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Lietuvos klerikalai 
virsta fašistais.

JIE JAU GRŪMOJA ŽYDU 
SKERDYNĖMIS.-

Ir žada "vidury dienos įro
dyt”, kad jie "nežaidžia”.
Lietuvos laikraščiai pra

neša bauginančių žinių. Iš 
visa ko matyt, kad klerika
lai ir kitokie reakcininkai 
ienai rengiasi eiti Italijos 
juodašimčių-fašistų pėdo
mis. Neturėdami liaudyje 
pasitikėjimo ir negalėdami 
gauti Seime didžiumos, jie 
ruošiasi veržtis į valdžią per 
kraują. Ir jie jau atvirai 
skelbia, kad jie "vidury die
nos tinkamais argumentais 
įrodysią", kad jie nejuokau
ja. Jų "patriotiškas" darbas 
prasidėjo piaustymu žydams 
cicelių ir murzinimu jų iš
kabų, bet tuo jis nepasi
baigsiąs.

Klerikalizmo smakas trok
šta kraujo. Ir jei progresvvė 
Lietuves visuomenė sujung
tomis spėkomis tai šmėklai 
galvos nesutrins, tai kraujo 
praliejimas gali įvykti. To 
prisibijo ir "Lietuvos Ūki
ninkas”, kuris 11-tam nume
ry rašo:

"Paskutinių dienų įvykiai, 
kaip iškabų murzinimai, žy
dų langų daužymai, ^perspė
jimų raštai, fašistų atsišau
kimai, grasinimai Seimo pa
leidimu (Šitą grąsinimą kle
rikalai jau išpildė — Seimą 
išvaikė. — ”Kel." Red.) ir t. 
t., rodo^kad musų, bent sos
tinės, gyvenime eina koks 
tai darbas, kuris kelia nera
mumo ir gresia pačiai vals
tybei nelabai geromis pasek
mėmis. Tas judėjimas rody
te rodo, kad pas mus rengia
masi prie fašizmo, nes augš- 
čiau paminėti apsireiškimai 
kaip tik turi fašizmo pažy
mių. Be to, vasario 16 die
nos šventei teko matyti žmo
nių pasipuošusių žaliais 
raikšteliais, t.y. fašistų.
Bendrai sakant, fašistų
Kaune yra, ir kadangi jie 
nėra griežtai persekiojami, 
tai iš jų pusės galima laukti 
ir rimtesnių pasikėsinimų 
prieš Lietuvos demokratinę 
tvarką. Negali būti dviejų 
nuomonių, kad Lietuvos kle
rikalai, daugiau negu užjau
čia šiam judėjimui, todėl ir 
nesistengia jo iš pašaknių iš
rauti. Mat jie, ištuštinę Lie
tuvos liaudy visus savo re
zervus (pinigus, bažnyčias, 
midijas, davatkas, provoka- 
torinę demagogiją), pama
tė, kad liaudis vis vien taip 
ir slenka iš jųjų rankų, pa
matė, kad per demokratiją 
jie netvirtėja, o kasdien silp
nėja ir gerai žino, kad jų 
"nesugriaunamiems argu
mentams” (Lietuvos maldin
goms tamsioms moterė
lėms) išmirus užsibaigs kle
rikalų Lietuvoj galybė. Jie 
imas užtat net priešingų 
valstybės konstitucijai žy
gių. Viena ranka, susitarę 
su žydų reakcijonieriais, ra
šo konstituciją, kita ranka 
maišo verdančią smalą Kau- 1 
no iškaboms tenti.

įku klerikalų šulas kunigas 
i Vilimavičius, prie Seimo 
i kalba apie supuvusį demo- 
| kratizmą, mini Mussolinį, 
kalba apie pragaištingumą 
demokratinės tvarkos (tuo 
pačiu ir parlamentarizmo), 
c Seimo pirmininkas dėkoja 
už išreikštus linkėjimus.”

Valstiečių laikraštis sako,’ 
kad klerikalai jau mušę iš 
Klaipėdos telegramą^Italijos 
fašistų vadui Mussolini ir 
sveikino tą juodašimtį kai
po pavyzdingą vaclą. ”L. 
Ūkininkas” todėl pastebi, 
kad —

”Vis tai politika smurto, j 
jėgos, o ne demokratijos 
principų ir jos laisvių gerbi
mas. Užtat 'fašizmo’ pavo
jus, nors toli gražu netokis,' 
kaip kad Įvyko Italuose, yra. 
Lietuvoj per 'fašizmą’ vy
kins savo ultraklerikalinę 
politiką ne kas kitas, kaip 
tie patys klerikalai, kol juos 
nenušluos ne kokia nors At-I 
gimimo Draugija, liguistų j 
dėdžių būrelis, bet Lietuvos; 
susipratusios liaudies atsto-į 
vai, demokratijos idealų ne-į 
sėjai ir jų saugotojai. Žino-; 
ma, išaugęs iš klerikalizmo 
'fašizmas’ gali išauginti bol
ševizmą.

"Viena mes turime atsi
minti, kad tikrai Lietuvos 
demokratijai ir valstybės 
demokratinei tvarkai gręsia! 
rimtas pavojus ir gręs tol, 
kol kunigai vadžios liaudį už 
nosies, kol jie sėdės bankuo
se, ministerijose, prekybos 
įstaigose, valdybose, gimna
zijose direktoriais ir t.t. To- 
dėlei pirmoje eilėje, besirū
pinant Lietuvos demokrati
nės tvarkos apsaugojimu, 
turime pasirūpinti nuvyti 
kunigus į bažnyčias, kad jie 
Dievui ir žmonių tikėjimo; 
reikalams tarnautų, o ne pa
saulinėse įstaigose sėdėdami 
žmonėms pančius kaltų.”

i
j

asiŠ.^A. Užpaolimas ant lietu
vį mitingo Elzabethe.

mininkavimui ;
"Atmetus pas __ _ 

Sugintą išmest 5 posėdžiams 
(už ta patį dalyką, Valst. 
Liaud. atstovai Natkevičius 
ir Makauskas buvo išmesti 
10 posėdžių) pirmininkas 
bijodamas, kad ir paties 
svarstomojo prezidento al
gos padidinimo įstatymo 
opozicija neatmestų — sku
biai posėdį uždaro.
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PER PRAKALBAS ĮVYKO 
KRAUJO PRALIEJIMAS.

"Laisvės ” prikurstyti chuli
ganai pramušė pirmininkui 

galvą ir sužeidė ranką.
Komunistų "Laisvės” su-

Po tokio atsitikimo pir- kurstyti ch’jiiganai užpuolė 
mininkas ir visas Seimo pre- socialistų su auKtą mitingą 
zidiumas atsistatydino ir se- 25 d. kovo E 
kančiame posėdyje prezi-xte, kur ka 
aiumas buvo perrinktas iš darbininkų 
naujo. Kaip eis Seimo dar
bas toliau, pamatysime. Vie
na yrra aišku, kad krikšč. 
dem. gadynė šiame Seime 
pasibaigė. Juos dabar galėtų 
išgelbėti tiktai tie du lenkai. _
kurie dar Seiman negrįžo*:r kad salėje nebuvo policijos, 
kurie sugrįžę suloštų nusve- pakėlė skandalą ir puolė ant 
riančią rolę. Reikia manyti, 
kad krikšč. dem. mėgins 
juos ’kai}x> krikščionis’ par
sikviesti.”

Bet, kaip žinia, lenkai !į vo apsiginklavę peiliais ir 
Seimą negrįžo, ir klerikalai kitokiais įrankiais, 
negalėjo sudaryti sau di- Musų kores|>ondenias ap- 
džiumos. Ir dėlto preziden- rašo šitą įvyki taip: 
tas Stulginskis Seimą palei
do.

Jizabetho mies- 
bėjo Lietuvos 
atstovas drg.“VV v v? v C10 VI L

Bielinis, ir sukėlė kruvinas 
muštynes.

Atėjo tie juodašimčiai i 
prakalbas iškalno jau susi
tarę, atėjų apsiginklavę, ir 
pasinaudodami ta proga,

pagrindu tikslu sumušti 
prakalbu pirmininką drg. 
Deguti. .Jie sužeidė jam ran
ką ir pramušė galvą. Jie bu-

"Draugo Bielinio prakal
bos čia (Elizabethe) buvo 25 
kovo. Publikos prisirinko 
pilna salė. Kaipo darbininkų 
atstovas, svečias kalbėjo 

• dauginusia apie darbo žmo
nių padėtį ir jų reikalus Lie- 

Kuomet kalbėtojas

"ŽIŪRĖKIT!"
Lietuvos Fašistų Per 

spėjimas.
Šitokiu antgalviu Įdėtu- tuvoje. kuomet kalbėtojas 

vos federacininkų (klerika- uždrožė klerikalų partijai, 
lų) organas "Darbininkas” tai du vyčiai pradėjo niurnė- 
JO-tam numery’ išspausdino ti ir paskui atsistoję išėjo 
ant pirmo puslapio • lietuvis- laukan, bet triukšmo nekėlė, 
kūjų fašistų perspėjimą. Jis Toliaus. kalbėdamas apie 

Lietuvos žmonių vargus, 
kalbėtojas nurodė, kad tie 
vargai paeina nuo to. kad 
karo metu Lietuvą labai nu
alino svetimos armijos, ne
išskiriant ir rusų raudonar
miečių. 'Laisvės’ komunis
tams tas nepatiko ir jie pra
dėjo niurnėti. Kaip tik kal
bėtojas pertraukė savo kal- 

i I I I

skamba taip:
"Mes perspėjam visus ir 

kiekvieną, kad Lietuvos vei
do valymas nuo žydiškosios 
babilonijos dėmių nėra tai 
vaikų, nesubrendėlių ar 
chuliganų’ darbas, kaip 
drįsta pravardžiuoti ir no
rėtų musų priešininkai. Mes 
esam ne iš bailiųjų, mes 
esam tie patys, kurie savo bą ir pradėta rinkti Lietu- 
laiku neapsiriko dėl priemo- vos socialdemokratams au- 
nių musų valstybei kurti, kų, komunistai tuojaus pra
iręs esam buvę taikiniais vi- dėjo kelti lermą ir reikalau- 
siems musų tautos prieš!- ti ’balso’. Pirmininkas paaiš- 
ninkafns, ant musų brolių kino, kad jie galės gauti 
kaulų stovi tėvynės pama- balsą’ ant pat galo. Komu- 
tai, jų krauju aplaistytas nistai vistiek kėlė lermą, nes 
aukuras ir šiandien dar te- tuo budu jie norėjo sutruk- 
begaruoja. Štai musų trum- dyti aukų rinkimą ir pa
pą rekomendacija. Kam to kenkti Lietuvos darbinin- 
dar maža, tai, kas jis nebu- kams.
tų, vidury dienos mes ata- ”Po aukų drg. Bielinis 
tinkamais argumentais įro- kalbėjo antru atveju, ir jam 
(iysim, kad mes nežaidžiarn, pabaigus, pirmininkas drg.

KODĖL BUVO IŠVAIKY
TAS SEIMAS?

Amerikoj buvo žinių, jog 
Seimą klerikalai paleido dėl
to, kad jis atsisakė išreikšti 
jų valdžiai pasitikėjimą.

Bet tai da ne visa tiesa. _ _______ r
Klerikalai įsiuto ant Seimo į bet pildom musų engiamo- 
daugiausia dėlto, kad jis at-|sios tautos valią ir tai daryti 
sisakė pakelti jų prezidentui! laikom švenčiausia musų pa- 
Stulginskui algą. Apie tai ireiga, kurios dėlei netik ne- 
dabar praneša "L. .Ukinin- pabugsim popierinių tardy
mas”. Girdi;’ Įmų, blevyzgų bei grąsinimų,
' "Kovo 12 dieną Seime bu-; bet kiekvieną aroganciją su- 

vO svarstomas prezidento 
algos padidinimo sumany
mas. Atstovas A. Sugintas 
pareiškė, kad valstiečiai ir 
liaudininkai skaitą šitokį su
manymą neteisėtu ir dėlto 
balsuosią prieš jo svarsty
mą. Už tokį pareiškimą, Sei
mo pirmininkas sustabdė! 
Sugintui kaibą ir pasiūlė 

iš Seimo 5-

pabaigus, pirmininkas drg. 
Degutis duoda komunis
tams 'balsą’. Atsistoja 
'Laisvės’ agentas komunis
tas Krasauckutis. kurį žmo
nės čia vadina 'bobų genero
lu’, ir sako: Aš jokio klausi
nio neturiu. Jus esat dur
niai!’ Ir pradėjo jis kalbėti 
apie Afriką ir kitokius da
lykus, apie kuriuos jis nieko 
nežino. Pirmininkas jo n.?- 
stabdė ir jis pliauškė 6 mi- 
nutas, bet nieko nepasakė. 
Pirmininkas paprašė, kad 
kalbėtojas atsakytų tam ko
munistui.- Drg. Bielinis •aš
triai nupeikė komunistus už 
kėlimą triukšmo darbininkų 
susirinkimuose.

"Po tam išėjo Brijunas 
kalbėti. Jis aiškino apie uni-

grąžinsim dešimteriopai. 
Mes parazitiniam, užsimir
šusiam ir akvplėsiam gaiva
lui galinga tautos ranka įro- 
dvsim.kad Lietuva yra LIE
TUVIŲ valstybė, bet ne tau
tinių mažumų respublikėlė, 
kaip anie ja vaizduojąs ir 
krikštija.

VALDŽIA!” Neleisk vi
daus priešininkui, prisiden
gusiam mažumų kauke nie
kinti musų valstybės lietu
viškumo bruožus. Jei tu to 
nepadarysi — mes padary? jų darbuotę, bet komunistai 
sim!” \ pakėlė tokį lermą. kad Bri-

Po šituo grumojimu pasi- junas turėjo pertraukti savo 
"Lietuvos Fašistų kalbą. Drg. Bielinis vėl pa-

•kalbą uždrožė komunistams 
’ už ardymą darbininkų or- 
Įganizacijų.

"Visi Laisvės’ juodašim
čiai pašoko ant kojų ir visi 
sykiu reikalauja •’balso’. Pir
mininkas sako: 'Nusiramin
kite, o balsą galėsite gauti 
visi.’ Bet komunistai kolio- 
iasi biauriausiais žodžiais ir 
grūdasi prie pagrindų. Kai 
kurie jų jau sulipo ant es
trados ir pradeda kabintis i 
pirmininką. Socialistai subė
gę ima ir nuverčia triukš
madarius žemėn. Staugdami 
vilkų balsais, tie chuliganai 
puola ant pagrindų da di
desniu pasiutimu. Pirminin
kas pradėjo gintis ir 6 
'Laisvės’ agentus nukirto 
nuo pagrindu. Tada visi ko
munistai kai laukiniai žvė
ris puolėsi ant pirmininko. 
Vienas tų juodašimčių pei
liu ar kitokiu įrankiu sužei
dė pirmininkui ranką. Pu
blika pamačiusi pirmininką 
sukruvintą, subėgo jį ginti, 
ir 'Laisvės* agentėliai pradė
jo kristi nuo pagrindų kaip 
lepšės. Bet vienas mušeika 
prisitaikęs iš užpakalio kir
to pirmininkui į galvą, šitas 
gyvulys yra veikliausis ko
munistų kliubo narys ir nuo
latos gatvėse mušasi.

"Nors pirmininkas d. De
gutis likos sužeistas, bet ko
munistams jis irgi davė. 
Žmonės sako, kad jis šveitė 
’Laisvės’ agentus taip, kaip 
1905 metais šveisdavo caro į 
chuliganus.

"Laisviečiai komunistai 
pasirodė bjauresniais juo-į 
dašimčiais da ir už caro chu
liganus. Šituo laukiniu jų 
pasielgimu pasipiktino visi 
Elizabetho lietuviai ir gir
dėti, kad kai kurios draugi
jos žada jau mesti juos iš sa
vo tarpo laukan. Tas butų 
labai gerai, nes tai biaurus 
šašas ant hiusų visuomenės 
kūno. Tai yra šašas, kuris 
daro lietuviams baisią gėdą 
ir paralyžiuoja visokį veiki
mą.

"Visuomenė socialistams 
simpatizuoja, ir i šitas pra
kalbas publikos buvo prisi
rinkę tiek, kiek komunistai 
nėra turėję per tris metus. 
Iš to piktumo komunistai 
dabar grasina d. Degučiui 
užmušimu. .Jie gyrėsi tuo 
prie daugelio liudininkų. 
Taigi jei jį kokie bomai da
bar užpultų, tai komunistai 
turėtų atsakyti. Už sukėli
mą muštynių prakalbose 
komunistus irgi galima vi
sus areštuoti ir jie butų sun
kiai nubausti. Bet ar prakal
bų rengėjai areštuos juos, 
man neteko sužinoti.”

PAKĖLĖ 75.000 AUDĖJŲ 
ALGAS.

FalI River ir New Bed- 
ford audinyčių kompanijos 
paskelbė, kad nuo 1 balan
džio jos pakelia 12'_• nuo
šimčių mokesties savo dar
bininkams. Tas paliečia 75,- 
300 audėjų. Bet darbininkai 
reikalauja 29’ £> nuošimčių.prašalinti ji

kiems posėdžiams. Bet, kuo
met pasiūlymas buvo pasta
tytas balsavimui, pasirodė 
(tiesa, net tris kartus prisi
ėjo balsus skaityt iki pasiro
dė), kad dauguma pirminin-

_______ ko pasiulvmui nepritaria! rašo: ___ _
Vasario 16 d. iškilmių lai- Vadinasi, krikšč. dem. šei- Vykdomasis Komitetas”,. ėmė žodi ir baigdamos savo jiavykę pabėgti.

Bolševikai sušaudė
I
i
I
i pralotą Butkevičių.

SAKO. SOVIETŲ VAL
DŽIA RUSIJOJ 

PASILIKS.
Praėjusio panedėlio vaka-'

10 METŲ KATORGOS 
ARCIVYSKUPUI 

CIEPLIAKUI.

, i ą Bostono Prekybos Rūmų Iš viso Maskvos teismas pa- 
Kliube profesorius Earl smerke 16 lenkų kataliku 
Dean Howard skaitė pa-J dvasiškių.
skaitą apie Rusiją, kur jis' Pereitą subatą Maskvoje 
važinėjosi su Amerikos rub- tapo sušaudytas kun. Butke- 
siuvių unijos pirmininku vičius, generalis katalikų 
Iiillmanu. .bažnyčios vikaras Rusijoj.

Hovardo nuomone, da- Jis paėjo iš Kauno guberni- 
bartinė Rusijos valdžios jos ir buvo lietuvių kilimo, 
forma pasiliks ir jos jau tik sulenkėjęs.
niekas nepakeis. Svajonės Lenkų . katalikų arcivys- 
apie komunizmą Rusijoj esą kūpąs Ciepliak taipgi buvo 
iau palaidotos ir dabar tenai pasmerktas miriop, bet Pa
niekas apie komunizmą ne- (.lomas Sovietų Komitetas 
kalba. Privatinis kapitalas pakeitė jo mirties bausmę Į 

į Rusijoj grįžta ir valdžia da- 10 metų katorgą.
iro viską, kad patiekus jam- Išviso Maskvoje buvo tei- 
kuopalankiausių sąlygų plė- siama 16 katalikų dvasiškiu.

i totis. Pradėjus privatinei Visi jie buvo kaitinami kon- 
I pramonei ir prekybai plėto- ^revoliuciniais žygiais ir 
tis, ekonominis šalies gyve- šnipinėjimais. Jų. viršinin- 
nimas atgijo ir didžiuma gy-! kai Ziepliak ir Butkevičius 
ventojų patenkinta. Taigi buvo pasmerkti sušaudv- 
pevaliai Sovietų Valdžia mui, o visi kiti kalėjimam 
virsta kapitalistine valdžia Penki jų gavo po 10 metų 
ir nors kai kurie.komunistai katorgos. Jų vardai: kun. 
tam priešinasi, bet su jais ■ Koviečko, kun. Eismontas, 
ceremonijų niekas nedaro;’kun. Janavičius, kun. Koda- 
črezvičaika kemša juos kalė-!vičius ir popav- Ėeodorovas. 
jiman kąipo "kontr-revoliu-l Dėl šitos bylos ir teismo 

t/..,:-j-.js:— 'nuosprendžio Lenkijoj kilo 
didelis sujudimas. Varšuvos 
Seimas priėmė rezoliuciją 
ragindamas savo valdžią, 
kad ji gelbėtų nuteistus ku
nigus. Ir lenkų valdžia nu
siuntė Rusijai protestą. Ji 
grąsina Maskvai, kad kata
likų kunigų žudymas gali 
atnešti Rusijai labai nepa
geidaujamų pasekmių.
- Ųičerinas atšovė lenkams 
atgal, kad jie nekištų savo 
nosies į vidujinius Rusijos 
reikalus. Kiekviena valstybė 
turi teisę bausti savo pikta
darius pagal savo įstaty
mus, ir jokia kita šalis netu
ri teisės į tai kištis. Lenkijos 
protestą Cičerinas skaito 
nedraugišku žingsniu ir ne
girdėtu įžeidimu Rusijos 
garbės.

Taigi dėl tų kunigų na- 
smerkimo jau prasideda 
tarp Rusijos ir Lenkijos ne
sutikimai. Kuo jie pasibaigs, 
tai lieka da pamatyti.

cijonierius”. Kad ir didžiau- 
įsi jie butų revoliucionieriai, 
bet kaip tik valdžiai pasi- 

i priešina, tuojaus juos apšau
kia ”kontr-revoliucionie- 
riais”.i

Į

i IŠVERTĖ V AGONĄ NE
DEGAMOS ANGLIES.
Dabar labai įnėjo madon 

nedegamoji (fire-proof) an
glis. Žmogus nusiperka to
ną, užmoka $16, ir degina- 
degina — ir vis anglis stovi 
čiela. Ji nedega, nes tai nėra 
anglis, bet akmenįs ir žetnė.

Teismai pradėjo bausti 
anglių pardavėjus, kad jie 
apgaudinėja žmones. Parda
vėjai sako, kad jie tokią an
glį gauną nuo kasyklų. An
glies trustas nukasė visus 

j "durbankius" ir išpardavė 
ras žemes su akmenimis an
glies vietoj.

Pereitą savaitę vagonas 
tokios "nedegamos" ang
lies” atėjo į So. Bostoną ledo 
Ir kuro kompanijai, ši atsi
sakė tą "štofą" priimti, ir 
geležinkelio kompanija iš
vertė visą vagoną ant ”dum- 
PM”

1 •

I

i

I

I

!

UNIJA LAIMĖJO BYLĄ.
Anglies baronai West 

Virginijoj buvo išėmę iš 
teismo injunetioną, drau
džiantį angliakasių unijai 
rinkti iš narių mėnesines 
duokles. Tuo budu kapitalis
tai norėjo sunaikinti darbi
ninkų organizaciją. Bet uni
ja kreipėsi į augštesnį teis
mą ir tenai tas injunetionas 
buvo panaikintas.

i 84 INTELIGENTAI NU
TEISTA MIRIOP.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Kamenetz-Podolske re

voliucijos tribunolas pa
smerkė sušaudymui 84 žmo
nes, daugiausia inteligentų.

RUSIJOJ SUSEKTA NAU
JAS SUOKALBIS.

Rygos žiniomis, Rusijoj 
susekta platus monarchistų> 
suokalbis. Daug suokalbi-!. 
ninku areštuota, kitiems gi Juos kaltina rėmimu Petliu 

ros.

ANGLIJOS SOCIALISTAI 
PASMERKIA RUHRO 

UŽĖMIMĄ.
Anglijos Independent La- 

bor Party, kuri tikrumoje 
yra socialistų organizacija, 
savo konferencijoj pasmer
kė Ruhro okupaciją ir rei
kalauja. kad franeuzų armi
ja tuojaus butų iš tenai at
šaukta.

PERSPĖJA NUO FA
ŠISTŲ.

Pastaruoju laiku Ameri
koje pradėjo organizuotis 
italų fašistų šalininkai, taip 
kaip anąsyk organizavosi 
Rusijos bolševikų šalininkai. 
Senatorius King iš Ųtah 
perspėjo,kad šitas judėjimas 
gali sukelti pasaulyje naujų 
sumišimų, ir kaip tik Kon
gresas susirinks, jis dary
siąs pastangų, kad tam ju
dėjimui Amerikoje butų už
kirstas kelias.
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niekam nereikalinga. Taip 
pat nereikalingas bus žiba
las ir nereikalingos malkos. 
Elektra gali šviesti, šildyt iv 
sukti mašinų' ratus.

Ir visa tai žada padaryti 
_______  _   sivaiz- 
dinkit į kokią žioplą padėtį 
tas gali pastatyti Franciją. 
kuri su tokiu urmu laužiasi 
Į vokiečių Ruhrą, kad už
grobus anglių kasyklas. K > 

. 1 L ‘___ \'2 *'___■ o turtai,
kuomet visose šalyse fabri
kas varys mėlynasai dan
gus?

KAS TAI VRA i žinių, kad L. Prūsei-1 
1jka senai sukinasi apie S. L.

kunigas?
Kunigą pirmiausiai* pava-h‘^*°1ja’

• inėian ...   Lookoti
į j: turi vos Hk 1» gyventoj . franeu;<0 išra!jimas.' lsi 

Amerika sparčiausia au- 
. . , ga gyventojais, ir ji šian-

Įvairios Europos valsty- dien'vra turtingiausia šalis 
!.ės ir valstybėlės yra skolm- pasau|v< 'fas parodo, kaip 

klysta tie žmonės, kurie sa-l 
bilionų dolerių, ir is jų visų j,a(j ant įemės priviso 
tik viena Anglija dabar pa-i^u perdaug svieto, ir kad

EUROPOS SKOLOS 
AMERIKAI.

Įvairins Europos

gos Amerikai tarp 11 ir 12 i j 
bilionų dolerių, ir iš jų visų |<(£

sižadėjo savo skolą atmokė
ti. Ji mokės ją per 60 metų. 
Kitos gi valstybės, nei pro
centų nemoka už savo, sko
las. 'The Congressional Re- 
cord”, oficialis Suvienytą 
Valstijų Kongreso organas, 
paduoda sąrašą valstybių, 
kiek kuri yra šiai šaliai sko-

dėlto esą sunku gyventi. 
Skaitlinės parodo, kad kur 
tik daugiau žmonių, tenai ir 
progresas didesnis, ir gy
venti lengviau.

linga. Ir taip:
Anglija .......... ... 84,155.818,25S.41
Franci ja .........3,34(»,716^15.16
Italija ............ ... 1,648,034,O5O,b*)
Belgija .......... ........ 377,123.745^1
Rusija ............ ........ 192.601,297.37
l.Anki ia ..... 135,662,867.80••••••
Čekoslovakija ........ 91,887,668.65
Serbija .......... .......... 51,104,595.58
Rumunija —. .......... .‘56.128.494^4
Austrija ........ .......... 24.O55.7OS.92
Graikija ..... ........ 15,000,000.00
Estonija ...... 13,990,145.63
Armėnija .... .........   11,959,917.49
Fir.liandįja ,.. ............ 8,281,926.17
Latvija ............ ............ 5,132^87.14
Lietuva .......... .-.........981,628.03
Vengrija ...: - 1,685,835.61

Prie to da ant šitų skolų
užaugę jau milionai procen
tų. Pavyzdžiui, Francuos 
nemokėti procentai siekia 
jau $500,000,000 suviršum. 
Lenkija turi mokėti jau arti 
$18,000.000 už procentus. 
Lietuvos nemokėti procen
tai siekia arti $800,000.

New Yorko ”Journal of 
Commerce” mano, kad Eu
ropa nelabai šitas skolas 
Amerikai užmokės, nes ji 
tenai neturi tiek aukso.

KAIP AUGA SUVIENY
TOS VALSTIJOS.

. ’The Literary Digest”, pa
siremdamas vėliausiomis 
statistikomis, sako, kad da
bartiniu laiku Suvienytos 
Valstijos turi 11V,000,000 
gyventojų, o 1790 metais ši 
šalis turėjo vos tik 3,900,000 
gyventojų, taigi mažiau, ne
gu šiandien turi vienas Chi- 
cagos miestas.

Kad parodžius, kaip spar
čiai ši šalis augo po revoliu
cijos, ’The Literary Digest” 
paduoda šitokių skaitlinių:

Metai 
179* ..........
1800 ...........

< 1810 ...........
1820 ............
1830 ............
J 840 ...........
1850 ...........
1860 ...........
1870 ....... 
1880 ..I.... 
J 890 ...........
1900 ...........
1910 ...........
1920 ..........«.
1923 apie

Jokia kita šalis pasaulyje 
nėra taip sparčiai gyvento
jais augus. Nuo 1851 metų 
Suvienytų Valstijų teritori
ja nėra padidėjus; plotas te
bėra tas pats, bet gyventojų 
skaičius pakilo beveik pen
kis kartus. Tuomet ant kę- 
turkampės mylios čia buvo 
nepilni 8 (7.9) gyventojai, o 
šiandien ant keturkampės 
mylios, apskritai imant, iš
puola daugiau kaip 36 gal- 

nėra tol

i

Gyventojai 
....... 3,929,214 
....... 5,398,483 
....... 7,239,881 
....... 9,638,453 
.... 12^866,020 
.... 17,069,433 
.... 23,191,876 
.... 31,443,321 
.... 38,558/171 
.... 50.155,783 
.... 6^,947,714
... 75,994,575
.... 111.972,266
.. 105.710,620 
10_lO0,000,000

vos (36.3). Žinoma, nėra tai 
labai daug, nes kitos šalis 
apgyventos- daug tirščiau; 
Anglijoj, pavyzdžiui, ant ke
turkampės ' mylios išpuola 
701 gyventojas, o BęJgij

išpuola 
;«kijo?

670. >>
Bet iš kitos vėl pusės yra 

.šalių, kurios apgyventos 
daug rečiau, negu Amerika. 
Australijoj, pavyzdžiui, ant 
keturkampės mylios neiš
puola‘nei du žmogų (1.84); 
Kanadoj apie 2 ir vienas 
trečdalis; Argentinoj apie 7 
ir pusė; Brazilijoj apie 9 ir 
vienas trečdalis (9.35). Net 
Rusijoj yra daugiau vietos, 

. nes ant keturkampės mylios

SKUNDŽIA LAIKRAŠTI 
ANT $250,000.• .

Operos dainininkė John- 
na Gadski Tauscher, 
tė, traukia teisman 
York Tribūne”, peikalauda- 
ma $250,000 atlyginimo už 
apšmeižimą jos garbės, 
laikraščio reporteris kreh- 
biel, muzikos kritikas, taip
gi yra skundžiamas ant to
kios pat sumos.

Reporteris neminėjo savo 
laikraštyje nei aktorkos, nei 
jos vyro pavsfrdės, tik pasa
kė "viena operos daininin
kė”, bet ji sako, kad iš to 
straipsnio vistiek galima su
prasti, jog tenai jos asmuo 
šmeižiamas.

Jos vyras buvo Kruppo 
agentas Amerikoje pirm ka
rės. Karės metu jis čia buvo 
areštuotas ir teisiamas už; 
konspiracijas, bet kaltė jam 
neprirodyta ir jis buvo pa
leistas.

Dabar gi ”New York 
Tribūne” korespondentas, 
rašydamas apie svetimša
lius dainininkus, pasakė:'

”Kam teikti musų šalies 
priešams finansinės paramos 
ir smagumo? .Vienos operos 
dainininkių namuose ’Lusitani- 
Jos’ paskandinimas buvo ap
vaikščiojamas dainomis ir 
džiaugsmu prie skambančių 
stiklų. Jos vyras buvo areštuo
tas už laužymą musų karės Įs
tatymų ir konspiracijas prieš 
Angliją.”

Šitie žodžiai, dainininkė 
sako, šmeižia netiktai jos 
vardą, bet ir ragina visuo
menę boikotuoti ją.

SVARBI VALANDA 
LIETUVOJ.

vokie-
”Ne\v

imčiau, anot žodžių vieno 
žymaus Lietuvos veikėjo, 
SĄŽINĖS SANDARU”.

Kunigas yra nariu vieninte
lės profesijos ar amato, ku
ris yra žmonijai ABSOLIU
ČIAI BEREIKALINGAS, ir 
be kurio amato pasauliui, 
(.'aug geriau sektųsi ir pa
saulis dauff toliau nužengtų.

Kunigijos amatui geriau- 
' biai sekasi tarpe TAMSIAU-1 
SIU ir DURNIAUS1V žmo
nių. kurie niekados patįs ne- 

. protauja ir kurie nevedami 
; už nosies niekur nenuženg- 
iK. Didesnė pusė kunigijos 

' patis netiki tam, ką jie skel
bia savo avims ir avinams 
ir. kaip iš faktų visam pa
sauliui yra žinoma, daugybė 
iiunigų, prisidengę švente
nybės ploščium, papildo 
šlykščiausias paleistuvystes, 
užmušėjystes ir kitokius 

; kriminališkus prasižengi
mus.

Pagal mano supratimo, 
idesnis nuošimtis kunigu

į A. raštinės langus? Sakoma, 
kad tautiškos akys jį labiau 

negu trockinės. 
Lookout. Petronėle!

Sakoma, kad progresas 
pakelia žmogų ant augštes- 
nio laipsnio. Gal tas ir tiesa. 
Bet aš žinau žmones, kurie 
buvo sulipė i pačią viršūnę 
"Progrese Shoe Mfg. Co.’*, •> 
dabar nupuolė taip žemai, 
kad ir atsistoti negali. Reiš
kia, ■ ne 
sąfe eina

kiekvienas progre- 
ant naudos.

K-ys.

tik aš pamatau 
administrato-

Tumet Amerikoj nebovt vasaris.

Dabar Amerikos lietuvi;n 
turi progą geriausiai pasi
rodyti, ką jie gali. Kalbu čia 
apie pažangiąją lietuvių vi
suomenę Amerikoje, kaip! 
tai: socialistus, laisvama
nius, pažangiuosius tauti
ninkus ir visus kitus plačiai 
ir laisvai-manančius.

Lietuvos Seimas paleis
tas. Nauji rinkimai n \ k>ta , 1(iesnis nuošimtis Kunigų 
gegužio 11 ir 13 dienoms. -)apj|(į0 kriminališkus prasi- 
taigi dabar tuojaus pi ivalo- Engimus, negu vpatos kitu 
me energiškai imtis uz dar- profesijų ir —iman£ 
>o ir spbrusti, kad kuouat. .1TVCĮon proporcijonališką jų 

skaitlių. •
Visiems yra suprantama, 

jog kunigija kofoja su be
dievybe ne dėl žmonių sielų 
išganymo, bet tikslu sulai- 

. įKymo savo amato nuo pra- 
~ žūties.

Kad kunigai yra vieni iš 
. didžiausių VEIDMAINIŲ, 

tai tik kvailas negalėtų su
prasti. Kada senovės laikuo- 

ise mokslas tik pradėjo išsi- 
1 \ystytL ,tąi kunigija maty- 
t dama,.. jog jų take j imąs su 

_ . ^mokslu negalės sutikti, pra-

4uną-;va<į!a«ae;..iHĮa«>aiĮĄ; ____ _ ___ __

savo .kraite pamoksta; is kįmieaiai baudėsi

Kada
Sandaros”

rių, tai nejučioms mano ran
ka lenda i kišenių ir jieško 
pusdolerio jam ant pietų. Be 
juoko, jis man išrodo, kaip 
poodžius nuo kryžiaus nu
imtas.

giausiai pagelbėjus savo; 
broliams Lietuvoje ir tuose’ 
ateinančiuose rinkimuose! 
VISAI SUTRUPINTI tą' 
juodąją ilgaskvernių šmė
klą, tą davatkų "gademų ’ ! 
ar ”kademų" partiją, vadi 
namą krikščionimis demo 
kratais.

Visiems sveikus smegenis; 
turintiems suprantama, jog į 
kunigai, tie pasaulio mul
kintojai. nętųri. jokio; bizn i e 
kfšti^avb -nosiš^Į^pU-Ttiką.;' 
svietišką vialdžią;: besi ijiĮ ila >

dieninio ‘

Prigimties nepaslėpsi. 
Vaikai mėgsta plaktuką, 
kirvuką ir mažą arkliuką; 
mergaitės lėliukes, šaukštu
kus ir puodukus.

Vyrai kalba apie žvejoji
mą, medžiojimą, budavoji- 
mą ir politiką; moteris kal
ba apie virimą, kepimą, 
mezgimą, siuvimą ir skalbi
mą.

Visų lietuviškų laikraščių 
ledaktoriai įdomauja parti
jomis ir politika, tik "Ame
rikos Lietuvio” redaktorius 
to nepaiso; jis mėgsta>rašy- 
ti vien tik apie perėjimą, au
ginimą ir lesinimą vištų.

ištiš tu taikų

'čiviĮj^ącTiąi

i Ui kunigėliai .glaudėsi prie 
mokslo vyrų.iMumėgino tikė
jimą sutaikina kafp nors su 

-v-“mokslu, bet bę. jokio pasise- 
kil™- šalį valdo caras

su

&5«
• ,

bauginimo sžpnai protau
jančių vargšų^ velniais ir 
pragaru, iš upagavimo-ko. -

Ne pagal drapanas, bet 
pagal kalbos skonį galima 
lengvai atskirti vyrus nuo 
moterų. Visi žino, jog sviete 
yra daug vyrų be ūsų ir 
daug bobų su ūsais.

Nepaprastas oro stovįs 
gali«pagimdyt ani žemės bil
da. Gamta gali būt išmušta 
iš lygsvaros iš daugelio pu
sių. Kas atsitiko praeityje, 
tas dabar vėl gali atsikar
toti. • ■ •••

Ohio upės dugne, tuojaus 
žemiau Pittsburgo, yra ak
muo, kuris pasirodo tiktai 
labai nusekus upei. Sakoma, 
kad kaip baltieji žmonės 
Amerikoj gyvena, tas ak
muo buvo pasirodęs išviso 
tik du kartu, ir tai ne visas, 
o tik dalinai. O tečiaus ant 
jo yra nesuprantamų balt- 
veklžiams ženklų, kurie bu
vo iškalti indijonų, gyvenu
sių čia da pirm Kolumbo. 
Taigi šitie ženklai liudija, 
jog tuomet Amerikoje turė
jo būt toks baisus sausme
tis, kad Ohio upė buvo iš
džiūvus. Tarp indijonų Mis- 
sissippi Klonyje, yra užsili
kęs d a ir ]

laipsniai. 5-tą liepos šaltis ir 
plonas ledas. New Yorko ir 
Pennsylvanijos valstijose, o 
taipgi visoj Naujoj Anglijoj, 
ledas tokio storio, kaip lan
go stiklas. Visa žolė sunai
kinta. Labai retai iyia.

Rugpiutis. — Liūdna ir 
šalta. Ledas pusės colio sto
rio. Kernai nušalę.

Rugsėjis. — Temperatu- 
1 ra, 62 laipsniai. Rugsėjo 16, 
šaltis; 23, audra, tuomet ke
lios dienok šalčio.

Spalių mėnuo. — Tempe
ratūra, 41. Šąla. Kelios die
nos šiltesnės.

Lapkritis. — Temperatū
ra. 41. šalta. Kelias naktis 
smarkiai šąla.

Gruodis. — Temperatūra, 
32. Truputi minkščiau.

Šaltų laikotarpių istorija 
žino ir daugiau. Pavyzdžiui, 
301 metais po menamojo

ELEKTRA Iš DANGAUS.
Telegramos praneša, kad 

francuzas vardu Julės Guil- 
lot išradęs toki instrumen
tą, kurio pagalba galima 
gauti iš oro abidvi elektros 
srovi, pozityvę ir negatyve. 
Ir sakoma, kad sujungtos 
jos žibina lempas ir gamina 
šilumą. Pirmutinis apara
tas, kuris padarytas tiktai 
bandymams, nuolatos šildąs 
vieną pečių ir žibinąs 10 
lempų, kurių kiekviena duo
da po 50 žvakių šviesos.

Sulyg. aprašymo, Guillot’o 
išradimas esąs padarytas 
ant to paties principo, kaip 
ir radio aparatas, ir operuo
jamas esąs pagalba nedide
lės antenos, taip kaip radio.

Dabar žmonės gamina 
elektrą tam tikromis maši
nomis arba chemišku proce
su. Tas brangiai atsieina ir 
elektros šaltinis tveria tik 
patol, pakol mašina arba ba
terija veikia.

Elektros yra pilna gamta, 
ką parodo perkūnija iy žai
bai. Bet kaip tą palaidą spė
ką sukontroliuot ir pakin- 
kyt prie darbo, žmogus iki 
šiol da nežinojo.

Taigi jei telegramos sako 
tiesą, kad būdas dangaus 
pajėgas pažaboti jau atras
tas, tai pramonėj galima ti
kėtis didelės revoliucijos. 
Visos garu varomos maši
nos ir gazolinu sukami mo
torai pasiliks tuomet be ver
tės. šimtai tūkstančių ang
liakasių turės apleisti kasy
klas, nes anglis tada bus

nuo tžrf i^biėdnė;iv- ar taį kunigija tai

kad-lęa$ hepigaiitu^^.-Įje- 
ilaujaift ■ su gjiapadirię- 

mis, ii- iškiąig^l^5l^tų netik 
'tereik^ipglų;- bėtždr‘kenks- 
iimCT šį-kjtiiįOteliu. „1USM nga.

Visi girdėjome, jog pt‘dskverniai taipgi savo kaili 
pirmojo Seimo rinkimus ku
nigai begėdiškai, šlykščiai ir 
nedorai vartojo bažnyčias, 
vartojo Kristaus ir Dievo 
vardą, vartojo savo ”spa- 
viednvčias” delei PROPA
GANDOS krikščionių de
mokratų naudai.

Kadangi -bėra abejonės, 
kad ta? pats bu? ir ateinan-1 
čiuose rinkimuose, tai vTd ’ 
laisvai manantieji ir susi
pratę lietuviai ir lietuvaitės, 
gyvenantieji Amerikoje, 
privalome PAREMTI’ ‘šavo 
Vienminčius visais budais. 
KOL DAR TURIME 
LAIKO.

Delei agitacijos reikalinga 
daug gabių kalbėtojų, reika 
linga daug snausdiniu, o 
tam REIKALINGI PINI
GAI ir PINIGAI.

Tokiu budu musų, ameri
kiečių, pirmiausia prieder
mė yra pagelbėti toje kritiš
koje valandoje Lietuvos pa
žangiajai visuomenei auko
mis. Kas iš mus nenorėtų 
matyli Lietuvą išliuosuotą 
iš ilgaskverniu jungo? Visi ! 
Todėl, jei mėšlam tikslui 
ridėtume nors po vieną do- 
leriį ir tai neabejoju, _ Jog 
l^tlfgvai susirinktų tHfpe 
penkiasdešimts ar • šimto 
tūkstančių tam tikslui, ku
rktos gavę Lietuiajją-pažan- 
giosios partijos, galėtu DA
VATKŲ PARTIJĄ taip su
mažinti, jog mikroskopu tos 
partijos nematytume. Taigi, 
i darbą visi tie, kurių sme
genys dar nėra užnuodyti 
kuriigų 'plepalais!

j Rinitas.

,ąldž|ai|a)tsida^usi ft-mirver- 
t lmą*ro4v^ražios pasmerkia 
šaipo nuodėnję.Kada gi žmo
nės patįs, neverčia tą valdo
ną ir jfcarenka kitą būdą 
valdym4 *tai musų ilga-

Paskutiniame sandariečių 
susivažiavime K. S. Karpa- 
tėčius spyrėsi, kad "Sanda
ros” redaktorius neįvalias 
geras ir, jei atsirastų geres
nis, tai išrinkti naują, vietoj 
p. šliakio. <

Susivažiavimo delegatai 
sutiko su p. K.’"S. Karpavi
čiaus' nuomone, bet kad ne
surado tinkamesnio už neti
kusi. tai pasiliko po senovei 
p. šliakvs.

psrmaino.
Jei žmonija vieton eikvo

jus savo pinigus ant užlaiky
mo bažnyčių, kunigų, klioš- 
rorių ir panašių , įstaigų, 
juos paverstų ant naudos 

TOKSINO,., mokyklų, kultū
ros ir kitų prakilnių tikslų, 
tai pamatytumėt kaip tada 

‘pasaulis butų’ laimingas ir 
kain daug smagiau butų ja
me gyventi.

Geriausis būdas pasiliuo- 
!sijoti nito kunigijos jungo—

Matyti p. K. S. Karpavi
čius nedrąsus, kad pasitikė
damas kitais, neišdrįso pats 
persistatvti i "Sandaros” re
daktorius, užtat pražiopsojo 
gerą progą "atsimufyti” į 
So. Bostoną. Bostone K. S. 
Karpavičiui butų daug sma
giau negu Clevelande, nes 
jis galėtų atlankyti Lovvell’Į 
ir pasididžiuoti prieš, savo 
seną bosą "milkmaną” ir 
"Keleivio” redaktorių, ku
riam jis rašinėjo korespon
dencijas iš Lowell, Mass.

šviesti musų žmones, nuro
dant kunigų N E NAUDIN
GIUI A, ir ’tuom pačiu žygiu 
IGNORUOTI kunigiją ir 
jos pliauškalus visuose at- 

- ■ vėjuose. Rimtas.

i

ŽARUOS.
Tautininkų "lyderis” Ivaš

kevičius su $100 sukėlė re
voliuciją Klaipėdos krašte, 
nuvertė valdžią ir priskyrė 
Klaipėdos kraštą prie Lietu
vos. Turint tok[ dideli "kar
žygį”, aš sakyčiau, musų 
tautininkai turėtų pasiųsti 
ji į Vilnių, Įduodami jam da 
šimtą dolerių. Tegul jis at- 
va junja Vilniją iš po Lenki
jos, ir bus užriestas kriukis.-

Ėonas J. W. Liutkauskas 
iškeitė savo-pavardę Į Liū
tas. Tai jau toks žmonių bū
das: kuomet daiktas nusi
dėvi, tai keisti jį ant naujo. 
Komunistai senai tą pavar
džių keitimą praktikuoja; 
dabar tą metodą paseka ir 
tautininkai. Tai vis progre
sas.

i

r

Praeitų metų ”A. L.” ka
lendoriaus kaina buvo pažy
mėta 40c., o parsidavinėjo 
po 15c. ir pigiau, žmonės 
šneka, kad ir taip buvo per- 
brangu. Mat, daugelis mėgs
ta juokus, o ”Amer. Liet.” 
kalendorių pasiuvo Baltimo- 
rės ex-kriaučius p. Juokubi- 
jąs, tai ir išėjo kaip kriau- 
čiaus maišas. Jei p. Juokubi- 
jąs butų Įdėjęs Į tą kalendo
rių "pikčierį” bobos su ūsais, 
tai "praisas” busų dar paki
lęs. '

Gal ateity kalendorių lei
dėjai bus atsargesni su ex- 
kriauciais.xa

..c_ .. padavimas apie Kristaus gimimo buvo užša-
sausmetį ir badą, kuris bu- lusi visa Juodoji Jura, o 401 
vęs toks baisus, kad gyvu- metais užšalo netik Juodoji 
nams žolės nebuvę ir stirnos 
su stumbrais (buffalo) iš
stipę badu; net paukščiai iš
nykę, gi patįs indi jonai išli
kę gyvi tiktai žuvimis iš nu
sekusių upių ir ežerų.

Vėliaus gi buvo didelis 
sunkmetis 1816 metais, ku
rie jau yra žinomi kaipo 
"Metai be vasaros”. Apie ši
tą nepaprastą laikotarpį yra 
užsilikusių įvairių rekordų. 
Tais metais ant saulės skri
tulio pasirodė didelės dėme$, 
kurios iššaukė ant žemės di
delių sumišimų. Ant Sumbo- 
wa Salos tuomet Įvyko bai
sus Tom boro vulkano spro
gimas, kuris išmetė į orą 
šimtus kubinių mylių pel«?- 
nų. Į kelis mėnesius tos dul
kės atmosferoje apsiautė 
visą žemę ir taikėsi ore per 
trejis metus, atimdamos nuo 
žemės daug saulės spindu
lių. To pasekmėje 1816 me
tais Amerikoj nebuvo vasa
ros. Javai neužaugo net Vir
ginijoj. Bulvės, binzai, kvie
čiai, rugiai ir kornai vos tik 
išsikalė iš žemės. Nebuvo 
nei šieno, nei ganyklų, ir 
farmeriai turėjo išparduoti 
savo gyvulius po kelis dole
rius už galvą. Išlaikė gyvu
lius tik tie, kurie turėjo pa
šaro nuo praėjusių metų. 
Kiekvieną mėnesį snigo 
sniegas ir ant vandens for
mavosi ledas. Detroitas tuo
met buvo da nedidelis kai
melis ir karinė stovykla, o 
Chicaga tiktai Dearborno 
fortas. Nepaprastas šaltis 
siekė iki Anglijos,. Europos 
ir net šiaurės Afrikos. Rei
kia pastebėti, kad 1762, 1816 
ir 1870, tris baisiai nenor
maliai metai, išpuola beveik 
ant 55.6 metų cykliaus, ir 
kad sekantis 55.6 metų cy- 
klius pripuls 1926-27 metais.

Įdomiausių rekordų iš 
1816 metų yra palikęs Char- 
les Poirce iš Philadelphijos. 
štai kai kurie jo užrašų:

Balandis. — Augščiausia

Jura, bet ir Bosforas, ir 
Dardaneliai ir net Marmo- 
ros Jura. Paskui vėl }3$4 
metais Adriatikas užšalo.

Neprastai šalta šių metu 
žiema, nuolatinės audros, 
galybė sniego ii- šalčiai per 
visą kovo mėnesi aiškiai pa
rodo, kad atmosferoj darosi 
kas nors nepaprasto. Ar at
sikartos 1816 metai, kuomet 
nebuvo vasaros, tai lieka da 
pamatyti.

(Iš "Dearborn 
Independent”.)

Vajas iSufluaima aurld,.

ii

Nesenai Virginijos valsti
ja nubarė pradėti vajų išnai
kinti žiurkes. Į talką ji pa
kvietė Statė Agrieultural 
Extension Division ir S.uv. 
Valstijų Biological Survey. 
Ir 200 tonų žiurkių jau už
mušta.^

Kova Įvesta su pagelba 
nuodų, kurių vartojimas už
draustas civilizuotose karė
se. Barium carbonate būvo 
vartojama, nes jis žmogių 
nekenkia, bet užnuodija 
žiurkes. Suvirs vagonas 
nuodų iš 44,000 svarų pada
linta tarp75valstijos apskri
čių. Tas buvo didžiausias, tų * 
nuodų vartojimas ant liek 
laiko, nes vajus tęsėsi tik per 
sąvaitę. Suvirs 158,000 žmo
nių dalyvavo vajuje.

Suvirs 670,000 žiurkių už
mušta, kuriomis butų pripil
dyti 8 ar 10 vežimų, arba 
jeigu ištiesus jos užimtų 134 
mylias ilgio.

Valstijos vyriausybė pra
dėjo vajų su tikslu netik su
mažinti žiurkių skaičių, bet . 
pamokinti žmones kaip jas 
išnaikinti. Apart pavojingu
mo, kaipo ligų nešiotojos, 
yra aprobuota, jog kiekvie
na žiurkė kaštuoja apie $2.- 
00 ant metų. Todėl, tos visos 
užmuštos žiurkės butų Vir
ginijos valstijai kaštavę su
virs $1,300,000, kuomet pats 
vajus kaštavo tik apie 
$7,000.

Daugelis organizacijų, ir 
ypatų paskyrė dovanas 
tiems, kurie turėjo daugiau
sia žiurkių uodegų. Moky
klos vaikai veikiausiai. rin
ko žiurkių uodegas, iš viso 
jie iš 75 apskričių turėjo 
91,365 uodegas.

Valdžia nori sekti-tą pa
vyzdi fr kitose valstijose. 
Žiurkės yra pavojingos 
žmonijai. Apart padarytos 
blėdies išnaikinant bukus, 
jos neša pavojingas ligas, 
ypatingai trichinosĮ ir išpla
tina kūdikystės paralyžių.

Balandis. — Augščiausia 
temperatūra, 47 laipsniai. 
Šalčiai ir pūgos su sniegu; 
ledas ant vandens per kelias 
naktis. Visi bumburai ir ža
liuojantis daiktai sunaikinti.

Gegužės mėnuo. — Augš- 
ciausia temperatūra, 57 
laipsniai Ledas, šaltos ir 
šalnotos naktĮs, šiaurys vė
jas. Bumburai ir vaisiai nu- 
sąlo. Ledas nuo % iki co
lio. Komai atsėjami jau tre
ciu kartu.

Birželis. — Apskrita tem
peratūra, 64 laipsniai, šal
čiausia kaip tik galima atsi
minti. Aštrus šalčiai ir vie
ną dieną ledas. Visr atsėti 
iavai sunaikinti Vermonto 
valstijoj sniego nuo 6 iki 10 
colių; keli coliai Maine’o ir Pereitais metais žiurkės 
New Hampshire valstijose. Įnešė geltligės epidemiją 

Liepos mėnuo. — Augs- NTew Yorke.
Clevelando Lietuvis, čiausia temperatūra, 68

Visai nesenai tautininkai 
mitrus griovė ant klerikalų 
už eikvojimą Tautos Fondo 
ninigų ant čeanulio kelinių. 
Visai butų nestebėtina, jei 
dabar klerikalai pareikalau
tų atskaitų iš tautininkų už 
eikvojimą Politiško Iždo ant 
p. Natkevičiaus piršlybų ir 
dviejų mėnesių burdo. p. 2y-j 
geliui išvažiavus iš Ameri-| 
kos. F.L.LS.



© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMASKas skaito ir rašo
i * -v • • 'tf * •

Tas duonos neprašo į

IBROOKLYN, N. Y.
Su durnu du turgu, su pliku 

nėr ką peštis.
Kas dedasi su Brooklyno 

pletkininke "Laisve” ir jos 
korespondentais — sunku ir 

•suprasti. Pavyzdžiui, 68-ta- 
me savo ifumeryje ji kad 
pliauškia tai pliauškia apie

■ vietos soeiaMstų "prasižen
gimą”, ‘kam. jie dalyvavę

■ draugijų konferencijoj, ku
ri atsibuvo kunigo Remei
kos svetainėje. Ir visas "pra
sikaltimas” vra tame ir tik •7

tame, kad toji konferencija 
buvo bažnytinėj svetainėj.

Lai bus ir prasižengimas. 
Bet kokis biesas komunis
tus neša į McCaddin svetai
nę su įvairiais parengimais, 
kuri irgi yra bažnytinė? 
Dar daugiau. Kuomet ko
munistai nori gauti tą sve
tainę, jie turi atsinešti pa
liudijimą nuo to paties kun. 
Remeikos; o jis už paliudiji
mą ima penkinę.

Jeigu susirinkimas nebū
na po bažnytiniu autoritetu, 

« tai kame-skirtumas kokio.
: svetainėje jis nebūtų laiko

mas? Kur draugijos gauna 
svetainę, ten jos laiko kbn- 
ferenciją. O jei komunistus 
tik butų užkvietė, tai ir jie 
i minėtą svetainę būtų subė
gę išsižioję. Jie siunta ant 
socialistų, ypatingai ant 
drg. Glavecko, tik dėlto, kad- 
jie nebuvo pakviesti į tą 
konferenciją. Jiems,mat,vis
gi nesmagu, kad su jais nie
kas nesiskaito ii- niekas ne
nori jų, niekur kviesti..
; ;Kodęl ”Lą^ė';’ nei jos nu-

• ’Hdėviję ’4 ■ • ■ ’ ‘korespondentai 
nieko nesako apie poną An-

• orių DambralupĮ, kuris 
Rochesteryje su kun. Kasa-

• kaičių patriotiškas kalbas 
sakė; priėmė rezoliucijas,

- kurios tiko kun. Kasakai- 
čiui ir ponui Andriuliui? 
Pagalios Andriulis su Kasa- 
kaičiu net įžangą sutiko pa- 

. sidalyti pusiau, -ir surinktas 
tankas sutiko siųsti .per kle
rikalinį fondą Lietuvon. 
Brooklyno prostitutė apie 
tai tyli, bet ji loja ant socia
listų, .kurie nieko panašaus 
nėra padarę. Visa ką socia
listai sutiko, tai įeiti į tarp- 
sriovini komitetą delei aukų 
rinkimo. Brooklyno socia
listai "išsifaitavo” iš kleri
kalų nors tiek, kad . aukos 
nebūtų siunčiamos į klerika
lų fondą, ko nepajiėgė pada
ryti Rochestervje komunis
tai. Jeigu jau tokis prasi
žengimas rinkti bendrai au
kas ir prigelbėti žmonėms 
Lietuvoje pasiliuosuoti iš 
l>o okupantų jungo, ir jeigu 
tokis baisus prasižengimas 
socialistams dalyvauti susi
rinkime, kuris įvyksta baž
nytinėj svetainėj, tai ko ver
tas tada yra Pruseika ir ki
ti "Laisvės” štabo nariai, 
kuomet jie anais metais iš
vien su kunigais, kun. N\ 
Petkaus svetainėje, turėjo 
vietą delei aukų rinkimo? 
Juk Pruseika buvo dešinėji 

‘ kun. Petkaus ranka. Bet ko
munistams viskas leistina.

Aš.nesmerkiu nei p. An
driulio už dalinimąsi įžanga 
su kun. Kasakaičiui pusiau; 
nesmerkiu nei Pfūseikos už 
sėdėjimą su kun. Petkum už 

•' vieno stalo laike aukų rinki
mo karės pradžioje; ne
smerkiu nei socialistų, kad 
jie sutiko dalyvauti aukų 
rinkime dabar. Bet ko verta 

> yra "Laisvė” ir jos kores
pondentai, kuomet jie kitus 
juodina, o patys apie save 
tyli? Iš jų geresnio protavi
mo ir tikėtis nereikia; jie 
yra užžindyti Trockio nipu 
ir protauja kaip kūdikiai.

Brooklyno Kipšas.

VYATERBURY, CONN. 
Komunistų manevrai. 
"Istoriškos prakalbos".

šią žiemą musų komunis
tėliai laikė tikrus manevrus. 
Jie rengė teatrus, koncer
tus, balius, o jau tos pra
kalbos tai net jiems patiems 
į kerėjo. Jie verčiau nueina i 
’ mufin pikčius" pažiopsot’’, 
negu į savo prakalbas.

Aš čia noriu padaryti 
trumpą apžvalgą visos jų 
"darbuotės”.

Šią žiemą jie buvo suren
gę fėrus naudai... Rusijos 
haduolių. Publikos atsilankė 
truputį daugiau negu zero. 
Mat, oras buvo "prastas”. Į 
i’etrikienės prakalbas, ku
rias jie surengė varde A. D. 
P., publikos prisigrūdo net... 
29 ypatos. Viena kurnate, 
aprašydama tas prakalbas 
"Laisvėj”, pasigyrė, kad pu
blikos buvo net 50 ypatų. To
liaus ji džiaugiasi, kad pa
baigus Petrikienei kalbėt 
nebuvo jokių klausimu. Ir 
ten pat sako, kad vienas 
žmogelis davė klausimą, bet 
kitas draugas jam atsakęs. 
Suprantat: ne kalbėtoja da
vė atsakymą, bet iš publikos 
"draugas”. Mat, Petnkienė 
kalbėdama pasakė, kad i 
Darbininkų Partiją nebile 
koki žmonės yra pageidau
jami. Tuomet vienas žmogus 
užklausė: "Tai koki gi žmo
nės yra pageidaujami į tą 
jūsų Darbininku Partiją — 
ar toki kaip Dunn, kuris pri
klauso prie kliuksų?” Tada 
Petrikienė susimaišė ir be
turėjo ką atsakyti. Tuokart 
komunistėlis K. Krasniekas 
atsistojęs pradėjo šmeižti 
tą žmogų. •

Musų komunistai pradėjo 
rengti prakalbas ir ameri
konams. Taip, 4 d. kovo jie 
surengė ant Garden Hali 
prakalbas kokiam ten 
Wicks. Tai buvo nedėldienis 
po pietų. Diena buvo labai 
graži, bet... vis tasai nelai
mingas "bet” — publikos su
sirinko net... 40 ypatų — ru
sai ir lietuviai, o amerikono 
nei vieno. Aš nesuprantu, iš 
kur jie gauna pinigų lėšoms 
padengti? Juk streikieriams 
surinktus pinigus jau visus 
praleido.

38 d. kovo jie surengė pra
kalbas Bimbai. Prieš prakal
bas varė kuodidžiausią agi
taciją, visur kalbino žmones, 
kad tik eitų ant prakalbų, 
kitiems net ir tikiėtus ”už- 
fundino". tečiaus, nežiūrint 
visų tų pastangų, publikos 
buvo mažai 
apie pusantro šimto. 
Bimbai buvo didžiausio 
džiaugsmo, kad tiek "daug" 
publikos pamatė. Ir jis už
vardino tas prakalbas "isto
riškomis prakalbomis". "Tai 
tau žertas” — sako Bimba— 
"šitiek publikos susirinko 
ant musų prakalbų! Visi 
Vvaterburio gyventojai su 
mumis eina!"

Iš atminties Bimba mažai 
kalbėjo. Daugiausia jis skai
tė iš "Laisvės” ir gyrė ją su
siriesdamas. Pabaigus jam 
"spyčių”. vienas žmogus už
klausė ji: "Tamsta pereitą 
metą rašei 'Darbininkų Tie
soj’, kad 'Laisvė’ nėra darbi
ninkiškas laikraštis ir agi
tavai, kad niekas jos neskai
tytų, o dabar jau sakai, kad 
'Laisvė' yra geriausias laik
raštis. Tai reiškia, kad tam
sta pats apdrabstei tą šlam
štą purvais, o dabar aplai
žęs siūlai jį kitiems — ar ne 
taip? Toliaus:. pora metų 
atgal šioje svetainėje tams
ta visa gerkle rėkei: ’atida- 
rvkit duris, o mes patįs iš
važiuosime į komunistų tė
vynę Rusiją!’ WelL. dabar 
durįs atdaros, kodėl tamsta 
nevažiuoji?”

Atsakydamas į pastarąjį 
klausimą Bimba pasakė, kad

gal ir siekė 
Bet

jis nenorįs važiuot i Rusiją, 
nes jam ir čia gerai ir kati

kius tik bolševikiškos galvo..........
galėjo sugalvoti. Visas jų 
puolimo plonas buvo sureng
tas iš kalrtn ir vykinamas 
iaip: vyriausiu komanda bu- 
*°. I^vesla barteiMleriui Sų 

__ _ _ A f* j "generalinį stabą”, inėjo 
kalauja, kad atsakytų. Kacai ir Baltrušaičiai abudu, kad

jis noris Amerikoj padaryti 
tvarką. Pirmąjį klausimą 
jis pavadino nerimtu ir to
dėl negalįs į ji atsakyt. Bet 
tas žmogus prisispyręs rei-

komunistai pamatė, kad ių pagelbėjus ba••tenderiui, 
kalbėtojas negali į pasta ty-

gaisrines kopėčias (firę es- 
cape). Užlipo kopėčiomis 
prie lango ir bandė jį atida
ryti. Šeimininkas išgirdo 
bildesį ir priliėgęs prie lango 
norėjo pažiūrėti kas ten yra. 
Tuo tarpu Albertienė kirto 
iį tuščia bonka ir įlindus per 
langą tiesiai nubėgo Į Urbo
no kambarį. Ten ji pradėjo 
prašyti Urboną, kad jis 
grįžtų su ja gyventi. Kadan
gi Urbonas atsakė, kad ji 
jam įsipriklinusi ir jis ne- 
grįžšiąs, tai Albertienė pra
dėjo Urboną dantimis kram
tyti. Buvo pašaukta policija, 
kuri suareštavo Albertienę, 
Urboną ir Žiūrą. Ant ryto
jaus buvo teismas, kur pa
aiškėjo, kad visi tris suareš
tuotieji išvakaro dalyvavo 
bažnytinėj vakarienėj ir ge
rokai prisitraukė "mėnulio 
ašarų”. Albertienę teismas 
nubaudė užsimokėti už savo 
šposą 30 dol. ir 90c., o Urbo
ną su Žiūra išteisino.

Kitos gyvanašlės irgi ke
lia nepaprastas orgijas, apie 
kurias kitą kartą parašysiu. 
Ir vis tai daro geros katali
kės. Gyvanašlės Vaikas.

mą”, kad kalbėtojas dabar 
atsakytų, o "generalinio šta- 
■x>” narė Baltrušaitienė pa
remia, Saukdama: "Aš pare
ngiu draugą S., kad kalbėto
jas turi dabar atsakyti". 
Vienas bolševikas atsistojęs 
mikčiodamas skaito lapelį, o 
kitas rėkia kiek lik jam ger
klė leidžia:. "Neduokit au
kų! Neduokit aukų!" Jų at
sivestieji munsainieriai tai 
vėl murma ir kumščius su
ka. Didžiausis leimas. žiū
rint į tuos sutvėrimus, netu
ri nei mažiausios abejonės, 
kad bepročių namas, tai tin
kamiausia jiems vieku

Auku surinkta $14.57. nes 
publikos neperdaug buvo, ir 
nereikia užmiršti, kad pu
blikai irgi buvo nejauku per 
tokį lermą. Iš kantrybės iš
vesta, publika privertė bol- 
Ševikų "generolą" atsisėsti 
ir apmalšino kitus rėksnius.

Antim kartu J. Skulevičia 
sudainavo keletą dainelių. 
Paskui drg. K. Bielinis kal
bėjo apie Lietuvos Socialde
mokratų Partijos tikslus, 
gana gyvai ir nuosakiai.

Kalbėtojui; pabaigus, pra
kalbų vedėjas praneša, kad 
dabar visi gal duoti klausi
mų. Bolševikų "štabas" savo 
klausimais manė suvaryti 
kalbėtoją i ožio ragą. Kurgi 
toki "mokyti” ir "discipli
nuoti” vyrai! Juk prie to 
' štabo” priguli nusibankru- 
tijęs redaktorėlis Baltrušai
tis ir jo pati, kuri taip pat 
didelė bolševike ir viską "ži
no”.

lieje. bučiau pamiršęs, pa
minėt da vieną "karžygį” — 
tąi J. Semsis, kuris taip pat 
priklauso "generaliniui šta
bui” ir kuris kamanduoja 
munšainistų publiką.

Taigi visa šita "raudonoji 
armija” puolė atakuoti kal
bėtoją savo "klausimais”. 
Bet drg. Bielinįs taip dailiai 
su jais apsidirbo, kad bolše
vikų nosįs nutyso iki žemės, 
o publika turėjo gardžių juo
kų iš jų. Norėjo vyrai sukri
tikuoti kalbėtoją, o čia patįs 
tapo suvaikyti ožio ragaii.

Aš esu tikras, kad antrą 
kartą atsilankius drg. K. 
Bieliniui į Pittsburghą, bol
ševikai jau nesirodys su sa
vo "klausimais”.

Kovo 13 d. drg. K. Bielinis 
kalbėjo Penn. Avė. dalyje. 
Publikos buvo nedaug. Mat 
darbo diena ir nebuvo išgar- 
syta. Kalbėtojas kalbėjo 
apie Klaipėdą, žmonės ra
miai užsilaikė ir atydžiai 
klausėsi. Aukų Socialdemo
kratų Partijai sudėta $6.70.

Trečios prakalbos buvo 
Bridgeville, Pa., 14 d. kovo. 
Prakalbos Bridgevilliečiams 
patiko. Aukų sudėta $13.05. 
Iš viso aukų surinkta per 3 
prakalbas $34.Š2. šiaip gi 
draugiškuose pasikalbėji
muose draugai sudėjo 
$36.68, kas iš viso padaro 
$70. Pinigai buvo įteikti 
drg. K. Bieliniui išvažiuot 
jant iš Pittsburgho.

Prakalbų rengimo lėšas 
draugai padengė patįs, ne
imdami nieko iš aukų.

Už svečio pragyvenimą 
draugai Platakiai irgi nieki 
nerokavo.

Pittsbarghietis.

——H"— ~ 1 I ■ -

mirimo.’ Bematyta drg. Ki
pras Bielinis kalbėti. Sve
čias kalbėjo apie valandą ir 
)usę. Aiškino Lietuvos dar
bininku padėtį, neužgaulio- 
iamas nieko, žinoma, kal
bėtojas savo kalboje niekam 
‘r nei nepataikavo. Publika 
užsilaikė ramiai ir klausėsi 
u tokia atyda, kad ir bolše

vikiškos davatkos bijojo pa
sijudinti. Prie to turiu pasa- 

1 ryti, kad drg. K. Bielinis yra 
lei duris skk-i.Įžia tuos laksgeriausių ir rini-

Pirmų pirmiausia pribuvę
tą klausimą atsakyt, tai j svetainę bolševiku armijos 

i, ir kele-;dėjo ožių balsais bliaut ant žvalgai su iai>4iaii 
- ......... t... a .. jas jįjunsainistę sustoję

liūs ir kelia triukšmą. Prieip^^’J -dbėtojų, kokius aš 
pat pradėsimu wakal!>a.-’i •T4 girdėjęt.
pribuvo ir visas ’ęeneralisl Pabaigus dr^. K. Bieliniui 
štabas”; atsisėdi paČitimf ralbėti, prakalbų vedėjas 
priešakyje svetainės, -kąd!J«—* 
gėliau galėtu kaibėtoia at:l-;kos renkamos Lietuvos Šo
kuoti savo Liausimais” ir’cialderookraią- Partijai, c 

[kad komanda butu geriau paskui bus dairios ir po dai- 
paduoti saviškiams. ū . _

io žmogaus ir sukėlė di
džiausi lermą.’

Taipgi iš tikri] šaltinių te
ko patirti, kad tą dieną buvo 
atvažiavęs ir Dėdeiė, tečiaus 
ant prakalbų nepasirodė, 
nes draugai jį taip pavaiši
no, kad jis turėjo silsėtis lo
voj. Vargdienis.

PITTSBURGH, PA.
Brg. K. Bielinio prakalbos 

ir bolševikų orgijos.
Lietuvos socialdemokratų 

atstovui atsilankius į Pitts- 
burghą, tuoj vietos draugai 
jam surengėm trejas prakal
bas.

Pirmos prakalbos drg. K. 
Bieliniui buvo surengtos-ant 
Šorio, L. M. D. svetainėje, 11 
d. kovo.

K i

geriau galėtų kalbėtoją ata
kuoti savo "klausimais” ir

Svetainėj atmosfera ne
jauki. Prakalbą vedėjas 
drg. S. Bakanas paprašė pu
blikos užsilaikyti ramiai ir 
pakvietė žinomą Pittsbur- 
gho dainininką Juozą škuie- 
vicių, kuris sudainavo gana 
gražiai keletą dainelių, pa
lydint pianu M. Želviu- 

>ati-

oraneša, kad' dabar bus au-

ciuldemokrauy Partijai, o

nų vėl drg. K. Bielinis kal- 
įbės. ’
i Pradėjus;- aukas rinkti, 
tetoj bolševikiški] ■ ‘ davatkų 
armijos vyriausias kamau- 
duotaias bartenderis pakįla 
ir paduoda kamandą saviš
kiams* kad keltų lernią, o 
pats reikalauja iš prakalbų 
vedėjo, kad kalbėtojas atsa
kytų ant jo "klausimų”. Ve
rtėjais pareiškia, kad kalbėto
jas atsakys Į visus jų klausi
mus, tik prakalboms pasi
baigus, ir meldžią, kad tas 
bolševikų generolas nusira- 

! mintų ir duotų tęsti progin

lydint 
tei, kas publikai labai pati
ko ir ji iššaukė juos po kelis

,____  ka/tus. Paskui jauna mer-
Pradėjus žmonėms rink- gaitė, G. Platakaiiė, pagrie- 

tis į svetainę, ^tuoj pribuvo žė smuiką, taip-pat palydint 
ir bolševikai su*visa savo ar- pianu Minervai želviutei. 
mija, su šmeižimo lapeliais,r 
munšaino sustiprinimais ir; ?o tų dainų net ir bolsevi- mą toliau. Ale kur tau! Tas i 
kitais visais įrankiais, ko-1 kiškos davatkos atvėso ir "generolas” duoda 1

Paskui jauna mer-

Minervai želviutei. 
I*ublikai ir tas labai patiko.

i
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ISBordens Evaporated Pienas yra pui

kiausias Bordons Pienas. Šviežias, 
farmų, su palikta jame smetona, bet dalis 
vandens yra atimta.

Pastebėkite kaip išrodo Manas. PastebHdte
didelį, aiškų varda "Borden s\ kuris parodo, 
kad negalima padaryti klaidos pasipirkhne.
Jei norit išmokt kaip virt sw Borden Evapornted
Pienu, išpildykke kuponų poženUment kokias
kas nork ir mes prisiusime dovanai.

THE B0M>EN COMPANY
Borden Bntkting, New York

K UFONAS

Pyrarai

BROOKLYN, N. Y.
Iš kriaučių susirinkimo.
23 d. kovo atsibuvo lietu

vių siuvėjų 54 skyriaus mė
nesinis susirinkimas. Nors 
tą vakarą smarkiai lijo, bet 
kliaučiai skaitlingai atsilan
kė. Matyt jau ir eiliniai na
riai pradeda daugiau įdo
mauti unijos reikalais. Abel- 
nai pasakius, susirinkimas 
• turo gana gyvas.

Tarp paprastųjų skyriaus 
komisijų raportų buvo ir 
svarbesnių. Vienas iš svar
besnių raportų buvo tas, kad 
pienuojama Įvesti siuvė
jams trumpesnes darbo va- 
iandas, tai yra kad vietoj 44 
valandų savaitėj butų dirba
ma tik 40. Tą sumanymą lie
tuvių skyrius apkalbėjo ir- 
nutarė jį remti, t.y. reika
lauti 40 valandų.

Kitas svarbus raportas 
buvo iš buvusios Darbo Par
tijos korespondencijos. Ra- 
portavo Jankauskas. Jis nu
pasakojo, kati konferenciją 
vadovavę socialistai. Ir kas, 
anot Jankausko, blogiausia, 
tai kad konferencija nepri
ėmė Amerikos Darbininkų 
Partijos ir kitų radikalių 
grupių. Jankausko suprati
mu, konferencija buvo vien 
tik buržujų.

Nuo savęs ponui Jankaus
kui aš tiek turiu pasakyt, 
kad Darbo Partija nei ne
priims savo tarpan tokių 
komunistiškų organizacijų, 
kuriose yra pilna visokių 
šnipų.

Į šį susirinkimą buvo at
sišaukus tūla našlė, kurios 
vyras yra miręs ir palikęs ją 
tik su 10 dolerių.. Susirinki
mas apsvarstė tos nelaimin
gos moters atsišaukimą ir 
paaukavo jai 100 dolerių.

Patariu kriaučiams ir at
eity skaitlingai lankytis į 
unijos susirinkimus ir dabo
ti savo organizacijos reika
lus. Faber.

BALTIMORE, MI>. 
Gyvanašlės pasiuto.

Taip atrodo, kad musų gy
vanašlės visai pasiuto. Kiek 
šposų jos pridirba, tai reikia 
stebėtis.

Kelios savaitės atgal vie
na gyvanašlė, Elena Alber
tienė, sumanė vidurnakty 
aplankyti savo buvusi bur- 
dingierių Kastantą Urboną, 
kuris gyveno pas Andrių 
Žiūrą, po numeriu 310 So. 
Paca St. Kadangi stubos du
rie jau buvo užrakytos, tai 
ji nutarė įlysti per langą. 
Tam tikslui ji panaudojo

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)

Geriausi 
Cigaretai



KJSL EIV Į s
' vienas į 
aš tau pasaky 
tikėjimas daugiausia n- 
griūva dėlto, kad jis buvo 
paremtas tokiais daiktais, 
kaip velnias, kurio visai nė
ra.

i —Ar tu matei, Maike. kad 
jo nėra?

! —Juokingai kalbi, tėve. 
(Kaipgi aš galiu matyti tokį 
daiktą, kurio nėra? Jei tu Į 
velnią tiki, tai tu turėtum iį 
matyt, ne aš. Taigi .pasakyk, 
tėve, ar tu matei kada nors 
jo ragus?

—Jes, valke, aš velniai 
mačiau, ale be ragų. Į kiau-i 
!ę buvo pavirtęs. 

I —Tai, tu matei kiaulę, be:: 
(ne velnią.

—Ne, vaike, aš galiu i>e- 
|čyt kažin ką, kad tai buvo 
ne kiaulė, o pikta dvasia.

—Kaip tu gali tatai prirc- 
dyt, tėve?

—Aš žinau, Maike, kad 
kiaulės strytais nevaikščio
ja. Prie to, aš gyvenu ant 
trečio flioro ir eidamas gul- į mentavimai ir kritika nriva- 11

Amerikos lietuvį 
laikraštininkams.

per tuos agentus siuntęs ir 
daug nuostolių turėjęs. Te- 
čiaus aš negaliu sakyt, kad 
čia agentai kalti.

Finansų rinka yra keis- 
čiausis dalykas pasaulyje. 
Binigai sudyla siunčiami, ir 
pinigai sudyla kartais ran
kose juos belaikant. Mano 
sesuo parsivežė anais mę- 
tais iš Amerikos $1,000 Lie
tuvon ir išmąipė juos į rusų 
rublius. Ji: gavo suviršum 
2,000 ir pasidėjo tūps pini
gus pas satfe. Tai buvo da 
prieš karą. Ji laiko juos ir 
šiandien, bet jie neverti jau 
nei 2 centų. Kaip matot, 
rankose belaikant sudilo vi
sas 1,000 dolerių. Tai kas gi 
Aia gali būt kaltas?

Pati Lietuvos respublika 
priėjo beveik prie bankruto 
dėl pinigų puolimo. Ji nete
ko apie 100 milionų dolerių.

Tautinių kovųkurstytojai.
Kauno išdegutuotos iška- inteligentija, tuo šovinistine 

bos vėl ypatingu ryškumu jų kova prieš kitas Lietuvos 
iškėlė pas mus eikštėn tauti-i tautines grupes virs aštres
nių santikių klausimą, kuris nė. Ji kas kart gali būt ir 
Lietuvoje darosi opesnis, šlykštesnė, nes lietu vis-biz- 
Nesvarbus butų iškabų mur- nierius, da tik vakar nume- 
zinimas, netektų ypatingos tęs kaimo rudinę, dažnai ne
domės kreipti į piktas peš- spėjo įgyti net to paviršuti- 
tynes Universiteto studentų nio kulturingumo, kuris da- 
tarpe, jei tie Įvykiai butų linai gali minkštinti tauti- 
pripuolami. Ar maža kukių nės kovos brutalumą, 
nesąmonių, net ir šlykščių j Lietuvos darbininkams ir 
kvailysčių gali pridirbti ta .Lietuvos Socialdemokratų 
pati jaunuomenė, ūpo pa- Partijai ir toje srityje teks 

pakelti sunkus uždavinys. 
Mes, socialdemokratai, vi
suomet stojame už tai, kad 
kiekviena tautinė grupė Lie
tuvoje galėtų nekliudoma 
naudotis savaja kalba, kur
ti ir vesti savo tautines mo
kyklas ir kitokias savo tau
tinės kultūros Įstaigas. Dar
bininkai savo tarpe nedaro 
skirtumo, kurios kas yra 
kalbos ar tikėjimo. Darbi
ninkų bendra klasinė padė
tis vienybės ryšiais jungia 
juos vienose klasinėse orga
nizacijose. Klasinei susipra
tę darbininkai kiekvienam 
piliečiui ne tik pripažįsta ly
gias teises tautiniai-kultu- 
riniuose reikaluose, bet vi
suomet buvo karščiausiais 
priešininkais bet kokio tau
tinio prispaudimo, tautiniu 
suvaržymų.

Kaipo tikri demokratai, 
mes ir toliau privalome ves
ti kovą su šovinistiniais lie
tuvių visuomenės gaivalais, 
stengdamies padėti tauti
nėms mažumoms iškovoti ti
kros laisvės savo tautiniams 
reikalams tenkinti. Kiek pa
jėgdami, mes turime stabdy
ti pačią tautinę kovą Lietu
voje, nes retos varžytinės ir 
ginčai praryja tiek daug ir 
tiek bergždžių žmonių ener
gijos. tiek užtroškina žmo
nių sielas, kaip piktos tauti
nės kovos.

(”S-tas”.J

► J
a

1. Nei vienas neprivalo 
imties redagavimo laikraš
čio amato, pakol ji^ąj nėra 
pasiekęs reikalingo inteli
gentiškumo laipsnio, nėra 
nors elementariai apsipaži
nęs su rašyba, laikraštinin- 
kyste, etika ir su lietuvių vi
suomene, kuriai laikraštis 
tarnaus.

2. Atsiminkite, jog laik
raštis yra vien tik žinių, in- 
lormacijų, įdomiu apsireiš
kimų. dailės, literatūros ir 
mokslo raštų rinkinys, ir jog 
.aikrastis privalo suteikti 
skaitytojams tiktai sveiko 
peno, o ne nuodų.

3. Atsiminkite, jog ir poli- Tūkstančiai žmonių neteko 

matote, kad nukentėjusių 
yra labai daug. Aš pats iš
mainiau 2,000 dolerių į auk
sinus, ir dabar viskas žuvo, 
nes auksinai paliko be ver- 

jtės. Čia ne pinigų siuntimo- 
agentūros kaltos, bet kapi- 
jtalistinė sistema.

Nukentėjo netik atskiri 
asmenis, bet ištisos valsty- 

įr nedorų užsipuldinėjimų B*?8 sugriuvo, žiūrėkit, Vo- 
:arpe korespondentu asme-' ^etiju kokia . stipri buvo 
niškai kerštingų apkaltini- Apstybė, kiek turtų turėjo, 

(mų, nes skaitytojai ne tam;0 dabai2 stovi ant bankruto 
užsiprenumeravo laikrašti. I bedugnės. Sakytumėt, kad 
kad jame skaityti Įvairias 
priešininkų pliovones.

5. Imkite pavyzdi iš anglu, „ , .. . .. . ,
ar vokiečių civilizuotos laik-: Bdgija. Rusija visai suby- 

jraštijos, kuri yra rimta, šva-pėjo- .....
i ri ir plačiai protaujanti. 1 Kas gi čia kaltas.

6. Ignoruokite ir neat- ■ Kalčiausia yra kapitalisti- 
(kreipkite jokios domės i ne-p1® tvarka, kuri pagimdė vi- 
k-tiškus laikraščius ir nedis-bvasvietmę karę. Karė.supai- 
ikusuokite su jais, kaip rodslkl™ daugybę turtų, prarijo 
į imtumei jų nežiną ir.neskai-Į^1^011^ gyvasčių, nses ša
ltą, o pamatysite, kad tie 
laikraščiai seks jūsų pavyz
dį iš sarmatos.

7. Laikraščiai privalo mo- 
i sandarbininkus

žurnalistikos profesijoj, nes 
rašyti į laikrašti reikia taip 
pat išmokti, kaip ir žmogų 
gydyti, tiltą pastatyti, pieši

mi nupiešti, "vaidinti ir t.t.
8. Reikia atsiminti

liiškos pakraipos laikraštissav° Jurt? l*r kaiT- Taigi 
i privalo apsieiti be kolioniu, 
(šmeižtų ir intrigų. Argu-

silinksmint. Taigi kiaulė į 
mano rūmą negalėjo įneit. 
0 betgi kaip tiktai užmigau, 
tuojaus kažin kas pradėjo 
mane per sapną bučiuot. Mi- 

ri- 
sikėlė ir kad "Darbininko" j 

Maike, jis buvo redaktorius atėjęs iš tu1 
aipgi žydas, bei, bet... , džiaugsmo mane bučiuoja.
—To gana, tėve! Čia ne- Atidarau akis, ogi žiūriu: 

eikia jokio "bet". Tu pats prie lovos stovi didelė degla 
>ripažisti,kad krikščionybės kiaulė ir kiša savo snuki 
ėvas buvo žydas, taigi ir tu, man prie burnos. Kai tik su-!

įrikau "Jėzus Marija!” — 
ba kad tuojaus ir prapuolė. Na. o į 

Maike, vis sporiji. kadi

ti pereito j subatoj užsiraki- h būti vedami logiškai, do- 
nau duris, ba turėjau dv !roje kalboje, pasiremiant n< 
kvortas gero munšaino. kabant tikrų faktu ar apsireiš-i^ 
ant Kristaus prisikėlimo pa-kimų, nesikarščiuoiant ne

einant Į gilų asmeniškumą.
4. Laikraščiai neprivalo 

spausdinti Įvairių smulkių 
nedorų užsipuldinėjimų I

—Tegul bus pagarbintas, os buvo Kristus? Ar ne žv- slinau, kad jau Kristus pi Maike. - - -.............. ......
—Sveikas-gvvas, tėve. Ta

vo veidas šiandien linksmai 
išrodo.

—Aš gerai jaučiuos, vai
ke, ba turiu gerų faktų prieš 
tave.

—Na, na!
—Jes, vaike. Tu man vk 

meluodavai, kad soci&lis 
tams rupi Lietuvos gerovė 
ir aš, kaip durnas, tikėjau 
tau. Ale dabar tu manęs jau 
neapgausi, Maike, ba aš su
žinojau, kas jus do pervieni

—O man rodos, tėve, kad
tu nieko nežinai.

—Jes, vaike, aš viską ži- 
. nau. Aš ir pirma žinojau, 

tik aš nežinojau, kad aš ži
nau.

—Tai pasakyk, gi, ką ti
žinai.

—Aš žinau, vaike, kad so
cialistai negali mylėt Lietu
vos, ba jie yra išsižadėję 
Dievo ir su visu savo razu- 
mu Įtikėję Karoliui Mark 
sui.

—Ar tu žinai, tėve, kas
buvo Marksas?

—Šiur, Maik. Jis buvo ju 
sų tėvas. Jis išgalvojo sočia 
lizmo mokslą, katrą jus da
bar skelbiate.

—Kas tau apie tai sakė
tėve?

—Man zakristijonas skai 
tė apie tai iš "Draugo" ga 
zietos.

—Na, ir kas daugiau te
nai pasakyta?

—Tenai, vaike, juodu am 
balto parodyta, kad tas jūsų 
Marksas buvo tikras žydas 
Taigi visi socialistai -yra 
žydberniai ir negali būt Lie
tuvos apgynėjai.

—Palauk, tėve, palauk, 
besikarščiuok taip greitai h 
kitų ’zydberniais" neva
dink. Geriau pasikalbėkime 
ramiai ir rimtai.

—Orait, vaike, aš su tuc 
sutinku, ba to reikalauja ii 
musų krikščioniškas moks
las.

—Gerai, tėve, pasvarsty
kime krikščioniškąjį moks
lą. Ar tu pažįsti jį gerai ? *

—Šiur, vaike.
—O kodeL jis vadinas; 

krikščionišku mokslu?
—Jis vadinasi krikščioniš

ku dėlto, vaike, kad ji išgal
vojo pats Kristus.

—Vadinasi, Kristus išgal
vojo krikščionybę, taip kaip 
Marksas išgalvojo socializ
mą.

—Jes, Maike, ale Marksas
buvo žydas.

—O kas buvo Kristus, tė
ve?... Na, kogi taip išsi- ; 

žiojai! Pasakyk, kokios tau-

ras?
—Jes,

ėve, esi "žydbernis”.
—Šarap, parše,

.uosiu per marmūzę! , _
—Susivaidyk, tėve. Kada ll®ra 

u socialistus ’zydberniais’i —Tai nebuvo 
adinai, aš nesakiau, kad aš 
au "duosiu per marmuzą ’. 
as parodo, kad musų moks- 

as stovi augščiau tavojo.

;tU,

velnias.-te

—Nausa.i - Munšainas y po
Tam apginti kumščių nerei- lova stovėjo.
ia. Aš galiu lengvai'sumiiš-y —Bet tavo pakaušyje irgi
i tave argumentais. L „2 
au pasakysiu, tėve, kad ar-' 
pimentai yra daug stipres
nis ginklas, negu kumsčia, 
les jie Įtikina protą, o kumš-, 
•ia to padaryti negali. Kum-į 
čia arba lazda gali būt tin-i 
■amas įrankis tiktai tenai. 
:ur proto nėra. Paimkime, 
•avyzdžiui, mešką: jos ar-Į 
limentu neįtikinsi. Meškai,' 
ėve, reikalinga lazda, taip! 
:aip South Bostono sanda- 
iečiams. Bet aš, tėve, nesu! 
andarietis. Aš esu socialis-J 
as, ir jei tu nori mane kame 
tikinti, jei nori savo pusę 
apginti, tai tu gali tą pada- 
yti tiktai rimtais argu- 
nentais ir faktais.
—Maike, aš* ir atėjau prieš:

iiv tu nidnC •/ - z
tu pavadi-!t,ktai socialistai.

’zvdberniu!” Pa-!vaike, j«s esat negeri žmo- di lietuviai, tiktai su nevio 
Inės. ---■*---- — -—
—Kaip tik priešingai, tė- 

jve. Socialistai kur kas gra-
— !žiau gyvena negu katalikai, 

kurie tiki į Velnią ir Dievą. 
Aš" .gi!Tik nueik panedėiio rytą į 
* ’ policijos teismą — kiek te

nai girtuoklių, kiek susimu
šusių. Ir paklausk, ar yra 
(tarp jų nors vienas socialis
tas? Nei vieno nerasi. Visi 
jie bus tavo rūšies žmonės, 
visi jie tiki Į Velnią ir Dievą., 
Juk tu pats, tėve, neatsime- 

ini, kiek kartų belangėj tu-. 
ipėjai. O aš da nei sykio ša!-* 
i tujoj nebuvau. Tai kaipgi tu į 
gali sakyt, tėve, kad tikin
tieji žmonės yra geresni?

—Palauk, Maike, kitą sy
kį aš tau viską prirodysiu. 
Dabar aš užmiršau savo

t i

ve.
—O kas?

Mųnšainas.

■>
. I

T’

Ir aš buvo, ar ne?
' —Jes, Maike, buvau tini 
pūtį patraukęs:

—O kiek to trupučio 
vo? Vienas stiklas?

—Daugiau, vaike. 
—Du?
—Daugiau. 
—Tris?
—Biskį daugiau.
—Tai kiek gi?
—Pusantros kvortos,

Francija ją plėšia. Bet pati 
Franci ja taip pat arti ban- 

. į kruto. Tas pats su Italija ir

gauta?
Lietuviškojo nacionaliz

mo augimas pas mus tenka 
bet gi Įvertinti rimčiau, nes 
jis vystosi ir stiprėja, gau
damas syvų iš pačios lietu
vių visuomenės, nes jis vis 
giliau leidžia šaknis į patį 
gyvenimą. Imkim kad ir įvy
ki su Kauno iškabomis. Kai 
būriai vaikėzų pasiėmė de
gutuotų mokolų, atsirado 
automobilių, kurie gelbėjo 
darbui, atsirado organizato
rių, kurie "darbą" sutvarkė, 
atsitiko taip, kad nei Kauno 
milicija, nei komendantūra 
nieko nematė ir negirdėjo. 
Jr pastebėtina. Kai ant ryto
jaus apie įvykį pradėjo kal
bėti spauda, viena pirmuti
nių atsiliepė "Laisvė", krikš
čioniškųjų ir nekrikščioniš
kųjų biznierių laikraštis. 
Atsiliepė reikšmingai, — pa
tardama valdžiai Įstatymu 
uždrausti viešai vartoti Lie
tuvoje kitokią kaip tik lietu
vių kalbą.

"Laisvė" žino, ką sako. 
Laisvė" turėjo drąsos vie
šai pasakyti tai, ką kasdien 
tylomis sau kartoja jos at
stovaujamieji biznieriai, 
musų klerikalai, pažangie
čiai ir visoki geri savo tėvy
nės patriotai. Tenka paste
bėti, kad net valstiečių-liau- 
dininkų spauda pažymėjo 
Kauno Įvykį nepaprastu 
"paugingumu", — kam, gir
di, tiek triukšmo kelti dėl 
niekų. Ar gi po to tenka ste
bėtis, kad Kauno komendan
tas, apskrities viršininkas ir 
milicijos vadas savo laiku i 
nieko nemato ir nieko negir
di. Nežiūrint visų griežtų 
tvirtinimų, atrodo, kad ir

V*

I

lįs nubiednėjo, ir dėlto pra
dėjo taip smarkiai kristi pi
nigų vertė. Sunku tatai žmo
gui išaiškinti ir sunku su
prasti, bet ištikrujų taip 
yra. dMit

Pinigų siuntimo agentus 
reikia kaltinti tiktai dėlto, 
kad jie nepasirūpina grei
čiau pristatyt pinigus į vie- 

8. Reikia atsiminti, jog tą. Pinigai išbūna' kelionėj 
laikraštis privalo skaityto-' kartais penkis-aštuonis mė- 
us vien tik mokinti ir. kai-pęslus. Man yra žinomų at

iko mokvtojai. laikraščiai ne- sitikimų, kad išsiųsti iš 
:)rivalo‘duoti bloga pavyzdį Amerikos pinigai buvo ne- 

<kaitytojams bereika-i pristatyti per 13 mėnesių. O 
juk ant ! ‘ ’

| kinti savo 
j Aj-—-

bu- i

i
i

h

Kūdikiu mirtingumas 
sutaikomas.

Darbo Sekretorius Davis 
savo kalboje apie kūdikiu • i • • • • * . *

ke.
—Ir tu, tėve, sakai, 

toji kiaulė buvo ne munšai
no padaras! Nuo tiek degti
nės tau galėjo pasirodyt ir 
pusantros kiaulės, netiktai 
viena.

—Tu, Maike, gali daryt iš
—Maike, as ir atėjau prieš !^anęs juokus, ale velnias 

avė su faktais, ale tu mane ’’?stiek yra, ir tam netiki 
uojaus įžeidei į tu pavadi- tiktai socialistai. Ir deltų, minti, jog jie visi yra vieno
dai mane 
akyk, kaip tu gali atsivo- 
:yt vadint vyčių generolą! 
zvdberniu?” ;
—Tai tavo žodis, tėve, lu 

lirmutinis pavadinai sočia-1 
istus "žydberniais ”. . 
au parodžiau, tėve, kad tąsi 
•ats vardas lygiai tinka iri 
krikščionims, nes jūsų mo-! 
kytojas irgi buvo žydas.

—Bet tas vardas man ne-- 
latinka, vaike.

—Jei jis tau nepatinka,
‘ai kamgi tu kitus taip pra
vardžiuoji? j

—Aš vadinu socialistus) 
žydberniais dėlto, kad jus 
griaujat musų tikėjimą.

—Ne tiesa, tėve, socialis
tai tikėjimo negriauja. Tikė
jimas pats griūva.

—Kodėl jis griūva?
—O kodėl griūva kiekvie- laktus, 

nas senas namas, tėve? ——
—Namas, 

dėlto, kad jis
—Tas pats 

tėve. Jis jau

kad

vaike, griūva SUPUVO 23,983,000 BUŠE 
pasensta. 
ir su tikėjimu, 
atgyveno savo 

amžių ir pradeda griūti.
—Orait, Maike, jeigu ti

kėjimo jus negriaujat, tai 
pasakyk, ar tu tiki i velnią, 
ar ne?

—Į velnią, tėve, netiki nei reikės išversti laukan.

: savo
indais vaidais tarp savęs. . _ _

9. Lietuvių laikraštija pri- turėtų būt pristatyti tenai Į 
valo susivienyti ir bendrai;dvi-tris sąvaites.

įaptarti. kaip geriausiai išto-! Amerikietis,
balinti ir augščiau pakelti 

i’.ą lietuviams taip reikalingą
'laikraštj”.

10. Socialistas, tautinin
kas, komunistas, katalikas, 
laisvamanis ir kiti, rašant 
■aikraščiuose, privalo atsi-

bendrai dvi-tris sąvaites.

pati vyriausybė imasi to rei- mirtingumą, ir reikalingumą 
. . kalo atgrubusiomis rauko- £eresnių pastangų duoti va geros tvarkos jie 1----- - • • -•

- rą, pasakė:I
. -- . -11’ Kams kuogeriausią priežiū

Mums nesuprantama, iš *’ t,di>dKe• 
kur randasi pas mus vėjo; . ’ Kasmet Amerikoj ket- 
patriotines dūdas pusti. Tiek t virtadalis milijono vaikų 
kituose kraštuose, tiek ir miršta pirmais metais. Kas 
pas mus Lietuvoje tautinius keturis metus mirtis nuo 
vaidus kursto ir juos kaitina motinų atima vieną milijoną 
musų buržuazija, musų re- kūdikių, kurie turėtų užaug- 
akciniai klerikalai. Kur lie- ti i drutus vyrus ir moteris, 
tuviai stveriasi biznio—tiek Tas ketvirtadalis milijono 
prekyboj, tiek ir pramonėj, kūdikių kasmet yra nepri- 

žiurėjimo auka, nes Darbo 
Departamento Vaikų Biuro 
žinovai rado, jog nukreipti 
tuos mirimus reikalinga tik 
vienas dalykas 
Tinkamos gyvenimo i 
kybės, tinkama medikališ- 
ka ir dabojimo priežiūra 
motinai prieš ir po kūdikio 
gimimo, ir tinkamas kūdi
kio dabojimas kūdikystėj 
sustabdys baisų skaičių mi
rimų. " -•ii’

"Kūdikių mirtingumas yra 
šalies problema. Federališ- 
kas Kongresas tą mato ir 
bando išnaikinti, šiais me
tais $1,240,000 buvo paskir- 

liėtuviu kalba.’ šalin sveti- ta iš federaiiškų fondų pa
drąsinti valstijas tinkamai

SOČIA LDEMOKRAT1MS 
ŽYDŲ DARBININKŲ 
JAUNIMO JUDĖJIMAS ; 

LENKIJOJ.
Birželio 3 ir 4 d. Įvyko i 

Krokuvoje pirmas žydų so-j 
cialdemokratinio darbiniu- ‘ 
kų jaunimo Kongresas. | 
Įkurta organizacija, kuri 
apima virš 3,000 narių.

Sąjunga apima visą Len
kiją Įskaitant Vidurinę Lie
tuvą ir Rytų Galiciją. Vien
balsiai nutarta prisidėti prie 
(Vienos jaunimo internacio- 
(nalo. Priimta nemaža nuta- 
li imu ir išdirbtas darbo pla-j 

. nas/ T_ r " ’ - - .
Kaip sudyla siunčiami protestas v

r / kratinio įaui

icdom pažvalgom, ir jog de-: 
iei pritraukimo daugiau pa- Į 
sekėjų savo pusėn nėra rei
kalo priešininką keikti ir 
šmeižti, o tik švaria kritiku 
ir logiškais išvadžiojimais 
savo pažvalgas apginti, o 
priešo pasmerkti.

Vladas Kairys.

LIAI BULVIŲ-
Žemdirbystės departa

mentas praneša, kad 1 kovo 
pas farmerius ir perkupčius l 
Amerikoje buvo ant rankų 
171,555,000 bušelių bulvių. 
Jš tų apie 24 miiionai buše
lių supuvo arba sušalo ir

!
|

— jie visur randa jau užim
tas vietas, kurias sjiėjo iš jų 
paveržti žydai, dalinai len
kai ir vokiečiai. Tenka ko
voti, tenka priešai pulti kuo 
tik galima ir juos nusmaug
ti, jiad nekliūtų. Ir dėlto taip 
dažnai žydams-vertelgoms 
primenama Palestina, len
kams — Varšava.

Kova dei cento lengvai su
žadina kovą grynai tautinę, 

”> "nevalstybines” 
įkalbas, prieš tautinių mažu-

I

priežiūra.
aplin-

Tarp kitko išreikštas y------ - . ?
ries socialdemo-' !<oyta P1*1®5 

kratinio jaunimo persekioji-j'va )a\’ Pries Faut.in1.^ mažu 
mą Sovietų Rusijoj, o taip PT1.^ JV Įstaigas,
pat prieš darbininku spau-izeii<uPri . Lietuvos viesa- 
dimą kitose buržuazinėse'gD’enime burną visoms 
šalyse. Žydų socialdeinokra-!:,^(>ni.s , Y.ako
tinis jaunimo judėjimas tu-j ka^a • Sall.n sveti-

i -- - - - .i iKPio kliu- liotuvidms gaivalas iš e w -----------
•j užtruko ir nuėjo tiK - Ynatir^ai kliudė ska* '^rimo, iš valstybinio apara- Priziureti motinystę ir kudi- r - x---- rpaimgai hllUUe SKa*-;^ kvsU ...,i

Vl#V Xi ICVCIO. Uai UdO Clijd . - , -

Už tuos $•>’ -yy jau normalesnėmis vėžėmis. .?yveilimo. Tie ura-patriotų

Vienas žmogui siuntė ii 
Lietuvą savo broliui $30.00j 
pereitą pavasarį. 
kelionė,’ 
dabar, kuomet Lietuvoje 
ųC.'ti litai. -.... . • J«>-* hvimioicouvuuo -«7 , . . . , ■ • t
ž mogus gavo tiktai apie zu leidžiamas organas "Darbi- <?')a‘siai.Vls skardžiau karto-

t?, iš mokyklos, iš viešojo 1{ystę. Trisdešimts trys val- 
----  ' stijos priėmė dalį to fondo 

ir jąų pradėjo savo darbą 
pagelbėti motinoms ir kūdi
kiams.”

Apie vaikų darbą Sekreto
rius Davis pasakė sekančiai: 

, _ Apie milijonas ir pusė
Pradėjus tirpti sniegui ir orės kiekvienas metas. Lig vaikų ir mergaičių stoja į 

i buvo svečiais darbą prieš laiką. Tas dar-

dymasis. Dabar darbas eina

litų.
Kitas išsiuntė $15.00, o jo 

giminės gavo tik apie 8 Ii- _ 
tus.

Šitokių atsitikimų buvo 
šimtai ir tūkstančiai. Tai

ninku Jaunimas”.
("žiežirba”.)

P0TV1NIAI.

jama Lietuvos ore ir nuo 
jObalsių jau einama prie 

___ į ’ darbo". Ir nėra jokio abejo- 
ijimo, kad prasidėjusi Lietu- 
įvoje nacionalistinė kova sti-

yra didelė žmonių skriauda ledams, Naujoj Anglijoj la-.šiol lietuviai ---- , r___ ____
ir žmonės keikia pinigų bai patvino upės ir vietomis Lietuvos miestuose, jos pre- bas sunkus, ilgos valandos ir 
siuntimo agentūras. pasidarė jau dideli potvi- kybo  j ir pramonėj. Juo spar-tuoj vaikai pasensta. Prieš

Aš nesu pinigų siuntimo Į niai: vanduo išgriovė kelius, čiau augs lietuvių-vertelgų juos stovi tik darbas ir galas 
agentas ir man nerupi tuos nunešė tiltus ir ledai nulau- sluogsnis, juo skaitlingesnė to darbo — kapas.” 
agentus ginti. Aš pats esu žė telegrafo stulpus. darysis buržuazinė lietuvių F.L.I.S.
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KORESPONDENCIJOS.
BALTIMORĖ, MD. 

Drg. K. Bielinio prakalbos ir 
šaliapino koncertas.

Kaip buvo tikėtasi, kad d. 
Bielinio prakalbos duos ge-

veikslai. Bažnyčios čia turi 
didelės galios ir jos viską 
nustato. Bažnyčių yra apie 
600, arba viena ant 1,000 gy
ventojų. 4r ve, paskutinėmis 
dienomis eina gandų, kad vi-1 • • x • x a * * i viVllvlll lO vlliCl 1—dllvIkA* lYčlUi V A” 

i ų davinių, tai taip ir įvyko. sį klebonai gavo kinkų dre- 
f irnią vakarą, 18 kovo, pn- bėjima, ' * •-
si’idnkn nilno ciratoino *”

* • * 1

i u u h i

Columbia pardavinėtojo, k 
ir kitų rekordų iš sekančio su

.10 coliu 75c.

PajieAkau apsivedimui merginos ar
ba ne jaunesnės kaip Jo m«-
tų: gali būt Ir 45 m., be skirtumo ti- 
IfybOR. Aš esu laisvu jiažiurų lietuvis. 
<?u nirmu laišku prisėskit ir savo 
įstelbsią. Vyrų mejdžiu nerašinėt.

Mr. Povilas Klamanski il »i 
% J. Martinėmis

390 Athens St.. So. Boston, Mass.

C .i !Ė£

r ūmų vanarą, ia kovo, pri- Reg uos užpuoiė
sirinko pilna svetaine zmo- jįe prisįuntę
nių, n 8U žingeidumu klau-, ijems daug grąsinančių laiš- 

Pra^a\^s-į kų. Vadinasi, vieni maskuO- 
Reikia pasakoti, kad d. Bie-|tj sutvėrimai užpuolė kitus 
inI1r-:la &eras.lr nuosakus maskuotus sutvėrimus. 

Kcfibetojas, prie to, jis pa-^^j. ^as gyvenimas keis- 
zysta plačiai darbininkų pa- tas! K> L.kus
♦ Ietį, jų uždavinius ir moka, _______
labai suprantamoj formoj į 
publikai tai išdėstyti. Jis ne-J CHICAG0, ILL.
kalba Į jausmą t ii'] nepučia ]*jrinas Lietuvių Socialisti-

................................. nes Jaunuomenės Lygos 
draugiškas vakarėlis.

Kovo 10 d, vakare, Mildos 
mažojoj svetainėj Įvyko pir
mas Lietuvių Socialistinės 
Jaunuomenės Lygos drau
giškas vakarėlis. Kadangi t 
vakarėlis visai maža tebuvo; 
garsinamas, antra, tą pati į 
vakarą pasitaikė ”Rubo” į 
bendrovės visuotinas šeri-j 
ninku susirinkimas, kurin i 
dauguma Lygai užjaučian-1 
čių būtinai turėjo atsilankv-j 
ti, tai vakarėlin žmonių su-: 
sirinko tiktai vidutiniai.

Griežiant Jaunuolių or- 
Jis-Į 

kus šokius, svečiai labai 
linksmai iki vakarienės pa
sišoko ir pažaidė. Apie pusę 
po dešimts prasidėjo vaka
rienė ir programas. Tarp 
kitko, puikiai vakarieniau- 

grynais faktais jančius palinksmino p-lė Al- 
kaip klaidingai ko- dona Normantaitė, kuri pia- *, 

nu a komponuojant, pašoko 
nokturno šoki. Vėliaus sekė 
trumpos prakalbėlės.Pirmas 
iš eilės drg. Grigaitis, ti um- 
poj savo kalboj nupiešė, 
kaip keletą, metų atgal Ly- kunigams rupi ne parapijo- 
ga buvo pasiekusi augs- nu dūšios, bet jų doleriai, tai 
čiausio laipsnio ir pasižymė- tą visi žino. Netilps, 
jo savo veikimu, iki užėjo 
skilimo audra. Negalėjo nei

tuščių burbulų. Jis kalba gy-. 
vais, realiais faktais, kas 
klausytojų yra giliai atjau-- 
čiama ir jie tuomi labai in-1 
tenesuojasi. Jis kuoaiškiau- 
sia nupiešė Lietuvos darbi
ninkijos padėti; jis vaiz
džiai Įrodė Lietuvos ekono
mini ir kulturini stovi. Taip 
pat gana plačiai piešė darbi
ninkijos vargus karės metu, 
vokiečių okupacijos ir bolše- 
\ikų viešpatavimo laikais. 
Antrą vakarą svečias kalbė- 
jo‘apie Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos darbuotę ir 
jos uždavinius, iš ko buvo 
aišku, kad musų draugai1 
anapus vandenyno dirbo ir kestrui lietuviškus ir angli 
dirba Lietuvos darbininki- 1"~ - -- - »-»
jos labui tiek, kiek jie išgali 
ir kiek jų spėkos leidžia. To
liau. gana plačiai apibudino 
Lietuvos profesines sąjun
gas ir jų uždavinius. Čia 
kalbėtojas 
Įrodė. I 
munistai vadovavo profesi
nes sąjungas, naudodami 
jas savo politikos tikslams 
ir tuomi suardė visas orga
nizacijas ir jų veikimą. Čia 
d. Bielinis užmynė komu
nistams, taip sakant, ant 
' korno-1, todėl po prakalbai 
keli jų t tiek čia jų ir yra)

" bandė duoti savo naivius
"klausimus” ir tuomi ardyti Lyga atsilaikyti ir nustojo 
susirinkimą, bet kad kalbė- laikinai veikusi. Bet šian- 

Jlva, praėjus tai audrai ir 
į pilnoj šviesoje pasirodžius

Pajieškau apsivedimui vaikino tarp 
25 ir 85 metų amžiaus. Geistina, l.ml 
taikina* butų išmintingas, gražus, 
darbštus ir pasiturintis. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti paveikslą, 
atsakymą duosiu kiekvienam. Kreip- 
kjtės šiuo adresu: (16)

Julia Burke
<J6‘Cube PI.. Roichester, N. Y.

REIKALAVIMAI
PAJIEŠKAU SU VĖJO, katras ga

lėtu dirbti atsakančiai prie augsto 
įeiko vyriškų rūbų darbo. Atsa-raukil
siems bus suteikus platesnės žini-.s

• W. P. MILI.ER (15) 
93 So. Wyoming St.. liazktuii. l’.i

tilt kairės via (oluir.l 
rųsies lz-2, uzb; et 

rusvu raudomnedz-u i 
tinio medžio, su devyn.o 
rekordų knygoms. K.: i 

Ant dešinės yra C u; 
uola, rųšies D-2, užb 
aržuolu. dumuoti; aržu .: 
au Anglišku aržuolu. R;.

I)L 'NAUJI KOMIŠKI REKORDAI 
LIETUVIU ARTISTU-

Nauji rekordai padaryti dviejų gerai ž medi-
jantų. Esate susipažinę su jų gerais darbu.- an kitų 
Columbia rekordų.

Šie du nauji rekordai yra labai komiški. 11 avimas 
gerai atliktas. Galime suprast k,ekvieną žodi. ž!uz;ka ge
rai parinkta dėl tų dviejų parinkimų ir jų charakterių.

Klausk jūsų 
E-786S ir E-7869

I PAJIEŠKAU DARBO. Esu patv- 
bęs BUČERIO DARBĄ p.r dešimt- 
įpetų; galiu dirbti pr.s pnvat<-ką bu- 
čerj arba kocperacijoj galiu ve ti 
gaspadorystę.

206—2nd St

Ji iii! U

F. A.
Harrison. N. J.

Lakūnai, 
šokikai.

E-7869 s .J. Plieniuras ir
P. Lusnakojis. 

.Kelniška kalba.

Melione (P. Bukšnuitis) 
’š Virbaliaus i Kauną 
P. Bukšuailis).
K. Visylis ir
P. Lušnakojis.

*

E-7616

E-7479

4

E-7093

E-70-5

4 i !)• J

selė per 
Nemuaėii.

Noriu Miego.
Saldaus Miego. 

Jonas Butėnas, Basso.

Sibiro Nelaisvėje.
Komiškas duoti. 

Lekcija iš Biblijos.
Komiškas dialogas. 

J. Plivniuna'- ii 
P. Lušnakojis.

A iena Mergy tė. \ aivas. 
Mergužėle eikš pas 
mane. Polka._
Orkestru Kaunas .

Visi Lipo. Visi Lipo, 
šokis. Trepukas. Šokis.
Lietuviška Orkestrą 

"Kaunas”.

v

E-4647

T 10-

E-4174

Nedčlio- Rytą. Polka. 
.■)el M-.-ų Jaunimu.

Polka.
Colunt ,.j< s Orkestrą.

Mergele tu mano miela. 
Vakas.

Armonikų duetas.
I.ur tu eini. Polka.
Klarnetų Orkestrą.

Pavasario 1 Jai uos. 
Coluinbijos Benas, 

i’akol Jaunas tai ir
Linksmas.

Įgrajino Kvartetas.

Mielaširdy stė. 
Vai Verkia, Laužo.
įdainavo

Mikas Petsauskas.

Redtkcijos Atsakymai.
Bažnyčioj Buvusiam. Kad e

Nevedusiam, Montreal, 
Canada. Apart slapy žar
džio, redakcijos žiniai rei
kia prisiųsti ir tikrą s-avo 
pavardę ir antrašą. Kitaip 
korespondencija netilps.

tojas tinkamai jiems atsa-dien.
kė, tai jie tuojaus nutilo. | /

Auku per abu vakaru su- to viso rezultatams ir vėl at- . .
rinkta Lietuvos Socialdemo-' gyja Lyga-ir pradeda veikti Reporteriui. Hudson.Mass. 
kratų Partijai arti penkių Ir tęsti toliau pradėtąjį darkratų Partijai arti penkių ir tęsti tvnau pradėtąjį aar- 
dešimeių dolerių, ir parduo- eiti sau užsibriežtuoju 
ta apščiai literatūros. Taigi keliu.. 
prakalbos visais' atžvilgiais Lyga 
pavyko. 0! kaip būt puiku, jas — 
kad musų svečias pasiliktų 
pas mus ant visados! Jis mu
mis daug pagelbėtų atsteigi- 
ine musų organizacijų.

REIKALINGI VYRAI
Prie elektros fuhhių darbo, <iai-y- 

■mui alųminum. Darbas atliekamas 
, gerai ventiliuotam b.udinke, kur yra 
užtektinai tyro oro.

Astuonių valandų darbo 
diena.

Nuolatinis darbas, nėra ne
susipratimų su darbininkais, 

j Burdas pas jūsų .tautiečius ir šlubų 
[raudos pigios. Galima stubas nusi
pirkt'ant lengvų išlygų. Vyrai turi 
bot sveiki. Atvažiuokit arba iras v, it

. * H5|

/LUMINUM COMPANY
. OF AMERICA 

Mašsena St., Lawrence 
County, N. Y. I

, .as. Kiemens. - Savickas, pajieškau
: ■ avo dukters Kk-.nentinos Savickai-! 
i aini po vyrui vadinasi B. G. 1
Heatty. Paskutiniu:n< laike gyveno Į 

>rgia, U. S. A., o daląr' 
: nebežinau kur dingo. Turiu svarbiti 
i žinių iš Rygos. .Meldžiu atsišaukti ar 
•kas žinote, malonėsite pranešti‘ant 
j adreso: ‘ b

i 
i 
j 
i 
f

•Jonas Stra.vfovski
3434 Sc. Union Avė., Chieago,- III.

j-

ir bc^TU.

(■f

Priima depozitus ir mokat'-. Depozitus galima atsius
ti per paštą.

Siunčia pinigus Į Lietuvą ir Į visus pasaulio kraštus 
greitai, teisingai ir pigiu kursu.

Parduoda laivakortes ant visų linijų

Visais bankiniais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

BAI.T1C STATĖS BANK
291 ElGIliH AVENVE. . NEW YOKK, N. Y.

-ii fenii usaij lemasi; uanferisrii

REIKVHNGAS BEKERIS
Kepti b.tlt-s duonr.s, keikus, pajus 

ir d.ni.eiis. Darbai geras ir ant visa
dos. Atsiš'.iuK *t pas

L1THUAN1AN NAT. CORP,
(>S Hiilli St, La«rtacc. M;.s.~.

REIKALINGAS DARBI
NINKAS ANT KARMOS.
Prie auginimo fruktų. $39.W į m<- 

■ i ir užlaikymas. Kas mylit 
kės, atsisaukit laišku.

L. K RUBIA 
Mar'.burough. N. Y.

r. 
vkė:

ant
v 15)

DOVANAI!
Kiekviena - apturės puikiai* pad-i- 

vią, su auksuotais apvadu.s-papuo
li no,- Lietr ’os Dinž.o Kunigaikščio
\ y tauto paveikslą, kuris tik prisius 
i i centų pašto markėmis, taipgi ap- 
• - 5 • iv. L’ .»I «!,. >.«, ■ iM/d-amo

i

FARM0S.
PARSIDUODA FARMA.

Senatvės deki parduodu bei mai
nau ant namo sąvo ?erai išgyventą 
200 akerių farmą. su lankomis, girio
mis, padarais ir gyvuliais. (16)

K. PRANAITIS 
Granby, Mass.

KARMOS! KARMOS!
štai parsiduoda Nevi- Jersey far- 

raos. Turiu didelių ir mažų. Tos far- 
isos, randasi netoli Newark. N. J. Ny
rintieji Įsigyti farinas klauskit laišku 
a. ba vpatiškai pas (lfl)

MIKE CIIURINSKAS
Bo\ 46. Sand Brook. N. J.

KARMOS! parmos:
Fruktų faunos, ant gero marketo, 

gera žemė. Aš tas farmas žinau per 
3,“ metus. Čia pirkęs farmą nei vie
tas negali subankrųtyti. Kas nori ži-

tarės ir Kaleiuloriu 1923 metams.I 
'taip puikiai iki čic!
;ari>in"<> Vytauto paveikslo, kaip'nių, meldžiu prisiųsti už 2c. štampą 
r važiai mes nataikčm nulito-rrafuoti.’atsakymui. (11)'

iki šiol niekas nepadarė, 
Vytauto paveikslo, kaip' ...v.

mes pataikėm nulii->"rafuoti.' atsakymui.
C. K. I’ALATLS 

Laučiai re. Mich.

ražiai
Adresuok:

NAUJOKU CK.'.K I .U TORY
2 U Division Avė.. Brookiyn. -N. Y. 

.Reikalaujam agentų pardavinėti 
musų cigarus.

(17)’!
I

UELMAR
FARMA ANT PARDAVIMO ARBA 

MAINYMO ANT NAMO.
52 akrai žemės, Michigan valstijoj, 

p* ie gražių ežerų. Atsisaukit tuojaus.
I’RANK MACIŪNAS (15) 

2101 Troubridge Avė..
Hamtramck. Mich.

%

PARSIDUODA KARMOS.
Daržovių l'arma prie marketų — 

, 1: skėrių, vaisių, i» kambarių namas 
1 harnė. tvartai: 12 mailių nuo bosto

no. kaina S6.OO0. Taipgi Pieno ir Dar- 
t lovių Farma 68 akerių; 35 skėriai ly- 
* gios gcios žemės, kitkas šienaujama, 
■ ganykla ir miškas; nuplaunama 
i tonus- šieno; 2 geri n linai, bamę <M 

JO gyvulių, tvartai ir šantū apšviestą 
elektriką; graži apielinkė prie sto
ties; kaina 815,000 ant išmokėjimo.

J. ŠWAN
16 Bedferd St., Levington. MaM.

PARMOS IR NAMAI
GRAND RAP1DS. MICHIGAN. 

Parduodame mieste namus, biznius ir 
aplinkui miestą farmas. Siunčiame 

pinigus į Lietuvą ir kitas šalis. 
Parduodame laivakortes.

Turime pardavimui 50 gerų farmų, 
i.:ažų ir didelių, su budinkais. sodais; 
laukai lygus ir gražus, žemo gera, 
m >lis su juodžemiu ir su žvyru. Par
siduoda ne brangiai ir ant išmokėji
mo.

Musų tos farrnos randasi geriau- 
ioj vietoj, pačiuose pakraščiuose gra

žaus ir didelio fabrikų miesto Grand 
Rapids", Michigan. kuriame yra 150,- 
o00 gyventojų ir yra 300 visokių fa- 
Lrikų. kuriuose dalbai geri ir leng
vus. dėl vyrų, moterų ir vaikų. Far- 
nos darbus apsidirbęs gali mieste 

dirbti pats ir vaikai. Pagamintus ant 
ūkių produktus pats be agentų išpar- 
duodi stačiai mieste suvartotojams uz 
augštas kainas. Todei nepirkite Tar
nų palei mažus miestukus, o pirkite 
palei musų didelį miestą, kur galėsite 
gerą gyvenimą turėt: ir turtus susi
dėti.

Musų, mieste Grand Rapids. Mich., 
-u anielinkės farmęriais, yra apie 
5.000 lietuvių gyventojų. Iieveik kož- 

- as turi nuosavybę ir gražiai gyvena.
Musų miestas labai gražus, gatvės 

< imontuotos, medžiais, gėlėmis ir žo- 
lynais nusūdytos ir išpuoštos. Mes tu
rime :r mieste daug gražių, gerų na
mų ir biznių ant pardavimo nebran
gia kaina. Nepirkite niekur kitur 
farmes arba namo mieste, kol nebusi 
pats savo akimis jnatęs musų gerų 
farmų ir gražių namų gerame mieste.

Atvažiuokite tuojaus arba rašyki
te, musų tikras adresas: (15)

LIBERTY
REAL ESTATE & KOREI C. N 

EX( HANGE
336 Monroc Aienuc, 

GRAND RAPIDS, MICH.

Aš, K. Jucius,, gavęs iš Lietuvos 
laišką nuo Juozapo .Janeliur.o, pajieš
kau Stanislovo janeliuno, paeina iš 
Kauno i Kybos, Raseinių apskričio, 
Kelmės miesto. Girdėjau, kad gyve
na Philadelpnia. Pa. Taigi meldžiu 
Stanislovą Jar.eliuną atsiliepti, arba 
kurie apie jį žinot .naionėkite mar, 

_  . - . Į pranešti, nes jo brolis grįžęs iš Rųsi- 
>• ' jc-s nori žinoti, ar jo brolis Stanisb- 

Ačiu už korespondenciją, "’ V5 t .yr?.‘r, , _ . . kitokiu svaibiu rei<a?u. Rasvkit snni>et kadangi užmiršot pasi- ♦ antrašu: 
rašyt savo tikra pavarde, r ■ .Kį.Juv“s vv ~ ‘ 1 ,. ut>2 Greenv-cn St, Ncw Pork, i.'tai netalpinsime, nes nežino-______________________,

Aš, Amilija Mei kvCnieiiė, panešimu 
į savo vyro Petro Morkvėno,

> iš Lietuvos 1914 
šsykio jis gyveno 

pas uiyr.o brolį 
•lačinską. Bet 20 d. spalių, 

lis išvažiavo iš So. Bostono ir nuo to 
raiko nėra apie jį jokios žinios. Kas 
įpie jį žino kur jis randasi, malonė- 
ite mm praneuž ką busiu labai 

tėkinga.
Amilija Morkvėnienė . 

Gulbinų -ain.as. Pabiržės valsčiaus, 
Biržai. I.ithuania.

— aiškina kalbėto- 1. 
kaipo socialistinės nie su kuo turime reikalą.

jaunuomenės organizacija 
ir gynėja socializmo idėjų ir 
principų, be kitų pasilinks- 4. 
minimo dalykų, stengsis sa- j apskelbimą, tai netalpim

VERTYBE GERŲ 
CIG ARĖTŲ

DARBŠTUS vyrai ruko HELMAR, ka
dangi malonumas ir kvapumas 100 ■ 

tyras Turkiškas Tabakas švelnina jo 
nervas.

Kuomet jis ruko paprastus cigaretus, 
duoda kiekybę, o ne kokybę, jis negali bū
ti patenkintas.

kuris iš
motais į 
So. Bos- 
Juozapa 
19J» nū

.Jonui Lukštui. Gal ir tei-j( 
sybe rašot, bet kadangi toji) ton, Mass. 
korespondencija yra panaši 

si- ■ 
, -i

ooviccv;. į X isiems, kurių raštai ne- 
Grigaitis tilpo šiame ''Keleivio” nume-

s.

vo narius kaipo ir visą vi
suomenę kiek galint lavinti 
politikoj ir šiaip apšvietoj.

Pagaliaus-drg. CAO_‘—_ 
nurodė, kad socializmo idė- ryje, tilps sekančiuose, 
jos yra vienintelės nesukri-' 
tikuojamos idėjos, kuriomis* 
tiktai vadovaujantis tegali-j 
ma pasauly Įvykinti geresnę 
tvarką ir prašalinti nelygy
bę ir išnaudojimą.
Po jo sekė trumpos prakal

bėlės dd. Kubiliaus, Čeponio 
Vasiliausko, Augustinavi- ( 
čiaus ir Misiaus, kurie ta- p 
kitko plačiau nupiešė Lygos Pajieškau brolio Jono ir se •<■;•. 
principus ir veikimą. Po Onos Yasų. Kauno redylx>s. smiliu 
1 . A , -apskričio, Papilės parapijos, (.anų pjprogramo ir vakarienes bu- kaimo. Jie patjs arba kas žino m ilo 
vo išlaimėjimai ir šokiai.

dainas rusiškai, ir visos dai- j Pirmą prizą — mandaliną* 
nos buvo paprastos liaudies, išlaimėjo p-lė Viščiuliutė.. „ .. ,

11 i i Pajieškau savo tikro orelio Ju'i.r-
t.o Juškos, pirmiau gyveno 
iiocke ir Hartforde, Conn, 
išvažiavo į Chieago. III. Jis 
atsišaukia, ar kas žino m ie 
nes pranešti šiuo adresu:

Barlnra Juškaite
119 VVilliams St, Glastonbury, C-»n...

Kovo 22 d. baltimoriečiai 
turėjo progą pirmu kartu 
išgirsti pasaulio geriausi 
dainininką. F. šaliapiną. Jis 
savo dainavimu ir artistiš
kais gabumais taip sužavė
jo klausančią publiką, kad ji 
nežinojo kaip džiaugtis ir 
rčiuoti už jo dainavimą. Pu
blika susidėjo daugiau iš 
.-.merikiečių, kuri Į rusus ne
labai simpatingai žiuri, bet 
kuomet ji išgirdo Šaliapino 
balso meliodijas, tai ji plojo 
ir plojo, kad tik daugiau dai
nuotų. Ji privertė daininin
ką sudainuoti net keturioli
ka dainų. Dainavo jis visas

nos buvo paprastos liaudies
>..:____ 1 „A ik-dainos, bet kad jis jas pui

kiai dainavo, tai jos išėjo 
kaip puikiausios operos dai
ros.

Publikos buvo pilnas Ly- 
ric Teatras, kurin telpa apie 
1.000 sėdynių. Dievulis žino, 
kur dingo komunistai, kad 
jie nereikalavo dainuoti bol
ševikišką himną. Nejaugi 
šaliapinas dabar kitokia,1 
kaip jis buvo metai tam at
gal ?

r:

Baltimorė yra labai die- 
> uotas miestas. Čia sekma
dieniais nevalia nieko dary
ti, nevalia nei vakarų su ap
mokama įžanga rengti, taip 
kad sekmadieniais uždaryti 
visi teatrai ir .

rne.
*

Visiems, kurių raštai ne-

Pajieškojimai
j Pajieškau -Juozapo Skiriaus. seni: 
gyveno Roxbury, .Mass., išvažiavo

j čia į Californiją ir jau 2 metai 
riedėt: paeina Tulkcnčių kaimo, 
ienų parap.. Šiaulių apskr. Kas

į ji žino, malonės pranešti aiba 
5 ai atsišaukia.

Kazimieras Vaiis
830 Albany St.. Ro.vbury, .

išlaimėjo
Kitų pavardžių penugirdan. 

Svečiai išsiskirstė labai 
patenkinti vakarėliu. Geisti
na. kad ir daugiau panašių 
vakarėlių Lvgicčiai mums 
surengtų. J. A.

»

( Tek: Markei 62-34 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LICTUVYS GYDYTOJAS

Priima ligonius
valandomis*

Nuo 1—d 
Nuo 7—8

sekančiomi.

nais uždaryti t 
judamieji pa- r.

po pietų;
vakare.

»7W JOS CAMPAU A VĖL.
DETROIT, MICH.

•a

tu

Jus beabejo apvertinsit gerus cigaretus, 
jei Jus šiandien pradėsit rūkyti HELMAR

Į U 
!S 

ne- 
Ku.r- 
ap;e 
pats

Mass.

i

f
nes pranešti šiuo adresu:

Antanas Y'asas
Gencral Delivery East St. Louis. Iii.

t'o-pio 
girdėjai, 
pats i" 
j; molo

i

Pajieškau pusbrolio ^Valterio I.i 
.’ aučiaus. Jis paeina iš Kauno rė ly
bes. Utenos apskričio, Anykščių pa 
r.-pijo.-. Malonėkit atsišaukti.

Julės Ražams
Chalponte l’olel, A tl antie City, N. >

Pajieškau pusbrolio Jono Marčia 
kevičiaus, „
valsčiaus. Paukščių kaimo.

’nrbi kas apie jį žino, malonės atsi
liepti. nes turiu svarbų reikalų.

R. Račauskas
I 190 Athens St.. So. Boston. Marš

I

iš Vilniaus jrub.. Zasiit.
Jis pats

Aš. Juozapa- lantiiunas, jieškau 
savo brolio Stani.-lovo Janeliuno, 1 u- 
-is gyvena Amerikoj. Aš buvau pa
imtas J913 melais į caro karium-nr 
ir nuo to laiko nebuvau Lietuvoj. D t- 
oar sugrįžau ir jau nieko iš namiš
kių neradau, n-i tėvo, nei motino./-- 
’ isi jie tapo nuvaryti į kapus. Vie
nintelis mano brolis gyvena Ameri
koj. ]><-t ir nu-> j<> neturiu jokios ži
nios, Mielas broli k. Meldžiu at i- 
aukti arba ka.- is Amerikos lietu ių 

■-•pi“ jį žinot malonėkit man pranešti, 
tusiu dėkingas.

Juozapas Janeliunas 
Šiauliai. V/kirkio Vidurinė 
gatvė No 3, I.ithuania.

Pajieškau brolio \ iuco Kulpano, 
; imliau gyveno So. Bostone, girųe- 
;:<u gyvena Waterbury. Conn. Vaipn- 
liškių kaimo, Punsko parap., Seinų 
ipskr. Yra sva ss reikalas. (ių) 

Ona Kulponiutū-Blažienė
576 Pearl St.. Stoughton, Ala.-:-?.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau nerginos apsivedimui, 

:uo 18 iki 20 metų. Geistina tokią, 
kuri moka ras?.' i angliškai ir norą 

iek lietuvis rai. Tikrai manančios ap
ave, ti ats sauk '. Vedusios moterįs ir 
vrai ncrusiiiėk t.

J. t
10 Stagg st..

HELMAR yra supakuoti kietose skrynu
tėse, kas apsaugoja juos nuo susilaužymo 
ir susimankymo. Paprasti cigaretai yra 
supakuoti į pundelius.

I j 
|

i

VARDĄ

Išdirbėjai Augščiausivs rųšies Turkiš-

I

žeme,

kaina

kaina

žemė.

žemė.

yra ir viskas gera,

žemė. bučiukai, gy-

viskas tik už

pirkti už pu

ir Egv ptisl.u Cijraietu pas-au.lv ie

RieremoH,
Aš esu vaikinąs: 
žinias • sutrikau

pilna. viskas tvair-
O.

Tcri-e ilaute. lud.

akrų, geri budinkai, gyvuliai, 
viskas $12.000.
akrų, geri budinkai, gera 
54,500.
akrų, geri budinkai.

ATSIMINK SKRYNUTĘ! IR

to
or
20

Linson
Bnooklyr. N. Y*. ’

Pajieškau atsivedimui 
:1O 24 iki 30 niCt”.

$1 metų. Piat rac- 
per laišką.

G.
- 531 N. 4th S:-

Pajieškau pusbrolio Juozapo Kuda- 
kovo. Paeina iš Šiaulių apskričio. 
Kuršėnų valsčiaus. Jis gyvena Ame
rikoj nuo 1906 m. Kas žinote apie ji 
meldžiu pranešti.

Petcr Kudakiov kung
| lela Maskavus iela 1 b..

Latvija. RitraJ

Pajieškau snMvedimui merginos 
arba našlės, ga i būti ir su vienu vai
ku. tarpo 25 ir 30 melų amžiaus. Aš 
esu 31 metų, turiu gerų pradžią gy
venimo. Kurios atsiiiepsit, pri siųski t 
t artu ir paveikslą, kurį ant pareika
lavimo sugraži’siu. Aš esu laisvai, 
i.eskiriu tikėjimo ii turiu visko už
tektinai. N. S. J. (15)

2020 Broadw;.v St.,t
Indiana IfNrb.r, Ir.d.

*

PARMOS! PARMOS!
Ant pardavimo arba mainymo, vi- 

-okio didumo, lietuvių kolonijoj, der
linga žemė.

610 akrų farma, geriausi budinkai, 
gera žemė. Kaina $lį>,000.

520 akrų. 2 setai budinkų, gyvuliai, 
viskas $111.000.

:tOS akrai, geri budinkai, kaina 
M I.ooo.

200 akru, geri budinkai, gyvuliai, 
iskas $30,000.
203 akrai, geri budinkai. gera že

mė ir gyvuliai, kaina *10,000.
210 ‘ 

javai,
160 ;

kaina
160 

$9,000.
119 akrų, geri budinkai,

i 600.
■80 akrų, geri budinkai. gera 

gyvuliai, visikas $7.500.
80 akrų, geri budinkai, gera 

gyvuliai, viskas $6,5(81.
71 akras, geri buuinkai, -ęyvuliai, 

javai, viskas $9.000.
60 akrų, su visukuom
57 akrai, visko pilna, $4,500.
10 akrų, visko 

koj, $3,700.
40 akrų, visko 

$3.200.
40 akrų, gera 

valiai, viskas $2,100.
80 akrų, parsiduoda 

'3.200.
Visas farmas gaiiria 

irba trečdalį įmokėjimo, likusioji da- 
is ant lengvų išlygų.

P. D. ANDREKUS
P. O. Ro\ 107. Prn(waicr, Mich.
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STRAHSNiS \i\.

KUDlKlų
EROVts skYRIUSKaip juos pažinti?

* NeingJiit kitokio, kaip tik su šiuo 
paveikslu.

Yra sena patarlė, kuriosinių demokratų galiūnams, 
prasmė ta, kad norint ką‘ligai nereikėjo laukti, nes jų 
nors pažinti, reikia žiūrėti,, rankose valdžia. Bematant 
su kuo jis pažinti veda. Jei I ir pats Vidaus Reikalų Mi
tą šventa tiesa šiandien dar'misteris ir Sveikatos Depar- 
nepam irsta, tai negalima 
sveikinti krikščionių demo
kratų gaivos, kun. M. Kru
pavičiaus ir jo klapčiuko, 
Raseinių apsksities agitato
riaus kup. Adonio Vilimo- 
Vilimavičiaus. Nesuprantu, 
ar juodu patys nežino, su 
kokiais žmonėmis susiąmo, 
ar tyčia parodo ne vietoje 
gerą širdį. Juodu abu išsi
juosę dėjo visas pastangas, 
kad paliuosavus iš Tauragės 
ligoninės pamišėlį, pragar
sėjusį apielinkėje šundakta
rį Igną Grubliauskį. Kad vi
si žinotų, kokie žmonės mu
sų krikščionims demokra
tams malonus, papasakosiu, 
remdamasis įstaigų raštais, 
kas yra tas Grubliauskis.

Piovizorius ar 
riaus į 
bliauskis, grįžęs iš Rusijos, žmogus 
pateko Tauragės i. ‘ ‘ ~
Kadangi jis kėlė triukšmą, gydo 
ir verkė ir grasino ir, paga- ’ ’ /
liau, maldavo‘kokainos, tai visų nemalonumų kun. Vili- 
Tauragės milicija pakvietė mas-Viiimavičius: vos Gru- 
evdytojus Zacharina ir Bla- bliauskis spėjo įsigėręs pa- 
ži ištirti ta labai keista žmo- šumyti ir kai tik už tai jį nu- *• *. ' • w • >•••   '■ 1 _ A. • V f *1 •gų. Tuodu daktaru pnpaži- 
no, kad Grubliauskis yra iš-.mavičius 
sigimęs ir kad be kokainos liuosuoti. 
negali evventi. Po keliu sa- žesnės kompanijos: pamišė- 
vaičių Grubliauskis patenka lis Grubliauskas ir kimigė- 
į Tauragės p. St. vaistinę, Ih^ViKuas. 
kur jis jau pasisako, kad 
esąs gį '

iiamentas muša telegramas, 
kad Grubliauskas tuojau bu
tų paliuosuotas. M misteri-; 

| net pagrąsino apskrities vir
šininkui perkelti ji i kitą 
vietą, kad pratęsė kelias die- 

.nas nepaiiuosavęs — mat, 
taip jau’ malonus buvo 
krikščionims demokratams 
;as pamišėlis Grubiiauskis, 
kad be jo nė vienos minutės 
toliau nebegalėjo gyventi.

Kad tas žmogus nesvei
kas, matyti iš Tauragės gy
dytojų sprendimo; bet apie 

■ji ne kitaip rašo ir Taura
gės pamišėlių ligoninė; Jos 
■gydytojas sakoK kad Gru- 
bliauskio nebegalima išgy- 
dyti» kad jis yra kenksmin
gas visuomenei pamišėlis, 

provizo- kad ji reikia laikyti uždarą, 
padėjėjas Ignas Grn- Ką gi mes matome? Tas 
• •' •’ ~ •; J'™—. Ruošai vaikščioja

milicijai, po Raseinių miestą ir vėl 
-. įmones. Pasirodo,

DĖL APRŪPINIMO
MOTINŲ !R JIJ

KŪDIKIU SVEIKATOS.

ŠVEDUOS
AMERIKOS

LINDA
PadSk Savo Vaikui Mokykloj

peržiūrinėja vave mokiniy dantis ir 
kurių įantis nėra švarus, išbara už tai. 
I’agdbekįfc- mokytojoms mokindamos savu vai
kus valyti dantis po kiekvieno vtdgio ir prieš 
ėjimą gulti, su Colgate’s Ribbon Denta! Cie«m. 
< olgate's yra saugus ideališkas dantų valytojas 
vaikams. Daktarai ir Dentistai visur rekomen
duoja Colgate’s.

Geri IkiAtįs — Gera Sveikata.

J LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias buo 
NEW YORKO IKI LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai i 

LIEPOJŲ

S. S. DROTTNINGHOLM
Balandžio 11 ir Gegužės 12

S S. STOCKHOLM . ‘
Balandžio 26

S. S. KUNGSHOLM
• Gegužės ii, Birželio 19

Trečios klesos kainos:
HAMBURGĄ------------- >10X50;
DANZ1GĄ ir PILIAVĄ >106.50 
LIEPOJ V ir KL AIPĖDĄ — >107

Su damokėjimu >5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agente ar 
SWEDISH AMERICAN LINE.

21-24 Statė Street. New York City.

Salutaras ligas gydo. 
Iru daro ne iš pavydo; 

Teikia kiekvienam sveikatą. 
Kurs tik'Tartoja Salutar-ąt

Salutarą Biterj žmonės vartoja jau 

jo stebėtinoms pasekmėmis, 
neranda jam lygaus, nei už 

Pasist&ngk įsigyti

UžkiHėjisias.
Iš vi<u mažiukę kudikvstl 

kavinių mažai ya tiek dače 
laikais taip sunkiai pataison 
vidurių užkietėjimas. iši.Jy 
T t iežastis ir paaiškinimus to ; 
vlmo užimtų perdau? vietų . 
tenka pasakymo, kad veik vi-t 
vajuose tifcs:o«rinė priež^*ū.< . 
t i būtie, kuriuo kūdikiu mai-t 
paruošiamas.' Tinkamas nu t. 
•.l ūšio, kad jis sutiktu su ku.'ik 
rais ir reikaiavimais. duži.i.: 
I.icu-jifnų priišulino,. Lyduoli 
i.ejrudru yra naudoti, jei <i;.' 
nejtataiia.

Kad atitaisius šitokiu.' ua1. 
? akontvmiuojuute, Kad iki 
mėnesiui vartoti outnicui va;; 
rengiant maistą. Po peni.tar 
siui pridek oatuteul košelę utie pi< 
ir vaisių Sunkos, ypatingai ap 
sunkos. Laike antri) metų kenti ot> 

■iienc arba perkoštu suoka šlytų v 
Luti duodamu.

Svarbiausia už viską, neimk, yra 
anksti prainokinli kūdikį į»riv r.. • 
liuriškų judėjimų viduriu. C< ri-i. - 
laika- tui tuoj pr> pusryčių, i: ko.- 

:kiui uuyunt reikiu nek isti n<. joki. ;tt 
žaidimui ar darbui trukdyti-siu.ru >L.- 
lykui. -Juuriausi kūdikį y-ifin.a j>' 
pratinti prie skylutės ir (>u.- •dina .', 
tam tikromis valandomis ku diena, 
galima tą paprotį jum įkalti, kas \ ru 
svarbu sveikatai.

I.Uąis-uDtojui nereikia dažna' vari - 
ti. Jie nusilpninu vidurių muskulu: 
išplečia pilvą- Ideališkas gydymu 
•sideda iš prutavinimo vidurių re 
Kariškai be, pagalbos atlikti 
funkcijas.

Pasekme po 3t dieaa 
arba grąžiname jums 
pinigus

1 Salutarą Biterj žmonės vartoja jau 
i per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
[gėrisi y- -------- ------
j kadangi
; Ji viršesnio. Pasi.stėniji įsigyti jo 
i buteli, <> mes užtiki ir.ani. kati su juo- 
I nū nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
; tik viduriu nesmagumą jauti, krein- 
i kis prie savo apt-ekoriaus reikalau
damos tikro Sukliūrąs, o jei jis netu- 

‘•■etu, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
i |.-riduo<tenias savo aptiekorinus adre
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRCG & CHEMIVAL CO, Ine.,

Dept. 18
1707 S. Halsted St, Chicago, III.

I 
i 
I

„V.

)

bonkut

■rf'

Valstija.

I

1

i

t

Nuga-Tone

I
I

kaino 
Išsigv-

NOVO COMPANY
Bos 33, Dept. 4iX BraeUyn, N. Y.

DENTISTAS
HM-12 dten»; 
2—5 po piety; 
6—8 vakare;

Skaityk šitus straipsnius utydžia: 
kas sąvaitę ir pasidėk juos ..t<ičiai

r
i

*»

MOUNT
IHuRIN-
specialiu3

JO1NT SER.VICE WITH
HAMBURGAMERKANLINE

Trumpiausias kelias i

klesos
nams. Laivai
C LA Y”,

.” ir
GIA”
kambarius.

”AI.BERT BAL-
LIN veža 1, 
pasažierius.

2 ir II> klesos

JULIUS ROTTENBERG,
260 HanoVėr st

Boston. Mana.

-pjkad ji budriai saugoja nuo:i
•' '___ . i____________ k___ i m:

Livija suareštavo, tuoj Vili- 
tekinas atbėgo 

Ar^bereikia gra-

‘ ' y _* ' Bet kas dabar saugos mus
_ gydytojas-chirurgas, nuo panašių stebuklingų 
kad važiuojąs gydyti Pajų- daktaręjei apskrities gy- 
rėlės kleboną, ir kad jam bu- dytojas atsisako toliau eiti 

v tinai reikia kokainos ir mor- "ąvo pareigas. Jis ir negali 
lijaus (labai stiprių nuodų:, kitaip elgtis, kada pats mi- 
Po pusei metų Grubliauskiš.nisteris liepia pahuosuoti js 
vėl atsiranda Tauragėje ir pamišėlnj namų ir tuo pačiu 
nusiskundžia apskrities gy
dytojui, kad vaistinės jam, 
dideliam mokslo vyrui, ne
duoda kokaino ir morfijaus 
dėl jo moksliškų tyrinėjimų.
Bet apskrities gydytojas ne 
tik jo neužtarė, bet dar pa
grasino, kad Gmbliauskis 
liautųsi gydęs žmones, nes ___ _______ __
gali patekti teisman už šur.- dies užtarėjai, tai jie neleis 
daktaravimą. Tada Gru-.tų pamišėliams Grubliaus 
bliauskis išsinėšino iš Tau- kams nuodyti liaudies, 
ragės ir persikėlė i Lydavo- 
nūs (Raseinių apskr.). Čia 
gydė jis gan ilgą laiką, spė
jo gauti net "stebuklingo 
daktaro” vardą. Kaip nebus 
jis stebuklingas, kad jis pa
žiūrėjęs i ligonio liežuvi, ne 
tik atspėdavo ligą, bet ir 
smulkiai papasakodavo, 
kiek ligonis turi žemės, vai
kų ir .kitas smulkmenas. 
Kaimo tamsuoliai tuo labai 
tikėjo, nenusimanydamijiad 
kiek anksčiau jų žmonos bu-^ 
\o išsipasakojusios visas 
tas smulkmenas Grubliaus- 
kio šeiminihkei, ir kad čia 
negali būti jokio stebukle. 
Pagaliau, ristos valdžia Įsa
kė dviem milicininkam su
imti tą ”stebuklingąiį dak
tarą”, kad daugiau žmonių 
jis neapgaudinėtų; bet iš 
kai to įuodviem nepasisekė. 
Grubliausko suagituota mi
nia vos jų neapkulė; tik* an
trą dieną ji suėmė sustiprin
tas būrys milicininkų ir ka
reivių. "Stebuklingam dak
tarui” beliko tik laiminti fy-. 
dėjusią ji minią. Raseiniuo
se jis pripasakojo tokiii nic- i 
kų, kad Gydytojų Komisija 
nutarė pasiųsti jį į Tauragės 
pamišėlių ligoninę, kad išty
rus jo protą. Bet čia įsipai- 
niojo i bylą važinėjęs po ap
skriti krikščionių demokra
tų agitatorius kun. Vilimas- 
Vilimavičius. Nelaukdamas, 
kol Tauragės ligoninė pasa
kys savo žodį apie prisiųstą 
ligonį, sumanė žut-but pa- 
liuosuoti Grubliauskį iš li
goninės. Kaip jis nesistengs,

matomai leidžia jam gydyti. 
Ir kiekvienas doras gydyto
jas nesutiks saugoti žmonių 
sveikatos, jei musų vadovai 
krės panašius šposus.

Jei Viiimavičius ir Ko. ir 
kiti krikščionys demokratai 
butų tikrai demokratai, ar
ba, lietuviškai sakant, liau-

Tavo kūdikio pirmieji m<tai yru 
svarbiausi. Jo pradžia gyvenimui pri 
klauso nuo ,maist-x. kurį gaunu per ši
uos dvyliką mėnesių. Maistas, kad 
augintų stiprius kaulus ir vikrias r. >- 
jus, turi būti sveika.', maistingas ir 
too pačiu sykiu lengvai.suvirškoma--. 
Jei negali žindyti savo kūdikio, pi ■ 
.moji jitsų mintis turėtų būti Barde.. - 
Fagle Pienas. Per daugiau kaip 
metų motinos ant jo atsidėjo. Gydy
tojai stipriai rekomemtunja Eayle 
Hrand dėlto, kad jis saugu;, švarus, 
lengvai padaromas ir lengvai suvir>- 
komas.

Nei vienas kūdikis neturi būti a., 
taip vadinamų kūdikystės ligų. Jei 
kūnas yra pirmos klesos padėty, j; 
jau gamta pagelbsti apveikt: lig 
Tiktai tada, kada jo sistema luip; 
kai genda nuo nedapenėjimo, jis ’ 
pa lengva auka ligoms.

PADARA TIRŠTĄ. RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamos sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaiškų mint? ir nusilpnėtą kūną: nasibodisS^ 
juuai.t v alsaus dėl jiadidinuiia veiklumo ir vaistas .••vaisrir.un-\ 
č:u-. bandyk Nu»?a-Tonf ir persitikrik kaip fcreitu laiku juu- 

v.Aai nauja ŠBMkgu! Oevyn^s iš dašimtes visu žmogaus lieu, 
tuklu kaip Lionas apetitas, ncyru omu ki v imas viduriu, sstezai ir 
icJutimai, užketėjimas ^kilves. tulzinis. anemia, katikinimai r*-u- 
D.at i.'no. skausmai spalvos. iteur&fcKia. stokus ♦■nerv'tjus, nusilpoc- 
jimas Iterva ir negaiėjiu.as mkguuti, j>aema nuo stoka nervu 
ruje-sos. -kišto vandrniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remia.se ant nervu pajięj^os. 
kcrios didžiausei užlaiką ueram stovioje pilvą. Juknas, inkštus ir 
i.rubus. širdęs plakimo, kraujo c irk u lavinto. Nukta-Toue yra kibai 
r retintas Kydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
• d no. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu. 
' < ‘ata liuadanėiit sudėtiniu vaisiu, rekomenduotu ir nunuodytu 
■ -r garsingus gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir 
1 . ^:orą-maistus dei Kraujo ir Kervu.

N. za- L'one priduoda gyvybę jakooms. pastiprin grobas trip,. 
k-g tuštiaase regulari^kai.e At£aivia inkAtus, išvara laukui 
BaoJinies atmatas. Niera tlau^iaus jžar.u ir suputimu, niera smir- a 
ibinčio kvapo ar apvilkto lieiutio! Nui-a-Tone duos Jums stebuklingą 
ui-< :itą. Klarą jrruomalavimą, tvirtus nervus ir kiecą pastiprintą mietrą. 
Najra-Tone sustiprės kraujo ir paderins cirkulavimo jo, priduos raudo- 
;-.;Gio veidui ir ž i bumą akiems I bluga-Tone i*adara tvirtus, rustus , _
\>rus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nujra-Tone ftetalpia savyj jokie migdamu 
daromu paproty vaistte. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilltti cukrum, priimno 
skonį ir \artuoti įjalema be jokio tieparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
;a.a pretelems.

MUSU ABSO4JUT1SKA GVARANCUA: Prekė Nuo-Tone yra vienas ($1.00) doleri* 
už bonkute. Kožna teonkute talpina devynios došūntys (90) pitiulu. arba vieno mėnesi 
lydymo. Galėto pirkti iešes bonkutos. arba šešių* meneaiu* gydymo už penkiur ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir Jeigu ne busi užganėdintas pa- 
sėkmių. sugražink taa,ku te ir pilnus, o mes ūmai sugrąžysime Jusu pinigus- Negalite 
prapuldyti viena cetaė' Ale* imama riziką.

PRCSaUSK/SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO. KUPONĄ.
:.,r.ai Labocat-u-n-K 1018 S. Wabash Ave., Chicago, UI.

Gerbiamieji  ̂I4*4|į i iąnais ..................... ir meJJziu prisiųsti tnan A,
Nu^a-Tone. juik

. t ardas ir • •
-V'-

Catvė ir numeris. *

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

Muvyk skaus- ■ 
mį šalin! I 

lia:š:;s pety s, iuc š- j 
uu:<;rx:. trauky-! 
juas i..adX!i:ų, iš-l 
• sma.yS - i
.i.sauiuvt y r.i <lrau- h 
uis č.k***- Į

no. ’fit.-iUM : Į
r , t.,' •

į liPAlN-£XPELLERIU
p uui >.l. aialaiEOs V’ėtoa skausmas bus 
o greita: pažoiiule.s. Pats-ExpeKeii> ir 
1 >kaaaB£.s yra aūrtiai prieki. Nusipir- 
į kitę jo bonką šiau 
■ pas savo riątb-koi, 

kaina tik 35 ir 7o<-.
sitikrlnklte, ks<i l 
aut pakelio musų lak'ro 
vaisbaženktis. Neimkit 
palnegzdžiojim u.
F. Al). KKH l tR 4- CO. į 

104-1 lt SoutA 4tš St. : 
B.-aol.-lyn. N. Y. t

NORTH ,
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubiniais 

Laivais j

LIETUVĄ
NEW YORK-3REMEN
Laivai išplaukia Seredo- 
mis. Puikiai įtaisyta 

Trečia K lesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN
192 IVashington SL, 

Boston, Mass.

Tą viską žinąs.
P. S. Tie raštai, kuriais 

••ėmiaus, guli Sveikatos De
partamente.

AR ŽINOT. KAB —
Kiekvienas lietuvis, Įiimęs tarp 

1^)6 ir 1901, sugūžęs i savo sali turi 
stot Į Lietuvos kariumenę? Visi lietu
viai, kurie yra tarnavę svetimose ar- 
iiijose kaipo oiicieriai, sugrįžę 
luvon yra šaukiami ; armiji,. Ar ži
not. kad Hcimar Turkiški Cigaretei 
suteikia kokybe, kuomet kiti cigare- 
t.-.i duoda jums lik kiekybę.

i 
j 

.<a'

im i 
Li <. I

1SL.S- 
tam- •'

_ Kiekviena: •
vaikas gali greitai ir pilnai atsigauti 
Jei ji apsupa tikros sveikatos sąlygos. 
Apsaugojantis maistas yra svarbiau
sia apsauga. Pridedant Borden's 
ragle Pieną prie jūsų kūdikio kusdi.-- 

Įr’.nių valgių, gali būti tikras 
įkibąs gauna
Tavo kūdikis turėtą gauti 
šaukštu Eagle Pieno kasdien 
kitų valgių. Atmiežk 
I-'agle Pieno su trimis 
puoduko šalto vandens, 
dikiai kai kada ji geria.i 
per are. vaisių sunka, 
šiniti ir skanskonių.

kad jo : 
reikalaujamo maisLU.

po du: 
apart i 

du šaukštu; 
ketvirtadaliais 

. Seilelesni k'i- 

.u myli su gir.- 
suplaktų kiau-'

DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugų 
kaipo tikrų darbininkų laikraštį. Kaina metams 52.00.

1
L

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PILI AVA

laivai išplauks iš New Yorko
VOLEN'DAM .... Balandžio 14 
NEVY AMSTERDAM . . Bal. 28
VEENDAM............(ėe gūžes 5
.Musų laivai turi geriausius pa

togumus t recios klesos paša žie
dams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vi.-tos agentų arba pas

tl.iLLA.YD AMEIMCA LINE 
83 Statė St, Boston, Man.

UNITED AMERICAN LINES

NEPAPRASTAS PASIŪ
LYMAS LYTIŠKAI NU- 

SILPNĖJUSIEMS 
VYRAMS.

Prisiųsk mums tik
Lytiškai tiusilnnėję vyrai, 

i ervuoti, išgyja ant visados, 
itysit vartodami NOVO. Todėl, ir ga
lima pavadinti su Lėtinu, kuris jau 
tūkstančius išgydė lytiškai nusilpnė- 
jusius vyrus. Jei vargina nerviška.: 
i'iisilpnėjinius. jei nustoję vyriskum >. 
>ii turite maleukoliją. laitas rankas 
i.- kojas, galvą skauda, skaudėj i ni'. 
i.iba vidurių užkietėjimą, iš priežas
ties paeina baisus sapnai :r abelnai 
i .-->s tik apsireiškia žmonėse. Kaip na- 
inuudojo kiti, tai pasveiksit ir jų- 

naudojant NOVO. Tą būdą vaitojant, 
trumpame laike tapsite tvirtu, sveik t. 

; laimingu, jei tik laiku vartosiu Pa-1 
vyzdžiui, kad pertikrinus jus tuomi, 
pasiųsime NOVO ir tikrai persitl- 
krinsit, pasiųsime. VELTUI tkk, ka.1 
pilnai užteks ant 15 dienų, jei tik 
prisiusite pavardę, antraša ir 50v. 
rašto ženkleliais arba pinigais apmo
kėjimui persiuntimo lėšų. Meldžiu at
kreipti atydą, kad tai ne yra perma- 
ž.;s paniėginimui pakelis, užteks ant 
lo dienų, šis pas-itibymas yra ant up- 
luirežiuoto laiko. Parašykit muma be 
vdkinimo, paminėdami laikraščio var
dą, kuriame matėme šį paskelbimą, o 
ries išsiųsime minėtas gyduoles tuo- 
jt’us. ■ ___ (15K <

Telefonas 51t2-W.
t
i

Kr A SflmiB-finttKkM

kad tamsuolių akyse gali pa-j| 
sirodyti dideliu vytu ir vie-#į 
ną, antrą jų balsą tuo sume- <; 
džioti. Tuoj jis pleškina te
legramą i Kauną krikščio-

LIETUVIS
’aiaodoe: nuo

nuo
? * nuį>
*■: NedėUaaMa buo 10—12 dien*. 
£ 793 N. Malu st. k» 
įį> MONTELLO;

Vi

M. X. MOCKUS
Gvvena Meksikoj, it- sako, kad Iš 

TIKRŲ PAVEIKSLU jus galite pa
žinti garsingąją šalį MEY1CO, j- 
žmones, jų gyvenimą, aprėdaią, da 
ię. ftrkitektura. namus, miestus, i>;. 
i iškas ir ženklyvąs vietas, padirt 
tas ir gamtiškas iiuvatnybes ir 
Tie pave&siai lotografiški arba !o 
loruoti. gaunami pas mane. Keturi 
už 51.00. geresni 3 už. sl.iMt. Vaizdai 
Mevico, 30 paveikslai vienoj knygoj, 
>2.00. Pristatau ir lietuviškas pilnas 
tikrus Biblija-:, su nurodymais. Bi
blija dideji $7.00. Biblija mažesnei; 
$5.<N».

Per mane galima užsisakyt ’’KE- 
LEIVJ"’ ir kitus pažangius laikraš
čius, taipgi įvairias lietuviškas kny
gas, už nužemintas kainas.

Pinigus siųskit per Lankos draft 
arba pašto ar expreSo money order 
Nesiųskit pinigu registruotame laiš
ke. Norintis gaut atsakymu, turi at
siust 5 Štampas po 2c. Mano adre
sas:

M. X. MOCKUS 
^CDept. 1) Apartado 1378.

GuadaJajara. Ja, M«icu

KYLA IŠGYDOMA 
Stamrte Pbpao* IMa&ritė.

Jd* galite mąsti šalin visus diržus,' 
kadangi Ptepao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jos išgydyti nuo 
tylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą1 
pridėjus BemtBenka ir tuo budo ge- 
resno negu, diržbs. Jokių diržų ar! 
sprenžinų neturi. Minkšta, knigva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
ko. Gauta aukso medžios. Mes pri- 
shmmo kg. sakome, atsiųsime jums 
įsm^mimtu visai PYąįĄJ. < ->) 

PEAPAO LABORATOMES
Mo.

RALTIJO8-AMERIKOC UI LINIJA 9Broadvay, Nev’^ork N Y
SėiLIETUVK

PER hamburgą.piua\ą 
/• A32>A JUIEPOJIL

VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 
/ Lietuviai važiuojanti į Piliavą 
f aplenkia Lenkų karidorį. ,

» KLESA PADALINTA I .KAMBARIUS 
Su 2, 4. 6. ir 8 lovoms. Laivai išplauks 

S.S. POLONIA ...............Bal. 11
S. S. LITHUANIA ......... Geg. 2

iš NEW YORKO AR BOSTONO:
| Hamburgą $1032>0 I Piliavą >106.59 

J Liepojų ir Memelį >107.
Iš Bostono i New Yorką per Kali River Line

Iš BOSTONO į LIETUVA I
*■ >

per Liverpoolį
Ant naujų, didelių, patogių, greitų, I 

aliejum deginamų laivu:
LACON’IA Balandžio 7 ir Gegužės 12 
C1RMONTA Balandžio !2
SCYTHIA ................. Gegužės 26

TAIPGI Iš NEW YORKO
Personaliai vedama ekskursija j 

LIETUVĄ ir kitas Baltijos valsty- Į 
bes, kas UTARNTNKAS, ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
persėdimu tiesiai., nuo laivo ant laive : 
Southamptone
MAURETANIA AQUITANIA I 

BERENGARIA I

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, North'
River, pėda r.uo 46th st

Kambariai su 2, 4 ir 6 
lovom ant visų laivu. Dide
li valgymui kambariai, sa- 
lionai ir puikus dėkai tik
trecios pasažie-

”MOUNT

’BAYERN”,
CARROLL

Nauji trijų 
”RES()LUTĖ'>

I1ANSA”,

riubų laivai
KEL1AN-*

1 Kiekvienas ga! gaut dykai 26 kavalkų Sidabro 
Setą, padarytą iš tikro Rogers Sidabro, susi
dedantis iš 6 šakių, 6 peilių, 6 mažų ir 6 d’de- 

šaukštų, 1 šaukšto dėl cukraus ir 1 peilio 
'sviestui.

Pasiekiant LIETUVĄ j 9 dienas.. 
Delei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie
THE CUNARD STEAM SU1P 

COMPANY LIM1TED 
126 Statė st., Boston, Mass.

UMITED AMERICAN LlNES

" LITUS IR DOLERIUS SIUNČIAME LIETUVON
Pigiai. Greitai ir Saugiai — Telegrafiškai, čekiais ar paprastu 
keliu po Gvarancija!
PARTRAUKIAME GIMINES IS LIETUVOS PIGIAI ir GREITAI 
LAIVAKORTES f arduodame į visus Lietuvos ir Europos miestus 
pagal pigiausią kompanijų kainą, viskame keleivius apruninanie 
draugiškai ir sąžiningai. Rašykit ar ateikit:

JNTERNATIONAL 
TRAVEL BURBAU

NEW^ 0RK, N. Y.
UnUANIAN TR4VEL BURE4O
136 East 42nd St,

Tai yra tokia proga, kokios niekados nebesulaukši gauti dy
kai ši gražų Sidabro Setą.

Kiekviena moterių, duktė ar vyras gali visa tai gauti, be jo
kio cento. Visa, ko mes reikalaujame, supažindink su musų 
Prabingties ir Dovanų prekėmis, nurodytomis musų kataloge, 
savo draugus; tų kiekvienas gali padaryti, nes prityrimo visai 

'•'--j turime tūkstančius tokių Sidabro SetųC-kuriuosnereikia. Mes —--- 
norime dykai ttiduoti. Buk 
pirmutinis savo mieste ir 
gauk vienų. Mės jau išdali
nome tūkstančius tokių dai
lių Sidabro Setų. Mes nori
me vienų ir tau duoti. Ne
galuok. IipHdyk čia pridė
ta kuponų ir tuojau siusk jį 
mums.

HOME SUFFVY CO- 
131 DwM Street,

HO*ME SUPPLY Cft. 
Dept. 33. 131 Duane Street. 

NEW YORK CITY.
•' Atsiusk man vieną Sidabro

Setą DYKAI.
Pavardė

’ Adresas
Miestas
Valstija

Dirhtll VPVėiia^ Kukirdų. visokių Ženklelių, Guzikuėiu, Ant* 
-UZiX mvul vv spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS'CO., 90-92 Ferry St, Newark,*N. J.

—•4

II

siu.ru
remia.se


Kas girdėti Lietuvoj.
(fš Lietuvos laikraščių)

nėr pieno, nėr
ŽMOGAUS”.

Parašė <’. IltHisUu Goudis-

<«!*■*............ .!<«.
r-:

Pavyzdingas kunigo elgesys
Triškiai. Sausio mėli. 9 d. 

pas vieną silpnai serganti 
darbininką atvyko drauge 
su vienu girtu ūkininku ku
nigas Narmontas ir, apsi
dairęs ligonio bute, liepė iš
nešti laukan staliuką, pa
rengtą kunigo apeigoms at
likti, ant kurio kunigas iš
nešęs ir sudėjo visas savo 
šventenybes. Po to, kunigas, 
isivedęs ligonio kambarin 
visus susirinlųisius ligonio 
atlankyti, pradėjo kumš
čiais mosuodamas versti li
goni atsisakyti nuo socializ
mo ir socialdemokratų, 
griaunančių bažnyčią ir nie
kinančių kunigus, tikėjimą 
ir t.t. Ir tik, kai susirinku
sieji matydami toki biauni 
kunigo elgimąsi su ligoniu, 
pradėjo murmėti sakydami, 
kad tokiam kunigui tik mie
to reikalinga daugiau nieko, 
kunigas aprimo ir Įsakęs 
Įnešti staliuką, atliko savo 
pareigas; bet matomai nete
kusiai,-nes greitai po to bu
vo atvežtas jau klebonas. ‘

■
stoti varžytinėse, o pirko tik Į 
t ie, kas turėjo litų. Keliamo-1 
ji varžytinių kaina buvo ne
be 3 litai, kaip pirmiau, bet 
5 litai. Miškų ponams nuro
džius, kad kitur keliamoji 
kaina tik po 1 litą, buvo at
sakyta: 'Eikite Į kitą vals
čių ir pirkite po 1-ną litą, o 
čia po 5-kis.” Atsakymas, 
kad mes esame kaip tik to 
valsčiaus — nieko negelbė
jo. ”Kas čia per velnias? ar
gi Seimas ne visiems vieno
dus. Įstatymus leidžia, kad 
nevienodai elgiamasi varžy
tinėse” — kalbėjo žmonės. 
Taujėnų valsčiuj sako net ir 
kleimo nespaudžia, o Šiaulė
nų kai kur ir šakas sukle- 
muoja. Miškų kontrąlis buk 
liejięs duoti žmonėms mal
koms pasikirsti nors alksnių 
ir lazdynų, bet vietos ponai 
neduoda. Nesuprantama, 
kam reikalingi Seimo’išleis
tieji Įstatymai, jeigu Lietu
vos girių viešpačiai savuoju 
nusistatymu vaduojasi.

Burmistro išpažintis. 
Šakiai.

sius neturėjus tikro burmis
tro galų gale žydai tautinin
kai miesto Taryboje, kurių 
dauguma, surado kandidatą 
JudelĮ Alfeldą ir išrinko i 
burmistrus. Pirmą išpažinti 
burmistras atliko žydams 
kad jis atsižada nuo savo 
idėjų, kurias kadaise vykdė 
būdamas Kaune Profesinių 
Sąjungų Centre Biuro na
riu. Todėl žydai rinko, bot 
dėl atsargos padėjo pastabą, 
išrinktas ant 6 mėnesių. 
Krikščioniškoji apskrities 
valdyba taipgi matė jame 

----------- griešną ir užprotestavo ne- 
Kazlų Ruda (Mariampo- vajįl pridėtos pastabos, ka

lės apskr.). Pereitųjų metų 
gale vieno draugų sumany
mu Kazlų Rudos darbinin
kai sumanė Įkurti profesinę 
sąjungą. Sumanymui prita
riančiu susirado iškarto 19 
draugų. Greitu laiku buvo 
paduotas apskrities viršinin-

Pienas netik svurbiuus^;s žmogaus 
maistus. Tai yru motinišku m<«lerti:s- 

jkos civilizacijos pujiejia.
Tik tos tautos, kurios turi užtekti

nu! pieno, turi užtektinai ir jeabią 
žmonių. Vartojimas pieninių produk
tų int rimtos atskiria civilizuotas 
tautas nuo puslaukinių.

Mjlionus ųertti penimų karvių Aus
trijoj ir Vokietijoj, 4>ęnbejonės, pr.;d- 
jritto didžiąją karę. Milionai ųerui pe- 
idinų karvių »ioj šaly padare ė.aujftu'1 
netru bile kuris kitas maistas susti
prinimui talkininkų spėkų, ir šian
dien tie miiiooui musų karvių :.r>sau- 
ppja nuo bado vaikus Ceutrabnęj 
Europoj, kur tapo išnaikintas, karvės 
—tas vienmiėlis maisto šaltinis.

Pienas yra stebėtinas rAaisUt. 
Gamtų jame sujungė visas svarbiau-1 
sias maisto oaiis, kurios duona šilu
mą ir energiją, angina kaulu., buuA- 
vi.ja muskulas ir celes.

Tyras, atsakantis pienas yrą ge
riausia protekcija prieš ligas. Jis ap
ginkluoja žmogaus kūno sistemą ko
vai su ligų mikrobais. Nesvarus pie
nas yra didžiausias ligų nešiotojas. 
Todėl reikalinga gauti musų namams 
t;, ro ir švaraus nier.o.

Vienok pagal dabartines aplinky
bes yra sunku gauti šviežio ir tyro 
pieno. Už tai Bordeno Išgaruodititas 
Pienas yra sutaisytus taip, kad jis 
turi savyje ir tyrumą ir švarumą, ><>- 
«el jis ir y:p taip plačiai naudojamas 
šioj šaly.

Šis pastovus visos šeimynos mais
tas yra gaminimas iš sveikų ir gerai 
prižiūrimų karvių. Iš jo dalis vandens 
yra išųaruodtnama ir pridedaroa tyro 
cukraus. Sceralizuojaiaus jis yra šva-! 
riuose kenuosc, taip kad vartotoją į 
jis pasiekia absoliutiškai tyras.

Dadėkit prie jo atatinkamu dalj | 
'.andens ir jus turėsit skanų pįeną 
visokiems stubos vartojimams. Tai 
yra parankus, švarus ir ekondetiškąs 
produktas.

Į

f

EXTRA! EXTRA! I

ę Šiaulėnai. Apsidžiaugėme 
panaikinimu pastočių, bet 
pasirodo neilgam. Kunigai 
Įsidrąsinę tuo, kad preziden
tų -turi žmogų saviški, mėgi
na Įvesti pastotes kunigams 
i liaudies mokyklas vežioti. 
Iš sakyklos buvo paskelbta, 
kad tie sodžiai, kuriuose 
randasi liaudies mokyklos, 
privalo atsiųsti kunigui nu
važiuoti i mokyklą arklius, 
nes klebono arkliai esą už
imti, tokiu budu panaikinus: 
pastotes prie valsčių, jos Įve
damos prie klebonijų.

■ ■

Supažindinimas Vartotojų su

dangi savivaldybių rinkimų 
Įstatymai pramato 2 metu" 
Burmistras greit susiprato 
ir antru kart ateina išpažin
ti krikščionims 16 d. vasario 
ant bačkos. Padarė tokią 
patriotišką prakalbą, kad 

____ _______ __________  šakių načalstva tik galvas 
kui pareiškimas_leisti_pada- an^aX°* J?a^ar tikimasi po
ryti visuotiną^susirinkimą, s\os išpažinties tikrai bus
bet Į tą savo prašymą ir ligi- užtyiętintas burmistru, 
šiolai nesame gavę iokio at- , P- S- Aprašau JudelĮ Al- 
sako. ! feldą, kaipo gerai pažista-

Ant paduotojo pareiškimo J11? darbininkams dar nuo 
pasirašė pirmininku Juozas kuopininkų štamo, šakių 
Ražaitis ir sekretorium Jo-jy.3^. niukai klausėsi jo ispa
nas Janauskas.

Pašvitinis.
prie valsčiaus ėdžių tiek nu
tuko ir apaugo kudlomis, 
kad nei balto pasaulio nebe
mato, tuo davė progos vals
čiaus revizijos komisijai 
Įleisti kietai i savo kudlotus 
kalnierius nagus ir Įvilkti Į 
28 d. sausio m. valsčiaus ta
rybos jjosėdĮ, reikalaujant 
pasakyti, kur p.p. kudliai 
dėjo valsčiaus tiltų medžia
gą. Tarybos bariai sako:kad 
girdi tie ponai aptrins savo 
kudlas i teisiamųjų suolus, 
bet kaip atsimenam 1922 
metų miškų operacijos Įvy
kius, rodos p. viršaičio pa- 
gelbininkas ir Darbo Fede
racijos šulas A. buvo patup
dytas ant to baisaus suolo, 
bet ir po šiai dienai jaučias 
save labai gerai ir tebesė
di Valsčiaus Taryboje. ■

žįnties ir stebėjosi, kad taip 
ščirai spaviedojosi, kad sati- 

Musų buožės žodžio išarti apie dar-
hininkus. šlėga. ,

Patriotai nepatenkinti.
šakiai. Vasario 16 d. sto

rieji Lietuvos patriotai lai
kydami prakalbas išreiškė 
nepasitenkinimą, kad nevisi, 
dalyvavo iškilmėse, silpnai’ 
šaukė ”valio”, esą kitiem 
valdžia nepatinka, Įstatymai 
negeri.

-------------s.
Varžytinės dėl malkų. •

Šiaulėnai (Šiaulių apskr.). 
Vasario 5 dieną buvo miškų 
varžytinės. ŠĮ kart varžyti
nių tvarka buvo visai kita: 
reikėjo ne tik rankpinigius 
stojant padėti, bet ir vieną 
trečdali skersinės sumos su
mokėti. Biednesni negalėjo

$25.00 už $50.00
Iki Balandžio 30 d., 1923

AUŠROS KNYGYNAS
Pasirinkite tuoj geriausfijjcnygĮį; iš žemiau talpinamo sąraše vertės. S50.00, o aUšKOS KNYGYNUI prisiuskite tik 

£25.00. Tokiu birią pirkdami’knygų už virš pažymėtą sumą gausite per pusę pigiau. Jei išsirftiksite ir daugiau knygų, 
negu už $50.00. tai prisiųsidte Aušrai pusę tos sumos kiek knygos y .a vertos lakuojant pilną kainą. Jei knygų pirksile 
už mažiau negu $25.00 net suma, tai gausite tokią nuolaidą, kokia kati y<a pažymėta prie kiekvienos knygos.

Todelgi. nelaukdami nieko tuoj užsisakykite kuodaugiausia knygn patjs .au, raginkite užsisakyti savo draugus, 
pažįstamus ir visus tuos, kurie tildai gali ir nori skaityti. Jei neįstengiant vienas Įsigyti knygų didesniame skaitliui ir pa
sinaudoti musų nupigintomis kainomis, tai prikalbinkite savo kaimynus — pirkti susidėję bent keli bendrai.

Aušros Knygynas daro šitą nupiginiir.ą tiktai todėl, kad davus progą mylintiems skaitymą ir mylintiems apšvietą 
Įsigyti kuodaugiausiai gerų knygų ir už gana tinkamą kainą kiekvienam. Kadangi knygų nupiginamas tęsis tiktai iki lJa- 

proga neliktų neišnaudota.

Geografija
GEOGRAFIJA arba žemės aprašymas. Pa.^al Geikic, Nalkovskj ir ki
lus šutai č šernas. Su paveikslėliais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalą, didumą, augšti, vulkanus. Puslapių 469. 
Apdarytu.

Kaina $4.00: ik: Balandžio 30 dienai tik .....................  $3.00

Aritmetikos l žtlavinynas, dalis I ir II.
Aritmetikos Uždavinynis dalis 1 ir Ii. Pirmoji dalis tinka vos 
dalantiems rokur.dų mokinti;. Antroji dalis yra tinkamu jau 
biskį daugiau pasimokinusiems. Pr.ruošė Pr. Mašiotas. ....... —

Kaina abiejų dalių $1JW: iki Balandžio 30 dienai tik..... ....

$25.00 už $50.00
iki Balandžio 30 d<, 1923

vi

!

tandžio 30 dienai, pertai pasiskubinkite, kad šita nepaprasta

Lyties Mokslas
LYTIES MOKSLAS, šitą garsią knygą parašė Dr. A. Karalius, šita 
knyga yra pirmu pas lietuvius — knygoje aprašoma įvairios lyties li
gos, Įvairus lytiškas sudėjimas. Knyga labai naudinga dėl vyrų ir 
moterų, jaunų ir senų, vedusių ir. nevedusių, sveikų ir ligotų. Knyga 
nauja, vos tik išėjusi iš spaudos; savu gerumu, naudingumu, atsveria 
gryna auksą. Knygoje, aptašoma pilna lyties istorija. Su daug paveik
slų. šita knyga yra tikru veidrcuižiu lietuviams jų šeimyniškame ir 
uiengungiame gyvenime. Todelgi, užsisakykit šitą knygą tuoj pati.-, pa
raginki,. užsisakyti vįsųsj tuos, kurie interesuojasi lyties reikalais. 
PusL .iOl), apdaryta.

- Kaina $7.00; iki BaŲmdžio 36 dienai tik 
likėjimŲ Istorija

... $1.50

i 
I

pra- 
kiek

75c

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Pa r 
gijos prote.,orius. Vert? L 
formato. 10.56 pus), su L 
vaiėių. relikvijų, bažnyčių 
nugara ir kampai s! 
Pusi. 10S6.

Sis puikus elcktrikinis prosas, ga
rantuotas $6.75 vertės, parsiduoda už 
$4.50. Pinigai reiknlaujami su orde
riu. Reikalaukit musą apšvietimo 
įtaisų katalogo. Visi daiktai gvaran- 
tuojami arba pinigai sugražinami.

REED ELECTR1C CO.
Dept. A. (15)

TAYLORViLLE, ILL.

DYKAI ROMATIZMU 
SERGANTIEMS.

naują
10- 

nr.-s Į 
namus

rašė P. D. Chantepie de la Sausaye, Teo’o- 
lietuvių kalbon J. I-aukis. Knyga didelio 

t:gy!>e paveikslu visokių tikėjimų dievų, die- 
,, švtnlinyėiiĮ-ir t.t. Gražiais tvirtai apdarais, 

:kuros, šonai audimo, aukso titulus ant nugaros.

Kaina $7.00; iki Balandžio 36 dienai tik

Christomatija dalis I ir II.
(. hristomalip. dalis 1 ir 11. Kalbus mokslo reikalui parašė J. Jablons
kis.

Kaina abiejų dalių Si.06: iki Balandžio 20 dienai tik $2.00

S5.0U
Buhalterija

Buhalteriją. Paruošė Ilgūnas. Tilžėje. 1921 ir.*. Pusi. 184. 
Kainu Sl.ui); iki Balandžio 30 dienai tik .....................

II
Lietuvių

Kainu 35c:

R-4 -*C

Lietuvių Kalbos Sintaksė
sintakse. Paruošė P. Klimas 1921 m., pusi. 56.

Ai Balandžio 30 dienai lik ........  2.»c

$2.00

Rankvedis Angliškos Kalbos
RANKV’EDIS A\GL1šK<)S K.ALBOS. Praktiškas būdas išsimokini
mui angliškos kuilius pačiam .«er save be pageltos mokytojau.. Lavai 
Ollendorfą, Harvey, Mavvveli ir kitus parašė J. ijaukis. Ketvirtas pa
taisytas spaudimas. Pusi. 310. Apdary ta.

__ Kaina 82.50: iki Balandžio 3W dienai tik ................... .r.
žodvnas Angliškai-Lietuviškos Kalbos

ŽODYNAS ANGLIŠKA 1-L1ETUVUKOS KALBOS, (indis ii). Sutaisė 
Antanas l.alis. čia rasi visus angliškus žodžius išguldytus lietuviškai. 
Prie kiekvieno angliško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, kaip žodžius 
angliškai tarti, taipgi kiekvienas žodis paženklintas kursyvmr-s lite- 
rorils prie kokiu gramatikos skyriaus jis priguli. Knygos tbrmatas 
6x9 colius. Gražiais “Hulf rocco” apdarais, nugara kampai drū
tos, gražios morcccc skaros, šonai audimo, ant nugare.: parašui aukso 
literomis. Pusi. 835.

Kaina $<i.5O: iki Balandžio 30 dienai tik____ ____ . . .__ . _____ _____________________ til.60
ŽODYNAS LIETUVIŠKAI ANGLIŠKOS IR ANGLIŠKAI LIETI \ Iš
kas kalbai. Sutaisė A. Lalis. Abi dalis-f-No. 15t ir 152) vienoje kny
goje. Formatas 6x9 tolias. PusL .1274. Gražus tvirti apdarai, kam
pai ir nugara Morocco skaros. Šonai-audimo .aukso parašai ant nugaros.

Kaina Slu.ttO; iki Balandžio 30 dienai tik .....   S7.0o

Lietuviu Raitosi ramatika.
Lietuvių Kalbos Gramatika. Naujus pertaisytas leidimas, Kaunas, 
1H20, pusi. 126.

Kaina 75c.; iki Balandžio 30 dienai tik.................. -......... ..... ;»6c

Tf

Skaitymai
Skaitymai. Paruošė F. Klimus, (laetuvių kalbos pamokos). Tilžėje, 
1920. pusi. 292, kietais viriais. «

Kaina $1.25; iki Balandžiu 30 dienai tik __________ 75c
Mįslių Knyga

MĮSLIŲ KNYGA. Surinko Ir paaiškino KL Jurgelionis, šitoj knygoj 
telpa su virš 1009 Mi. lių ir Mistinių dainų.
___ Kąina >1-00; iki Balandžio 30 dienai tik ...................  75c

Papilė (Šiaulių apskr.). 
šis miestelis karo metu su
degintas. Nėra vietos nei su
sirinkimams, nei vakarams 
rengti. Vienintelė tiems rei
kalams vieta špitolė. Bet ja- 
gąmastėlis teduoda naudo
tis jąja tik lietuvių ir žydui 
buržuazinėms organizaci
joms. Darbininkų organiza
cijos neturi pastogės. Todėl 
vietos socialdemokratų kuo
pa pasiryžo žūt būt pastaty
ti liaudies namus, kur galė
tų susispiesti darbininkiš
kos organizacijos. Tik bėda 
su pinigais. Atsiranda pie
čius už 300 dolerių, tik tuo 
tarpu pradžiai sunku gauti 
pinigų. Kai kurie kuopos na
riai turi Amerikoje giminių 
bei pažįstamų. Todėl mano
ma kreiptis Į juos prašyti 
aukų arba bent paskolos.

Nupirkus piečių pavasary 
galima butų pradėti staty
tos darbą, nes vietos darbi
ninkai visais galimais bu
dais pasižada- padėti tam 
kilniam darbui: statybos 
darbininkai pigiau ir pasko- 
lon dirbti, mažažemiai savo 
arkliais suvežti medžiagą ir 
net aukoti jos.

Mes turime 
metodą gydymui 
matizmo, kurią 
pasiųsime i 
kiekvieno šio laikraščio 
skaitytojo, kuris tik 
pareikalaus. Jeigu jus 
turit skaudėjimą jūsų 
muskuluose arba sąna
riuose, jeigu jus ken
čiat skausmą oro per
mainose, štai proga iš
bandyt naują metodą, 
kuri atsieina pigiai ir 

kuri pagelbėjo šimtams. Jeigu jūsų 
liga yra ir chroniška ir užsisenėjusi 
ir jokios gyduolės jums negelbėjo, 
mes patartam išbandyt šią metodą, 
kurią mes pasiunčiam DYKAI išban
dymui.

-DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašoni nuo jūsų jokių pini

gų, tik prisiųskįt savo adresa. Mes iš
siųsime jums apmokėta pašta. DYKAI 
IŠBANDYMUI musų metodą, šim- 

uH’toda pagelbėjo, pagelbės 
ji ir jums. Nepraleiskit geros progos 
pasinaudoti. Rašykit šiandien, jeigu 
jus kenčiat nuo romatizmo.

1T.EASANT METIIOD CO.
Dept. X-4

3624 No. Ashiavd ave„ CKtcagn, l!L

t

Etimologija 
'ETHNOLOGIJA arba istorija apie žemės 
taa-.us. Pagal Dr. H. Habericr.dą, patašė 
Šernas. Su paveikslėliais. Aprašo apie vi
sas Ttiusų pasaulio žmonių tautas, veis-es tū
ba rasas. Ji parotto visų viešpatysčių, visų 
žeri'tų kraštų ir nec mažiausių salelių tau
tas, žmones, jų kilmes .paną, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnai vi.-ką. Knyga 

3* pilna paveikslų visokių žmonių veisliųi. yra 
) didelei naudinga kiekvienam perskaityti, 
i' Pusi. 667. Apdaryta.

Kaina S4.00; iki Balandžio 30 d. tik S3.00
Lietuvos Įstatymai *

LIETUVOS ĮSTATYMAI. Sistematizuotas Įstatymų, instrukcijų Rin
kinys. Kad pažinus Lietuvos t . arką, Lietuvos teises, reikia perskaity
ti Lietuvos Įstatymus, tada yra proga geriau pažinti Lietuvos tvar
ka ir tik tada yra galima Lietuvos tvaiką girti arba peikti. Pusi. 103h 

Kaina $4.00; iki Balandžio 30 dienai tik ............................  $2.75
• Quo Vadis *

QUO VADIS. Parašė Heraik Sienkie.vicz. Lietuviškai vertė V. Sta
garas. Labai graži pasaka iš laikų Nerono viešpatavimo, kada buvo 
Kdelis krikščičniii prispaudimas. Pasaka parašyta trijuose tomuose. 
Tomas 1, pus!. 278. Tomas ii. pusi. 224. Tomas III, pusi. 302, viso 804.

Kaina 81.00; iki Balandžio 30 dienai tik ..............-............ $3.00
— “Trumpa Senovės Istorija
TRUMPA SENOBĖS ISTORIJA. Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų liekanų ii’ 5-iais spalvuotais gra
žiais žemlapiais (maponris). Yra tai tikriausia svieto istorija nuo 
seniausių laiku, daug melų prieš Kristaus gimimą iki nepuoLmo Ry
mo viešpatystės. Pusi. 305. Gražiuose apdaruose. ••

Kaina $2-»«: iki Balandžio 30 dienai ........... ~— $2.00

Gamtos Istorija
GAMTOS ISTORIJA. Pagal B. Bert vertė Dr. A. Bacevičių. Knyga su 
daugeliu paveiksiu, žavių, žmonių, medžių, akmenų ir t.t.; trumpai, 
aiškiai ir suprantamai išaiškina gamtos istoriją. Pusi. 209.

Kaina-$1.50: ik> Balandžio 30 dienai tik .................. ..... $1.25

Revoliucijos žmones
REVOLIUCIJOS ŽMONĖS. Prausė A. Niemojev.-ski, vert K. Tuidu. 
Pusi. 76.

Kaina 30 centų; iki Balandžio 30 dienai tik..............  25č
Raistas

RAISTAS.—The Jungto. Paraše L’pton Sinelair. Versta lietuvių kal
to.n iš angliško.. Apysaka labai žingeidi, paimta iš lietuvių gyvenimo 
miesto Chicagos. Pusi. 3,35. Apdaryta.

Kair.a $2.2.5; iki Balandžio 3t> dienai tik.......................-........ $1.75
Rymas

RYMAS. Parašė Emil Zo’.a. Vertimas iš francuzi] kalbos. Knygoje 
atvaizdueja- ži-igeįdžius nuotakius popiežiaus ruimuose. PusL 432, ap
daryta. . * ,

Kaina .$2.50: iki Balandžio 30 dienai tik.................................  $2.0®
Iš Mano Atsiminimų

Iš MANO ATSIMINIMŲ. Parašė Dr. V. Pietaris. Su autoriaus pa
veikslu. Telpa gana daug žingeidžių apysakų. Pusi. 301, apdaryta. 

Kaina $2.00 iki Balandžio 30 dienai tik .... -~..A...........  $1.50
Lietuviškos Pasakos įvairios

LIETUVIŠKOS PASAKOS ĮVAIRIOS. Surinko Dr. J. Basanavičius. 
Telpa virš 70V šimtų apysakų Įvairaus turinio —- liūdnų, linksmų, juo
kingų ir graudingų. Mylinti smagiai laiką praleisti skaitydami gra
žias apysakas būtinai Įsigykite šitas apysakas, tai turėsite knygą vi
sam savo gyver/mui. Visos apysakos randasi 4 knygose ir tose 4 kny
gose yra virš 790 apysakų. Visos 4 knygos apdarytos. Puslapių viso 
se 4 knygose yra 1300.

Kaina visų 4-riu knygų 89.00; iki Balandžio 30 dienai tik .... $6.50

• !

I

j}!

Istorija Suvienytų Valstijų
ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ šiaurinės Amerikos nuo atra
dimo ir dar prieš atradimų. Amerikos iki 1896 metų. Prie galo Kny
gos telpa Suvienyta} Valsfijų Konstitucija. Pusi. 36i. Gražiuose au
dimo* ajHlaruose.

Kaina $2^5; iki Balandžio 30 dienai tik $1.75
a < Moteris

MOTERIS. gyvenimo syytis ir jos paslaptys, 
terš auklėjimą, gyvenimo hy^ienų. T ' ‘ ’
susinėsimus, apsivaisinimr. 
ties ligas, anatomiją irjk.t. I

MOTERIS, jas gyvenimo šrytisir jos paslaptys. Knygutė apima mo
ters auklėjimą, gyvenimo, hygienų, Kraujo tekėjimo laika, lytiškus 
susinėsimus, apsivaisinimą* vaisiaus atadradin?, nėštumą, gimdymą, ly- 

. ..___ ' ,1 . Parašė Dr. E. Žoaanas: Pusi; 73: Apdaryta:
Kaina $14>»: iki Balandž o 30 dienai tik ...............   75c

Lietuvių Tauta
LIETUVIŲ TAUTA senovėje ir šiandien. Piirnas ir Antrasis Tomas.
Yra tai pilna Lietuvių tautos istorija. Yra tai knyga didelės vertės. 
Parašė Dr. J. šliupas, Pusi. 1036. Apdary ta (abu tomai sykiu).

Kaina $7.00; iki Baandžio 30 dienai tik ..................  $5.00

AR ŽINOT, KAD —
Sportas Lietuvoje įgyja populeriš- 

kumo? Tapo suorganizuota Lietuvos 
Fizikos Kultūros Draugija, prie ku
rios priklauso Įvairių diplomatinių 
korpusų žmonės. Iš mylimiausių spor
tų yia Tennis ir Futbolas. Ar žinot, 
kad Hfltaar Cigare ta i yra padirbti iš 
tyro Turkiško tabako ir parsiduoda 
už prieinamą kainą.

—
O nelaimū! Yni daug žr.;<;ni:i. 
kurie juoksis iš; tavo sielvarto! 
Tjff inn geras drangas patr.rs 
naudoti

Ryffles

I

pleiskaną ’::irtinąji priešų, 
Suvilyrinkite JJnfilcs savo gal
vos < <!ą kasdien per kokią, 
sav.tii;; laiko ir p!»i>kaim.s 
luoj-ms prair.ks. Naudoki:*; 
li’iPk-s nu«;I:!ios ir po to, ir 
tuo bv.du užlaikykite gal
vos odų švaria ir s-eeika ir 
savo plunkus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina G5e. ni>ti<-kr>ee, arba Į>rui'’<- 
kite 75c. tiesiai ■ labaratoriją. '

F. AD. RICKTER & CO. 
r 54.114 So. 4tb St.

Brooklyn, N. Y

Istorija Chicagos Lietuviu
ISTORIJA CHICAGOS LIETUVIŲ. Čia telpa aprašymas: kiek lietu
vių yra Chicagcj, kiek lietuviStų draugysčių, su kokiais vardais ir 
tikslais, peržvalga Chicagos lietuvių darbų nuo ju čia atsiradimo ir t.t. 
Apdaryta.

Kaina $3.00: iki Balandžio ienai tik .......    $1.75
Istorija Abelna -

> ISTORIJA ABELNA. Dalis I. Yra tai pilna svieto istorija nuo se
niausių laikų Kinijos, pradedant 2800 metais prieš Kristaus gimimą 
iki galutinam išdraskymui imperijos Aleksandro Makedoniškojo, 146 
metų po Kristui. Parašė Dr. Baseviče. Pusi. 498. Apdaryta.

.Kaina $2.75; iki Balandžio $6 dienai tik ..................   S2.00
"Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėliu bei Velnių

IŠ GYVENIMO LIETUVIŠKU VĖLIŲ BEI VELNIŲ. Pasakos surink
tos d-ro J. Basanavičiaus, i Šioj knygoj telpa keli šimtai graž.ių pa
seku, apie rojų (dangų). Syšiių, peklą; apie giltinei matą, cholerą; 
apie dvasias (dusias), velnius, jų vaidinimasi ir t.t. PusL 470. Ap
daryta. ,

Kaina $2.70; iki Balandžio 30 dienai tik______________ $2.00

Juokų Knyga
TIKRI JUOKAI. Surašė Jenas Viskas, šitoje knygoje randasi labai 
daug juoku. .Knyga tinkama dėl jaunu ir senu, mažu ir dideliu. 
Pusi..206.

Kaina -85 cemai; iki Balandžio 30 dienai tik _ ___________ 70c
Monų Knyga ’ ........

PASLAPTYS MAGIJOS BE! SPIRITIZMO šviesoje mokslo. Yra tai 
aiškinimas kaip menininkai padaro manus, šitą knygą perskaito- 
netik, kad ž u'~s knip kiti padaro monus, bet ir pats mokės padaryti. 
PusL 262. ' •

Kaina $1.00: iki Balandžio 30 dienai tik ......       75c-------------------------------------------------------------------------------------------
Lietuviu Istorija

LIETUVIŲ ISTORIJA nuo Gedimino D. L. K. iki laublino Unijai.
Parašė Simonas Daukantas. Pusi. 531. Apdaryta. ,

Kaina $2.75: iki Balandžio 30 dienai tik ............................. $2.00
Moteris ir Socializmas

MOTERIS ir SOCIALIZMAS. Parašė Augu.st Bebel. Lietuvių kaitom 
vertė V. K. R. Apdaryta.

Kaina $2..',0; iki Balandžio 30 dienai tik.......... . ..................... $1.25
Lotynų Kaltos Vadovais

LOTYNŲ KALBOS VA1MJVĖLIS. Sutaisė Jokantas. Pusi. 120. 
Kaina 75 centai; iki Balandžio 30 dienai tik..........  6Uc

Geometrija
GEOMETRIJA. Sutaisė M. šikšnys. Dalis III. Stereometrija. Pusi. 124. 
___Kaina 90centų; iki Balandžio 30 dienai tik ......................  60c

• Algebra
ALGEBROS UžDf\VINVNAS. Sutaisė Pr. Mašiotas. Dalis 1.

Kaina 50 centu; iki Balandžio 30 dienai tik .........    40c

•I

Chemija ph
CHEMIJOS VADOVĖLIS. Sutaisė V. Rūkas. Dalis II. Pusi. 192. M

Kaina 80 centų: iki Balandžio 30 dienai tik ............................. 75c Ni
Rusiškai Lietuviškas Žodynas iii!

RUSIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODYNA& (Kišeninis) Paruoš# A. Vėgė- 3 
IČ. Pusi. 252.

Kaina $L00; iki Balandžio 30 dienai tik-.... ....  80v 119
Pinigus siuskite syjkiu su knygų užsakymu geriausia money order arba grynais pinigais, bet regisruotame laiške. ! (i 

Kn.'g? persiuntimo lėšas apmokės pats Aušrte Knygynas. .Jei knygos butu užsakytos siusti Į Lietuvą, Aušros Knygynas juj 
taipgi apmokės persiuntimo lėšas. Už žuvusias knygas siun-čiant Į Lietuvą arba ir čia Amerikoje Aušros Knygynas ima 

: atsakomybę. Pinigus siuskite šiuo antrašu: - IrAUŠROS KNYGYNAS, 1614 W. 46 SI., Chicago, III.
*
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PROTESTO MITINGAS 
NUSISEKĖ PLIKIAI.

KELEIVIS
■- - į ■ w> r-rry '

_________ iftenU-.T-^'_______________________________________

K O X C » 'T A S !
NEDĖLIOS VAKARE,

15 Balandžio-April, 1923 m.
Prasidės 7 vai. vakare

LIErUViU SVETAINEI 26 Lincoln St

J31

TAUPYK 
ŠIUOS 

LEIBEMLS

REIKALINGI VADAI.
Vyrai, moteris ir merginos, bile 

blaivi, kad ir nepatyrę organizacijos". 
Galite *■’ ‘ ‘ ' '
nau ia

atsiliepti laišku. Mes turėsimi* 
draugijų.

STASYS POCIUS 
U.ishnigtoii St.. Mass.

BR1GHTON, MASS

i

SPECIALISTAS)

TAUPYK
ŠIUOS

LE1BELUS

RE1KALAU- 
ILIUSTRUOTV

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIU

H. G. McDOWELL
VEDA VISOKIAS BYLAS VI-
S U OSE T E1S ,\1 U OSE. RODĄ 
DUODA VISIEMS DYKAI.

KREIPKITĖS PPAT1SKA1 
ARBA LAIŠKU (-)

H. G. McDOVVELL
80 U Al.L ST., Kuom 617, 

NEW YORK, N. Y.

KURIS RAN-

ADVOKATAS

Išegzammuoju ūkis, pntaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.

J. L. Pasakantis O. D. 
377a BROADWAY

SO. BOSTON. MASS.

K. Šidlauskas aprinktas 
Baltic Statės prezidentu. 
Praėjusi ketvergą Baltic 

Statės Finance Korporacijos 
valdyba rinkosi sau prezi
dentą sekantiems metams, 

dki šiol prezidentu buvo An-
Priimta rezoliucija dėl Vii- tanas Ivaškevičius, ir 
niaus, surinkta $43.00 so- manė ant tolinus pasilikti, 
ciakiemokratains ir sanda- bet balsuojant jis buvo su

riečia! pasmerkti.
Pereitos pėtnyčios vakarą rinktas K. Šidlauskas. Anta- 

Lietuvių Salėj buvo prote 
to mitingas prieš sandari 
eius ir klerikalus, kurie 1 
kovo buvo užpuolę masini 
susirinkimą ir išardė ji, kad 
nedavus priimti protesto re
zoliuciją dėl pripažinimo 
lenkams Vilniai^.

Kadangi chuliganai 
"Sandaros” ir "Darbininl 
abazu buvo susiorganizavę lams 
ir gyrėsi, kad šitą mitingą kampanijoj, ir kad jis pats 

galis būt išrinktas Lietuvos 
prezidentu.

Ivaškevičiaus pačiai, ma
tyt. labai nepatiko, kad ne 
apie jos Antaną taip rašo
ma, ir ji pradėjo visur tele- 
fonuoti ir teirautis, kiek Ba-

i
fe

Jls

i - . - (Fmuštas. Prezidentu tapo ap- gįs 
rinl.’ 10x2 k £ irflloi įebnc A n tol

1S
ko”

jie taip pat išardysią, tai 
rengėjai pakvietė porą po- 
licmanų.

Nežiūrint, kad

Protestuoja prieš "Gen. 
Porkčapsą".

"Boston Post” pereitą są
vaitę Įdėjo advokato Bago- 
ciaus paveikslą ir . pridūrė 
paaiškinimą, kad jis yra 
kviečiamas Lietuvon libera- 

vadovauti rinkimu

VARTOK

STANDARD
LR

CHALLENGE PIENĄ
. JUSU VIRTUVĖJ KEPI

MO IR VIRIMO REIKA
LAMS.

TAUPYK ŠIUOS LE1BELILS 
DELEI BRANGIŲ 

DOVANŲ
PASIUSK BILE KURIUO 
ADRESU. 
DAS1 ANT LE1 HELIO UŽ
PAKALIO, 
DAMAS
PREMIJŲ LISTO.

"Verta taupyt šiuos Leibelius”

tai buvo 
Didžioji Pėtnyčią ir kad tą 
vakarą lijo lietus, žmonių 
prisirinko kupina salė. Pir
mas kalbėjo drg. Neviackas, gočius už tą "pasigarsinima 
c antras S. Mich'elsonas. r-— 
Triukšmadariai buvo nuta
rę daryt obstrukciją nauju 
budu: jie pradėjo ploti del
nais, manydami, jog ploti 
kiekvienam valia, ir tuo bu
du jie neleis kalbėti. Bet jie 
apsiriko. Tuojaus prie durų 
žmonės vieną vyti išmetė 
taukan; tas nudardėjo tre- 
pais žemyn, 
licmanas jam da Įspyrė i už 
pakali ir išvarė ant gatvės, taną "g 
Gi pasilikusią "generolo Pet Bagočius sako. 
Porkčapo" armiją suvaldė čia niekuo nekaltas, 
mergina, p-le Ulčinskaitė. Ji Kad sugrįžus Ivaškevičiui 
parodė policmanui "Sanda- iš Lietuvos žmonės pradėjo 
ros" administratoriaus gize- daryti iš jo juokus ir vadina 
Ii .JankauskutĮ ir pasakė: 
"šitas vaikėzas yra triukš
madario lyderis. Jis turi 
vištos balsą. Kaip tik jis 
pradės rėkti, imk ji ir nešk 
laukan." 0 pačiam sandaro- 
kui ji prigrūmojo: "Arba 
nusiramink, arba išlėksi už 
duru”. Ir sandarokas nusi
gando. Jis nuleido nosį ir sė
dėjo visą laiką kaip žiurkė 
po šluota. Nedriso pasiju
dint ir kiti chuliganai. O 
kalbėtojai juos smerkė ir ši- 
dijo. "Pažiūrėkit i jų veidus 
ir pažinkit juos”, sakė Mi- 
chelsonas. "Tai yra sancla- 
riečiai. Tai yra tie chuliga
nai, kurie slapta susiorgani
zavę atėjo Čionai triukšmo 
kelti. Jie dabar rėktų, bet bi
josi policmano lazdos 
ve, prie ko jie priėjo: 
reikia mokyti lazda, 
kaip tą mešką!”

Publikoj buvo didžiausis 
entuziazmas. Ji badė tuos 
juodašimčius pirštais ir 
kvatojo. Sandariečiai su vy
čiais nežinojo kur dėti akių. 
Nesusiprato jie nei iaukan 
išeiti, kada juos pradėjo 
akėti. Jau kad žiopliai, tai 
žiopliai!

Kad parodžius socialis- Jx>nku Jrutuoliui Stasiakui 
tams simpatijų, publika su- - • • • ...
dėjo da M3.00 (23 kovo bu
vo sudėta $127.80). Visos 
aukos, atėmus lėšas, pasiųs
tos Lietuvos socialdemokra
tams. Be to da priimta pro- ui iš
tęsto rezoliucija dėl pripaži- C*,^^* 'į ^'iete 11 
nimo lenkams Vilniaus. ' « f ! Pa|,rastlĮ

Rezoliucija ir aukautojų'Nv^> •l>us .l^tat.rtas prieš 
vardai tilps sekančiam "Ke
leivio” numery.

Airiai sumušė lietuvį.

užmokėjęs". Ji paskambino 
net i Bagočiaus rezidenciją 
ir per telefoną Įžeidė jo žmc- 
ną.Pagalios atbėgo Ivaškevi
čiaus pati ir i Bagočiaus ofi
są So. Bostone ir čia parodė 
visą savo piktumą. Už durų 
įandasi Keleivio" redakci
jos kambarys, ir tenai girdė
josi visi jos žodžiai. Ji dau- 

o apačioje po- giausia pyko užtai, kad adv.
Bagočius praminęs jos An- 

3 generolu Porkeapsu". 
kad jis

’ generolu Porkeapsu”, tai 
tiesa, bet kas tą "titulą" pra
simanė, tai niekas nežino. 
Juokus žmonės daro iš jo 
dėlto, kad jis pasigyrė Klai
pėdą iš franeuzų atėmęs ir, 
kaipo smarkus sandariems, 
nupirkęs vienai prieglaudai 
u.ž $50 maidaknvgiu "kovai 
su klerikalais”.' *

Ištikro, kas maldaknygė
mis su klerikalais "kovoja , 
tam kitokio pavadinimo ne
gali ir būt, kaip "Gen. Pork- 
raps”.

Sumušė So. Bostono 
policmaną.

Ant Andrew skvero

inl Programą šio koncerto išpildys 20 muzikantų. Bus malonu išgirst kiekvie
nam, kadangi bus smuikus solų, duetų, triovetų ir kvartetų, taipgi piano solo 
ir taip toliau.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BEKERNĖ.

Vienintelė lietuviška bekarnė 
I owelly, biznis išdirbtas per -daug 
ittetų. Yra 2 liuick trekai, 2 arkliai, 

i' ežimai. šlajos ir kili tvikaling? b ■- 
‘kernės įrankiai. Tardavimo priezasti- 
■ — partnerių nešutikiiiias. Kreipkitės 
I šiuo antrašu: (15)

241 Lakei ie» Avė.. Loiieil. Mass.
A

Draugija. "Gabija". D. L. K. Bandzenilus Š1.00. B. Kontrimas 
Vytauto Draugija. Lietuvi.; <1.00, A. Malevičienė $1.00. Po 
Kubsiuvių Unijos 149 Skyriis. centų: K. Balnis, S. Beken. 
Susivienyjimo Lietučiu sv. Ka- A. Andriulis, P. Akunevič, N. 
zimiero Draugija. Lietuvių Bal- L- C. & D. Co.. K. Sprevin, D. 
so Draugija. Didžiojo Lietu > 
Kunigaikščio Gedemino KLubas. 
Lietuvių Ukėsų Rimbas. Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sandaros

l»

uv
■’l v-vi v

Tai 
juos 
taip

So. 
Bostono policmanas pastebė
jo aną vakarą du italu tune
ly laukiant traukinio. Ka
dangi buvo jau vėlu ir pože
miniai traukiniai nebevaikš
čiojo, tai policmanas patare 
jiems išeiti ant viršaus ir 
paimti strytkari. Vietoj pa
klausai patarimo, italai 
pradėjo ginčytis ir susimušė 
su policmanu. Jie atėmė iš 
jo lazdą ir taip ji sumušė, 
kad dabar jis guli ligonbu- 
tyje.

žada kaulus sulaužyt.
Šiame ketverge Grand 

Opera House bus labai įdo
mios ristynės. Farmerys 
Bailey. kuris skaitomas dru-

lenkų "jauti" Stasiaką. Bai
ley žada sulaužyt Stasiakui 
kaulus. Beto risis pagar- 

oU...Uo<c ..VU.-P išėjęs graikas Kotsonaros su 
Per Velykas airiai sumu-m*lžinu vokiečių Kari Vo- 

šė lietuvi. Kazimierą Kitri.'^el-Trečioj poroj bus pasta- 
Kitris buvo pas draugą sve- tvtas lietuvis ristikas Frank 
eiūose ir apie 10 vai. vakaro yurich iš Cambridge prieš 
gi’ižo namo. Prie jo namų Jtalą Rizzo. 
užklupo jj-apie 8 jauni ai- -----------
riukai. turbut manydami,1 Art Audubon Rd. hutomo- 
kad turi pinigu. Bet neradę bilius užmušė 7 metų mer- 
pinigų, atėmė jam akinius ir tę. kuri važinėjosi ant 
sudaužė veidą ir akis. Tai ratukų, 
toks mat pas iuos "April 
Fooll”.

LSS. 60 kuopos mitingas.
Šią pėtnyčią, 6 balandžio. 

S valandą vakaro "Keleivio" 
name bus LSS. 60-tos kuo
pos susirinkimas. Visi drau
gai kviečiami atsilankyt.

ir

SO. BOSTONO LIETUVIŲ 
LABDARYSTĖS DRAUGI
JOS FĖRŲ RAPORTAS. 
Fėrai prasidėjo 9 d. kovo,

pasibaigė 19 d. kovo, 1923 m. 
Ant siu fėrų aktyviai dalyvavo 
sekančios draugijos:

Lietuvių Moterų Apšvietus

7 kuopa. Amerikos Lietuvių )1 
terų Tautinės Sandaros 78 ku 
pa. Visos viršniinėtos draugi' 
turėjo, taip sakant, atskirus st 
ius su savo draugijos užrašu.

Tarp viršminėtų drauguų b: 
vo nepaprastas lenktyniavimu 
ir stengimos visais galimais bu
dais. kad surinkus kuodą ilgiau
sia Įplaukų, o labiausia, kad su
linkus daugiau už kitas draugi
jas, nes buvo paskirta du geri 
praisai. tai yra: 1-mas — didžio
ji svetainė, o 2-ras — apatinė 
svetainė. Tad visi,stengėsi gauti 
pirmą praųją, o jeigu ne pirmą, 
tai nors antrą. 3-čias praisas bu
vo palikta paskirt fėrų vedėjau

Praisus laimėjo sekančiai: 1- 
:ną A. L. M. T. S. 78 kuopa, pa
darydama Įplaukų $227.53. 2-rą 
laimėjo A. L. T. S. 7 kuopa, pa
darydama Įplaukų $2‘u3.70. 3-U.. 
laimėjo Lietuvių Balso Draugi
ja. padarydama Įplaukų S1O8.3O.

Programą išpildė "Gabijos" 
Choras, vadovaujant komp. .U. 
Petrauskui, kuris pėtnyčios 'vi
kare. kovo 16. sudainavo kelintą 
smagių dainelių. Panedėiio va
kare. kovo 19. ant fėrų pabaig
tuvių D. L. K. Gedemino ber.a- 
vadovaujant F. Kriaučiunui. 
triukšmingai pagrajino kaino 
primindamas smagų fėrų užbai
gimą.

Dabar seka vardai aukavusią 
Lietuvių Labdarybės Draugijos 
fėrams:

Lietuvių Balso Draugija .$25 - 
G0, Lietuvių Kubsiuvių Unija 
• 49 Skyrius $20.00, D. L. K. V .- 
tauto Draugija $20.00. Sus. Lie
tuvių šv. Kazimiero Draugija 
820.00, D. L. K. Gedemino Kiiu- 
bas $15.00. Lietuvių Ūkės:: Kliu- 
bas $10.00. Dukterų ir Sun.; 
Draugija $10.00, Litliuanian 
Agency A. Ivaškevičius $10.0*). 
Advokatas Wm. F. J. Hovard 
>5.00, J. Palionis, namų pani: - 
vėjas. $5.00, akių daktaras j. J . 
Pasakantis $2.00, A. Lančiau ■- 
;as. groseminkas, $2.00. Dr. P. 
L Jakiniavičia $2.00. Adv. 
šalna $1.00, Dr. Dentistas A. L. 
Kapočius $1.00, Dr. M. V. Kas
paras 81.00. J. Kerdfejus. spaus- 
tuvninkas $1.00. J. Strigunas 
'1.00. P. Milukas 31.00. J. Aliu
kas 81.00. D. Pamagejus kl.Oo, 
I\ Naviias $1.00. P. Korzinas 
51.00. J. Mackis $1.00, J. Baoim 
81.00. Kazakonis $1.00. .J. Balu- 
šaitis $1.00. M. Račkauskas $).. 
00. J. Žilius $1.00, Dr. J. C. Lan
džius $1.00, J. Gaidis $1.<»<>.

.i-

>.

*>.t

z uranačkis, Daunis, Radauskas, j 
'V. Gateckąs, T. Mockis. P. Y.i-j 

uška 60c. Smulkių aukų $2.40.
N'ational Bottling Co. $5.00. 

žemiau seka vardai, kurie au-1 
kavo ta voru ir už kiek vertės:

nauda Lietuvių Labdarybės 
Draugijai. Visi fėrų darbininkai, 
dirbo su pilna energija.

Įplaukų viso su aukom 
sykiu buvo.........$989.78

Viso išlaidų . . .
I

Liko pelno . . . .

... $371.28
__________

j
. . . $618.50

pranešimą.
Labdarystė s 

kaip

Baigdamas fėrų 
pardetn Lietuvių

J. Dilius, laikrodininkas. $23.- j Draugijos tariu visiems.
hj. G. Masilionis, vertelga. $18.-!uii Draugijoms, dalyvavusioms 

"<J. So. Boston Hardware Co.’ir aukavusioms, visiems aukavo- j 
š 10.00. L. P. Bendrovė $10.00, !siems P>nigiškai ir tavoru ’Ga- 

‘ bijos" Chorui, ir D. L. K. Gede- 
mino Benui už programėli, vi-j 
šiem s atsilankiusiems svečiams 
ir fėrų darbininkams — širdin
gą ačiū ’

Jeigu per klaidą ar neapsižiu-: 
rėjimą kurių aukavusių nebūtų!

Matulaitis & Maseekas, kriau- 
i; i. $10.00, A. Kodis shoe store 

'-s.00. S. Vileišis, groseminkas. 
>7.50. "Keleivis". $6.55. "Sanda
ra" $8.00. K. Šidlauskas, aptie- 
k orius, $5.00, P. Mikaliuniute 
$3.00, F. Gerulskis $2.25, J. Bra- 
vas

. Palubeckienė $1.00, Dr. J. C. 
Landžius $1.00, P. A. Valukonis, 
a aksonus, $15.00, A. P. Naujo
kaitis. groseminkas, $8.00. Rac- 

Zerdeckas,

$2.00, V. Taulauskas $1.00. j paminėtas vardas ir auka, pini- 
giška arba geros vertės tavom, j 
malonėkit apie tai pranešti fėrų I 
vedėjui laišku arba ypaiiškai.

Petras Žukas,
Fėrų Vedėjas. 

460 E. 7th St., So. Boston, Mass. j

Laitis, _
Kauskas $1.00, J. 
groseminkas, $1.50, Lynch Eros 
zros. SI.50. P. Navickas, barbe- 
■:s. $6.00, Lapienė, barb. $3.00, 
’lseika & Mikalionis, namų par- 
avėjai $5.00, F. Zerdeckas ir

A. Stankus $15.00, Ona Stašic-
M. Moliejus $1.50,iė $12.00,

iendroliutė $5.00. Sungailienė 
>10.00, Mrs. Nell $1.50. K. šliu
žas $1.50, Povydis $1.50, F. Ge- 
luskis $3.00, A. Aukštikalnienč 
<2.00. M. Manelis $5.00, E. Sar
gienė $5.00. J. Bedalis $2.00. A. 
Uouard $1.00, J. Ser.ukevich, 
k argonus.

Visos viršminėtos pinigiškos 
i aukos ir didelė didžiuma tavorų 

■:;vo sukolektuota pp. Onos Pa- 
iiibeckienės ir Onos Nauburie- 

■ ’ s. šios dvi draugės dirbo ciei 
. ietuvių Labdarybės Draugijos 
naudos su didžiausiu pasišventi- 
.. .i. Joms prisiėjo nukentėti vi- 
S'ikių nešvarių priekaištų, ir 
klausytis visokių netikusių iš- 
-■ etinėj imu. Jos buvo pasiryžę 
”■ palikti nei vieno vietos biznio 
neLreikalavę ką-nors paaukaut

L. Draugijos Fėrų naudai, 
1 ad. kaip matot,1 netik iš daug 

• i įsų vietos biznierių, bet ir 
;iaip žmonių daug ką sukolekta- 
vo. Bet ar visus mes musų biz
nierius ant šio surašo* matom ? 
žinoma, kad ne. Viši kiti netik 
nieko neaukavo, bet dar;nėkurie 
iš iu visokius netikusius prie-
■ aištus darė. .

Tad esu fikra^ Joįr musų vie- 
■'>s visuomenė pilnai išspręs, ku- 

ie musų biznieriai yra su mv- 
s ir kurie tik laukia progos. 

! i ad išnaudot mus dėl savo ypa- 
‘i'kos naudos, bet prie visuome- 
f iško darbo atsisako prisidėt.

Nežiūrint visų tų kliūčių, mu- 
' ;i Onos atsiekė savo tikslo. Per 
1 ijų sunkų pasidarbavimą yra

PRANEŠIMAS.
So. Bostono Lietuvių Bal

so Draugija turės susirinki
mą 5 d. balandžio, 7:30 vai. 
ketvergo vakaro, Lietuvių 
Salėj. Nauji nariai bus pri
imami už pusę Įstojimo. Vi
si vyrai nuo 18 iki 45 metų, 
kurie norite būt šios drau
gystės nariais, malonėkite 
ateiti ir prisirašyti.

Prot. rašt. P. Jokųbėnas.

i

OPERA!
"VAIKAS ar MERGAITĖ?" 

DVIEJŲ AKTŲ FARSAS 

žodžiai V. STAGARO, 
Muzika M. PETRAUSKO.

Stato MUZIKOS ir DRAMOS 
D-JA "GABIJA’", iš BOSTONO

N EI )ĖLIO.J, _ B A LA N DzIO- 
APRIL 8 I)., 1923 M.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE. 
26 LINCOLN STREET, 

BRIGHTON. MASS. 
Lygiai 3-čią vai. po pietų.

REIKALINGI PAINTERIAI.
Vienas turi turėt metų laiko paty- 

r-mą. kitas turi būt pilnai susipažinęs 
su tuo amatu. Lietuviai, nelaukite il
giau. duokite namus oentyti dabar:

F. RENKIS ’ (16)
331 Broadvay. ’ So. Boston.

TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR ABELNAI VI- 

SOKL\S MAŠINAS.
Mes taisome ii* užtikrinam, kaJ 

koks darbas bus mums paduotas, sa
vininkas bus užganėdintas. Jeigu au
tomobilius pa<igadina ant kelio, mes 
painiam ir nnstatom j paskirtą vietą 
; rba sutaisora. Norint parduot arba 
pirkt automobilių, kreipkitės prie mu
sų. patarimą duosim dykai. Savinin- 
kas (16)

g’HAS VAZNIS
GEN ERA L ALTO RAPERING CO. 

Telepbone: Hyde Park 1402-vV.
752 Hyde Park avė., Boston. Mass.

PARSIDUODA BOL1NĖ
Viena iš didžiausių So. Bostone. 1! 

stalų su kišenėms, 1 Billiardo stalas 
i:- penkios Bovvling alleys. Biznis iš
dirbtas su geru-lysų. Pigiai parsiduu- 
da; nepraleiskit progos sportiškam 
biznyje. (-)

M. J. VERSIACKAS
32S Broad«ay, So. Boston. Mass.

REIKALINGI 

KOBINIŲ BATŲ 
DIRBĖJAI.

MERGINOS MOKINTIS

AMERICAN RUBBER CO.
t netoli Kendal Sq.

CAMBRIDGE. MASS.

MEDU iNOS DAKTARAS j [ 

Leo J. Podder į į 
Iš PETROGRYDO [

Profesorius daktarų Kolegijoj •1 
SPECIALISTAS VYRU ir A 
.MOTERŲ LIG V. TAIPGI

KR?. UJO ir SKUlvJb S 
LIGŲ. ’ I

Gydo, reikalui esant, su S 
X-Itav ir elektra. £

Ofiso valandos: Nuo ”> iki 6:20 S 
vakarais. Nedėldieniais nuo ii g 

iki L . £
360 CO.MMONAVEALTII AVĖ. g 

arti Massachilsėtis Avė., « 
BOSTON. |

Telephone Back Bay 0458. ®
Kalbu rusiškai n- lenkiškai. s

VALUTKEYIČ1AUS I

TREJANKA
VALUTKEV1C1AUS

arba
TREJ OS-DE V Y N ER1OS

Susideda iš 27 įvairių gydan
čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemali- 
ma, dispepsiją, išpūtimą, rieme- 
nį ir t.t. Geriausiai pataiso 
apetitą.

Trejankų pakelis 50c.

ŠALČIO IR GRIPO FROŠKOS.
Nuo šalčio galvoje, gripo, šal

čio purtymo, skaudėjimo kūno 
ir kaulų. Nėra geresnių gyduo
lių nuo šių' nesmagumų, 
Valirtkevičiaus šalčio ir 
Proškos.

Pakelis 50c.
Siusk Money Orderį ar 

pomis.
A.VTH ON Y V A LUTKEVICH 

PH. G.
15 Intervale st., Montello, Masu.

AijiTseptlšI^is HosfT*

tU/M SOc

kaip 
Gripo

5EVER05 GYDU0LE5 UŽLAIKO
SE1MYNC5 SVEIKATA.

Vdriojdn|as qlio ųiežli. išbcHnjdi 
ir lųio\iu odirjes Ifyos.

stam-

CEDAR RAPIDS. IOWA

=

L Golosov Co.
MOTERIJ ir VYRU

DRABUŽIAI
Už pinigus arba ant bargo.

Taipgi Auksoriški daiktai, laik
rodžiai. rakandai. Victrolos ir 
kiloki daiktai už žemą kaina.

Atdara vakarais iki G.
Suirutėmis iki 10. (11)

B. VVashitiglcp. St.. vienais 
laiptai,*, augštyn. Boston, Mass.

Tel. llaymarket 1‘JIŽ.

E S K O

lŲobtlpte ms aptTekprilis.

i

G
Ti 
t!
*

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų lijjų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai. pasaukiame geriausius 
daktarus per telefonų uždykų. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numerių

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

SUNKI LIGA.
Dažnai išsivysto iš įsise
nėjusi© šalčio. Milionai 
žmonių kozną žiema mir
šta nuo paprasto persi
šaldymo. Jei tižsišaldes 
r.*»i greičiausia naudok J. 
Baltrėno,Sveikatos Geibi-, 
loja. Apart to, dar galite, 
gauti sekančias gyduoles:’

i.r Kraujo Valytojas, ko
ris išvaro šakį ir sušildo

► -šži i 1__________________ jkrauia. J ►
‘ 2. Krištolava Čerauninko A'iva. išvaro šalti, išvalo skilvį ir grobus, d
, 3. Inkstų Gyduolė, kuri išvaro šalti iš inkstu ir strėnų. <k
► 4. Minerališka gyduolė dėl maudynės, ištraukia iš vLso kūno šalti
* ir visus nesveikumus. Šitų gvduolh) kaina 1 Bonka SI.00. Tos d 
I gvduolcs yra geriausios, nes caktarai ir slaugiotojos (Nurse) ti- G
► ’ tina ir liepia naudoti tokiuosegydymo atsitikimuose. Reikalaujant
’ ir pinigus prisiunčiant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame į visas da- < J
► lis Suvienytų Valstijų. _ ' * >
’ Brangus Broliai ir Seserys, šitą apskelbimą pasilaikykite ateičiai. 4 ►
► SVEIKATOS GELBĖTOJAS — DKUG CHEMICAL CO.
• J. Baltrėnas, Prop. < ►
i 2500 W. rersliing Itd., Chicago. III. Phone Lafayette 091;). < J

e t




