texas Mokyto
jų Kolegijos chemijos fa
kulteto galva. Jisai išanalv- vi«a tn Cn-Z?V0; j”°2aus vielose VatdjJJe k prJ-

iianti io0 statų, ir, pagali- dėjo platintis nuomonė, kad;
jo cheminius elementus, atėivybę reikia suvaržyti. Ir 

i ado šitokią sudėti: . reikia pasakyti, kad tokio
vandens PakankamaiISUVaržvmo daugiausia rei- 

dviem marškom išskalbti. Jkalauja Amerikos Darbo 
. Geležies pakankamai 10 Federacija. kuriai priklauso 

ViIRų padaryti. -keli milionai organizuotu
Kalkių pakankamai vie-idprbin;«ku 

nai nedidelei virtuvei išbal- ‘
tint.

Sieros pakankamai vieno 
šunies blusoms išnaikinti.

AMNESTIJA 21,000 PA Be 
G ESI į’ KAREIVIU.

Pereitą savaitę preziden
tas Cooiidge paskelbė am

nestiją tiems jurininkams ir 
kareiviams, kurie pabėgo iš 
laivyno ir armijos .arpe 11 

vaistai' ir lapkričio. 1918 metų ir for- 
malio karo užbaigimo, tai 
lyra per tą laiką, kuomet bu- 
‘vo mūšiai jau sustabdyti, 

skirtumo bet karas sitaitesi da nebaig
tas. Kurie pabėgo anksčiau, 
tų šita amnestija nepaliečia.

šitų, kuriems dabartinė 

amnestija yra taikoma, esą 
21,000. Vadinasi, tiek karei
vių pabėgo tarpe paliaubų 

; I ir taikos. Visiems pabėge- 
moteru liams buvo atimtos piliety

bės teisės, liet šita amnesti
jas tas teises jiems dabar 
grąžina ir atėjus rudeniui 
jie jau galės už poną Coolid- 
ge’ą balsuoti.

užbaigimo, tai

i

1

Toliaus eina ir nurodymas, 
taip Lietuvos respublika tu- 
i tvarkvtis, būtent:

"1. Visuotinas, lygus, teisus! 
ir 
šokiu

AUSTRIJA PRIPAŽINO 
RUSIJĄ.

Užpereitą savaitę Austri
ja pripažino sovietų Rusijos 

Atstovai Seiman renkami tos srovės nei svajoti nesva- valdžia de jure.

„VIENYBĖ” APIE SO
CIALDEMOKRATUS.

Ir D-ras Pierle apskaito, Brooklyno „Vienybė” už- 
kad visus tuos elementus ga-veclė Prieš Naujienas” po- 
inna nusipirkti vaistinėj 
(aptiekoj) už 98 centus.

Tečiaus ~ šitas mokytas 
daktaras už 98 centus savęs 
neparduos. Mat, žmogaus 
vertę nustato ne toji medžią-' 
ga, iš kurios susideda jo kū
nas, bet jo gyvastis, jo pro- 
tas,_ jo žinojimas, gabumai.

Kada D-ras Pierle numirs, 
vargiai kas norės duoti už 
jo lavoną ir 98 centus. Bet 
pakol jis gyvas, jis nepar
duos savęs ir už 98 šimtus 
dolerių.

Kiek ištiktųjų žmogus yra 
vertas, to niekas negali tei
singai pasakyti, nes gyvastį 
pinigais negalima apkainųo- 
ti. Judomų paveikslų „Fa- 
mous Plavers” firmos pir
mininkas Lasky apdraudė* 
anais metais savo gyvastį 
ant $1,500.000. Tūli stebėjo
si tuomet, ar gali būt žmo
gaus gyvastis tiek daug ver
ta! Bet štai dabar laikraš
čiai praneša, kad Chicągojo 
viena milionierka apdraudė 
savo gyvastį ant $3,o00,000.

Taigi sverti žmogaus ver
tę sulvg jo medžiagos, yra 
nesąmonė.

i
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klykąs

giliai

i'arete

ŠIUR, IR TOLSTOJUS BU
VO LIETUVIS!

Kad italų Dante, lenkų 
Mickevičius, vokiečių Kan
tas ir Gėtė, o taipgi anglų 
Šekspyras ir kiniečių Buda 
buvo lietuviai, tai visi jau 
žino.

Bet musų patriotai buvo 
pražiopsoję da vieną žymų 
žmogų—Tolstojų. Jis. taip 
pat musų tautietis. Ir tas 
lengvai prirodoma: Kitą
syk Lietuvoje gyveno žmo
gus vardu Indrius. Jis nu
važiavo Maskvon. Kadangi 
jis buvo labai storas, tai ru
sai ir praminė ji „Tolsto
jum” (rusų kalboj žodis 
„tolstoi” reiškia storas). Iš 
to „Tolstojaus” paskui kilo 
visi kiti Tolstojai; tų tarpe 
ir garsusis rašytojas, Levas 
Tolstojus.

Šitą svarbią musų tautai 
žinią išspausdino „nordikų 
rasės” organas „Sandara.” 
Tos žinios apačioje ji da 
pridūrė: „kiekvienas susi
pratęs lietuvis priklauso 
prie A. L. T. Sandaros.”

Tai reiškia, kad Tolsto
jus buvo netik lietuvis, bet 
ir sandarietis. •

EUROPĄ LAUKIA BABI- 
LIONIJOS LIKIMAS.

.Vienas musų draugas pri
siuntė mums iškirpęs iš vie
no amerikiečių laikraščio 
Įdomu straipsni. Tenai sa
koma, kad Europa gali už
gesti taip, kaip užgeso Babi- 
lionijos ir kitos civilizacijos. 
Su Europos žlugimu, turė
siąs sunykti ir New Yorko 
miestas. Todėl tas laikraš

tis ir rašo:
„Ar Amerikos Pacifiko pa

kraštys /turės kada nors dides
ni miestą kaip New Yorkas?

KAIP AUGA SUVIENY
TOS VALSTIJOS.

Nežiūrint visokių ateivy- 
bes varžymų, Suvienytų Val
stijų gyventojų skaičius au
ga savo keliu. Ekonominiu 
Tyrinėjimų Biuras Nevv 
Yorke apskaito, kad dabar
tiniu laiku ši šalis turi apie 
120,000,000 žmonių, o darant 
1920 metų cenzą buvo tiktai 
105,710,620. Tai reikštų, ■ 
kad i trejetą metų priaugo 
apie 15,000,000 gyventojų. 
_ Oficiali gyventojų sąraša | 
šios šalies valdžia daro kas 
10 metų. Paduotoji žemiaus 
lentelė yra tų sąrašų sutrau
ka ir parodo, kaip ši šalis

lr/s -^Ironje 
fabaia v

yra -erp a-rtOjaCa

Pačią į,;

.'siriįinn i. j p, £.a<į
\hesterfieid.

“JEI KLAUSIATE MANĖS 
TAI GERIAUSIAS 
CICARETAS Iš BILE 
KADA PADARYTU!”

SUDEGĖ STIKLO 
FABRIKAS. r

Columbus, Ohio.—-Pereitą 
savaitę netoli nuo čia sudegė 
stiklo fabrikas. Daugiau 
kaip 600 žmonių neteko dar

bo
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Kas skaito Ir rašo 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas aieko neveikia 

Ta niekas neįtikto

WORCESTER. MASS. 
žuvys nemėgsta munšaino.

Pernai pavasarį, atšilus 
ledui, ežerų pakraščiais 
plūduriavo daug išgaišusių 
žuvų. Kame priežastis žu
velių pastipimo, nelengva 
įspėti. Žmonės visaip spė
liojo. Galop daugelis pradė
jo šnekėti, kad Worcesterio 
žuvys nemėgsta lietuviško 
munšaino, nes perdaug 
"macnus.” Vadinasi, lietu
viškas "munšainas” žuvims 
tiek reiškia, kaip vokiečių 
gazai francuzams.

žuvininkai, turėtų nors 
tiek Suprasti, kad neištuš
tintų bonkų nekišti po ledu.

Senbernių pavydumas.
Nesenai čja apsivedė pasi

turintis vaikinas p. Alyta 
su daug jaunesne už save 
mergina. Mat, p. Alyta la
bai rimtas ir darbštus vyras, 
tai gali ir pačią vesti. Gi 
didžiuma senbernių praka- 
zyravo, pragėrė paskutinius 
centus ir nuskandino, pame
tė cnatas. Pastarieji senber
niai užsidegė, Įtūžo ant p. 
Alytos ir valiai bombarduo
ti per laikraščius. Bet p. 
Alyta visai nepaiso ant zau
nų ir reikalui prisiėjus tiems 
šmeižikams pabargavos ar
ba uždyką duos bakselį sar- 
dinkų bei binzų.

Biznieriai senberniai.
Tūli senberniai šįmet la

biau ”bizi,” negu pernai, nes 
. "perestupni” metai (leap 
year) leidžia jiems manyti 
apie naujus biznius.

Su užsuktomis apykaklė
mis biznieriai senberniai di
delių permainų nesitiki, bet 
su robinėmis purvinomis 
apikaklėmis biznieriai sen
berniai tikisi, kad šįmet at
pigs šonkauliai.

Senberniai "pentuoja” 
vo stubas, o senmergės—
vo veidus; užtat Worceste- 
ry pabrango pentas.

Iš senbernių gali būti pa
sekmingais p. Budrevičius 
ir p. Blažys. Abudu jie turi 
automobilius ir dažnai net 
be aliejaus važinėja, mand- 
ravoja. Tiesa, p. Blažiui 
prasčiau sekasi, negu p. Bud- 
revičiui, nes Blažio "betė
vės" sugedo ir nedirba. Kaip 
kas sako, kad p. Blažys su 
netikusiomis "betėvėmis" ge
riau ir nesvajotų apie "šon
kaulį.” Bet p. Blažys to ne
paiso, ir deda vilties i "pe- 
restupnus” motus. Akyva 
tas, kad p. Budrevičius nuo 
Naujų Metų pradėjo rūkyti 
cigaretus, o p. Blažys vasa- 
linu tepti plaukus ir visados 
kremta "čuing gum."‘

Sandariečių krikštynos.
Tūlas sandarietis susilau

kė sunaus, kurį žada iškil
mingai apkrikštyti su viso
mis nezmernomis blagasla- 
venstvomis. Tose krikštyno
se bus visi štarkesni sanda- 
rieČiai: lietuviai ir žydai. 
Ko gero, o lietuviškų raugv- 
tų kopūstų su taukais Vėl 
gal pritruks lietuvių resto

ranuose.

sinės ir neužsimka 3 dol. ant 
metų, negali būti laidoja
mas neprigulmingose kapi
nėse.

16 d. vasario pasimirė 
Kastantas Kaupinis. Ka
dangi jis buvo visiškai lais
vas ir netikėjo jokiems bur
tams, tai jo lavono ant ne- 
prigulmingų kapinių kuni
gas šleinis nepriėmė. Tuo- 
mi laisvo žmogaus pasmer
kimu jis manė pritraukti 
prie savęs daugiau avelių, 
bet apsiriko, nes tiek laimė
jo, kiek Zablockas ant mui
lo. Laisvieji žmonės tuomi 
pasipiktino, o rvmiokai iš to 
tik juokiasi.

Kaupinio lavonas tapo nu
vežtas į Haverhilli ir palai
dotas ant tikrai laisvų kapi
nių, kurias Haverhiilio lie
tuviai nesenai Įsigyjo.

Jeigu kun. šleinys ir ant 
toliau kvailų bobelių klau

sys, 
sis.

tai neilgai jam čia sek-

Teisybė.

sa- 
sa-

Vapsa.

LAVVRENCE, MASS. 
Koks skirtumas tarpe ry

miokų ir tautinių katalikų?
Musų mieste randasi dvi 

parapijos: rymiokų ir tau
tinių katalikų. Tautinę pa
rapiją čia sutvėrė kun. Mic
kevičius 1916 metais. Žmo
nės, atsikratę nuo Romos 
trusto, nusipirko sau bažny- 

‘ čia ir Įsigyjo kapines, ku
rias užvardino laisvomis ne- 
prigulmingomis kapinėmis. 
Kol klebonavo kun. Mickevi
čius, tai ir laisvi žmonės su 
juo galėdavo susitaikyti, bet 
kuomet Mickevičiaus vietą 
užėmė kun. šleinis, tai daly
kai nukrypo visai kiton pu
sėn. Susiaarė bobelių tary
ba, kuri sykiu su kunigu nu
tarė, kad tas, kuris neiną ąu-.

nas šyvokas, senas Scranto-Į Beliauskas. Dešimts metų 
no gyventojas. Jis buvo 68 atloti jis tik ]>er plauką išli- 
metų amžiaus, Amerikoj iš- ko nuo mirties. Leidžiantis 
gyveno apie 43 metus ir vi
są laiką dirbo anglių kasyk
lose. Velionis pagarsėjo be- 
sibilinėdamas su kun. Pėža 
už lietuvių šv. .Juozapo baž
nyčią. Tąsėsi po teismus 
per pusantrų metų, kol ga- 
lų-gale kun. Pėža buvo ga
lutinai suprovotas ir iš pa- gyvenęs 10 metų jis numirė 

rapijos išvytas, 
tinius 15 metų .Jonas šyvo- 
kas neprigulėjo prie rymio
kų bažnyčios ir susitvėrus 
tautiškai parapijai jis buvo 
jos nariu iki mirties. Bet 
jam mirus jo Įsitikinimai 
buvo paniekinti, nes velio
nio pati su sunais nutarški- 
no ji i rymiokų bažnyčią ir 
su romiško agento patarna
vimu palaidojo.

Trečias mirė

HUDSON, MASS. 
Margumynai.

Nors šis miestukas mažas 
(jame yra apie 8,000 gyven
tojų, jų tarpe apie 400 ar 
500 lietuviui, bet atsitikimų 
čia būna visokių. Ypač 
daug nelaimių pridaro tau
tiškas štofas (munšainas). 
Nuo to skystimėlio vieniems 
prisieina aplankyti šaltąją, 
kitiems išsidaužyti akis, 
tretiems eit i pataisos na
mus arba beprotnamius. 
Daug yra ir tokių nelaimin
gų, ką vaikštinėja gatvė
mis keturpėkšti. Tokių 
"pripotkų" daugiausia bū
na pas J’tikruosius tėvynai
nius"—nordikus sandarie- 
čius. Gal būt šita pastaba 
bus jiems skaudi, bet ką pa
darysi—ką pasėjot, tas ir 
dygsta.

10 d. vasario čia buvo san
dariečių sorkės ("prakal
bos"). Skaitytojai jau žino, 
kokius spykerius sanclarie
čiai turi. Jie daugiau van
denį geria, negu kalba. Pu
blika daug juoko turėjo, 
kuomet vienas jų spykeris 
pradėjo gert iš tuščio stik
lo. \Kadangi apie šias pra
kalbas jau buvo "Keleivy
je” rašyta, tai iš šios kores
pondencijos platesnį apra
šymą išleidžiame.—Red.)

Vienas musų nordikas net 
ir usus prarado begerdamas 
munšainą. Vieną kartą jis 
parėjo namo apsisukęs kal- 
nierių i užpakalį Mat, kai 
be ūsų, tai jautėsi esąs ku
nigu.

2 d. sausio du tokius gir
tuoklius buvo degtinė užde
gus. Prisiėjo šaukti medi- 
kališkos pagelbos, kad jų 
gyvastis išgelbėjus.

čia randasi ir tokių šei
mynų, ką tankiai persiški-' 
ria. o vistik gerai sykiu gy
vena. Įspėkit, kaip tas gali 
būti.

Yra pas mumis ir "miela- 
širdingų" bobelių, kurios 
stengiasi išalkusius pasotin
ti. Jeigu jos nepames savo: 
šlykštaus darbo, tai apie 
jas pakalbėsiu kitą kartą.

Radiogradas.

("prakal-

SCRANTON, PA. 
Mirė keturi lietuviai.

3 d. sausio čia nusišovė 
Juozas Klevinskas. Priežas
tis saužudvstės nežinoma. 
Jisai buvo nevedęs ir vienas 
sau gyveno savo -stuboje. 
Prieš nusižudymą surašė 
ant popieros kam ir kiek 
buvo skolingas.

Velionis buvo pusėtinai 
apsišvietęs ir doras vaiki
nas, turėjo 38 metus am
žiaus, apie 19 metų išgyve
no Amerikoj. Paėjo iš Su
valkų rėdybos, Kalvarijos 
FVsknties. Paliko tėvą, vie
ną brolį ir dvi seseris. Li
kosi palaidotas ant lietuvių 
šv. Juozapo kapinių.

Taipgi nesenai mirė Jo-

elevatorium į mainas, eleva
torius krito 200 pėdų žemyn 
ir vienuolikos ten esančių 
žmonių ir kaulai pabirėjo, o 
Martinas Beliauskas tuo 
tarpu likosi gyvas. Mat, jis 

spėjo Įsikibti Į kokią ten ge-
ležį ir paliko kabantis. Pa-

žiaus ir Amerikoj išgyveno —Kaip tavo pavardė? — 
apie 28 metus. Nepaisant klausia kunigą^.
jos senatvės, ji buvo protin- —O kam tamstai mano 
ga, iškalbi ir sumani mote- pavardė reikalinga?—atsa- 
riškė. Tapo palaidota su kiau aš.
bažnytinėm apeigom ant 
lietuvių tautinių kapinių.

Lai būna visiems įniru
siems lengva ilsėtis šaltoj 
žemelėj!

Kačių Juozas,

Per pasku- sava mirčia ir savo namuo
se. Ant pabaigos savo gyve-j 
irimo buvo apsivedęs su nas-; 
le Minkeliene. Velionis Be-į

bažnytinėm apeigom ant t ko, ypač daug publikos buvo 
lietuviu tautiniu kapinių. Lietuvos Sūnų draugijos ba- 

Ketvirta mirė Rozalija i liuje. Kooperacijos ir Duk- 
Kubilienė. Ji sunkiai sirgo terų ir Sūnų draugijos ba- 
per pastaruosius šešis me-! liuose taipgi publikos buvo 
tus. Paliko vyrą Jurgį ir du į skaitlingai, 
sunu Kazimierą ir Andrių.! Kuomet .

Martinas Velionė turėjo 78 metus am- skaitlingai lankosi į balius, 
____ ’ _______ j tai man rodosi, kad balių

CAMBR1DGE. MASS. 

Kiškučiai.
i

žiemą progresyvių_________ _ šią
tapo palaidotas su į draugijų baliai puikiai pavy

!
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Kovo mėnesių

ŠITAS BLIUDAS
už 50 Leibelių

STANDARD IR CHALLENGE PIENŲ
Kiekviena gaspadinė reikalauja virtuvėj toki in
dą, kaip čia paveiksluotas, šis bliudas. kuri mes 
duodam visai dovanai už musą kondensuoto pie
ną leibelius. yra padarytas iš tyro kieto alumino, 
yra tokio sunkumo, kad duos ilgą patenkinanti 
patarnavimą, ir talpina tris kvortas. Jei esat tau-

x pi gaspadinė ir vartojat kondensuotą pieną, tad 
pirkit tik mus rūšis, nes jos duoda brangias do
vanas už savo leibelius.

SPECIALIS PASIŪLYMAS
Jei išrašysi šio apgarsinimo kuponą ir nuneš' ji • arčiausią 
dovanu krautuvę, žemiau nurodytais antrašais, arba pri
siusi mums, tai gausi Paveiksluotą Dovaną katalogą ir 
ypatingą dovaną kortą, kuri skaitysi? už 10 leibe.rą. Bus 
priimama tik viena tokia korta nuo vieno pirkėjo duodan
čio 40 ar daugiau leibelių. Bile musą Dovanu Krautuvė 
apmokės šitą kortą su b:le kitais leibcliais nuo šitų blė
simą. Jei Tamstų mieste nėra krautuvės apmokėjimui ši
tų leibelių ir Ypatingos'Dovanu kortos, tai prisiųsk jas 
mums, kartu su numeriu dovanos iš Paveiksluoto Dovaną 
Katalogo, ir mes ją prisiusime Jums be iškaščiu.

MUSŲ PREMIJŲ KRAUTUVĖ BOSTO
NE RANDASI PO NUMERIU

89 Friend St., arti Haymarket Sųuare 
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES 

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 Stotį su ar be leibelių apžiūrėti didelį ir gra
žų pasirinkimą visokių reikalingu 
nu, kurias galite gauti visai dykai

ir pagražinančią dova- 
už sutaupytus ieibelius.

3

(Lithuanian

K U P O N A 8

Data March 12. 1924

VARDAS
ANTRAŠAS

Kuomet publika šitaip

Įrengėjai turėtų ką-nors dau
giau duoti atsilankiusiems 

i apart šokių. Butų galima 
I surengti gerą programą.

* * ’

Taip atrodo, kad Cam- 
bridge’aus Lietuvių Koope
racijos nei peklos vartai ne
pergalės. Kiek čia bandymų 

■ buvo daryta Kooperaciją su- 
paraližuoti, bet visi nuėjo 
ant šuns uodegos. Maniau, 
kad dabar tai jau tikrai Ko- 

i operacijai bus galas, kuomet 
i ant jos pasimojo "Džiovas.” 
Bet ir tas atsimušė kaip Į 
mūrą. Kooperacija stiprė
ja, o "Džiovas" paliko tik
"Džiovelis,”

e » *

Kas neatsimena, kaip 
Brooklyno "Laisvė” šaukda
vo, kad "Keleivis” išdavikas,V M, įouavinac,

i išduodąs valdžiai komunis
tus. Tą savo šauksmą ”.Lais- 
į vė" pakartodavo kiekvieną 
i syki, kuomet tik "Keleivis" 
parašydavo ką nors apie ko- 
Įmunistų darbelius. Praslin- 
iko jau nemažai laiko ir pa- 
įsirodė, kad delei “Keleivio” 

"išdavystės" nei vienas iš 
(komunistų nepakliuvo į vai
zdžios rankas. Net patsai 
i keikūnų vadas Dėdelė atva
davęs gali ramiai sau "Ke
leivio” pašonėj keiktis ir jo- 
įkis pavojus jam negręsia. 
AYgi neveidmainingi buvo 
tie komunistu šukavimai 
apie "Keleivį”?

N’EW HAVEN, CONN. 
105 Temple Street, 
arti Crown St.
PROVIDENCE, R. I. 
49 Aborn Street. 
arti tYashington St.

A psi- 
mola
Tau
pyti 
šiuos

Lepe
lius

Borden’s Premium Co. Ine., 41 Hudson St., NA .C.

Šis kuponas turi būt perkeistas i 1-> dieną nuo 
virš paduotos datos, ant SpectaI Dovanu Kortos.

—Aš noriu surašyti visus 
lietuvius. Taipgi ir kokio 
esi tikėjimo?

—Tikėjimas tai yra mano 
privatiškas dalykas ir tams
tai apie tai nėra reikalo ži
noti—paaiškinaus aš jam. 

į Bet kunigužis vis kartojo 

įsavo, sakydamas, kad jis no
ris man pagelbėti, tik, girdi, 
pasakyk pavardę ir ar eini 
Į bažnyčią.

Aš griežtai atsakiau jam, 
jogei jokios pagelbos iš jo 
nereikalauju, nes kunigų pa- 
gelba man yra žinoma—tai 

j iškaulyti iš žmogaus pasku 
tini doleri.

—Tu esi paklydęs ir su 
tavim negalima susikalbėti 
—tarė kunigas.—O kur tavo 
burdingieriai? Gal tie yra 
katalikai?

—Aš jokių burdingierių 
nelaikau.

Kunigas pasikasęs pakau
ši žiuri pro duris i kamba
rį ir klausia:

—O kur tavo moteris? 
Ar ji eina i bažnyčią? Taip
gi matau tu turi ir vaikučių. 
Ar jie krikštyti? Nors jų 
duselių nepražudyk...

Nenorėdamas ilgiau su 
tuo dolerių gaudytoju gin
čytis, mandagiai paprašiau, 
kad jis apleistų mano stubą 
ir paliktų mane ramybėj^ 
Kadangi jis nenorėjo klau
syti ir vis tarškėjo savo is
toriją, tai paėmiau jagamas- 
telį už rankovės ir išvedžiau 

laukan. Darbininkas.

Tūli žmonės teiraujasi, 
kodėl vietos socialistai nieko

r. neveikia. Mat. socialistai ne
nori pastoti kelio "smarkiam 

; komunistų bu jojimui ir au
gimui.” Kuomet. komuniz
mas išaugs ir prinoks, .tuo
met pamatysime, kokius iš 
jo vaisius darbininkai gaus. 
Jeigu iš komunizmo darbi
ninkai gaus tik tiek naudos, 
kiek iš ožio pieno, tai tada 
prasidės socialistų darbuo
tė, į kurią bus Įtrauktos dar
bininku minios.

I 
i 
i

I

Kastas.

WATERBURY, CONN. 
Darbininkas išvarė kun. 

Vaškeli iš save stubos.
Dalykas dėjosi 30 d. sau- 

jsio, apie 8 vai. vakare. Man 
i beskaitant laikrašti kažin- 
kas pabeldė Į duris. .Vos 
spėjau priėjęs atidaryti dū
lis," kai pro mane spruko i 
Ividų du nepažįstami asme
nis. Vienas jų dėvėjo atbulą 
kainierių, kas davė mari su
prasti, kad tai yra kunigas,prasti, j<ad tai yra kunigas, 

I dolerių gaudytojas. Pasi- 
! žvalgė jis aplinkui ir atsidu
sęs atsisėdo už stalo. Mat, 
suprato "tėvelis,” kad čia 
laisvi žmonės gyvena, nes 
ant sienų nėra šventųjų pa
veikslų, nei kryžiaus. Bet

I

ROVVL, VV. VA.
Iš angliakasių gyvenimo.
Teko patėmyti "Keleivio” 

NN. 6 ir 7 paskelbimą iš 
Rcwl„- W. Va., kad ten reika
lingi. angliakasiai. Daugelis 
darbininkų, nežinodami an
gliakasių sanlygų toj apie-' 
iinkėj, beabejonės, patikės 
tam apskelbimui ir _ nuva
žiuos darbo jieškoti. žino
ma, už šitokių apskelbimų 
talpinimą laikrašti kaltinti 
negalima, nes laikraštis ne
žino tos ar kitos apielinkes 
darbo, sanlygų. Na, o tas 
lietuvis Katrunas, kuris pa
siuntė į laikraščius tą ap
skelbimą, beabejonės, gaus 
už tai nuo kompanijos geres
ni darbą.

Aš, kaipo angliakasis ir 
patyręs W. Va. angliakasiu 
sanlygas, taipgi žinąs Rowl 
apielinkę, noriu perspėti lie
tuvius angliakasius, i kad jie 
ten nevažiuotų, nes nuvažia
vę gali pasijusti apgautais.

Rov.-l randasi Williamson 
apskrity, kur 1921 metais 
siautė didelis angliakasių 
streikas. Beveik per du metu 
tose vietose angliakasiai uni- 
jistai buvo šaudomi iš maši
ninių kanuolių ir iš orlaivių 
ir daugelis streikierių tais 
metais nustojo savo gyvas
ties. Kadangi streikas tenai 
tapo sulaužytas, tai šiuo lai
ku anglies trustas dar la
biau išnaudoja savo vergus, 
negu prieš streiką. Kadangi 
angliakasiai bėga iš tų vie
tų, nes niekas nenori uždy
ką dirbti, todėl ten trūksta 
darbininkų.

Rowl, W. Va. angliaka
siai turi šitokias sanlygas 
(apie tai man rašo patsai 
Katrunas): kasyklos yra 
skebinės (neunijinės). Mo
kestis nuo karų (ne nuo to
nų, kaip tai yra unijinėse 
kasyklos^). Mokama po 9-5 
c. ir $1.35 už karą. Karas

i kunigui doleris yra lygiai Wr»stai sveria 2*/->tonų. 
j geras, ar ji duoda katalikas, lįnnois kasyklose angliaka- 
’ar laisvamanis. Todėl ir sJaj už toki karą gautų viršar laisvamanis. xoaei ir y“1 virs
(pradėjo "tėvelis" statyti dviejų dolerių. Illinois vals- 
kabliukus su tikslu ištraukti ttio.i. uioka už toną mašina 
jis manęs pinigų, štai koks prikibtos anglies 87i/2 c., tai 
(tarp mudrieju įvyko pasi- uz 2 ir pusę tonų pareitu 
kalbėjimas: ' ‘ $2,1815, r ” _

į iš manęs pinigu.

$2,1815, o Rowl, W. Va. gau-

na tik 95 c. Tai matot, koks 
didelis skirtumas kainose ir 
koks baisus darbininkų iš
naudojimas toj Katruno iš- 
garsintoj apielinkėj. Reto, 
ten laisvi žmonės arba uni- 
jistai yra baisiai persekioja
mi ir neapkenčiami. Aš pats 
tenai buvau nubaustas pini- 
giškai ir iš tos apielinkes iš
tremtas tik už aiškinimą 
darbininkams unijinių san- 
lygų ir prigulėjimą prie U. 
M. W. of A. unijos.

Visame Williamsono ap
skrity niekuomet nebuvo 
unijinių kasyklų. Nors ke
lintą kartų buvo bandoma 
organizuoti, • bet vis be pa
sekmių. Kai kurie unijos 
organizatoriai ir savo gyvas
tis tenai prarado.

Pasaulio Pilietis.

NEW BRITAIN, CONN. 
Biblijos studentų prakalbos.

Vasario 10 d., čia atsibuvo 
biblijos studentu prakalbos. 
Kalbėjo J. R. Muzikantas. 
Žmonių buvo susirinkę apie 
600.

M. Petruškevičius atidarė 
susirinkimą ir, paprašęs 
publiką ramiai užsilaikyti, 
perstatė jauną studentą dai
nuoti, kuris sudainavo reli
gišką dainą, akompenuojant 
pianu jaunai merginai.

Paskui tapo perstatytas 
kalbėti J. R. Muzikantas. 
Pirmiausia jis aiškino apie 
tai, ar gyvieji „ žmonės gali 
susikalbėti su numirusiais. 
Ir aiškiais išvedžiojimais 
studentas pvipavodė. kad su 
numirusiais susikalbėti ne
galima. O betgi, anot jo, 
katalikų kunigai ima iš 
žmonių pinigus už dūšias. 
Toliaus kalbėtojas privedė, 
kad kunigai tai tikrai susi- 
nešą su velniais. Kada žmo
gus numiršta, tai jo gimi
nės eina pas kunigą ir už
perka mišias už numirusio 
dūšią. Kunigas gavęs de
šimtinę arba ir daugiau, 
tuojaus siunčia telegramą Į 
pekla pas velnią, kad tokio 
ir tokio žmogaus dūšelė bu
tų paleista. Vadinasi, vel
nias ir kunigas varo bizni 
išvien. Velnias gaudo dū
šias, o kunigai ima pinigus 
jų išiiuosavimui.

Juokingi Muzikanto išve
džiojimai apie kunigų ir 
velnių biznį publikai mato
mai labai patiko, nes kada 
Muzikantas, baigdamas kal
bėti, užklausė publikos, ar ji 
norėtų, kad čia butų kitos 
biblistų prakalbos sureng
tos, tai beveik visa publika 
pakėlė rankas, kad nori.

Vasario 13 d. čia buvo 
prakalbos Lietuves universi
teto studentų, žmonių atsi
lankė apie 3()0. Aukų jie su- 
kolektavo apie 82 dol. Publi

ka ju prakalbomis buvo pa
tenkinta. Dzūkelis.

SOUTH NORMALE, CT. 
Bobos sumušė burdingieriy.

Pas vieną šeimyną gyveno 
burdingierius, kuris labai 
mėgdavo munšainą gerti. 
Karta tas-u burdingierius 
parėjo vėlai namo ir pradė
jo nešvariais žodžiais gas- 
padinę keikti. Gaspadinė 
atsikėlė iš lovos, nučiupo 
šluotą ir pradėjo burdingie- 
riu vanoti. Jai Į pageibą 
pribuvo ir kita boba ir bur- 
dingieriui Įtaisė tokią pirtį, 
kad jeigu Povilas Bicken 
nebūtų jo nuo bobų atgynęs, 
nežinia kaip butų su juo bu
vę. Išsprukęs iš bobų nagu 

burdingierius išbėgo ant 
gatvės policmano jieškoti, 
norėdams bobas suareštuot. 
Bet policmanas suareštavo 
jj pati ir teismas jį nubaudė 
už girtuokliavimą ir piktžo

džiavimą. N. H. A.

(Korespondencijų tąsų ant 5 pust)
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Valio, nordikų rasė!
(Feljetonėlis.)

daitč. raudonais skruostais, 
plačiai mėlynomis alumis, 
storais gelsvais plaukais, ra
maus inteligentinio budo. 
Jos kūno pastatams nieko 
netruko. Augustas, neturė
damas žemės, sunkiai vertė
si ir savo šeimos negalėjo iš
maitinti. Paaugusioms duk
terims teko svetimiems tar
nauti. Pirmus metus Sofija 
tarnavo už kambarinę Šiau
lių parapijoje, Ginkunų dva
re. vėliaus I.iepojuje vienam 
turtingam vokiečiui. Gabi 
iš mažumos. Sofija greitai 
pramoko vokiškai kalbėti. 
Miesto rūbai ir avalai darė 
ją tikra miestiete. Savo po
no rekomenduojama, ji gau
na tarnybą Vokietijoje pas 
Anhaltcerbskį, kunigaikštį 
Holštinijoje.

Bevaikė Rusijos carienė 
Elzbieta, norėdama užtik
rinti sostą Romanovų dinas
tijai. apskelbė, savo įpėdiniu 
tolimą giminaitį Holštinijos 
hercogą Petrą Uįrichą, ku
ris 1742 metais buvo pa
kviestas i Petrapilį. Prieš 
išvažiuodamas aplankė jis 
Anhaltcerbskį kunigaikštį 
ir tenai pamatė gražią tar
naitę Sofiją Svirpliutę. Ji 
iš kart jam labai patiko. 
Kalbino ją maloniai, paga
liau prisipažino norįs ją ves
ti. Jis atvykęs į Petrapilį 
išpildė duotąjį Svirplytei 
garbės žodį ir be didelių ce
remonijų susituokė su ja. 
Svirplytė. virsdama pravo
slave. gavo Katrynos vardą. 
Ji mokinosi rašto ir pirmas 
jos mokytojas buvo Derža- 
vinas. Staigiai mirus Pet
rui Ulrichui. jo žmona Kat- 
ryna buvo 1761 metais bir
želio 28 d. apšaukta Rusijos 
imperatore. Dabar jos pui
kybei nebuvo ribų. Visai ji 
užmiršo Lietuvą, kuri jai 
viešpataujant buvo prijung
ta prie Rusijos. Tarsi norė
dama paslėpti savo kilmę, 
Titkonių kaimą apgyvendi
no rusais, kurie ilgainiui vi
sai sulietuvėjo.

Po ilgo imperatorė Katry
na prisiminė savo jaunystės 
draugę Teresę Mikoliunaitę, 
paeinančią iš to paties kai
mo. kurią pasikvietė į Pet
rapilį. Tai buvo rami ir tvir
to budo kaimietė mergaitė. 
Sostinės gyvenimas ir nau
jos aplinkybės nedarė į Te
resę didelių jiermainų. Ko
kia ji atvažiavo, tokia ir pa
siliko. Mikoliunaitė, kaipo 
katalikė, uoliai lankė šv. 
Katrynos bažnyčią Nevskio 
prospekte. Eidavo ji ne tro
tuarais. bet gatvės viduriu 
pasikėlus sijoną. Carienės 
tarnai juokaudami sakyda
vo: "Teresė nori riešai pa
lodyti iš carienės gautą 
švenčių dovanoms apatinį." 
Po kurio laiko carienė nu
pirkusi netoli Teresės gimti
nės šono dvareli ir padova
nojo jai. šis dvarelis dabar 
Teresdvariu vadinasi. Dva
re buvo koplyčia ir kurį lai
ką kunigas gyveno. Jis gi
musius užrašydavo į Suba
čiaus bažnyčios knygas, pa
žymėdamas: "Baptisatus in 
Bedėsią filiali Teresdvoren- 
si."

Tai tiek apie Rusijos im

peratorę Katryną II, kurią 
rusai laikė dukterimi herco
go Anhaltcerbskio—

("Trimitas”)
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EKONOMINIAI BRUOŽAI.
Parakė A. Bach. Venta i* rtn> t kaltos.-------  ' ■ [
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dirbti 6 valandas, kad jis užsidirbtų savo 
pragyvenimui, kad atadirbtų savu jiegos 

verte. Jeigu gi darbininkas dirba daugiau, 
nekaip 6 vai., tai tas jojo virš 6 valandų 

darbas vadinasi pridedamasis darbas. To

kiu budu darbo diena susideda iš būtinojo 
(darbo jiegos vertė) darbo ir pradedamojo 
darbo.

Musu audinio fabrikantas samdo darbi

ninkus ir privalo užsimokėti jiems už kiek

vieną dieną jųjų jiegos vertę, t.y., jis kas

dien užmoka darbininkams tiktai už būti

nąjį darbą. (6 vai.). Jeigu darbininkai 

dirbtų kasdien po 6 vai., tai jie atadirbtų 

tiktai už savo pragyvenimą. Kapitalistas 

jokio pelno negautų. Tačiaus kapitalistas 

verčia darbininkus dirbti po 12 valandų 

kasdien. Tokiu budu jis gauna nuo darbi
ninkų kasdien po 6 valandas pridedamojo 

darbo, už kurį jis jiems nieko nemoka. 

Kiekvieną dieną darbininkai pirmųjų 6 va

landų metu (būtinasis darbas) atadirba 

savo darbo jiegos vertę (tai, ką jie gauna 

nuo kapitalisto, kaipo darbo užmokesnį), 

per kitas gi 6 valandas (pridedamasis dar
bas) jie gamina priaugamąją vertybę, už 
kurią fabrikantas jiems nieko nemoka. Ši

ta priaugamoji vertybė ir yra fabrikanto 
pelnas.

Vyrai, nenusiminkit. Mu- 
tauta kįla. "Trimitas” 

andai surado, kad abidvi bu
vusios Rusijos carienės Kat
rės (Ekaterinos) buvo gry- 
nų-gryniausio kraujo lietu
vės.

Dabar "Darbininkas" pra
neša. kad rusų didžiūnai 
Dostojevskis ir Saltykovas 
taipgi esą lietuviai. Net gar
susis rusų poetas Puškinas, 
kurio kilmę patįs rusai iš
veda iš juodveidžių, buvęs 
lietuvis.

"Vienybė’’ gi prirodė. kad 
musų tautai priguli ir pa
garsėjęs vokiečių filozofas 
Kantas. Dabar ji eina da 
toliaus ir prirodo. kad net 
anglu žodis "booze" paimtas 
iš lietuvių "buizos.”

Bet jeigu jau kelti savo 
tautą, tai kelti visus jos tur
tus. Reikia žinoti, kad Mas- 
sachusetts valstija nėra jo

kia Massachusetts, bet sta
čiai Musų čiužė. Gi valstija 
Utah yra iškraipyta lietuviš
koji Utė. Miestas Brookly- 
nas taipgi yra lietuviškas 

i vardas, nes paeina nuo žo

džių bruka ir klynas. Na, o 
kas gali užginčyt, kad Balti- 
morės miestas ne lietuviš
kos kilmės?

Taip, broliai ir tautiečiai.

I

i
pamokslo, tik klausyk, ką vigi tie daiktai, tai vis musų 

•, as sakau. Dusia negali ku\ tautos turtai, tik svetimtau- 
nui tarnauti, ba ji J ra ^ie_.čių pasisavinti. Jie pasisavi- 

—ivivo niuc, v<*x~ - _ • • i i ^0 VISUS R1USŲ !
ke, tai man patinka. Matyt, “° . 1^1 kūnas tV"'vyrus. didžiausius
kunigo Garmaus pamokslai į? du.slai r Z ~ 
ir tau pridavė dvasios šven- kunui.

Pirma tu man niekad! —Atleisk, tėve, bet as r 
ant amžių.” (vėl tavo pamokslą pertrauk- 
:1- i—j----- ‘siu. nes man čia daug kas 

neaišku. Jei kūnas yra ber
nas, o dusia jo gaspadinė, 
tai reiškia, kad visi kūno 
darbai yra dūšios sugalvoti 
ir sulyg jos noro išpildyti, 
ar ne tiesa?

—Šiur, Maike. ...

—Jeigu taip, tai reiškia, 
kad dūšia yra kalta už visus 
žmogaus darbus. Kuomet 
kunigas Macochas plėšė ste
buklingąjį panelės švenčiau
sios paveikslą Čenstakavoj,

—Maike, nepertrauk man—Tegul bus pagarbintas, i
’ Maike!

-Tegul bus ant amžių, ‘ as saxau. J/usia negali Ku-;tautos turtai svetimtau_ 
tėve. nui tarnauti, ba ji yra Die- ^ pasisavinti. Jie pasisavi-

—Ot, toks atsakymas, vai- ,\° dabs, o kūnas tiktai mo- no vjsus musų garsiuosius 

- -—o------------ - -- -vyrus. didžiausius musų
sluzyt, o ne dusia'mjesįus jr net ištisas valsti

jas. Pakol mes neturėjome 
h* savo katalikiškos valdžios ir 
’ ■ kunigo Purickio, tai mes ty

lėjome. Bet dabar garsus 
žmonės ir kiti musų garbin
gos tautos turtai, kaip antai 

buiza, reikalingi mums pa
tiems. Ir aš jums pasakysiu, 
'kad kuomet mes atsiimsime 
visa, kas mums priklauso, 
tai pas kitus nieko neliks, o 

i pas mus bus viskas: ir Puš
kinas, ir Kantas, ir Mickevi
čius, ir risi Dostojevskiai, 
(risi Saltykovai ir buiza; o 

jei geriau patyrinėsime, tai 
gali būt, kad ir Napoleonas 

■ pasirodys musų tautos žmo
gus buvęs, ir turkų Mahome
tas, ir kiniečių Budda—jes! 
Budda musų tautietis! Juk 
tai grynas lietuvių vardas. 
Juk kiekvienas geras ūki
ninkas Lietuvoj turi pasista

tęs savo šunims Budą.
Taigi, valio, musų tauta! 

Valio, nordikų rasė! Tau 
priklauso visas pasaulis!

Prof. Gnaiba.

tos. 
neatsakydavai 
Gerai darai. Maike, kad pra
dedi atvirsti prie tikėjimo. 
Dusią reikia gelbėti.

—Aš netikiu į dūšią.

—Maike, taip nesakyk.
Kožnas žmogus turi dūšią.

—Bet aš jos nejaučiu.-

—Jis negali jaust.

—Tai kaip galima žinot,
kad ji yra?

—Maike. tau da reikia nu
eit kelis kartus į bažnyčią, 
kad kunigas tau ekzortą at- 
skaitytų, ba tu esi da per- tai jis pildė savo dūšios no- 
daug velnių priėdęs.

—Aš tokio valgio niekad mas 
neragavau, tėve. j pusbroliui mirtį, tai jis irgi

-Maike, tu persižegnok, Į elgėsi sulyg savo dusios pa-j 
o aš tau pasakysiu pamoks-.liepimo, ar ne taip, tėve? 

lą. —Aš mislinu, kad taip.
—Kad tu, tėve, ne kuni- —Bet jeigu taip, tai kodėl

gas. , . . | .
—Ale aš einu kožną ne-'suomet yra baudžiamas ku- 

dėldienį bažnyčion ir kelis'nas? Padėkim, kada davai- 
pamokslus esu jau ant po-:ka negerai apie kunigėlį pa- 
meties išmokęs. Jes, vaike,'mislina. tai juk čia ne jos 
persižegnok.

—Apie ką gi tu nori man 
pamokslą sakyt, tėve?

—Apie dūšią.

—Gerai, tėve, gali varyt. 
Aš ir nesižegnojęs galiu pa
siklausyt.

—Ale nebus toks vožnas 
pamokslas, jei nesižegnosi.

—Jei gerai pasakysi, tai 
aš persižegnosiu ant galo, 
tėve.

—OIrait, Maike, aš esu 
soglasnas ant to. Taigi 
klausyk, o aš tau tuoj išklu- 
močvsiu, kas yra dusia. 
Žmogus, vaike, nėra tokia 
čysta dvasia, kaip, padėkim, 
aniuolai. Jis yra daugiau 
padabnas į pripustą pūslę. 
Pripusta pūslė susideda iš 
dviejų daiktų: vienas daik
tas yra pati pūslė, o kitas 
daiktas, tai oras, ką ją pri
pildo. Oro. vaike, negali 
matyt, ale visi žino, kad jis 
yra, ba mato, kad pūslė pil
na. Pradui k pūslę, oras pišš 
—ir išeis. Taip, vaike, yra ir 
su žmogum, žmogus 5rgi i 
susideda iš dviejų tinksų: 
vienas tinksas, tai jo kūnas, 
o kitas, tai dūšia. Dūšia v ra

.1 - - * - - I

’C. ra. Kuomet kunigas Delor- 
Kanadoj rengė savo

I

už dūšios prasikaltimą vi-
■ o 11 z\w\ 4- n i z-J r, , n wa

kūnas kaltas, bet dūšia, nes 
kūnas yra tiktai šmotas mo- 
ilio ir mislyt negali. O betgi 
j kada davatka per išpažintį 
pasako šitą nuodėmę savo 
kunigėliui, tai už bausmę jai 
liepia apeiti apie bažnyčią 
tris kartus nuogais keliais. 
Taigi pasakyk, tėve, ką čia 
kalti tos davatkos keliai?

—Maike, neužmiršk, kad 
aš esu vyčių vaisko genero- 
|las, o ne kunigas, todėl apie 
1 davatkų kelius daug neži
nau. -jei kunigas užduoda 

joms tokią pakutą. tai tur
but taip reikia, ba jis ant to 
yra mokslą ėjęs.

—Na. gerai, tėve, jei apie 
davatkas tu nenusimanai, 
tai gal pasakytum, kas pa
gundė katalikų kunigą Šmi
tą papjauti savo merginą 

anais metais New Yorke?

—Velnias.

—Bet kunigas Šmitas 

taipgi turėjo susidėti iš dvie

jų dalių. Tai kurią gi jo da- 

Ji velnias prie to darbo gun

dė: kūną ar dusią?

—Tu, Maike, nori čia ma

ne pagauti. Bet aš tau šito 
protinga esybė ir kūnas jai'klausimo dabar neatsaky- 
tarnauja taip kaip bernas' 
savo gaspadinci.

—0 kodėl nepasakyti ki
taip, tėve? Kodėl nepasakv- 
G, LJ 
kaipgaspadinė kunigui’

j
Įvairios žinios
DVI LIETUVĖS MOTERIS 

VALDĖ RUSIJĄ.
Rusijos imperatorės Kat

rynos I ir II, pasirodo, abi 
buvo paprastos lietuvės. 
Apie p'irmają patys rusai 
enciklopedijose taip rašė:

"Katryma Pirmoji, Rusi
jos imperatorė, viešpatavo 
nuo 1725 metų 18 sausio iki 
1727 metų 6 gegužės. Ji bu
vo Lietuvos ūkininko Samu- 
eliaus Skauronskio duktė, 

j Našlaite likusi gyveno pas 
pastorių Gliuką. Būdama 
16 metų amžiaus ištekėjo už 
švedų dragūno, kuris 1703 
metais buvo paimtas rusų 
nelasvėn. Petras Didysai 
paėmė Katryną pas save iš 
Menšikovo namų. Jų su-

! tuoktuvės buvo 19 vasario 
1712 metų. Petrui Didžia
jam mirus, Katryna buvo 
apskelbta Rusijos imperato
re. Ji valdė Rusiją du metu 
su viršum.”

O apie antrąją Katryną 
pasinaudosime Kultūros 
Muziejuje esamomis žinio
mis.

Katryna II paeina iš Vaš
kų parapijos, Titkonių kai
mo, neturtingo lietuvio Au
gusto Svirplio vyresnioji 
duktė Sofija. Ji buvo gan 
graži, kaip šeiva tiesi mer-

i 
į
i

'siu. Aš eisiu pirma pas kle- 

j boną apie tai pasiklausti.
J —Na, tai aš, tėve, nesi- 

t{kaddusia tarnauja k m, žegnosiu, nes tu da nemoki 

gerai pamokslą pd-akyti.

Aš eisiu pirma pas kle-

(Tąsa)
VL

PELNAS.
Pelno šaltinis.

Musų fabrikantas gavo 600 rublių už me
džiagą, kurios tikroji vertė 500 rublių. Jis 

nori pirkti mašiną—stakles, kurių vertė 
taip pat 500 rublių. Bet mašinų fabrikan
tas taip pat nori gauti daugiau, nekaip tik

rai verta jojo mašina—jis irgi nori gauti 

ne 500, bet 600 rublių. Musų medžiagų fab

rikantas pelnęs parduodamas medžiagą 

100 rublių brangiau, dabar priverstas juos 

prakišti, kadangi be audžiamosios mašinos 

jis negali būti. Tokiu budu mes matom, 
jog dėl maino neatsiranda naujos vertybės, 

mainas neteikia kapitalistui pelno. Tačiau 
medžiagų fabrikantas parduoda medžia

gas ir iš kur nors gauna ptelno. Kitaip jis 
tą savo darbą mestų arba butų ir nepradė

jęs jo.

Iš tikrųjų, kapitalistas parduodamas sa
vo prekes gauna pelno, bet tik ne iš parda

vimo (maino). Reiškia, pelnas turi atsiras

ti prieš pardavimą, pirmiau negu kad at

liekamas mainas. Bet kadangi pelnas (di
desnė prekių vertė) negali iš dangaus iš

kristi, tai reikia manyti, jog kapitalo pelnas 
atsiranda tiktai prekių gaminimo metu. Ki

tokios išeities nėra. Bet prekes gamina 

"darbo rankos’’ —darbininkai. Reiškia, tos 

pūslėtos rankos, tie vargdieniai ir krauna 
kapitalistams pelną. Pažiūrėsim, kaip tatai 

atsitinka.

Kapitalistas panorėjo įtaisyti audimo 
fabriką. Jis pastatė namus, parsigabeno 

reikalingų mašinų, nusipirko medvilnės 

(vatos). Bet jam dar reikalingos "darbo 
rankos.’’ Be "darbo rankų’’, kapitalistams 

ir saulė tamsi, nors jie ir kažin kiek maši

nų turėtų. Mes jau žinome, jog "darbo ran
kas,’’ lyginai kaip ir kitas prekes, galima 

samdytis rinkoje. Ten ir vyksta kapitalis

tas ir samdosi reikalingą jam skaičių dar
bininkų—perka "darbo rankas." Ką tatai 

reiškia? Reiškia, jog kapitalistas perka iš 

darbininkų jųjų darbo pajiegas, perka tam 

tikram laikui: vienai dienai, savaitei, mėne

siui ir t.t. Kiek jis jiems moka? Kadangi 
darbo pajiega pardavinėjama rinkoje, tai ji 
—prekė. O jeigu ji prekė, tai reiškia josios 

vertė pareina nuo darbo laiko, kuris reika
lingas josios pagaminimui.

Darbo pajiega, priešingai visoms kitoms 
prekėms, gaminama pačiam žmogaus kūne. 

Kad žmogus galėtų dirbti, t.y., kad jis turė

tų darbo pajiegų, jam reikalingas maistas, 
drabužiai, avalinė ir pastogė, gi visa tai 
įgyti reikalingas darbas. Reiškia, darbo 
pajiegos vertė saikuojama darbo kiekybe, 

kuri reikalinga būtinoms darbininko gyve
nimui reikmenoms pagaminti. Bet darbi
ninkas
Iinga visuomet. Mirus darbininkui baigiasi 

jojo darbo jiega. ir kapitalistas gali liktis 
be "darbo rankų." Reiškia darbininkas turi 

turėti įpėdinį, kuris patiektų kapitalistui 
darbo jiegą.

Delei to darbo jiegos vertė pareina nuo 

to, kiek reikia padėti darbo, kad pagamintų 
darbininko ir jojo šeimynos pragyvenimui 
būtiniausias reikmenas. Savo ir savo šei

mynos reikmenoms patenkinti darbininkas 

gauna darbo užmokesnį, kuris ir sudaro jo
jo darbo jiegos vertę. Tokiu budu kapitalis

tas, busimasis audimo fabriko savininkas, 

turi atiduoti, užmokėti darbininkams jųjų 
darbo jiegos vertę. Ką gi jis gaus už tai? 
Pririnkęs rinkoje darbininkų, jis veda juos 

savo fabrikan ir verčia ten dirbti. "Darbo 
rankos” pradeda gaminti jam visokias me

džiagas. Fabrikantas privalo užmokėti 
darbininkams jųjų darbo jiegos vertę už 

tam tikrą laiką ir už tai jis gauna darbinin

kų to pat laiko darbą.

Mes jau žinom, jog darbo pasiskirstymas 
didina darbo našumą, t.y., kiekvienas ga

mintojas pagamina, pavyzdžiui, per dieną 
daugiau produktų, nekaip jojo dienos gyve

nimui reikia. Kitais žodžiais, darbininkas 
pagamina per dieną daugiau vertybių, ne

kaip tos dienos jo darbo jiega verta. Jeigu 

darbininkui reikia dirbti per dieną 6 vai., 
tai šitos 6 darbo valandos vadinasi butinu 

darbu. Darbininkui būtinai reikalinga

■mirtingas, o darbo pajiega reika-

LEDU GADYNĖS.
Amerikos prof. Gregory 

nurodo į žemės atšalimo ir 
ledų pavojų musų žemei. 
Anot jo, ledai vėl užpulsią 
žemės paviršių. Kanados, 
Skandinavijos, Škotijos, An
glijos dalies, Azijos didelies 
dalies ir Sibiro kraštus le
dai visai nušluosią nuo že
mės paviršiaus. Šveicarija 
ir Amerikos pietinė dalis 
busiančios apdengtos ledu, 
šio pavojaus išvengsianti 
tik Australija. — - _ . _

Paskutinioji ledu gadynė frsavo reikalams—maistui, drabužiams ir t.t. 
buvusi prieš 20,000 metų. ...............................* ‘

Prieš minimą ledų gadynę 
buvę dar keli ledų užplūdi
mai uuo ašigalių.

Pavyzdys.

Imsim pavyzdį. Fabrikantas moka kiek- 

1 vienam darbininkui po 50 kap. Kiekvienas 

darbininkas gali išausti per dieną 10 met
rų audeklo. Audeklo metras pardavinėja

mas po 20 kap. Lai siūlai, reikailngi 1 met
rui, kainuoja 5 kap., o mašinos, trobesių už

laikymas ir t.t. taip pat kainuoja 5 kap., 
vienu žodžiu, audeklo metrui medžiaga kai

nuoja fabrikantui 10 kapeikų. Pradėjo dar
bininkas darbą ir per 6 valandas išaudė 5 

metrus audeklo. Kokią vertybę jis pagami

no? 5 metr. audeklo po 20 kap. kiekvienas 
kainuoja vieną rublį. Bet fabrikantui kai

nuoja metro medžiaga 10 kp., taigi visų 5 

metrų—50 kap. Taigi darbininkas per pusę 
dienos pagamino 50 kap. grynosios verty
bės.

Tiek pat kapitalistas moka darbininkui 

už jo dienos darbo jiegą (darbininko darbo 
mokestis 50 kap.). 6 valandos, kurias dar
bininkas dirbo, jam būtinas darbas; 50 kap. 

vertybė, kurią darbininkas pagamino,— 
jam būtina vertybė. Jei dabar darbininkas, 
atadirbęs sitas 6 vai., sustreikuotų, tai ka
pitalistas jokio pelno negautų. Jis išleido 

1 rublį (darbininkui 50 kap. ir medžiagai 
50 kap.) ir gautų 1 rublį. Bet darbininkas 
dirba dar 6 vai.—tai jojo pridedamasis dar

bas,—-ir per šį laiką pagamina dar 5 audek
lo metrus. Kokią dabar jis vertybę paga
mino? 5 metr. audeklo po 20 kap.—1 rublis. 

Atmetę 50 kap.—medžiagai ir kitokioms iš
laidoms—gausim grynų 50 kp. Darbinin
kas, dirbdamas pridedamąjį darbą, pagami

no priaugamosios vertybės 50 kap. šitos 
50 Kap. eina tiesiai į kapitalisto kišenių. 
Tai pelnas. Taigi, musų fabrikantas gau

na nuo kiekvieno darbininko per diena 50 
kap. priaugamosios vertybės arba pelno.

Dabar mums paaiškės, ko taip dažnai ka
pitalistai aimanuoja, girdi, esą "darbo ran
ki maža. Jiems darbo rankos reikalingos, 

kad daugiau priaugamosios vertybės, dau
giau pelno iš darbininkų išspaustų. Priau

gamosios yertybės dydis pareina: 1) nuo 
darbininkų skaičiaus, 2) nuo darbo dienos 
ilgumo ir 3) nuo darbo našumo. Juo dau

giau dirba pas kapitalistą darbininkų, juo 
daugiau kapitalistas gauna priaugamosios 

vertybės, juo didesnis jo pelnas. Juo ilges

nė darbo diena, tuo ilgiau tęsiasi prideda
masis darbas, tuo ir kapitalistas daugiau 

pi įaugamosios vertybės gauna. Jeigu mu
sų fabrikantui pasisektų kokiu nors budu 
priversti darbininkus dirbti 18 vai., tai 
kiekvienas darbininkas tuomet išaustų 15 

metrų audeklo, darbininko pridedamasis 
darbas tęstųsi ne 6, bet 12 valandų ir kapi

talistas gautų priaugamosios vertybės ne 

50 kap., bet visą rublį. Kuo didesnis darbo 

našumas, tuo trumpesnis kiekvieno darbi

ninko būtinasis darbas (t.y. savo pragyve

nimui) ir tuo ilgesnis pridedamasis darbas, 

kapitalistui tuo daugiau išeina priaugamo

sios vertybės.

(Toliau bus)
- • * — 1 4 I



KORESPONDENCIJOS.
VVATERBURY, CONN. 

Moteris nušovė savo vyrą.
Sausio 13 dieną įvyko tra

gedija italų šeimynoje. Mo
teris vardu Mary Mongillo 
užlaiko grosernę ant 2040 
North Main St. .Ji su savo 
vyru negyveno jau apie 7 
mėnesius. Tuojaus butų įvy
kęs juodviejų teismas delei 
persiskyrimo.

Bet jos vyras 13 dieną 
sausio, vakare, atėjo pas ją 
į krautuvę ir išsiėmęs brit- 
vą pradėjo ją piaustyti. Per
skrodė moterei nosį ir visą 
jos veidą, taipgi ir rankas 
suraižė. Pagaliaus, ant lai
mės, nulužo britva ir jis, ne
tekęs ginklo, matomai per
traukė savo žvėrišką darbą. 
O tuo tarpu moteris, nors ir 
supiaustyta ir visa kraujais 
paplukusi, pagrobė revolve
rį, kurį ji visados turėdavo 
prie savęs, ir paleido kelis 
šūvius i savo užpuoliką. Vie
nas šūvis pataikė į koją, o 
antras i vidurius. Vyras iš
bėgo laukan. Tada tapo duo
ta žinia policijai, kuri pribu
vus nugabeno moterį ligon
butin ir pradėjo jieškoti jos 
užpuoliko. Pagalios duota 
žinia policijos stotin. kad su
rastas vienas pašautas žmo
gus tūluose namuose. Kada 
atvežė ji ligonbutin, kur ir 
jo moteris radosi, tada paži
no, kad tai tas pats jos už
puolikas. Daktarai padarė 
jam operaciją ir išėmė ku- 
lipkas, bet manoma, kad ma
žai yra vilties jam pagyti. 
Tečiaus, jis vistiek dabar 
yra po areštu, ir jeigu pa- 
gys, tai bus teisiamas.

Vyras turi 40 metų am
žiaus, o moteris 24 metus. 
Jis ją vedė būdamas našliu. 
Jis turi apie 6 vaikus nuo sa
vo pirmos pačios, o su antra 
taipgi užgyveno keturis.

Vargdienis.

visi /katalikų garsus vyrai 
nusikraustė į dangų, o ant 
žemės jų nėra nei vieno. Gy
vendami danguje jie: nieko 
mums negali pagelbėti, to
dėl jie mums ir nesvarbus. 
.Mes gerbiame tik tokius vy
rus, kurie gyvena ant žemės 
ir dirba žmonijos gerovei. 
Mums yra gerbtini ypač tie 
mokslo vyrai, kurie kovoja 
už darbo žmonių reikalus'.

Berželis.

LAVVRENCE, MASS. 
Klcrų prakalbos.

Vasario 21 d. Romos kle
vai buvo surengę prakalbas 
savo dievnamy. Kadangi 
parapijonai gyrėsi, kad kal
bėsiąs labai mokytas žmo
gus, tai ir aš nuėjau pasi
klausyti. Nuėjęs į tą jų 
dievnamį radau porą tuzinų 
davatkų su vaikais ir kelis 
vyrus. Pirmiausia kalbėjo 
dievo agentas, kuris agitavo 
už savo bizni. Mat, jis ren
gia žiemos sezono pikniką 
ant savo kempės, kur Įžan
ga busianti 50 c. Girdi, indi- 
joniškom rogėm nuvažiuo
sim. pavalgysim, išsiger- 
sim ir voliosim viens kitą ir 
merginas po sniegą.

Vietiniam agentui pabai
gus pasakoti apie savo biz
nį. pasirodė prie altoriaus ir 
tasai jų garsus cibulizuotas 
kalbėtojas "daktaras" Pakš
tas. Jis pasisakė kalbėsiąs 
apie katalikų civilizaciją. 
Pirmiausia jis pradėjo kal
bėti, sakydamas: "Ar jus ži
not, kaip jus kenčiat, kaip 
jumis visi niekina, ant jūsų 
visi spiaudo. Cicilikai ir 
laisvamaniai sako, kad jus 
esat tamsunai, jie suka ra
tą iš jūsų, kaip davatka rą
žančių.” Davatkoms pasta
rieji "daktaro” žodžiai nela
bai patiko ir jos pradėjo 
raukytis. Kalbėtojas, tai 
pastebėjęs, bandė savo "klai
dą” atitaisyti, girdamas da
vatkas ir abelnai visus kata
likus. kad. girdi, visi išradė
jai, visi mokslo vyrai vis tai 
buvę katalikai. Pasižiūrėki
te. sako Pakštas, į tą knygą, 
kuri vadinasi šventųjų gyve
nimu. Tai buvo vis baisiai 
mokyti vyrai. Jie nenorėjo 
kapitalistams vergauti, to
dėl pradėjo miškuose gyven
ti. O labiausia mokytas bu
vo šventas Povilas, kurio 
kiekvienas žodis vieną sva

rą sveria. Mes, girdi, nei vy
žos jų nesame verti, nes jie 
yra šventi.

Sulyg Pakštu isei.,a. Kad

AKRON. OHIO. 
Naujienos.

Akrono gurnu dirbtuvėse 
darbininkai yra labai perse
kiojami ir skriaudžiami. 
Dirba daugiausia nuo štukų 
ir kadangi mokestis už dar
bą yra numušta, tai norint 
uždirbt nors ant skurdaus 
pragyvenimo, reikia labai 
sunkiai dirbti. Ypač yra 
skriaudžiami ir persekioja
mi ateiviai, Laikas butų 
darbininkams susiprasti ir 
susiorganizuoti, tuomet bu
tų galima apsiginti nuo 
skriaudų.

Vilnų kirpikas Janusas 
jau prasišalino iš Akrono. 
■Jis čia apkirpo' visus tuos, 
prie kurių tik priėjo. Nuo 
daugelio jis pasiskolino, pi
nigų, žadėdamas paskolą 
atiduot ant šv. Jurgio. Skoli
ninkai yra labai susirūpinę 
ir teiraujasi, kur dabar Jo
nušas gyvena.

Į Akroną nesenai pribuvo 
tūlas keistas vyras, kuris 
čia. kaip rodosi, dirbą šnipi
nėjimo darbą. Jis persista- 
to bolševiku ir vadina save 
Toniu, o pavardės niekam 
nesako. Myli gerti ir kazy- 
ruoti, o pasigėręs giriasi, 
kad ten kur gyvenęs; daug, 
galvų esąs nusukęs.J is 
stengiasi sužinoti, .kas išdir
ba ir pardavėja svaigalus ir 
sužinojęs tuojaus ' policiją 
užveda. Jis taipgi stengiasi 
sužinoti apie darbininkų vei
kimą. Lietuviai turėtu šito 
sutvėrimo apsisaugoti, ypač 
kad jis myli lysti prie sveti
mų moterų. Tš išžiuros jis 
panašus į kynietį. rudai bal
tos akys, pilkas veidas, apie 
5 pėdų 9 colių aukščio.

Kirminas.

IR ŠOKIAI
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RENGIA L1E1L V ĮŲ AMERIKOS L K. KLUBAS

PAJIEŠKOJIMAI'
dėdžių Vinco ir Juozo
Mariampolės apsk.. Jo- 
-Jąnaukcs kaimo; tur u

PUIKUS KONCERTAS

KELEIVIO” KALENDO
RIUS 1924 METAMS.

"Keleivio” Kalendorius 
1924 metams jau išėjo iš 
spaudos. Yra tai įdomiau- 
sis leidinys, koki tik Ameri
kos lietuviai yra turėję, 
štai iš eilės jo turinys: ■

1. 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 saules 
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 1921 
metais. Čia parodyta kiek
vieną mėnesį, 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.

1. Darbininkų kalendo
rius. čia surašyti visi svar
bus darbininkų gyvenime 
nuotikiai. Pavyzdžiui: kada 
panaikinta Amerikoje ver
gija? Kada prasidėjo rusų- 
japonų karas? Kada įvyko 
"Kruvinas Nedėldiėnis”? 
Kada revoliucionieriai nu
kirto galva Francuzųos ka
raliui Liudvikui X\ i -tam 

Kada buvo nukirsta galva 
Anglijos Kaluliui Karuliai

I-niam? Kada kunigai 
degino ant laužo italų filo
sofą Vanini? Kada jie su
degino mokslininką Bruną? 
Kada lietuvis studentas už
mušė Rusijos carą Alek
sandrą II-jį? Atsakymą i ši
tokius klausimus rasite ši
tam kalendoriuje.

5. Įdomus faktai apie že
mę. Čia tik gryno mokslo 
žinios. Jei nežinai, kaip yra 
didelė žemė, arba kas yra 
jos viduriuose, arba kiek 
mylių ant žemės užima van
duo, kiek sausžemis, koks 
yra aukščiausia kalnas, ko
kios giliausios jūrės, kiek iš
viso yra pasaulyje žmonių, 
—jei tų dalykų nežinai, tai 
šitam straipsnyje rasi visus 
faktus.

6. Kdiatas faktu apie sau
lę. Ar žinai, kaip didelė yra 
saulė, kaip ji toli nuo žemės, 
kiek žvakių šviesos ji duo
da ir kiek ji turi karščio? 
Jei nežinai, tai perskaitęs 
šitą straipsnį viską sužino
si.

7. Laiko palyginimas. Ar 
žinai, koks laikas būna Kau
ne, kuomet Ne\v Yorke laik-‘ 
rodis muša 12 dienos? Ar 
žinai, kelinta valanda būna 
tūo pačiu laiku Romoj, Bėr
ime, Paryžiuje, Petrogra
de? Je.i nežinai, lai čionai 
rasi visas informacijas, ir 
galėsi da kitam pasakyti.

8. Suvienytų Valstijų Val
džia. šitam skyriuje telpa 
įvairios informacijos apie 
šios šalies vyriausybės apa
ratą: kas yra prezidentas, 
kokie žmonės, sudaro minis- 
terių kabinetą, kiek yra 
Kongrese narių, kiek iš jų 
yra republikonu. kiek demo
kratų, kiek kitii partijų, ir 

Lt.
9. Pietų Amerikos valsty

bės. Ar žinai, kad Pietų 
Amerikoj yra 10 nepriklau
somu respublikų? Ar žinai, 
kaip jos vadinasi, kai jos di
delės ir kiek turi gyventojų? 
Jei nežinai, tai šitas straips
nis pasakys.

10. Kas yra Ku Klux Kla
nas? Čia rasi visą šitos or
ganizacijos istoriją.

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

tuves.
12. Kaip žmogus pradėjo 

oru lakioti. Istorinė apžval
ga nuo to laiko, kaip žmo
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.

14. Laikrodis. Garsaus ru
sų rašytojo Gorkio svajo
nės.

15. Kameleonas. Juokin
gas pasakojimas apie vieną 
Rusijos pristavą.

16. Kaimo žiburys. Apy
saka iš Lietuvos kaimiečių 
atbudimo.

Tai tik svarbesnieji "Ke
leivio’’ kalendoriaus raštai. 
Be to, kas čia paminėta, tel
pa daugybė gražių eilių ir 
kitokių pasiskaitymų.

Šitokį Kalendorių kiekvie
nas turėtų netiktai sau par
sitraukti, bet ir i Lietuvą 
savo namiškiams po vieną 

nUSlU^tl. -Jo kaliui ->U (.'rubli, 
bei "Keleiviu > ola1 
tiKiai
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. OUINBY COMPANY.

1 'ąjiokuą
Ktzevi ’-iu.

navo vaisė.. ________  ___
-v:ubą reikalą jums pranešti. Praš 
ts šauki i šiiM antrašu:

M ARĖ RADZEVIČIŪTĖ
’7: ' Brk-k Avv.. Scranton. Pa.

1 no Jokubąusko. apie 30 melų kaip 
Amerikoj; Kauno redybos. Raseinių 

į miesto. Jie natįs malonės atsisaukt'. 
; ąrt>ą žinantieji malonės pranešti, už 
j k? busiu dėkinga.
I Gendruta Stulgytė-Ambrazaitienė, 
į 170 Kings liingivay. Bridgeport, Ct.

1 ■>

Antano Žebrausko. Su-
I .ekečių vai., Vincentavo 

iu tau <varbų reikalą pvu- 
Prašau atsišaukti žemiau mi- 

adresu:
\ IN'. AS LAURINAITIS, 
Morris Court. S< ranto n. Pa.

Aš, Antanas ••Liga, jieškau brvi: r 
Kazio ir Prano Maigų, as norėliau 
su jais susižinoti, nes žadu važiuot į 
Lietuva. Kas apie juos žino, malonei- 
pranešti, arba pats lai atsišaukia.

ANTANAS M AK. A
330 10th St., Moundsville, TV. V

Koncerto pradžia 3 vai. po pietų, šokiai 7 vai. vak.

LABOR LYCEUM SALEJE
WILLOUGHBY AVENDE, BROOKLYN, N. Y.

uuoji publik 
rraži

Nepraleiskite šios progos, nes tai 
ių parengiant.

Togranie išpildyme dalyvaus:
Aii;() < ilOR \S IR OP EREI ĖS KRAIGUOS CilORAS. 
Taipgi i'. Stankūną-. M. česiia v lėlutė ir P. Morkus, v ui 
pasižymejy gerais L ūsais dainininkai. K. A'kočiutė šoki
kė. Gena'.aite ir Ju';..na Spurgiutčs iš Port Jefferson ge- 

išsilavinę muzik >je grieš smuiką ir skambins piano 
ir duetą.

MUZIKA V. RETIKEVK1AUS
ĮŽANGA 50 ir 75c.

ir. visus kviečia L. A. U. K. KOMITETAS

1‘i'jieška’: savo giminių iš tėvo pu
sė-. Jie paeina is Nendrinių kaimo, 
Pi!viskiu Įiaap. Suvalkų rėdyk s- 
Mal r.ė,.it atsišaukti ant šio adreso: 

JOS KRIŠČIŪNAS 
Bok 128, Tovey, iii.

Pajieškau Maniorios Lendraitės 
sesers Jono Lendraičių, kuri ant >ie'; 
žinoma, gyvena I.avvrence. Mass. .Jei 
brolis Jonas I.er.draitis yra mirys 2' 
d. lapkričio, 1923 ’n. ir jo via likęs 

ūkia greit 
kas jai priklauso. Jo- 

paeina iš Lietuvos 
parapijos. Patvardzių 
STANEVICIA (121

_ . 'n.
turtas. *ad sesuo lai atsi: 
ir atsiima tai. 
nas Lendraites 
Skirsnemunio 
kaimo. K.
2700 E. Madison st. Phiiadelphia, Pa.

j
= ■ - ...................................n-r-.-----------------------------------------5
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b

Petro ir Antano 
I’-tro, Aleksand- 
Emilijos Užni.*- 

Seniaus gyve.u> 
c juos žino, m .- 

JYJitS 1*11 J-
svarbią žinią i>

Pajieškau brolių 
Špakauskn; dėdžių 
rv. Jono L’žniežių: 
žaites-lhkelienės. 
Clucągoje. Kas api- 
onės pranešti arba 

.<ia; turiu svarbia žinią is Lietuvos, 
VLADAS ŠI'AKAUSKAS

82 Cot'agc Si., \Vcst Ly.in, Mas.-.

Pajieškau savo dėdės Mateušo Šar- 
j valio.
N. Y.

I ;ia iš 
kau
nčs. girdėjau gyvena ManchesU r, 
Conr.. Kas apieją žinote, meldžiu 

J man pranešti, už Ka busiu dėkinga 
ANNA I.. B1CKEN

13 Moti Ave_ Nor«alk. Conn.

Pirmiau jis gyveno Brooklyn. 
ir dirbo prie kriaučių. Jis paci- 
Suvalkų redybos. Taipgi pajieš- 
• »r.os šukevičiukės-Kjaminskie- 

girdėjau gyvena
Kas apittją žinote.

j
|

Pnjie.škau <avo 2 pusbrolių Vlado- 
ir Vinco 1’šaLgąuskų, paeinančių 
Kupiškiu kaimo, Radviliškio vai: 
šitiuliu -ip.-ki ičio. Prieš: karą, gyveno 

I.'itctiltur.g, Mass.? Meidsiu atsi- 
.-aukti ar kas apie juos žino prašau

; praįrėžti: nes. turiu svarbų 'reikals. 
■ JiK-zanąs 1'šaįgausim.--. Keistučio gal.

Nr. 27. Radviliškis, Šiaulių apsk
LITHUAN1A

LS

Pajieškau Juozo Snaukstos, Taura
gės ąp.-k. ................... ..
parap. 23 metai
Taipgi pajieškau

!Juozo GiiKŠų
košiau-. Kas apie juos žinot, malonė- 

i kit pranešti arba patįs lai atsišaukiu, 
via svarbus reikalas.

HELENA LUKAITIS
!->lo AVvod St.. Philadeiphia. Pa.

Paulaiėią kaimo, Sviekįncs 
kaip iš Lietuves, 
pusbrolių Petro ;r 

ir švogerio Juozo Lj-

Aš. Juozapas Lukošius, pajieškau 
savo brolio Antano Lukošiaus ir pus
brolių, ir pusseserų bei pažįstamų. 
Malonėkit a- 
bų reikalą 
žinot. malonėkit pranešti
-u:

pusseserų
.įsišaukti, nes turiu svar- 
prie jusu. Kas apie juos 

".iuo ar.tra- 
-J. LUKOŠIUS (l-'i 

(b) Alarry St. North.
Hamilton Ontario, Canada.

Pajieškau šių ypatų: Valterio Drs- 
konsko, gyveno 209 So. Main St.. 
Shenancoah. Pa.; A'it.co Miehalausko. 
P. O. Box 799. Thompsonville. Conn.; 
Jos (luditus. Giiberton. Pa.; -los Ku- 
neviėia. gyveno 505 V,. ūlst St., \ev; 
York. Kas apie juos malonės
pranešti, arba-natis lai at-i.-uuka.

-JULIUS SAN CKaS_ ir_'r 
7.) Gold St.. Krooklyn, N. Y.

■

Pajieškau brolio Petro Mockevi
čiaus, Kunčiunų kaimo. Beržininkų 
va’.. Seinų apskrities. Paskutiniu lai
ku gyveno Mahąnoy City, Pa. ir \is 
inidav<|. ‘'Keleivį.'.’ Dabar nežinau kur 
jis randasi. Ji$. patt? Iii atsišaukia 
arba kas apie',.'jį žinot, malonėkite 
pranešti, res turiu labai svarbu rei
kalą. JUOZAS MOCKEVIČIUS '12) 

114(1 E. 7Gth St., Clcveland. Ohio

REIKALINGI DARBININKAI
Prie furnio darbi’, darymui alumico.
Nuolatinis darbas, nėra josiu nesusipratimų su darbinin
kais. • b
8 valandos darbo. 56 valandos Į sąvaitę.

valandą ir bonus.
turi būt geros sveikatos, tarpe 20 ir 15 metu 
burdas su jūsų tautiečiais.
urbti rašyk

ALI-MINTAI COMPANY OF AMER1CA 
Massena, St. Lawrence Co., N. Y

50c. i 
Vyrai 
(j eras 
Ateik

LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJU! 
DRAUGYSTĖ. AVAUKEGAN, ILL. ' 

Valdyba:
l'irniinirkas Vincentas Gabris. 

‘72:> .McAHist -r Avė:, AVaukegan, III. i 
v l’ageibiuinkąą Karolis Diniša, 
71či Sth St.: AVaukegan, Ui.

‘ Užrašu rast Konstantine Tautvaiš, 
J218 So. I.incoln St.. N. Chicago, III.

Turtu rast. Antanas Salucka, 
ž-10 Sth St.. AVaukegan, Iii; <
c Iždininkas Kazimieras A’ąitekunas, 
,<2G Sth St.. AVaukegan., Iii.
. Tząlo . globėjai: -Jurgis. IT-trąijis,/. . .1 
967 SO- -Gckson St., AVaukegan. ifl.'t i.

Kristopas Pačiuiis.
Š32 So. 1‘resi'ott St. AAYtukegąn, III..

Knygiai: Am Braziūnas.
8-19 So. I.incoln St.. AVaukegan, UL; j 
Juozapas Lir.gevičia,

1110 I’orter St.. AVaukegan, Ui. j 
Maršalkos: Andrius Delkus.

1032 S. Victoria St. N. Chicago, 111.; ' 
Jonas Jokūbaitis,

•17 Picidilly Court, AVaukegan, III.
Susirinkimai atsibuna paskutinį ne- 

dė’dieni kiekvieno mėnesio. 1 valanda 
po pietų, Liuosybės Svetainėj, AVau
kegan. III.

f

Parsiduoda Balandžiai. :
* i ■-j ■*

Lietuviški, su 
šukom, versli* 

■ ui ai balandžiai 
visokių sparvų^ 
Ant orderio pri- 
siunčiu i visąja 
dalisl. Amerikoj. 
Šu ; ■’ždėjausirnji 
irašykif Ikišku^

7 ' o * z •
GEORGE HENDOltUTki

20 M ilsoji St., VVaterbury, Coait.

Kas Padare Dievus?
Knyga su 11-ka Dievų paveikslų. 

<i s Dievu Sunai; trįs Panelės šv. 
Pievų Motvnos. Kiekvienas Dievas 
giriasi, kad jis visą svietą, dangų ir 
žemę sutverė ir patsai save pasidarė 
iš niekų. Kaina ....................................25c.

I’ASIK ALBRJl.MAS VELNIO SU 
DIEVU.

Knyga su In-ka šventraščio t>a- 
vcikshi; paveik.-iai yra labai įdomus. 
Knyga 5x8, 32 pus<.............................. 2oc.

BIBLIJA RIEŠUČIO KEVALE.
Knyga su 3i-niais paveikslais šven

to rast- Biblijos. Taipgi 10-šimt pa
veikslų Dievo patriiarkų-draugų. 
Knyga 5x8, 85 pusi, kaina............ Jtlc.
5 egz. duodasi už 
tik ant trumpo laiko. Persiuntimo lė
šas aš 
per

i | 
i 
į 
I 
I 
I
! Aš. Barbora Butkienė, pajieškau j 
I Antano Norvaišo ir -leno Gedvilo.'-.; 
'Abudu piimiaus gyveno Gary, ln;i. 
i Dabar nežinau kur randasi. As esu 
nesenai atvažiavusi iš Lietuvos ir tu
riu labai svarbą reikalą. Jie patįs te
gu! atsišaukia, arba kas apie juo., ži
no, malonėkite pranešti, už ką bisi.i 
dėkinga. BARBORA BUTKIENĖ 

1'586 Grahain St.. Detroit. Mich. (12
i

Aš. Agnieška česnavičaitė. iš Iiiti- 
: knr.ų. Garliavos vai., pajieškau gimi
naičių-pa žūstamu is savo krašto. Aš 

nesenai esu atk'.iiavus iš Lietuvos. 
?•< <iziu atsišaukti, o as daug papa- 
-akesiu apie tą musų kares nuteriot i 

j;rasteli. AGNĖS č ESNOVJCH
210 Mendota St. N.S. Pittsburgh, La i

Aš. Petras Černius, pajieškau 
vo draugu: Jono V’.sniausko. Kazi
miero Dapšio, Povilo Petrulio ir And
riaus Gumausko. Pirmiau jie gyve..u 
Rochestery. <> daliar nežinau kur j’c 
\ ra. Malonėkite atsišaukti šiuo adi -‘- 
-i:: PETRAS CHARNUS
21 18 E. Kirby Avė- Detroit, Mich.

a

Pajieškau brolio Napoleono Vaite
kūno. Paeina iš Likalaukių kaimo. 
Kupiškio vai.. Panevėžio apskrities. 
Pradžioj lapkričio. 1923 n:.tų. girdė
jau buvo c-o AVcst Pitisfieid Station. 
Mass. Prašau jo paties atsišaukti ar
ba žinančiu pranešti, nes turiu labai 
svarbiu rcii alų iš Lietuvos. (12) 

MOTIEJUS \ AITEKUNAS 
4Ū7 Grand St., Brooklyn. N. Y.

a n

APSIVEDIMAI t

As, Marcelė Sneyder. pajieškau 
savo vyro .Juozo Sneyder. kuris ap
leido mane jau du metai iš Ph moutn. 
l'a. Jis išvažiavo su KazJausk:.enš« 
uotina i Mest Vi’arinia ir dabar ne

žinote, 
bus iu

i

'iriau kur būna. Kas apie jį 
meldžiu man pranešti, už. k? 
.abai dėkinga.

MRS. M. SNEYDER
:;G2 V.’. 17th St., Ne v.- York.

merginos arba našle.-, 
gyventi ant farmos 

M 20 metų ir ne- 
Aš turiu 31 metus. My- 

ant farmos alsišaukit 
ir savo paveikslą, kuri 

pareikalavimo gražinsiu
T. J. STULGIS

R 1. Bos 113. Sparta. Mich.

Pajieškau 
kuri sutiktų 
(u'.iėsi. ne jaunesnes 
senesnė 32. '
linėios gyvent

! prisitisdamos 
ant

RAŠO meiliškus straipsnius 
RAŠO Juokus

DEDA daug merginų paveikslų 
VEDA apsivedimo Skyrių

Atskira kopija 15c.. užsieny 20c.
‘Piršlys”

lj.'i So. Dearborn St.. lt. 1021 
Chicago. 11). (10)

5»c.
$1.00. šita kaina

apmokėsiu. Pinigus siųskit 
Moru v Oorder arba American 
•ss. (-)

S

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

Jau Išėjo Iš Spaudos
N Y.

Pajic.-kau šyogei ;o Benedikto Kaus- 
ero. Panevėžio apsk.. Smilgių purap., 
Jeniunų kaimo. Taipgi pajieškau dė
lės Kazimiero Graž.ausko. Smilgių 
parapijos. Paikių kaimo. 38 metai 
kaip Amerikoj, gyvena Ncw Yori.e. 
-leidžiu atsišaukti, turiu svarbų rei

kalą.
Mrs. in’anina Andriškcviėienė

(Veriga)
Box 43, Scitico, Conn.

Pajieškau apsivediniui vaikino arba 
našlio, tarne 20 ir l'j meti?. Aš esu 
mergina 30 metu

MIKALINA DAUGSIS 
Paviliona Eila 43 

LIPOIA. LATAVIA

Pajieškau apsivco'imui merginos, 
tarpe 25 ir 30 metu amžiaus, be skir
tumo tikėjimo. Aš esu 30 metų. Kat
ra norit su manim susipaži’nti. malo
nėkite prisiiisti savo paveikslą. S. P. 
221fi TTamilton avė. Clcveland. Ohio.

Pajieškau pusbrolio Andriaus Lu
bino. 1918 m. gyveno Detroit, Mieli. 
Ii.- pats lai atsišaukia arba kas apie 

ž.ino. malonės pranešti, šiuo adresu- 
.MARTINAS UAPŠYS 

Gailiškių kaimo,
Ilakių valse., Mažeikių apsk 

LITUUANIA.

ii !f

apsivedimui merginės 
larpe 25 ir 35 metų; aš 
30 metų. Su pirmu lais- 
prisiųst paveikslą, kur; 
grąžinsiu kiekvienai.

TONYGED.MAN 112
258 E. Ist St.. Los Angeles, Calif.

Pajieškau 
arba našlės, 
esu vaikinus 
ku malonės 
pa reikalavus

Pajieškau pusseserės Barboros Le- 
kaites. Paglunčs sodos. Batakių para
pijos. Tauragės apsk.. ir Stasės Skro- 
deniukės. Kundročių sodos, Skaudvi
lės parap. Kas apie jas žino malonės 
pranešti, arba pačios malonės at-i- 
šaukti. J L I JONĄ ŠELMONIUKĖ 

l<i2O No. Sth SU. Clinton, Ind.

Pajieškau Agnė.- Gieraiciukės, Bu
kauskų kaimo. Gudelių vaisė.. Ma- 
riampolūs apsk. Pirmiau gyveno An- 
sonia. Conn. Malones atsišaukti arba 
kas apie ją žino teiksis pranešti.
P. B. 88 II I-'alcon Avė., Detroit, Mich.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Minkštu gėrimų ir Truktų kraut 
•Cc ir Sode.- darymo fabrikas. 1 Lii<- 
uad earboreter, 2 croivn ma-mos, 
troka* ir visi reikalingi daiktai dęl 
dirbtuvės. Apgyventa vieta lietuviais 
ir lenkais: randu pigi mėnesiu: • ■> 
doleriai. Priežastis pardavimo—einu 

kitan bizniu. ....... .
NASHCA BOTTI.ING «. Iltį II (O 

56 High SI.. Nashua, N. H. >11 •

L ž scenos

(’iiinu Opium dienose

KNYGA

Prasižengimas prieš šeštą 
prisakymą

arba

SVETIMOTERYSTE
Parašė A. Puida

Stebėtinai aiškiai ir atvirai 
aprašyta svetimoterystė. Su 
daugybe žingeidžių paveikslų.

ši knyga viršija visas lyties 
mokslo' ir baltosios vergijos 
knygas. Pritaikinta tik suaugu
siems. vaikams nebus pardavi
nėjama.

T’ajieškau brolienės. Barboros Rut- 
gaitės-Gotautienės. Girdėjau, kad gy
vena Chiea-roj. Taipgi jieškau drau
ges Onos Tervainienės, girdėjau, kadi 
ji gv 
Čio:

K

Tervaimenės, girdėjau, kad, 
vena Neiv Yorke. Malonėkite pa-j 
atsišaukti arba kas

■. ■ i
LL KOSIU i1, v -AiNAUSKIENi 
? !'< ot, Ma-u

REIK ALINGA MERGINA v'irel 
žinot ir.alo- bėjinitii prie at Ino nani uaruo. (e 

i ra vieta. Rašyki
MŲ-’ lt)

REIKALAVIMAI

KAINA .$2.50
IŠLEIDO

INTERNATIONAL PUBLISB. 
COMPANY

77 E. SEVENTH ST., 
CHICAGO, ILL.
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Sveikatos Kampelis.
MOKSI.O KANKINIAI
Suvienytu Valstijų Viešos 

Sveikatos' Biuras VVashing- 
tone sako, jog visame kraš
te, ligonbučiuose ir labora
torijose, didžiuose miestuose 
ir toli nuo civilizacijos cent
ru yra visa eilė darbininkų, 
kurie pašventė savo gyvastį 
pagerinimui žmonių sveika- 

• tos, dirbdami ir jieškodami 
būdų išnaikinti ir sulaikyti 
ligas, kad šis pasaulis galėtų 
būti sveikesnė ir linksmesne 
gyvenimo vieta.

šiame straipsnyje norime 
kreipti žmonių atydą ne į 
nelinksmus faktus apie ligas, 
bet pasakyti jiems keletą 
faktų apie mokslo kanki
nius, kad žmonės dauginus 
galėtų įvertinti tų brangių 
veikėjų darbus, kad galėtų 
gerinus suprasti ir įkainuoti 
jų pasišventimą ir apsipa- 
žinti ?u pastangomis, kurios 
buvo padėtos kovoje su di
džiausiu žmonijos priešu— 
ligomis.

Viena iš pirmųjų ir aiš
kiausių medicinos tyrinėji
mo tragedijų, kuri visiems 
yra žinema. buvo surišta su 
išradimu, jog geltonasis 
drugys yra uodų nešioja
mas/ Pabaigoje Ispsnų-A- 

merikos karo, keturi gydy
tojai pasirįžo surasti tos li
gos tikrą priežastį. Tie ke
turi gydytojai suprato, kad 
jeigu butų galima surasti, 
kaip geltonasis drugys yra 
platinamas, tuomet jis gali
ma butų išnaikinti ir iš mu
sų tropiškų ir pusiau tropiš
kų šalių.

•Jie pradėjo visą eilę nuo
dugnių ir pavojingų ištyri
nėjimų, pirmiausia ant sa
vęs, ir vėliaus ant liuosnorių 
darbininkų. Buvo žinoma, 
ka-d malerijos liga, kurios 
vardas yra ”elephantiasis.” 
yra uodų nešama. Ir pasi
remiant ištyrinėjimais to
kių vyrų, kaip Finley ir 
Henry R. Carter, į 
prie išvedimo, kad gal ir 
geltonąjį drugį uodai neša. 
Tie vyrai pradėjo savo išty
rinėjimus leisdami uodams 
juos įkąsti. Uodai juos Įkan
do ir užkrėtė geltonuoju 
drugiu. Dr. Carroll pirmas 
sunkiai apsirgo ta liga. Dr. 
Lazear labai greitai apsirgo 
geltonuoju drugiu nuo uodo 
Įkandimo ir po kelių dienų 
vėliaus mirė nuo klejojimo 
ir juodo vėmimo. Kuomet 
Dr. Carroll pasveiko, buvo 
pareikalauta liuosnorių, ir 
suvirs 20 žmonių sutiko tęs
ti ištyrinėjimus. Jie buvo 
pasirengę mirti, jeigu reika-’ 
las butu, dėl patobulinimo 
mokslo ir žmonijos gerovės. 
Suvirs 
liuosnorių sirgo geltonuoju Kitas gydvtoja 
drugiu. Tarp tų, kurie mirė nėjo škarlati”~ 
tuose ištyrinėjimuose, buvo tas ir numirė, 
armijos slaugė, Clara Maas .Amerikos gydytojas 
iš East Orar.ge. N. J.

Buvo laikai, kuomet šilti- alkoje numirė. Dvi moteris, 
nė buvo viena iš pasaulio nesenai, tyrinėdamos užkre- 
baisiausių ligų—ir net šio
mis dienomis yra i___
šalių, kur žmonės nuo tos Ii- Visoki pavojai 
gos kenčia, 
žius niekas 
šiltinė buvo nešama. Prieš

2

1

t

<

t

<

I

1

1

v ra
dėl
šis
per 
ku-

darbo, kurie miršta, vardai 
iškaityti prie surašo mok- 

:slo kankinių. Darbas kas
dien eina, pakol žmonija ap
sipažins ir žinos geriausiu^ 
budus kovoti su visomis li- 

B.I..LS.

, ...

PRIESKONIAI IR S\ El- 
KATA.

Nors prieskoniai (laukely
je atsilikimų yra nesveika
tos šakiniu, bet visgi pa
prastai juos mėgstame, ir 
ypatingai pipirų reikalau
jame įvairiuose valgiuose. 
Pipirai ir kiti prieskoniai 
priduoda apetitą ir net dair: 
piigelbsti maisto suvirsi.i- 
nime. Ypatingai imbiras 
Į ageib<ti virškinimo a> : - 
: alums atlikti savo darbą.

šiituose kraštuose, ir šioj 
šaly, laike vasaros karščiu 
apetitas žymiai nupuola, ir 
jeigu gamta nepristatytų 
mums įvairių prismokų, ku
rie paakstina apetitą, tai 
nekartą turėtume yidurią 

Jeigu giliau pa
tai patėmysime, 
taip yra sutvar- 

kraštuose, kur 
maistas yra prastesnis, ten 

ug daugiaus ir įvairesnių

j Gydytojai nepatenkinti 
: ėjimais. Spėti, kaip liga 
;■ ra perduc i-ma ir kaip ge- 
: iausia ta ligą gydyti, nepa- 
‘ tnka. Gydytojai turi žino- 
t kaip vi-okic medicinos iš- 
i rinėjimai turi būti pada
ryti. Tie. kurie laboratori- 
j se dirba, niekuomet nesu- 
: oja stebėtus iš skaitliai!? 
■ .noniti. kurie visuomet 
• .įsirengę tapti aukomis 

•okslišku ištyrinėjir.ių. 
■ktas bus o parodytas 
tyrinėjimą influenzos.

vedė Viešos Sveikatos 
’uras ir Laivyno Departa- 
ento Medikaiiškas Biuras 
j 1918 metų žiemą. fu(v 
’ku keli gydytojai praleido 
•rias savaite.' tyrinėdami 
fhienzą ant L’allups salos, 
•toli Bostono. Buvo reika- 
;ga padaryti kelis bandv- 
us ir buvo pareikalauta gedimą, 
icsnoiių. Apart gydytojų, 
vyrai iš laivyno stočių pa- ; 

lavė ištyrinėjimui. Prieš 1 
jiems buvo pa-

ie pavoju ir kad dau, —o------- ---- ..
s. ; rieskonių randasi, 

šiltesniam krašte priesko
niai mažai blėdies gali at
nešti inkstams ir kepenims, 

stiprumas 
beprakai- 
pirmiau. 

kstus arba

i priėmimą 
įkyta ap 
d atiduoda 
lame ištyrinėjime 
as faktas buvo, 
ienas i

Kuomet tas isty 
uvo vestas Bostone, 
upė gydytojų tyrinėjo in- 
uenzą ant Angel Salos ne> 
Ji San Francisco. ir ten ke- 
vyrai iš laivyno stoties- 

uosnoriai pagelbėjo.

Apart didelių grupių 
uosnorių yra ir daug ma- 
snių ištyrinėjimų, kurie 

’ayo vesti per visą šalį at
arų asmenų. Tiems ištyri- 
jjimams niekuomet ne
tiksią žmonių. Tas parodo, 
id žmonija nėr tokia pavy- 
ir vien apie save nemąsto, 

aip daugelis žmonių tiki, 
arba moteris

y rastis, 
geria u- 
kad nei 

u vyrų nemirė.

i nei ima s 
kita

t‘

mąstysime, 
kad gamta 
k-iusi. kad

nes prieskonių 
su odos pagelba 
mojant dingsta 
negu pasiekia inl 
kepenis.

Nors mes visi reikalauja
me prieskonių įvairiuose 
valgiuose, bet patartina var- 
itoii juos tik tada, kada pri
sieina daugiau prakaituoti. 
Todėl vasarą galima vartoti 
daugiau prieskonių, o žiemą 
nuo jų kiek susilaikyti.

i

PATRŪKIMAS IR KYLA.
Apie šiuos du susižeidimu 

kalbame čia todėl, kad tai 
y ra paprasti apsireiškimai 
nuo persidirbimo.

Pas žmogų yra silpnos t 
; apatinėj daly pilvo 

abiejose pusėse ir kuomet 
prieita • ad pasaulis ištikro turi šir;{didelis raumenų įtempimas 

- - ( j. uzstabdo kvėpavimą, krūti
nio metais buvo vedami nės !^rklodas visuomet ver-' 

i-tyrinėjimai Mississippi val-'S]a dal? zar!n-1 lauk šias 
•••ijoj. kad suradus "peilair-silpnas vietas. Nuo to irj 
t os” priežastį. Vienuolika-at;:irand.a Patrūkimas arba , 
\vru liuosnoriai pasidavė iš-1 kYb- S1° atsitikimo praša- 
tyrinėjimui ir šeši įu nella-i1!nirnui vra tlk ™nas bu
ria apsirgo. ’ ‘ ' das—saugotis perdideho

Apie metai atgal, hveie- tų raumenų.
r.os laboratorijoj i>enki vv- ■ Kuomet kas.noib patruks- 
rai tyrinėjo nauja liga na- ’*?’ jautia>i netekęs ku- 
vadinta ”tularaemia,” kuriį™*? noF.s kūno dalių, o gu- 
įasircdėUtah valstijoj. Vi- Xabraa tizciuopn tar]>- 
si penki vvrai ta liga apsir- ,:!I Kadangi ta> guze-
£0 ir per mėnesius nepasvei-jbs,tun ?av-v-}e da,J zarni-L t0- 
ko. Visi, kurie bandė ištvri-!?e su -nT0 .reik.ia 
nėti ta liga, ja apsirgo. ' {kuonoatsargiaustą,

\- i , ' . . suspaudžiant, galima suzeis-
-’vtn' j ?enai žarnas ir, pagalios, pilvo
rytojas, kuris tyrinėjo kar-! i=vp ’/ s ’ 1 
stligę valdžios laboratorijoj,! — ...............................

80 nuošimtis- šitų buvo užkrėstas ir numirė.- 
-•---- , . . IMJU1 <ZUnOUC7UI>>lIV«£,

Kuris tyri- jj-ant gan aukštokai keliu 
imą, buvo ikas-

. ir dar kitas 
„ . _ tyrinė

damas geltonąjį drugį Mek-

(

I

kuomet vyras
: tiosnoriai sutinka pagelbėti' 
.aedikališkiems ištvrinėji- . 
riams išanksto žinant, kad vįe.^les 

iie gali numirti, tai parodo.
’is ištikro turi

Įi-

Sl r-

apsieiti 
nes ji

Tokį ligonį reikia pagul
dyti aukštielninką, pake

liu padedant ką tokio minkš
to po jais: kojas reikia pa- 
remti patalu. Paskui suvil- 
įgius šaltam vandeny palas 
.užtiesti ant sužeistos vietos 

... , . iir tuojaus pašaukti gvdvto-
______ . ciamas ligas Vvashingtone,!,-^ 

daugelis tapo užkrėstas,bet pasveiko. < F.L.I.S
i - -į negąs(jina--------------------------------------------

Per ilgus am- tuos tyrinėtojus. Jeigu ap-{ 
nežinojo, kaip^erga, kuomet pasveiksta, 
„1_____  P.U iyėl pradeda tyrinėti ligas,

keletą metų gvdytoju grupė,! Lengva suprasti, kad jie vi-
*2 Viešo galėtu surasti lengvesnį irjų tarpe buvo ir iš

Sveikatos Biuro gydytojų, saugesni darbą, 
šitą klausimą tyrinėjo ir jie: Ištyrinėjimo darbininkų 
prirodė. kad šiltinės nėšio-■atminėsimas prie darbo gali 
tojos buvo kūno utėlės. Jie būti pasakytas vienu saki- 
prirodė, kad jeigu utėlių nė-į1;iu: jie visuomet prisiren- 

ra, tai ir šiltinės nebus.* Ro-Jgę duoti savo gyvastį ir 
dosi tai menkas atradimas, Į sveikatą žmonijai, ne dėl pi- 
bet turėtume atsiminti, kad uigu, ne dėl garbės, tik dėl i 
iš tų šešių gydytojų, kurie; žmonijos gerovės. Mes ga- 
išvažiavo iš Suvienytų Vai-dėtume peržiūrėti visą eilę 
stijų ir nuvyko Meksikon iš-Į visokių užkrečiamų ligų ir 

tirti šiltinės priežastis, tris 
šiltine apsirgo ir du iš jų mi

rė.
Tas pats buvo ir su atra

dimu kitų ligų priežasčių: 
kas nors turėjo tam darbui 
pasišvęsti ir gyvastį paauko
ti.

rasti pavyzdžius liuosnorių 
v.vi ų ir motery, kurie pasi
davė save kaipo aukas medi
cinai. Vieniju mirė, kiti pa
siliko ligoniais, treti nustojo 
rankų, kojų, akių, ir apie 

įjuos mažai tegirdime. Kurie 

pasveiksta vėl stoja prie

APSISAUGOKIT NUO 
PLĖŠIKU.

Mes padarėm nauja išradimą už
rakinimui langų iš viaaus pusės. 
Tamsta, naktį gulėdamas, galite lai- 

Ikyti atvira langa. o iš vidaus bus už
rakintas taip, kad iš lauko nieks ne
galės lango atidaryti- Tamsta miego
site nesibijodami plėšiku ir turėsit 
savo kambary tyro oro, kas žmogau- 
sveikatai labai reikalingas. Tas musų 
išradimas dar tik pirmas yra Ameri
koj, ir \Vashingtone Amerikos paten- 
tavimo Departamente ya pripažinta 
•.r: geriausi išradimą ir nžpatentuo-

Mes dabar pradėjom išdirbti ta 
ausų išradimą ir imi gauname šim
tais užsakymu kožną dieną. To taip 
svarbaus langų rakio kaina yra labai 
žema: dėl vieno lango tik 5<v.. o dl 
12 langų, tai yra tuzinas vagies sau
gių raktų kaina 84.00. Siųsk užsaky
mus kartu su pinigais, o apiaiky. it 
tuos taip jums reikalingus Jangų už- 
rakėius. Pinigus galite siusti regist
ruotam laiške arba nioney orderiu. 
Musų adreso nenumeskit, ik s 
daug* neskelbsime laikraščiuose.

Reikalingi agentai. Agentams ge
ras nuošimtis. <11 >
J. AVAITCH & F. LASEV1CU CO. 

Inventnrs and Manufacturers «f 
Burglar Proof Window latrlm 
i7 Monroe SL, PaaMic, N. J.

mes

i ,„,i^—

i
i
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Ar Nori Kad Jūsų Šeimyna Butų 
Linksma Ateinanti Pavasari?
Irigu jii< e.-ate viena iš tų keliu šeimynų, korio-.-dar 
.eiuri^ autumobiliuus, tai nėra nei mažiausios abejonės, 

kad jūs bandysite šį pavasarį įsigyti.
/esu Kaina ir moderniški automobiliai kaip Chev- 
rvlrt yra gulima įsigyti ir šeimynai su nedideliomis į- 
I“aukomis. Miliūnai kilų šeimynų gali- paliudyti jums, 
Kad geriausia yra turėti Chev rolei. * Apie visokias garn
io- groiybes ir kitus gyvenimo patogumus prisieina tik
tai pasiskaityti ir pasižiūrėti paveiksluose pakui jus ga
lite liuesai ūasigauti prie jų.
Bet pavyzdžiui jeigu jūs jau galutinai esate nutarę į- 
.-•igyti < hevrolet šį pavasarį, lai tas dar nereiškia, kad 

» tikrai įsigysite. Kiekvienas surištas su automobilių 
bizniu gali pasakyti jums, jogei tūkstančiai šeimynų iš- 
tikriijų negalės Įsigyti automobiliaus šį pavasarį. Tas 
al-ikurtoja kiekvieną pavasarį. Yra tiktai du budai, su 
kurių pagelba gali užsitikrinti kad gausi Chevrolet šį 
pavakarį kada kvietkos pradės žydėti ir pavasario gam
ta traukti trauks jumis Į laukus, tai yra tie: pirkite da
bar. arba užsisakykite dabar.
Jeigu jūs negalite visų pinigų užsimokėti dabar tai bile 
Chevrolet pardavėjas padarys su jumis tokią sutartį, ko
kia jums tinkamiausia. Jūs net nusistebėsite ant kokių 
lengvų sąlygų galima gauti (.hevrolet ir naudoti jį pa
kol moki. • «
j-itrmykite šitą mūsų pranešima ir mes sakome tą tik
tai dėlto, kad išvengus nesmagumų su pristatymu jums 
latoinobiliaus šį pavasrį ir kad jums nereikėtų laukti, 
tai užsisakykite Chevrolet DABAR.

Kainos
Surerior Roadster . »
‘■upcnor Tounng 
>-pcnor Vtžlitv Coupe . 

4-Pas4. Coupe .
FUher Bodies oc all Cloted Medei*

Chevrolet Nfotor Company, Detroit, Michigan 
Diiision q( (jcneral Moterą Corporacion

■ra-t’ pasisekimai 
i.i diena naudojant 
. ni? kuino Gyvačių

J,

rt
i '

\

M

l<

1

.u.
Vi

O

tu

’A 
n;

■» i

h. ori
01;

Alum
jFCMi'

K.

f. o. b.
. 5490
- 495
. 640
. 725

DABAR. 
Fiint, Michigan.

Skiperior Scdan . • . $?95
S u peri o r Commercial Cha«<:» 395
Superior L:ght Ddivery • • 495
L’tilkv Expre>* Truck Chastis 550

gaunami 
Virex. se- 
Aliejų.

galvoj užimąs ilgiau 
feruojamas. Kuomet yra 
<■ dak’ o gyduolė, šian 
.: hevc.z kiekvieną kur- 

v r.os dienos laikotarpy 
Gyvačių 
j visoje

:u /.inomą t 
uri pasisekimo

metų 
tiktai 

rdtiu. Štai-

iš Nsbraska, 67 
įlojau gydymu 
•ai g. a’ 
•as užimąs gaivoje

• !:at;. us kuri turėjau 
nu« pamažu aplei-

ra.bo:Ja-.kson
«loti \ irerį > 10 dienų 

••1 .!•>. • itsinią. Pirmiau 
.•■ia'.uu."

r-n Mississippi bu- 
per ’■ n.vtų. Ji .ako:

!• už;: a mano galvo- 
:<L.n .laukinio švilpi- 
toiunnJ.”

Tvv.... sako: '"Aš bu- 
fl .-tų. danar iš to- 
ir.i laikrodžio ta!;-

i

u.

..H--rka > Gejrjžes 10
L. » £>ul. 12, Geguže-
Kejiiihb.' ii::*. 29, j. 6

dideli prieau.-ki kambariui ue| 
■feriau-i.; ulgių 'i u dnoauit'n .vilu.

Erdvus 
anai.
i'i i-ii '.-f.

•f h«nu 29, Bal.
į-Lm Ba). (.esu
UlliUd Statas i.inijo 

utŲ. Didelė įvairybė .... .. _
•se. Yr:: rūkymo kunil»aris, moli-riir.r. kambarį 
•;iikst ;■•! i, ia-nul KoiievrUinis ir kitu! i pasiimk smili 
.štai;. ii;as i l’ly nim.tn, Southun-ipic-:, L'fiarbour, ir 
et.:1,1a-. s:: y..a .- Europos kraštais. Dėl l:.-,:- iiaYrnm ju 
uu>.v vielinio

Ekskursija i Lietuvę.
Pūna- A. S. Levis. Trečios Klesos lX-partan.cn: ■ Manaą'eris. vąrio- 
a> If.sl.ur-:.ą į !.i-.u ;i ari l..i\. Geor;'i' \v anintJ. . kuris i.- 

p!.y ui-s j \ew York Ge;-užcs ('ir pL.uk į K.ainėea pe>- Sąi.'. aniton. 
V :sti--k ar ju.- esat Amciikos piiiei:. ar ne, j: s gaili važiuot u penu 

I.enis, kuris išuuo.: jums rtilikat::, kad iain<- šeš;>.< n- :..-sii: /-alėJi 
•luo.-ui grįz.li utį,;d.

Kasyk pus artin;:uus:;:< jus<i at-?n’. s deki iafortr.aeij ..

UNITE!) STATĖS LINES
15 Eroaduay, New York.

75 S I ATE ST.. BOSTON. M.VSS.
.MANAG1NG OPERATORS FOR

UNITED STATĖS SHIPPING BOARJ)

AUTOMOBILIU NELAI
MĖ. ;

Netoli New Londono, Cin-Į 
neetieut valstijoj pereitą są-j 
vaite susikūlė du automobi-į 

’.iai. Vienas jų apvirto ra
tais augštyn ir užmušė Neiv 
Ilaveno elektros kompani
jos perdėtini B^rgerį.

I

>

LINE 
Mass.

i
laivų išplaukimus 

ant pareikalavimo, 
u ir infornia- 

vieno

Trindamas su
1-Liusi I Jd-karuis 1

Trumpas ir tiestis kebas, 
Rotlcrdan-a, į ir iš visų kraštų.

LIETUVOS
Savaitiniai išplaukimai. Puikus 
pa tankumai.

Mes nagelbstim išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
afideivitus1. Musu reprezentan
tai aprūpina pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės.

Kainas ir 
pasiunčiam

Delei rezervai 
cijų kreipkitės prie biie 
vietinio agento arba į
HCLLAND AMERICAN 
89 Statė Street, Boston,

I

CUNARD
AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES Į AMERIKĄ?

Lietuvos kvota jau yra pasi
baigus, bet dabar laikas prisi
rengti prie naujas kvotos, kuri 
prasidės liepos ' "

Mus-i ofisas 
išgyti; pasportu 
reng • juos tuojaus

N ra reikalo b i 
rio tari Cur.arn 
laivai išplaukia iš 
viena savaitę.

Ctirt&ni tikieLii
n": -T-'-M A. BE-REMiARI k i, U \t RETAM \ 

Gretinas jūrių patarnavimas 
pasaulyje.

ižel informacijų 
prie mus vietinio’ 
prie mvsų ofisų.

( unurd Line
126 Statė St.. 
Roston. Mass.

1 c’., 1921 m.
I-.atnie pagelbsti 

vizas ir pri- 
keConėn.

uk’.i t et.' 1, !.□- 
tikietus. Mcjs 

- Europos !;:ck-

yra sjeri *lel

kreipkitės 
agento ar

I

I) 
*)
I

1)

PIERRE CARTIER’S NORTHGERMAN 
LLOYD 

LAIVAKORTĖS
i ir iš visu dalią 

LIETI \OS
per

BREMENĄ
Ant nauju puikiu laivu

M1 X CH E N —S TI T TG A K T— 
(OLUMBUS 

arba ant kitų vienos klesos lai
vų. Labai pagerinta trečia kle- 
sa, su uždarytais kambarėliais 
d»l 2 ir ■< vpatu.
IŠPLAUKIA KAS SAVAITĖ 

Autorizuota Linija dėl Imig
rantų per Lietuvos Valdžią. 
Reikalaudami laivakorčių ar 
informacijų kreipkitės prie vie
tos agentu arba į

KORTU GER.MAN* I.LOYD
192 VVashington St.. 

liastor. Mass.
■ i : ■

t.:; pr yr.- i iiilu
' Rufftes _• I . 

pb’ivt. • • i i au r..._; .jaii

!r lu ti*' r’rj jn
Ruff^c» ' -
r.sin keikti, k-.rie

irt: >••!
|»e-Į — ir Ru//

1 ! i I cHik
Ralfkz

p/r
| L :>ka»»es

C.M-. u>. Lortkų.

F. AD. RiCHTER & CO
104-114 So. 4th Si-, P.rooklyn, N. Y.i

iI

a>/w>
H

1 .T.pkin iš Oklahom: 
jvua kurčias per ;2< nie 

užjojau vos kelias diena 
- :ai girdžiu.' 
'U.pt.mr. i> Michigar. sako 
.. .->je užlnuis visai pra 
u. a labai gerai."
V;i:kai Dabar Girdi 
\ lentine Arkansa

pur.;.jdojus gyduolių

Daile, - sako: "Mano 
uvo l.uiiias ir panau- 
tris cianas panko vi-

n . y lis y 
l, be* 
ei:;:.

sa-
5 metų ir bu-

UT J 
t rex 
ka<’ 
iena 
:im> 
s. G 

.«?r ir. 
i. veil 
x Učiai.

t

prašių apsireiškimų pra-
- visų -alies kraštų ir 

•-iaolė. ž. noma po vardu 
i

-alies 1: 
ž, noma po v 

r.au-iojama ir kaipo 
žmonių visokio am

t n
LOl

f

NAUJŲ PLUNKSNŲ LOVOS 
Gauk Didelę Barbeną Kny
gą Dykai apie naujas, sa- j 
ni tarės piunksr.\: lo’.'as, j 
naūuškas ir patalus. Mu-t 
su išdirbystės kainos nu- 
žemintos. Mes duosime 
jums musu plunksnas 
ar.t 10 diena išbandymui 
ir apmokėsime persiunai- 
mo lėšas. Musų kostume-

iriai užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
'reikalaudamas P.argcnų Knygos ir 
ipiur.ksnu sampalą. (—i
' American Fcatlier & Pillow Co.

Dept. C^ Nashville, Tenn.
tik-
Kad 
ste- • 

jums '
1

. n -pa g<:-,^į

’Aikir. . kad Virex
•_.’ii..a -ugiažins.
:.g.-.r-:r‘u< šia musų
•. mes prisiusime 
e-tėf. už Si.00 išmėgi-

..cr.,1. .ieigl
:ai jums pinilrus 5u-

•.■j, prisiųsk vien jūsų
■ oir,-■ . 130< Ga-

tvan-.;.- i. i,y, M&., ir 
- bu- jums pasiųstos. 
:.l n.įrodymų. Jeigu 
jum- girdėjimas ne- 
pri. nisk mums gy- 

> mes pinigus sugią-
••.!yr> .-.- oiina: ^va

gi ilgui, ra-
U>

{PATARMĖS merginoms 
I

IV 
jrn... 

veikslai 
dėdama 
rims.

Kuri 
tlJOjaUs 
Pinigus 
orderį, 
12 11; K*Į.

5G6

ajme lyties DALYKUS.
M. IJ. Sangerienė.

na uosta tam tikrais pa- Lįl3ŽŪ7 
■ I "• -do F. J. Stropiettė, ,pri- ,T“ 
r---:ngų patarimą ir mote-'

• d;, šitos knv.ę-os neturit, į 
-z ■ .yk’t. Ji Kainuoja $L(Mi 
t:'-! nia atsiust’ per money 

:•!< jus popierinį dolerį j
-Adre-jokit taip-

MUS. V. RADAVICH (—)
EllHoud avė.. Balti mūre. Md. I

šiuoNeimkit kitokio, kaip tik 
paveikslo.

N.

hENOSHA, WIS. 
Lietuviu žiniai.

rie nori užsirašyti 
šiaip kokiu nors in- 

apie apgarsinimus, 
kainas, klauskite 

mu n gėnerali agentą, o jis 
vietos. Jo 

yra sekantis: (-) •
■L E UJOSIUS

•>'<f Gardcn St., Keno>ha, Wis. ■

•Jeigu
' keleivį 
forma ’ 
ar’o;.
pa,s

.paaiškins jums ant 
i adresai
I

COD LIVER OIL 
ROMO IR MEDAUS

Šaltis ir vėjas nieko nepakenks 
tau, jeigu imsi pavyzdi nuo Kanados 
Girininko ir naudosi šias garsias 
auoles.

Jos yra labai malonios gerti ir 
sėkmingai gydo persišaldymą ir 
tas žiemos ligas.

t Jeigu esi silpnas ir greitai pagau-
. ni kosulį arija persišaldymą, viena 
bonka Pierre Cartier's Gyduolių 
teiks tau
mes

SMutaraa ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs tik vartoja Salutar»!

___ . Salotarą Biterį žmor.ėa vartoja jau 
per 15 metą nuo visokią pilvo ligą ir 

. gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
: kadangi neranda jam lygaus, nei už 
ji viršesnio. Pasistengk įaigyti jo 
butelį, o mes užtikrinam, kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvai bust Kokj 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtą, kreipkis tiesiai pne iŠdfrMjų 
priduodamas savo aptielcoriaua adre
są. adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO.. I

Dept. 18
j 1767 S. Ualaleė SU U,

»

pernešimui

-

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame vi-

■ šokiu rųšių rankomis dirbtus

' ITALIŠKUS ARMONIKUS.

stiprumą 
sunkenybių.

CL'DDYER & 
Kroadvvay. So. 

BAUL A. EGAN
Cambridge St. E. Cambridge 

STAN DARI) PI!ARMA€Y 
So. Main St., Fali River, Mass. 
APTECE POLSKEJ SZARKA, 

1080 Acushnet Avenue, 
New Bedford. Mastu 

VERN0N DRUG CO.
98 Millbury St„ IVorcester. Mass. 

VF.RNON DRUG CO.
123 High St„ H.oiyoke, Mase. 

BAY STATĖ DRUG CO. 
Palmer. Mass.

STEPHAN F. CHAMBERLAIN 
Andrew Sąuare. So. Boston, Mass. 

DAVID CABIT 
100 Salėm St.. Boston, Mass. 
LITHLAMAN PHARMACY 

15 Intervale St.. Montello, .Mass.

111

215

211 
W.

JOYCE 
Boston, Mass.

yra geriausi armonikai svi?te.Ta!
Ant 10 metų gvarantuoti. Musu kai
nos žemesnes negu kitų išdirbėję. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kurį pasiunčiam 
DYKAI. (131

RUATTA SERENELLI & CO.
SI 7 Blue Island Avė., Dept. 24, > 

Chicago, III.

(ir* (HARRiMAN LINE! ‘
V JOlNT^RV^VzITtl

BAMBURG AMERICAN LINE

TRUMPIAUSIAS KELIAS I O
LIETUVA

T.aivai išplaukia kas savaitė. 
Geriausi musų laivai

"Resolute", "Reliance”. 
”Albcrt Bailiu". ”i>euts<hland** 
veža I, II ir III klesų pasažie
rius. Taipgi populerini laivai 

■"Mount Clay”. "Cleveland", 
. *'WeMphali*'.’. "Ransa" ir 

"Tbnringia”.
UNITED AMERICAN LINE3 

JULIUS ROTTENBERG.
260 Hanover Sf.. Roston. Maus, 

arba pas kitus agentus.

partan.cn
pL.uk


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

• vinėm moksleiviu organiza-i 
■ Gijoms. Todėl socialistams 
! moksleiviams būtinai reikia 
sukurti savo kuopą ir prisi
dėti prie bendros Socialisti-1 
nės Moksleivijos Sąjungos. '

Darbininkų gyvenimas.
Krinčinas < Pas v. a ps. >. 
Musų valsčiuje dvarų dar
bininku gyvenimas sunkus. 
Dvarininkai kaip Įmanyda
mi skriaudžia darbininkus. 
Daugiausia atlyginimas pi
nigais sulygtas sulig esamo
jo ‘Dvarų darbininkų sam
dymo Įstatymo-’ ir naujam 
taip ilgai nepasirodžius 
dvarponiai darbininkams vi- būdamas pataria Smolens- 
sai pinigų neduoda. Reiką-Įkiui nuplėšyti vėliavas nuo 
linga kas nors nusipirkti— 
nėra pinigų. O Įstatymas 
vis dar neišleistas ir ponai 
neduoda pinigų.—Bet nege- 
resnis gyvenimas ir padie
niu darbininkų. Esant lie
kuotam rudeniui prie laukų 
darbo mažai buvo samdoma, 
o kitų uždarbių čia beveik 
nėra. Dabar sulaukus žie
mos lieka tik. kaip sakoma, 
dantis ant lentynos padėti, 
kad nesinorėtų valgyti. O 
čia taip šalta. Kuro, tiesa, 
duota be varžytinių, bet tik 
2 erdmeteriai ir už tai rei
kia sumokėti 10 litų 60 cen
tų. Sunkus, sunkus gyveni
mas. Nepadeda nei maldos 
davatkėlių, kurių čia yra 
be skaičiaus. O gal tai jų 
nuopelnai, kad žmoneliai 
vargsta ?

kaimo pik, kuris pasiskundė 
teismui. Teismas milicinin
ką nubaudė mėnesiui areš

to.
Nemunaičių valse, miškų 

komisija gavo iš valdžios 3 
hektarus miško dėl biednuo- 
menės, bet biednuomenė nei 
šakos negavo.

Rugpiučio 1 d., 1923 m. 
Valsčiaus sekretorius girtas

i

165i

t B 
S

KAY F.4RL0R 0PHt)i5TERl«G COMPANY 
( IiOSS STREET, PRIE roM.MERCIAL STREET 

Važiuokit su karu iki Iiaymarket’Sęuare.
Telefonas: Richmond .3046

Šitas p-aikusp 
taipgi uiri tam 1 
pac.arĄT’.ai gavy. tu

nu. gruit.-.i tekančiu 
U nąfaadonąorei 
i-- Si su l/'k -lem. 
n s ir 1 .*■ .t rv s -c rx-: - .i 
iak’tao. Jis s 
j?, ir » d u-*.-,
kurie h.k-j siipr: . . ai 
; nemalones tėkmes 
prasi t-su sies ligos.

g: :po. ar perdėjimų.
Be to Nag&-T<coe te ri 
šešis k * us vertingus vais
tus. kūne nuvalo spuogus 
nuo odos ir puikiai veikia 
susirgus nev v-; • \ -
duri ; užkie'.ėjimu, turi ne
sveikas kepenis, galvos 
ska m?,, s:rdies pvkimą
a: t . . eB x.'.. •Nuga- 
Tor.e p-iuro kvapą tyra, 
r iva.’o apklotą liežuvi, pa
didina apetitą, ir sutvarko 
skrandį ir vidurius taip, 
kad jie veikia natūraliai.

Nuga-Tone’ą

^^z^^z^zXz^#zZz*z^Zz^zZz-‘z*z<e*z<<.< 
S
K
K

Ar krikščioniškai?
PLUNGĖ (Telšių aps.). 19- 
23 m. spalio mėn. buvo areš
tuoti keli veiklesnieji darbi- 
ninkaiv—Šalis, Steponavi
čius, Petrulis ir šoferis, ku
rie buvo pastatyti "kuopi
ninkų” kandidatais i Seimą., 
Valdžia juos kaltina esant 
bolševikais. Aš nemanau 
ginčytis dėl jų pažiūrų, tik' 
žinau, kad jie yra geri ir 
susipratę darbininkai. Bet 
ką mano krikščioniškoji val
džia, laikydama tuos varg
šus kalėjime ir griaudama 
jų šeimos gjYenimą? Juk 
jie ir taip buvo paskendę 
varge ir negalėjo tinkamai 
savo šeimas išlaikyti. Bet ką 
dabar turi daryti jų žmo
nos ir kūdikiai, kuomet nie
kas nebeuždirba duonos kąs
nio? Jau keli mėnesiai ne
mokėta buto nuoma, vaikai 
nuogi, išalkę ir sušalę. Jų 
tėvai ištremti Šiaulių kalėji
mam Ką gi mano "krikš
čioniškoji” valdžia tokiais 
savo darbais pasiekti?

stiebų, ką tas ir padaro.
Nemunaičiu vai. sekreto

rius I.eskevičius buvo geras 
draugas klebono F. Baltuš
kos. .Jis pas kun. B. brolj 
vestuvėse ant sienos ”nu- 
kryžiavojo” katę. Eina tar
dymas sulig 74 str. B. K.

Už neteisėtą areštavimą 
pil. J. Jagelavičiaus Aly
taus I nuo v. padėjėjas M. 
Smolenskis tapo nubaustas 
vienu mėnesiu arešto'; ape
liavo.

M. Smolskis bandė nu
samdyti pil. Rozmislovą, 
kad išmuštų pul. J. Jagela- 
vičiui visus langus. Pil. 
Rozmislovas to nepadarė. 
Eina tardymas.

Gruodžio 31 p. m. buvu- 
,sis Nemunaičio milicijos 
i nuovados padėjėjas M. 
• Smolskis tapo paliuosuotas 

-i iš tarnystės. Taip pat ir V. 
milicininkas Remeika. Tik 
dabar musų miestelis taip 

j pasiliko liūdnas, taip spa- 
kainas, lyg butų visai kitas. 
Dabar nematyt suvargusių 
ūkininkų su savo vežimė
liais stovint po pono nuova
dos viršininko padėjėjo du- 

! rimis. Visos nereikalingos 
stuikos jau pranyko.

Netekę ramumo ir tvar
kos ardytojų, susilaukėme 
su naujais metais "katali
kišką monopoli.’’ 1920 m. j 
Nemunaičio klebonas Bal
tuška su ataromis 
degtine ir tuos, kas ją ge

lia. U- ~ w —--------------- -------- ,  ---------- ------
me, kur gyvena davatkos,‘nia ir iš publikos buvo gir- 

Įtaisyta degtinės pardavi- dėtis balsai ir šauksmas— 
nėjimas, ir kunigas Baltus-.nepasitikėjimas tokiai tvar- 

‘ > baro, kai ir valdžiai, kad krašto 
kelią du;džiaugdamasis giria pirkė- apsaugos gynėjai taip ir ei-

’ ' 2- jguliai su sukruvintais vei-
metai—kiti la- dais viens prieš kitą šokinė-, 

ja girti ir veda kovą tarp 
-----------  savęs smuklėje, kas daro 

žiurėto-

[EI tavo kūdikis gauna tinkamą 
d maistą, tai jis augs stiprus ir svei
kas. Eagle Pienas yra priimtas mai
stas kūdikiams per 63 metus ir išau
klėjo tūkstančius kūdikiu > stiprius 
ir sveikus vyrus bei moteris.
Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, prisiūsk 
mums šitą paskelbimą ir mes jums pasiusime pe
nėjimo instrukcijas, Kūdikią Knygą ir kitokias 
brangias informacijas, čykai.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILDIN’G NEW YORK

kUDIKIų
GEROVės SKYRIUS

T DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

PARBAIGTA 
Vervų Jiega 
lenki Nervai Naikina Sveikatą! Jie 
?adaro Gyvybės Organus Tingiais 

ir Susilpnina \ isą Sveikatą, 
mk Nuga-rone’ą Ir Jausies 

Kaip Naujai Gimęs!
?uga-Tone xuri brangios verčs vaistą 
r i žir.orr.ą gydytojžž.ns v.sose Šalyse ir jų 
. .^0x4 nvo nervų suirimo, kaip štai, pr- ta 

atmint nuugns
Uyvybč rvųs:
prurr.o rr/egr-S.
dvasini 
r eura^ 
sopus v

I

Netvarka pašte.
TYTAVĖNAI (Raseinių ap
skrity). Musų pašte nevis
kas gerai: siunčiamieji ir 
gaunamieji paprasti laiškai 
arba visai negaunami arba 
gaunami savaitėmis išlaiky
ti ir suvalkioti. ”Socialde- 
mokratas” daugeliui žūsta. 
Jeigu kuris numeris ir gau
namas, tai visas apiplėšy
tas. Pilietis norėdamas, kad 
jo laišką adresantas gautų 
laiku ir sveiką, priverstas 
yra ji nešti 3-4 kilm. i gelž- 
kelio stoti Pagryžuvi.

Girti valdininkai užpuldinė-i
ja moteris.

PALANGA. Šių metų 11 
dieną sausio, man grįžtant; 
iš Vartotojų Bendrovės po j _ ,
9 vai. vakare su tos dienos į ka, stovėdamas prie 
iplauka. užstojo d“ 2?**"' .
girti vyrai ir vienas iš jų’jams valstybinę degtinę, 

ėmė mane draskyti, liet ka-į Mat. kiti 1 
dangi su manim iš krautu- pai. 
vės ėio dar vienas žmogus,; ----------------------
tai užpuolikai, ji pastebėję,; Pagalios PurickĮ surado. .nemalonų Įspūdi 
nuo manęs atsitraukė. Tuo-. Kunigui ”daktarui” Juo-jams. 
du girti vyrai pasirodė esą ižui Purickiui pagalios buvo 
—Palangos vidurinės mo-; Įteiktas per atstovybę ap-! _ 
kyklos mokytojas, daktaras j kaltinimo aktas. Girdėtis,! 
chemijos Grenoblio univer-Įkad tai ne lengva buvę, nes; 
siteto; p. Rapolas Pocius ir j p. Purickis pasisakė, sergąs 
Kretingos apskrities V. mi-!jr negalis atvykti Lietuvos | 
licijbs nuovados viršinin- atstovybėm, -'nors tą pačią; ;_ 
kas, p. Juozas Rupkus, ku-j dieną kai kurie studentėliai 
ris mane pereitais, metais j matę ji susitinkant ir besi-, 
padavė teisman už Įžeidimą;bučiuojant vienoj Berlino; 
žodžiu milicijos, būtent, už ;Stotv su pravažiuojančiais 
navadinima 'dviejų milici- toliau Seimo, atstovais—.

Ambrozaičiu ir Kmpavi-. 
čium. Ir po to reikėjo tas I

i

Nemalonus reginys.
KAPČIAMIESTIS. 10 dieną 
vasario traktieriuje pas; 
Gražauską gerai isikaušę 
baltosios vietos eiguliai su 
pasienio apsaugos karei
viais susiginčyjo, ir iš gin
čų kilo tokios peštynės, kad 
smuklėje nebuvo vietos net 
pašaliniams asmenims—visi 
išbėgiojo laukan. Eiguliui
Miliauskui kareivis Povilai- 

itis perkirto su medine kede 
I galvą ir sužeistasis papluko 
! kraujuose. Atvyko rajono 
viršininkas leitenantas And- 
rikis, kuris taipogi tvarkos 
palaikyti nesugebėjo; tik 
atvykus nuovados milicijos 
viršininko padėjėjui Karo
sui Įvyko tvarka ir prašali 

keikė nimas peštynių ir triukšmo.
■ Į Kaipo šventadienio dieną, 

šimet gi Blaivybės na- žmonių susispietė didelė mi-

• įvyki Matęs.

PATARTINA LIETUVIAMS
Vienintelė Ru.iiškai-lietuviška 

parlorių Isdirbystė
MES PATARI AM JI MS. PIRM NEGU JUS PIRKSIT SOFAS, 
MINKš! \S KĖDĖS. PASlž.lI RĖKIT MI SI, l.šDIRBYSTES 

PIGIAS MVS KAINAS
Parlorių setas, jš 3 šmotų $90.00

AR 
IR

pavadinnna 'dviejų 
jantų ”žydberniais,” kurie 
minėtojo J. Rupkaus isaky- -. . .
mu labai uoliai gynė reika- aktas nusiųsti p. Purickiui 
lūs krautuvninko, gyvenu-j j namus, kur ir buvo iteik- 
sio Palangos vidurinės mo-;tas. oia kyla klausimas,, ar 

paimtas atgal iš p. Purickio 
užsienio pasas, kuriuo jįsai 
kai numanau U 
naudojosi? Be to. kodėl ne

kyklos namuose ir jokiu bil
du nenorėjusio geruoju iš- 
sikraustvti iš ten. Pirmoj 
instancijoj, pas taikos teisė

ją. už tą neva Įžeidimą mili
cijos gavau vieną menesi 
paprasto kalėjimo. Įdomu, 
kokia bausme laukia nak
ties užpuolikus, ypač milici
jos atstovą p. -J. Rupkų.

Stasė Vaineikienė.
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STRAIPSNIS 63.
Kaip Pašildyti Pieną iki 
Keikalaujani:< Laipsnio.

Kad pašilusius pieną, įdėk bonkuty 
šiito ’.ur.dens indą taip, kad vanduo 

l»et neduok vandeniui už 
patyrus šilumos "laipsni 

-vii ant delno. Jei jauti ra
tai atvėsink pakišęs po 

bėgančia srove šal.o vandene. Nieka
dos nedėi. čiulpiko į savu burną, kac 
patyrus šilumos laipsni. Tai pavojin
gas būdas. l>ei tos pačios priežastie: 
neliesk pirštais tos čiulpiko dalies, 
kuri dedama į kūdikio burną.

Kūdiki Laikyti Penint 
Žįsti Bonkutf.

kūdikis ima savo muistą 
. avo kaire ranku. Bor.kutė

1 .
padengtu pieno lygmale bor.koje. K: 
tink indą, bet neduok vandeniui 
virti. Kad patyrus šilumos ia? 
užlašink lašt 
siu šiltumą,

(13)

t< Kaip Į
Kucmet

Įa'kyk jį
T*W visa laiką turi būti taip laikoma, 
kaii trurkli.s visados butų pilnas pie- 

! no. Tas neduoda orui veržtis pro čiul- 
įpiką. Du< k kūdikiui progą paimti 
'čiulpiką ^erai.

i

Kiek Laiko Kūdikis Turi 
ži<ii Bonkule.

Penėjimas turį būti baigtas p?r 
miliutu, .k-: kūdikis ryju godžiai, 
išimi, čiulpiką keliūta sykių. Jei 
mieinii.Mas, tai palaikyk jj budinčiu 
iki pąbiues bonkutę. Jei nežiūrint to, 
ii--, vistiek užmiega, atimk bonkate 
ir neduok jam. nieko ik i, sekančio.. įįe" 
nė Įima ė <"-.*5

20 
tari 
jis

Pamegink
Musų Rizikų

\uga-Tone atseina tik $1.00 pakeliui— 
žžti-nks 30 dienų; 6 pakeliai tik ui jm.00. 
»amejink Nusa-Tone'ą 20 dienų r.r.tsų 
i lik u ir jei tau pasek r s nepatiks, sugrąžink 
ikusia dali, o niea atiduosintc pinigus atgal. 

Pasiųsk šiar dieu—TUC’JAVS. Tavo r- re 
ectas. Nuga-Tone yra taipgi pardavjnčja- 
nats aptickose ir yra ju garantuoma?. kad 
ia suteiks pilr.ą' patenkinimą, arba bus 

pinigai sugrąžinti. Pažiūrėk garantijos ant 
viekvieno pakelio.

Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

.,’ATIONAL LABOS ATORY.
Dep. LD- < -1018 S. Wabasb Avė.. Cbicago. 

gerbiamieji: Įdedu $.—  ——uL........ .....—
^dceli-ius Nuga-Tone'o. Aš imsiu Nuga-Tone'^ 

211 dienų ir jei man nepatiks, aš likusia dali 
^asntsiu atgal ir jus man sugrąšiasite pinkus.

DUODAME SIUTĄ DYKAI
KIliAl < II AGENTAMS.

Priimk musu guPngą pasiūlymą. 
Mes duodame pavyzdžius puikiu dra
bužiu, geriau i<> ir ••lažiausio lavino 
dek

VYRI PRi.MlERUOJAMU SIETU 
TĮSI PAGAL '.TENA STEBĖTINAI 

z.EM \ KALNĄ.
Mes duodame didžiausi uždarbį sa

vo veikliems agentam-, ir VIENA 
SIUTĄ VISIŠKAI DYKAI. Musą 
agentai pat laro S75 IK! S125 I S A- 
\ iii'E.

Rašyk r> ums tuojaus. Pranešk apie 
.avo patyrimą. Adresuok: (11)
NNK KEIIIKK KER TA1LORING < <>.

131 Soulh Pc. iria St.. Dept. 3!>5,
t TIK AGO. ILL

i

fa.

r -..
>

*V

Kaina 35c. 
aptiakoM

FARMOS
FARMOS PARSIDUODA

Parsiduoda farmos visokio didumo 
gerumo—arti miestu ir toliau?: 

nebrangiai. Norinti pirkti farmą be m 
r-.gento, klauskite manės informacijų.

E. NAVIKAS. ,
R. F. D. 4a. Brooklyn. Conn. <12) kvdiltr.g >-.i

oiojus maistas
S'PARSIDUODA parmos 

HARTFORD. CONN. 
APIELINKĖ.L

iš jo laiško/’;’™

1 'r
i___ į

• V
Kūdikiai mėgsta ji t

Jie net prašo dauginus! 
Rcc kuomet jie yra labai juur.i ir dar ne
gu! i kalbėti, tuomet jų akys kalba už 
j':os—tik pastebėkit kaip jie užsidega : 
džiaugsmu, kuomet motina paima bunką I

Ircg. S. V. Pat. Biure.
Pasiebėkit jų pastangas nutyti Šita ski- 
Liu'i- j vidurių p- iuo uotojų, kokij tik 
kuomet i o a b’rro padaryta.*. Ir jis yra 
lefijr. jausis, vienok veikia pasekmingiau- 
si-i! Motinos ~-jų3 n to arnagumo
ja sU . ’ . . -

?-ra .'lojatt- BQt»lNO, , 
ŪiOWvt ktd.’^u nerami.-, sucr-
zit.t.u. t :k:u *.al yra fij:i vi ivritu
užkietėjiuto. Miego.. š ąruTht rar.iui.jvs‘sq 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus lr£ksmaj 
kai vi-jjon;. t. BameIaO atliks savo darią • 
ir atliks prd!

» F. AI). RICHTER & CO.
104-114 So. <tdi St. Brooklyn. N. Y.'

Tei. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo » Iki 12 dienų.

!

i
NESIŲSK PINIGŲ

NAUJAUSIOS MADOS 
Šilkinės ir aksu apvedžiotos 

VILNONĖS DRESĖS 
u šilkinėmis 
akutėmis tik

$3.98
'inisrus už- 
lokėsit. kaip 
Ii-eses apla:- 

: v .-it
Nepraleiskit 
ios proaros. 
’resės dal
iai pasiūtos 
r nritaikytos 
'•rie visokio 
tuomens. 
ia nereikia i 
izikuot. nes 
ižtikriname.

' a<l tiks. Tai 
•ra didžiau- 
;is barmenas 
.’usu tryveni- 
ne ant musą
DIDELIO IŠ
DARDA VI- • 

MO
šitos dresės

‘ ->asiutos iš
Iruto vilno
no. kuris il- 
rai laikvs. 
'u ileom. šil- 
'.u arba auk- 
■ u apvedžio- 

ranko
vėm, su _tri- 
■riis gražiais 
^'uzikais ant 
krutinės. Prisiųsk laišką arba atvi- £ 
rutę šiandien, pažymint savo vardą, 1 
adresą, miern ir kokios spalvos nori. į 
Mes tuojaus išsiųsime reikalaujama •/ 
tiresę ir kuomet įųs atlaikysite, tai I 
pastoriui užmokėsite $3.98 ir keletą A 
centu už stempą. Jeigu nebūsit užgu- T 
nėdinti, tai prisiųskit drėsę atgal, o į 
mes sugrąžinsime pinigus. ,
Spalvos: Juoda arba Tamsiai mėlyna, į 
Mieros: nuo 34 iki 
nuo 14 iki 18 metą.
ir spalvą.
I'inigu sugrąžinimas užtikrintas <*!> 

RICHARD BEN'NbT CO. 
DepL 518. 1526 VVabaSh-Are., 

ChieacoJIL

Valstija.Maistas, kurį teiki kūdikiui, turi 
nustatytą Įtaką ją audimui. Mokslas 
ir<Hič. la.u daugumoje pienas teikia 
stiprybe ir gyvybę. Išvystyme augan
čiu kūdikiu i stiprus ir sveikus vyrus 
lx-i moteris, duok jiems užtektinai’ 
Ea?le Pieno dėlto, kad Kaule Pienas 
yra a-rjmas maištas suteikiąs visu.-j' 

isli-.sumo elementus reikalirąruA 
imt li nas aušrai

Per <'.5 metus motinos penėjo Save 
.... Borden's Ęągie Pienu.

- pą-irc-.'ę esąs puiku.-- ktfiio budr •
— j vaikams, kurie nėra

i’oiirpąljškai sveiki. Gydytojai ji re 
vaiKams. Kurie nedapo- 

'orio.
ro v: a >ai; tūkstančiai ir 

ik’.ai i<: j-Kolintfj savo vikriu ir 
7'.r‘1 ■ La2 ’c Pienui. Nem

. hr.’Ų apie Eagle Pieno ctv- 
.1 <-’.»• pasekmes, kurias tukstan- 
ateiviu ri dinu jravo iš jo. Ea^k 

labiau vartojamas kūdikių 
neg-u vi T kiti muistai krr.'- 
Ne.s tai y’r 

patogioje .

i

I

I -
I ■ 

lt

Nuo 2 iki * vak.
NEDĖLIOJUS: 
iki l ▼. po pieta 

Z
Scredomis iki 12 diena.

Ofisas "Keleivio” name 
251 Broadwav, tarpe C Ir D 

SO. BOSTON. MASS.
•t.

kojilehduoi:

V^ki'i 
i’oaac.ncck. VVindsoi, V.'indsor Lo iuk 
s. T-.-iffvire. Si-n.-bury. Bloomfielo 

iiockv ifie. Granby. llain-

Litchtield ir ki- 
ilnrtfordo apielinkese. Visos 
> geros, galit gražu gyvenimą 

As turiu visokių farmų. taba 
r j.niniu.įsos : ebrailgios, si: 
įnešimu galimu nupirkti. Kas 
platesniu informacijų apie tas 

iš duosiu paaiškinimą kiek- 
Atvažiuokit ypatiškai, rašy- 

arba tek fonuokit. (14-j
K BAKŠHINiKY

607 Main St.. Ronm 210 
Jlarllord. (onn.

02.7;

<•
Kurnsioe. —....... ....... .................. ..................
1 w, Su rf•(.•!<>-. Lroad Erook. Kensinjr 
1 >n, Non.vich. Berlin. Litchfield ir ki
tose
Parmos
<larvu

:<»rir
buvo p. Purickis sulaikytas :,^aan; 
Virbaiiaus stoty, kai Vyr. jut 
Tribunolo jieškomas valsty
bės tarnybos reikalais (?)i_..

i li; i
či.-.i
I'ii i a-- yr.
ne ėjimui,
xon .-iTiiC-Li. Nes tai yra grynas pienas 

cuKrjs, patogioje lomioje, lengvai 
'.omas kūdikiams.I

;SU

SUNK! LIGA.
Dažnai išsivysto iš įsise
nėjusiu šalčio. Milionai 
žmonių kofna žiemą mir
šta nuo paprasto persi- 
šaldymo. Jei užsišalde-, ii; 
tai greičiausia r.audok J-‘iui./v,> z 
Baltrėno Sveikatos Gelbė-1 '£ 
toją. Apari to. dar galite ieĮjJ"' 
gauti sekančias gyduoles:

1. Kraujo Valytojas, ku- G n 
ris išvaro šaltį ir sušildo' —,1 
krauią.

•>
•>.
4.

ir

e'olyate.- Baby Tale turi savy 10 
'nuošimčiu borinės rūgšties (to paties 
gydančio antiseptiko vartojamo plo 
vimui kūdikio akiu ir burnos), prie 
to dar du gydančiu ir raminančiu da
lyku. Jis neduoda od-ji kapotis ir už
gydo mažu įbrėžimu . Jj reikia guu 
šiai vartoti po maudynei ir permai
nant palas.

Krištolam čerauninko Alna, išvaro šaltį, išvalo skilvį ir grobu*. 
Inkstų Gyduole, kuri išvaro šalti iš inkstų ir strėnų, 
.'.iinerališka gyduolė dei maudynės, ištraukia iš vi-o kūno šaltį 

visus nesveikumus.
* gyduolės yra geriausios,
» kiina ir liepki naudoti tokiuo gydymo
* ir pinigus prisiūta iant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame į v
, lis Suvienytų Valstijų.
; SVEIKA ros GELBĖTOJAS—DRUG CHEMICAL CO. ;
, J. Baltrėnas, Prop. <
J 2560 W. PERSHING RD„ CHICAGO. ILL. !
*^AA*A/U'AAAĄAZAAAAAMAAV*AA*V\AZAAAAMA*M*>AAAA4

Sitų gyduolių kaina j Bonka Jl.if). Tos 
nes daktarai ir sluugiotojos INursej ti- 

atsitikimuose. Reikalaujant 
rsas da

i
jisąi kursavo tarp Berlino

PARSIDUODA FARMA
Su visais itai.-ais ir gyvuliais, 

117"« akrų žemės, pusė mailės nu» 
•..icbto, pieno biznis išdirbtas, 10 kar
vių, 1 bulius. 2 arkliai įr pulkas viš
tų. Priežastis pardavimo—savininkas 
turi apleist š>a šalį dėlei nesveikatos. 

ni;> žinių suteiksiu laišku.(I3i 
RAY MOND SZJMONAl SK AS 
30 Day St.. Danielson, (onn.

ir Kauno? Kokią gi jis val
stybinę tarnybą ar valstybi
nius reikalus pildė?

--------------. žemės Ildo Technikumas. 
D0TNAVA. Mokinių mi- i“^ 

nėtoje mokykloje šiemet yra 
270. Mokiniai susibūrę j 
speciales ir bendro lavinimo
si sekcijas.

Mokyklos administracija 
buvo nusistačiusi neleisti 
kurtis jokioms srovinėms 
moksleivių organizacijoms. 
Bet Įsimaišius ministėriui 
kun. Krupavičiui, mokyklos 
administracija turėjo nusi- 

„_.t. ____ leisti.
ninkas) sumušė Vengelonių Leista gyvuoti dviem sro-

Milicistu darlieliai. Katali
kiškas monopolis.

NEMUNAITIS (Alyt. ap.L 
Nemunaičio šauliai pagavo 
šmugelninką Z. Sopocki su 
šnapsu ir pašaukė nuovados 
viršininko padėjėją M. Smo- 
lenski. kad sustatytų pio- 
tokola. Smolenskis sustatė 
protokolą ant šaulių.

Vėliau šauliai pagavo pa
tį Smolenskį pardavinėjant 
lenkų snapsą. Tada paaiš
kėjo, kode! Sm. užstojo So
pocki.—V. Remeika (milici-

_____________ ___

Skaityk šituos straipsnius kas sa
kaitę ir pa.-idėk ateičiai.

l Moteriškė—plėšiku vadas.
Kriminale milicija sulai

kė vieną moteriškę—Kuli- 
— Šiene, kuri vadovavo plėšU 

kų gaują Kaune ir provin- 
Tardyme moteriškė

. •- iirM^irwL-ryr--ri r^.rrTTTy ri^^??irTrWfrTflrtiEMTiif bitititiomis^
7 W • . • V H • W V • W A « * «

FAKMOS! FARMOS!
| Pirkit fanna» didžiojoj lietuviu, ei joj. 
ūkininką kolonijoj, kur jau vra su-' i •• j i
virs 400 lietuviu nusipirkę farmas,'prisipažino, kad JI dalyvavo 
tai yru didžiausia lietuvių ūkininkų; daUCVbūse VagVSČiu. Po 
kolonijų Amerikoje. Aš, kaipo sc- • °. * j
niausiąs ūkininkas šios apieliąkės. Kl’atOS p3S ją rasta daug 
jraliu suteikti goriausius patarimus ivairill TUŠIU ginklu, 
norintiems apsigyventi ant farnių. ' * ~ °
Jau 9 metai kaip pagcllisėlu lietu-! " 1
viams farnių pirkime. Šįmet surinkau Katino kaDUOSC 
67 famias ant pardavimo ir dautre-! .. . . »ii.s is tu parsiduoda labai nupiginta1 nežinia Kas pamėtė 

; kaina. Reikalaukit farmų surašo.‘(16) !klldikėli VedamasJOHN A. ŽEMAITIS KUtUKrii. v rudinas
R. 1, Bos 17, Fountaįn, Mich. ni3S.

sniege, 
mažą 

tardy-.

53. Merginome 
Pažymėk mitrų

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jc’gu norite teisingą vaisto? žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st . kur rasite visokiu naminių vaistu, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio reuma
tizme, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir Kito? ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus nuteikiame, nuo patruk.dio Jei vyrų ir 
mekrų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime ku >g<»riausiai, pašaukiame geriausius daktaras 
per telefonų uždyl ą. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir uuėč- 

dyt pinigus, tad ateikite į ĄPTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
MMMM
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Kriaučių balius pavyko 
gerai.

Praėjusi utarninką Lietu
viu Salėj kriaučių unija bu
vo surengus balių, kuris pa
vyko visais žvilgsniais. Pu
blikos buvo daug ir visi gra
žiai iki galo linksminosi. 
Komunistuojantis unijos na
riai šitą balių boikotavo, nes 
unija neįsileido jų baliaus 

Bostono daly- rengimo komisijom Todėl 
daugiausia atėjo tiktai du ir pusė bolše- 

, ar daug 
vergą Įvyko baisi tragedija, salėje žmonių. Kitais me- 
I^enkas vardu Didič nušovė tais, kada rengimo komisi- 
prie savo pačios burdingie- joj būdavo jie patįs. tai ant 
rių. peršovė pačią, paskui baliaus susirinkdavo visa jų 
pats pasidarė sau galą. Vė- "kompanija:" šįmet ne ji; 
liaus mirė ir peršauta jo pa- buvo viršus, todėl jie lie
ti taip, kad išviso žuvo tris tik patįs Į balių nėjo, bet ir 
žmonės.

Didič senai jau buvo su 
savo pačia dėl to burdingie- 
liaus susipykęs ir pastaruo
ju laiku su ja jau nebegyve
no. Tečiaus pereitą ketver
tą jis parėjo namo ir pabar
škino Į duris. Paklausus Di- 
dičienei, kas barškina, jis 
permainytu balsu pasakė vi
sai kitokio žmogaus vardą. 
Moteris atrakino duris, ir 
pamatė savo vyrą su revol
veriu rankoj. Nei žodžio jai 
nesakydamas, jis pradėjo i 
ją šaudyt ir suvarė keturis 
šuvius. Sunkiai sužeista 
moteris krito. Prie Didičo 
šoko burdingierius, kuris 
buvo prie jo pačios, ir su
griebęs už dešinės rankos 
norėjo ištraukti revolveri. 
Prasidėjo tarp juodviejų 
sunki kova, bet neilgai ji 
tvėrė. Didič atmetė nuo sa
vęs burdingierių ir paskui 
šovė ji du kartu, pataikyda
mas abudu kartu i galvą.

Paskui Didič nuėjo Į mie
gamąjį kambarį ir tenai su
varė sau peili krūtinėn. Ka
da policija pribuvo, jis buvo 
jau negyvas, peiliu buvo per
skrosta širdis.

Vietinės Žinios
KRUVINA TRAGEDIJA 

LENKŲ ŠELMYNOJ.

Vyras nušovė prie pačios 
burdingierių, peršovė pačių 

ir pats nusižudė.
Šiaurinėje

je, kur gyvena (___ o____________ ............... .. .........
lenkai ir italai, pereitą ket- vikėlio pažiūrėti.

kitus atkalbinėjo. Tečiaus 
pamatė, kad jų boikotas nie
ko nereiškia, nes niekas jų 
neklauso. Balius nusisekė 
gerai ir visos lėšos apsimo
kėjo. Preseris.

—
Mokslo Draugijos paskaitos

Pereitą nedėldienĮ Mokslo 
Draugijos vakare* buvo 
iliustruota paskaita apie ge
ologiją. Buvo rodomi tam 
tikri paveikslai ir Keleivio" 
redaktorius Miclielsonrjs aiš
kino. kaip atsirado žemė, 
kaip pasidarė ant jos kalnai, 
upės, ką reiškia išmėtyti 
Lietuvos laukuose akmenis 
ir kaip jie tenai atsirado: c 
taipgi kas yra vulkanai, ko
dėl žemė dreba, kaip atsira
do žemėje anglis, ir daug- 
daug kitų dalykų. Buvo tai 
labai Įdomi ir pamokinanti 
paskaita.

Ateinanti 
pat Lietuvių 
liūs skaitys 
ekonomiją, 
vai. vakare. Įžanga dykai.

inata gyventi 20-tame am
žiuje ir nieko nežinoti. ‘ > 
vra tokių musų brolių ir > - 
5erų, kurie net skaityt ir r. • 
?yt gerai nemoka. Ko<i i 
:ad nepasinaudoti iš Moks 
Draugijos, kuri stengia G 
luoti mums apšvietus? M 
kintis nėra sarmata ir ni< 
cad nėra pervėlu. Tiktai n< 
-imokinti ir būti tamsiu . 
urėtų būt sarmata. 0 i - 
nokti gali kiekvienas, k; > 
ik nori ir mokinas. Prot 
uri kiekvienas, tik jis nei 
avintas. Taigi lavinkime / 
<iame pasaulyje galingi tiv’ 
ie. kurie turi gerai išlavi: - 
ą protą. Taigi dėkimės pr; 
Mokslo Draugijos ir švie>k - 
kimės. Jos susirinkimai i
• isos pamokos būna Liet. -
• ių Žinycioj, kur seiliaus bi - 
o šv. .Jono bažnyčia, pimu - 
luris nuo pašto.

Stasys Pocių'.

SPORTAS.

Požėla atvažiavo i rytines 
valstijas.

Pagarsėjęs lietuvis atk- 
as-ristikas Karolis Požel i 
įtvažiavo iš Chicagos i ryt - 
les valstijas. Tuo tarpu jis 
ipsistojo Ne\v Yorke. Ch - 
agoj Požėla turėjo apie 7;) 
•istynių ir visas laimėjo.

PARDAVIMAI
i <»I»\ TIKRO MAHOG \- 

^x i.iY-tilI. YICTROLA .>(

r

nedėldienĮ ten 
Žinycioj Kubi- 
paskaitą apie 
Pradžia 7:3C

f

šaudymai South Bostone.
Kaž-koks bomas pereitą 

savaitę norėjo Įsilaužt Į lietu 
vių namus po Nr. 169 West 
6-th St. Bet Ona KriJ»;oniene 
pakėlė lermą ir vagis leido
si bėgti. .Jis buvo ilgai veja
mas ii- 4 kaltus šautas pakol ’ 
buvo suimtas. Nugabentas! 
policijos nuovadon jisai pa
sisakė esąs Walter Bo\ven 
ir .gyvenąs po N r. 102 Silver 
Street.

^tasiakas paliko Naujosios 
Anglijos ėampijonu.

Praėjusiam ketverge Sta
siukas puguldė buvusi .Val
iosios Anglijos čampijon į 
armeri Bailey ir tuo buu i 
įtėmė iš jo titulą.

Dabar Stasiukas sieks pa
saulio čampijono titulo. Tu ) 
ikslu šiame ketverge Gran 1 
jpera House išnaujo risis 
u jaunuoju Zbyszko. -Jeigi 
is Įveiks Zbyszką, tai gau< 
uogą ristis su pasaulio 
iampijonu Leivisu.

Komunistų prakalbos.
Pereitą nedėldienĮ Lietu

vių Salėj buvo komunistų 
prakalbos. Pirmininkas Ple
pys paaiškino, kad prie tų 
prakalbų rengimo jie kvietę 
18 organizacijų. Girdi, 
"kvietėm katalikus, sanda- 
riečius, socialistus ir kitus, 
nes mums nėra reikalo dras
kytis, čia visiems reikia eiti 
iš vieno.’’

Tečiaus nežiūrint to rei
kalo. Į šias prakalbas atėjo 
vos tik apie šimtas žmonių. 
Prakalbų tikslas buvo—pro
testas dėl ateivybės varžy
mo. Kada šitokiais tikslais 
prakalbos būdavo rengiamos 
seniaus, kuomet komu
nistai nebuvo sudemoraliza- 
vę pažangiosios musų visuo
menės, tai žmonės netilpda
vo i salę. Dabargi vis viena, 
kaip svarbus butų prakalbų 
tikslas, žmonės jau neina. 
Komunistai pradeda savo 
skaldymo politikos pragaiš
tingumą jau suprasti ir jau 
norėtų vėl vienybės. Jie jau 
kviečia 18 organizacijų prie 
bendro darbo ir sako, kad 
"mums nėra reikalo drasky
tis.’’ Bet jau pervėlu. Vie
nybė jau sudraskyta. Ir pa- gęs ant gatvės pradėjo pult 
tis komunistai ją sudraskė, praeivius.

Plepio pakviestas kalbėti 
komunistų Bimba irgi ste
bėjosi, kad tokioj didelėj lie
tuvių kolonijoj, kaįp Bosto
nas, ir i toki svarbų mitin- a 

gą. susirinko vos tik apie tų (inžinierių) Brolijos ban- 
šimtas žmonių. Savo pra- kas ant Devonshire gatvės, 
kalboj Bimba jau nešmeižė toje pat vietoje, kur kitą- 
socialistų, nesiundė vienų syk buvo Cosmopolitan 

žmonių prieš kitus, kaip jis Trust Company bankas, 
pirma darvdavo. tik verkė, j 
■ . . . . .... . Į

šuo uždarytas kalėjimam
Lynno policija areštavo 

tūlą -John Malesą už parda
vinėjimą degtinės. -Jo pati 
Jeannette pareikalavo, kad 
ją taipgi sykiu areštuotų, ii 
kad kartu paimtu juodviejr 
šunį, r " ‘ '
ma. labai paklusni,
YO11C vvnrrn Kam rx 
jvzuc iiu<.aMvitv \ LI

lėjiman—vyrą, pačią ir 
n i.

Policija ant to, žino- 
ir tuo- 

i-o• “ na
šlį-

šuo apriejo du vaiku.
Ant Massacnusetts avė. 

Cambridge’tije. pereitą utar- 
ninką pasirodė dideli^šuo ir 
pradėjo užpuldinėti žmones 
Suaugusieji atsigynė, spar
dydami šunį kojomis, bet du 
vaikai tapo aprietį. šuo pri
klauso tūlam Nilges’ui ir 
buvo laikomas kieme pri
rištas, bet nutruko ir išbė-

Darbininkų bankas 
atsidaro.

Bostone greitu laiku žada 
atsidaryti garvežių mašinis-

kad salė tuščia, kas reiškia, 
jog publika komunistus jau 
visiškai ignoruoja.

Paskui buvo pertrauka ir, ...
buvo renkamos aukos. Po niės mokslo. Dėkimės visi 
aukų Bimba vėl ketino kal-jpi’ie Mokslo Draugijos. Te- 
bėti, bet aš jau nelaukiau naj yra lietuvių kalbos ir ra- 
pabaigos ir ką jis antroj 
prakalboj sakė, negirdėjau. 
Gali būt, kad ant galo išsi- 
pludč. Juk nestaurp-’ Y-i’Pas 
neiškenčia.

Pas Alinu.

ŠTOKAS AM BANDOS
Gera vieta Toniko bizniui, 

torintieji gali pirkti ir lia
ną. Randų neša 82.47-1 me- 
ams.

Kast. Antanavičia
!72 E St.. So. Boston, Mass.

REIKALINGAS VYRAS
Mokantis važiuot su tre

ku, tur mokėt rašyt, ir ka - 
bet lietuviškai, angliškai ir 
■enkiškai. Darbas lengvas, 
ieras ir ant visados. Lai at
sišaukia tik pastovus žm< - 
rus. Informacijas duosi i 
apatiškai arba per laiški:. 
Zenotas žmogus turi pirme
nybę.
Balkus Sousage Company 

19 Camden St.,
W. Lynn, Mass.

parsiduoda bučernė
•<i be t.anvi. geroj vic- 

.ion;a i il.(AW savaitėj, 
Klausk rl:

N St.. So Bostoai. .Mass.i*■*

PARSIDUODA Už puse
PREKĖS

• '-oserių krautuve |4baj 
:i- i bizris dartnuas per 

eabirtmis btzms apa
vai’-. <ralima daryti dvi- 

ureito pardavimu prekė

1 . kamUarių. vis: 
vieta ir arti &>. Bos- 

*». Nenralei.-kiie 
A. 1VAS

■ ai Si.. Itaoni .slg. Bust 
a rl>a 

i;r....d »ax, south P stoti.

. n; 
c k i 
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PERSIKĖLLAU NAl’JON 
METON.
š >mi < anibridge’aes :
\ xuon.cr.ei. kad įvairių 

• ••.<■ perkėliau i>o nurrt.
’1\IN tarpe YVINDSOR ir 

. Musų krautuvėje gaii- 
, • ' ’'x‘U vyrams, vaikams ir

.tluių ir viršutinių niar- 
daroūnių drapanų ir 

.7 , kaina. 
at-i:a.sKvti j nauia 

' .. ........ (12>
Mass.

,ik(J.
■ . iek'ų nupiginta 
v:-us < " '

< HAS l RIJOS
M. St.. Camhridge.
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GERIAUSI LAIŠKAI.
'. '' dainom pas tėvus, nio-

r ' J-, seseris merginas, vai- 
- Extra d"l Velykų laiškų

-■'a -įtarčių. Kaina vienoda,
centus pašto .-tamponus, 

a:-ktt. tž $1.00 6 tuzinu* 
... A i:, •jokit. (14)

ŽEMAIČIO SPAUDA
A. t larion St.. Philadelphia. Pa.

=5H5E5HSH5cS2ScS=S£5c=l
S
eL H LIL1ENTHAL

ELEKTRIKIEPJUS

Eix-;>ertas Uratų Suvedime
!:. --.h- pašauk:: per telefoną 
Tel. < ulumbia 30 !9 (12)

ToHSS 52SES25HSc£-'

5 
c-
6

LOPEZ BADGE & 
NOVELTY CO.

Išdirbėjai

Kibinu, šilkiniu kukardų. visokių 
tautu vėliavų, paveiksluotu truzikų. 
auksinių ir sidabriniu medaliu, drau
gijoms ženklų ir uniformų. <.11#

3 SCHOOI. ST.. BOSTON. MASS. 
Telephone Maiu 7489

i-

■'* <

Arba Lietuviškas Kermošius

V
$C»'C
d »' v'
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$
$
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(12) >:

LIETUVIŲ
ATYDAI!

GELEŽINIAI
DAIKTAI

MALIAVOS
LANGTIESĖS

SPORTO
REIKMENYS

Gera rūšis, žemos 
kainos

THE HOYT CO. 
443 Broadway,

South Boston, Mass.

* TELEFONAS 1037

z MEDICINOS DAKTARAS

' C. J. MIKOIAITIS
Valandos: nuo 2 iki 1 po pietų, 

nuo 7 jki 8 vakare.

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

I 
i 
Z

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

Valandos: 3 iki 4 ir 7 iki 8 P. M. N
Telefonas llaymarket 2288. g 
Rovbučy; 16 Crawford Št.

Netcii YVarren Street k 
Valandoj: 'tuo 8 iki 9 ryte. 1 J 
iki 2 ir 9 iki 10 vai. vakare r 

Telefonas Roxbury 0131.
KALBU RUSU. LENKŲ IK X 
LIETUVIŲ KALBOMIS XRengia So. Bostono Lietuviu l abdarystės Draugija su pagel- p 

ba So. Bostono ir apielinkė; Draugiją. Kliubą ir Kuopti S 

Prasidės Petnyčioj, 14 Kovo-March |
Ir Tesis iki PANEDĖLIO. 21 D. KOVO. 1921 M. 

.3 
Kiekvieną vakarą prasidės 7 vai. vakare, subatonus, kovo į 

15 ir 22 dienomis, n io 5 valandos vakare fe

LIETUVIŲ SVETAINĖJ į
Kampas E ir Silver Streets South Boston. Mass. gj

Gerbiamoji Visuomenė! Lietuviu Labdarystės Draugija J 
'Die: surengia smagius ir linksmius ferus. taigi ir si kar- 5 

visais atžvi)giais*bus smag is. _
Koncertai per KADIO bus kiekvieną vakarą. , fe 

Pr •gramas bus gana didelis ir margas: bus daug stambiu fe 
prekių islaimėjimams. į-

įžanga visiems dykai, ..-•skiriant subatomis. L
Visus Kviečia L. LABD. DR--JA. H2) įj 
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1 > Tel. South Boston 3520 <
d Residencc Aspinwall 0879 J 

; S. N. Puišiute-Shallna ; 
i! LIETUVĖ MOTERIS ! 
] ► ADVOKATĖ <
< J 366 Broadaay. So. Boston, Mass. J 
p Room 2. <

Dr. H. M. Landau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220 Hanover

Telefonas
Specialistas 

slaptų ir
Valandos: nuo 9 ryte iki S vak. 

Nede’dieniais iki 5 vakare.
Patarimai dykai. (—)

St- Boston. Mass. 
Richmond 0380 
vyrų ir moterų 
chroniškų ligų

Tel.: Richmond 141# z
Dr. David W. Rosen j

Kaita Lietuviškai, Lenkiškai b Z
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Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS 

SLAPTAS
VALANDOS:

8 iki
2 iki
1 iki
HANOVER ST. 

BOSTON. MASS.

IR
LIGAS.s::

i

Nuo 
Nuo 
Nuo
>21

19 ryto.
3 dieną.
8 vakar*.
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Lietuvis Optometristas g

t
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PASIAUSK SAVO KAIMYNO
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vak. 
piet.
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•^necialistas Slaptų ligų moterų ir vyry, kraujo ir skuroe. Kalba len- 
kiškai ir rusiškai.

Telefonas Hayraarket 3390
w C II AM KERS STREET, BOSTON, MASS.

M EDICINOS DAKTARAS

verte turi

Aljtfscpt'išl^is HostTs

KAINĄ 3Oc.

tŲ<sbsl;<ie pe$ opGel^oribs.

E S K O

Vdr»oi<jn]as qbo ųicžli. išberinjui 
ir kjlolyu odiąčs li^os.

nash karai
1INGĄ rAI.YRNAVIMA . 

VIE N A M E X E ĮKALĖ.

WF.SEVERĄ CO.*
CEDAR JMAPIOS. IOWA

Očr-kis raiii-EipellcnpTryuimu
Nelauk ligi to, :. »oroct iau bu-i pr - 

t verst.i’ at.'igulti. I’o minkiani dienas 
darbui, m'o r«f»kon», kojom ir pcviajn 
Suteik palelį inii.ci !

Z'll r_' ,-. . - - - . - . • ' ■ •
>. iu

Faia-Eipelkrio r’;.’h «l ’-'t • ■
l>vcngk:t<‘ sk;: i'iumn j>trių ir diegia li

čiu sąrur Pain-Expelkris palaido

3oc. ir 7<>r. už iionka afilb'kosc.
F. AD. RICHTER A CO. 

104-114 So. 4th St.. B.GGklyn, N. Y.

\UKiT KATALIOGO A RBA UŽEIKITEį PĄSIKALBĖTI.

CITY POINT GARAGE—DAILEY’S MOTOS SHOP
I’M.’SIOI Oi»A CHAS B- DAILE'. I ALSO

IM BROAI)WAY 628-634 Fourth St.
SOUTH BOSTON, MASSt 

'frlrnbonc: So. Bustun 22«»8

Kam Reikalingas Bučeris.
Gerai patyręs ši darbą. Galiu b: . 

okį troka draivyt ir P<’r daue me; . 
ien tik šiuo darbu teuzsiimu. l’iatz 

•iu informacijų italių suteikti p i 
aiską. N. I’. :t?2 Broad"ay

So. Boston. Ma-

x \M Klbb \LIN(. \S Bl ČEKAS < 
ai patyręs šį darbą. Galiu Ton. 
’raivyt. Per dauyr metų vien tik šit 
larbtt teuž.-iimu. Platesniu informa> 
u galiu suteikti per laška

M. P. 291 W. Third St..

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIŲ TAISYTOJAS.

Taisau visokius laikrodžius Šie: 
•įius ir Kišeninius prieicamiaus a 
kaina. Reikale kreipkitės š.tc adrest.:

( HAS VINGRAITIS (2j
66 G ST.. So. BOSTON, M \SS.

5EVĖR05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVtlMATA.

I 
I

Meskim munšainą, imkimės 
mokslo.

Vyrai ir moteris, meski- ! 
me munšainą Į šalį, o imki- i 

b

i
šybos mokykla vaikams ir 
suaugusiems. Beto da tenai 
kas nedėldienis kaip 10 iš ry
to mokinama dainuot, o va
karais būna paskaitos ziso- 
kiab klausimais Juk sas-

I
J Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado
I “ “ .........-
It

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chrv- 
r.iškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St., Boston, Masa. 
(Prie Hanover St)

Tel. R’chmond 668.
Valandos nuo 9 ryto iki 8 
Nedėldieniab iki 4 vai po

✓ 
✓ 
z 
z 
z 
z

Telefonas 5il2'W.

Or. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

DENTISTAS f
10—12 aien^; y
2—5 po pietų; v
6—8 vakare; į

Nedčliomis nuo 10—12 dien«. *

705 N. Main st. kam p. Broad st. {• 
MONTELLO, MASS. ».

Išcgzaminuojia akis, priskiriu S 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškooe lakiose) aky- g 
se sugrąžinu šviesų tinkamu N 
laiku. nl
J. L. BAŠAKARNIS O. L’.
447 Eroadv.a;-. Ec. Beste::, Kam 3
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