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Parlamentas nuvertė 
Persijos šachą.

BET DVASIŠKU A PRIE
ŠINGA RESPUBLIKAI.

Todėl valdžios forma pasi
liks senoviška, tik naujas 

valdonas.
Persijoj staiga prasidėjo 

revoliucinis judėjimas, ša
lies sostinėj Teherane perei
tą sąvaitę buvo didelių de
monstracijų prieš valdžią. 
Kalbėtojai smerkė monar
chiją ir reikalavo, kad šachas 
butų nuverstas. Visos krau
tuvės užsidarė ir mieste iš
rodė didelė šventė. Vėliaus 
prasidėjo agitacija už res
publiką.

šita agitacija tęsėsi kelias 
dienas. Kurios krautuvės 
ar bazarai atidarė savo du
ris, tas revoliucionieriai pra
dėjo uždarinėti varu. Dėlto 
priėjo prie susirėmimo su 
policija ir kilo riaušės, ša
cho rūmuose kilo panika ir 
jo moterįs pabėgo.

Kovo 21 dieną pripuola 
persų Nauji Metai, ir revo
liucionieriai nutarė tą dieną 
apskelbti respubliką. Jie už-i 
ėmė parlamento rumus ir iš-‘ 
kabino respublikos vėliavas.

Bet dvasiškija, kuri tam
sioj Persijoj turi didelę ga
lybę, respublikai buvo prie
šinga ir pradėjo šaukti tam
sias minias mušti revoliucio
nierius. Kunigų suagituotos 
fanatikų gaujos įsiveržė į 
parlamento rumus, kur re
voliucionieriai turėjo posėdį, 
nutraukė iškeltas respubli
kos vėliavas ir pradėjo muš
ti revoliucionierius. Pribu
vus vėliaus policija panaudo
jo ginklą ir visus išvaikė.

Vėliausios žinios iš Tehe
rano sako, kad susirinkęs

TURKU BLAIV YBEI 
ARTINAS GALAS.

Turkijoj dabar svaigina
mieji gėrimai uždrausti, 
taip kaip ir Amerikoj. Bet 
turkų blaivybė ilgai negy
vuos, nes finansų ministeris 
jau padavė sumanymą ją 
atšaukti. Mat, valdžiai rei
kia pinigu, o degtinės par
davinėjimas jai gali duot 
apie $3,000,000 mokesčių me

tams.

JUGOSLAVUOS MINIS
TERIJA GRIUVO.

Ši panedėli rezignavo Ju
goslavijos ministeriu kabi

netas. Visi ministeriai buvo 
radikalu partijos nariai.

ANTLAIVAS PATAIKĖ 
ANT MINOS.

Londono žiniomis, 
Abuxiro žvejų laivas 
kė ant plaukiojančios 
ir tapo paskandintas 
žmonių.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Pereita sąvaitę Costa Ri- 

coj per dvi dienas drebėjo 
žemė. Sugriuvo labai daug 
triobų. Vien tik valdžios 
nuostoliai apskaitomi į $15,- 
000,000.

netoli 
palai
mi nos 
su 15

NEBEŽINO PETRO
GRADO.

Leninui mirus, bolševikai 
nutarė jo atminčiai pava
dinti Petrogradą Leningra
du. Dabar Lietuvos laik
raščiai praneša, kad Rusijos 
paštas jau nebepriiminėja ir 
laiškų, jeigu jie adresuoja
mi į Petrogradą, o ne Į Le
ningradą.

Vadinasi, Petrogrado jau 
ir rusų paštas net--------  --------- ------------------------- , ‘nebėra ir rusu paštas net 

paskui parlamentas nutarė Į nežino, kur toks miestas bu

vo.respublikos planą atidėti, te-} 
čiaus senąjį šachą, kuris da
bar lėbauja Paryžiuje, pa
skelbė nuverstu nuo sosto. 
Nauju ’ valdonu” parlamen
tas paskyrė nuverstojo ša
cho dviejų metų vaiką, bet 
pakol jis užaugs, jo vardu 
Persiją valdys tam tikras 
regentas.

Taigi pasirodo, kad kuni
gai risi vienodi: ar jie bus 
katalikų, ar Zaratustros ti
kybos—risi jie yra reakci
ninkai, atkakliausi demok
ratijos ir progreso priešai.

$1,000,000,000 IŠMOKĖTA 
ANGLIJOS BEDARBIAMS

Paskelbtomis Londone ži
niomis, nuo karo pabaigos 
iki šiolei Anglijos bedar
biams išmokėta jau $1,000,- 
000,000 pašalpos. Apie treč
dalį tos sumos davė val
džios iždas, o kitką sudėjo 
pačios darbininkų organiza
cijos.

ANGLIJOJ SIAUČIA 
INFLUENZA.

Anglijoj iŠ naujo pasirodė 
influenzos epidemija. Per
eitą savaite tenai mirė nuo 
tos ligos apie 1,000 žmonių.

NEPAPRASTAS FRANKO 
KILIMAS.

Šį panedėlį franeuzų 
frankas pašoko ant syk 27 
punktus. Už 100 frankų bu
vo $5.63. O kelios dienos at
gal šimtą frankų galima bu
vo gauti už $3.40. Franeuzų 
pinigai pradėjo taip smar
kiai kilti dėlto, kad juos pa
rėmė Wall Streeto karalius 
Morganas. Tai ve. kokią ga
lybe turi Amerikos aukso 
valdonas.

LAIVAI SUSIDŪRĖ ANT 
JŪRIŲ.

Laike didelio ruko ant jū
rių šį panedėlį susidūrė 
Amerikos laivas "American 
Merchant” su Anglijos lab u 
"Matatua.” Pastarasis tapo 
pradurtas ir nuskendo. Ne
laimėj žuvo ir keliatas žmo
nių, bet jų skaičius tikrai da 
nesužinotas.

IŠKILMINGOS NORKEVI- 
ČIAUS ŠERMENIS.

Shenandoah’rio "Evening 
Herald” plačiai aprašo mi
rusio tenai lietuvio Antano 
Norkevičiaus šermenis, ku
riose dalyvavo kelios vieti
nės draugijos ir apie pusė 
tuzino kunigų iš aplinkinių 
miestelių. Turbut velionis 
buvo turtingas žmogus, nes 
kur pinigų nėra, tenai kuni- 
gėb’ai nesiskubina.

RADO MUNŠAINO 
FABRIM.

Philadelphijos policija už
tiko dideli munšaino fabri
ką, kuris buvo įtaisytas ra
kandų sandėlyje. Tas san
dėlis buvo pastatytas ant 
dviejų lubų, L„ _______
buvo pridėta tiktai ant apa-. 
tinių grindų apie langus, o 
toliaus visas bildingas buvo 
užimtas mašinomis munšai- 
nui daryt. Sandėlio duris

Kas darosi komunistų

•"'Išiaurės juros saloje So- 
lovkuose koncentracijos sto-

aoiau veto ii-., ,
bet rakandu Pyko kruvina tra-
- - _ I gėdija.

Politiniai kaliniai, nebe- 
; galėdami jiernešti kalėjimo 
administracijos žiaurumų 
(delei kurių įvyksta ne vie- 

., susirin
ko ties komendantūra ir rei- 

iš vietų

visuomet buvo uždarytos ir “as nusižudymas), 

niekas per jas nevaikščiojo. . , 
Įėjimas i tą fabriką buvo b.a av° P^hnti

padarytas požemiu iš netoli 
esamo Manhattan Kotelio.

Kada policija inėjo Į tą

Į
i

į
i žiaurumų kaltininkus bei vū‘s Įstatymu, 

pranešti apie tai Maskvon. 
Tuomet buvo i

! 82,119.000.000 KAREIVIŲ j 

BONUSU1 NEUŽTEKS. Į
Žemesnysis Kongreso bu

rtas Wasningtone priėmė bi- 
lių. kuriuo reikalaujama bu- 

Įvusiems didžiojo karo karei

viams atlyginimo už sugaiš
tąjį laiką. Tas atlyginimas* 

yra 
bonusu.” Žemesnysis butas) 
apskaitė, kad tokiam bonu- 
sui reikės $2,119,000,000. j sjs 
iRet Senato finansų komisi-P 
i jos pirmininkas Smoot da
bar sako, kad tos sumos to
li neužteksią. Ar tas bilius 

da nežinia, 
nes stambus kapitalistai

pašaukta ko- Jam priešingi ir prezidentas 
.įaua punLiia iuvjv 4 vu._  - , . , \ i? i - i . • ,

sandėlį (jis randasi ant So. 1 žvalgybos> kariuo
menė. kuri ėmė šaudyti Į be- 

( ginkle minią. Užmušta 8, 
Dešimts dideliu !;’u“ista dešimtys ka-

.ui.. ___ kilmių, socialistų ir anarchis
tų. Smulkmenos nežinomos, 
nes Solovkų stovykla žie- 

Imos laiku atkirsta nuo sau

sumos ir neturi susisiekimo

Darien gatvės po Nr. 207), 
ji rado tenai tikrų tikriausi 
bravorą. P 
varinių katilų, kiekvienas Į 
po 60 galionų įtalpos, buvo 
sustatyti tiesioj eilėj ir visi į 

sujungti su viena šaldymo ■ 
sistema. Visi jie buvo kaiti-: .
narni gazu ir visi buvo pil-j jH.^a^au KPmtimstų val- 
nam darbe, kuomet policija j ^<ru'?I?us ^9"
juos užėjo. Skiepe buvo >O'kU pykius mityleti. ”Uz- 
bačku su 250 galionais spiri-|?l°P,ntam.e knas-te uždarius 
to. Iš visa ko buvo matvt. įvlsaf ',ilins.lr ,lanęus- 

kad brogos sitas bravoras 
neraugindavo, bet pirkdavo 
medžio ir denatūruotą alko
holį ir tuos nuodus perdisti- 
liuodavo, kad išėmus iš jų 
atkarią smarvę. Spėjama, 
kad ta nuodinga degtinė,, 
nuo kurios pastaruoju laiku j 
Phiiadelphijoj išmirė tiek: 
daug žmonių, buvo platina-! 

ma iš šito bravoro.
Kam tas bravoras prigu

lėjo. da nesužinota. Kada 
policija tenai inėjo, ji nera
do nei vieno žmogaus, ir': 
nors ji pasislėpus tenai ilgai 
laukė, bet niekas nepasiro
dė.

Kataliku kunigas 
pabėgo su mergina. 

--------------------------------------- [ ----------------- •
l.W.W. ORGANIZATO- KITAS "TĖVELIS” UžMU- 

vadinamas "Kareivių! RIAI NUTEISTI KALĖ- } ŠĖ GASPADINĘ. 
” - k . JIMAN.

Maine’o valstijos vyriau- 
teismas nuteisė kalėji- 

man tris IAV.VV. unijos or
ganizatorius už skelbimą 
boikoto Greenvillės biznie
riams. Robert Pease iš Wor- 
cesterio gavo 18 mėnesių 
kalėjimo prie sunkių darbų, 
o John Lucelle iš Lynno ir 
Wilfred Parent iš Greenvil
lės gavo po 12 mėnesių sun
kių darbų.

Coolidge žada atsisakyt po 
juo pasirašyti.

II

slopintame krašte uždarius 

Įsos tylumoj žudomi socialis
tai!” Taip rašo savo atsi
šaukime Rusijos socialdemo
kratai. Solovkų tragedija 
tuos žodžius geriausiai pa
tvirtina.

DĖL STREIKO UŽDARĖ 
KASYKLA.

Vintondalės apielinkėj, 
Pennsylvanijoj, Vinto Col- 
lieres Co. išsilipino prie sa
vo kasyklų pranešimą, kad 
ji numuša angliakasiams 
apie 33 nuošimčius algos. 
Dėl šito paskelbimo, 650 
angliakasių metė dąrbą. 
Kompanija uždarė kasyklą 
ir sakosi neatidarysianti 
per riša vasarą, nes netu
rinti užsakymų. Per du pa
staruoju mėnesiu buvo dir
bama tiktai po dvi dienas į 
sąvaitę. Angliakasiai neor
ganizuoti ir dabar atstovai 
išvažiavo juos organizuoti; 
bet kompanijos agentai tvir
tina, kad kompanija niekuo
met unijos nepripažįsianti.

SUĖMĖ MOTERĮ PLĖ
ŠIKĘ.

New Yorke tapo sugauta 
moteris, kuria policija ma
no esant ta pačia plėšike, ką 
tūlas laikas atgal yra apiplė
šusi daug žmonių ir krautu
vių. Ji pasivadino Miss 
Betty Santos, bet policija 
sužinojo, kad ji yra Mrs. 
Guimares, kurios vyras da
bar sėdi Atlantos kalėjime 
už žulikystes. Ji pateko da
bar į policijos rankas visai 
netikėtai. Vėlai 20 kovo 
naktį ji inėjo su kokiu tai 
vyru į rūbų siuvyklą. Siu
vyklos savininkas buvo da 
neišėjęs, todėl nusitvėrė už 
to vyro ir pradėjo šauktis 
pagalbos. Tas vyras išsinė
rė iš overkoto ir pabėgo. Ta
da rubsiuvis .griebė moterį 
ir atidavė ją policijai. Ta
me overkote, kurį jos drau
gas paliko, atrasta kišeniu- 
je plėšikiški įrankiai; bet 
moteris ginasi, kad ji to vy
ro nepažįstanti. Nežiūrint 
to, policija ją uždarė kalėji- 

iman ir pastatė po $7,500 
; kaucijos.

Kada ją suėmė, ji buvo 
apsivilkus" sabaliniais kaili

niais, kurie yra verti kelių 
tūkstančių dolerių. Policija 
tuos kailinius iš jos atėmė ir 
vežioja po tas drapanų 
krautuves, kurios pastaruo
ju laiku buvo išplėštos, no
rėdami tuo budu susekti, ar

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
LIETUVI.

Ant North Andover sto
ties, netoli Bostono, perei
tos subatos rytą žmonės ra
do ant gelžkelio pusgyvį vy
rą. Nuvežtas i Lavvrence’o 
General Hospiialį jis mirė 
žado neatgavęs. La\vrence’o 
"Evening Tribūne” 24 kovo 
sako, kad užmuštasis buvo 
gimęs Lietuvoje, turėjo 35 
metus amžiaus ir vadinosi 
Petras Zelilsky. Scrantone 
jis turįs seserį. Ar daugiau 
jo giminių Amerikoj yra, 
nežinia.

Bet velionio pavardė, ma-. . 
tomą, bus anglų laikraščio Washingtono republikonai 
iškraipyta. Ji bus veikiausia demokratams. Jeigu jus 
ne Zelilsky, bet Zelinskis, ar- tardot republikonų partijos 

ba Žilinskis.

PERPURVINAS MAUDY
NĖS.

Viename New Yorko tu
nelių buvo areštuotas tūlas 
Nicola Ritumano. Teisme 
pasirodė, kad jis namų ne
turi ir jau treji metai kaip 
gyvena tuneliuose. Jis bu
vo taip purvinas, kad sakėsi 
i* maudynes jo nebeįleidžia. 
Teismas nusiuntė jį pusei 
metu į kalėjimą. Kišeniuose 
pas jį rado bankinių knygu
čių ant $5,000.

DANTIS Už DANTJ.
Dantis už dantį, sako

iždininką dėl kyšių ėmimo iš 
aliejaus magnatų, tai demo- 

MAJAUSKAS SUŽEISTAS kratų partijos pirmininkas 
t. ;ir sekretorius taipgi turi

■Jbut paimti tardymui, nes 
į aliejaus magnatas Dohenv 
liudyja, kad jis ir demokra
tų partijai yra davęs $75.000 
kyši. Vadinasi, visi aliejuo
ti.

KALĖJIME.
Haverhill, Mass.—And

rius Majauskas, kuris už: 
pardavinėjimą alaus buvo 
andai nuteistas 30 dienų ka
lėjimo, dabar tapo sužeistas. 
Mat, kalėjimo vyriausybė 
pristatė Majauską prie dar-, 
bo ant valstijos farmos. Ma- ’ 

jauskas laikė geležinę štan
gą, o kitas kalinys ją kalė i 
dideliu kuju. Vienas smūgis i11 

nuėjo pro šąli ir kūjis su
triuškino Majauskui pirštą. 
Majauskas buvo nugaben
tas į Peabody ligoninę, kur 
jam pirštas tapo visai nu
plautas. Kai jis pasveiks, jį 
vėl paims kalėjiman, kad už
baigtų bausmę.

Išėjęs iš kalėjimo Majaus-i 
kas turėtų apskųsti valdžią 
už sužeidimą.

GINKLUOTOS ORO 
SPĖKOS.

Amerikos oro laivynas tu- 
495 orlaivius ir 15,200 

j žmonių; Anglija turi 312 or
laivių ir 32,900 žmonių; 
Franci jos oro spėkos suside
da iš 1,585 orlaivių ir 34,100 
žmonių. Taigi Francija 
šiandien turi didžiausi oro 
laivyną karo tikslams.

Pastarasis pripažintas ”be- 
pročiu.” kad išgelbėjus jį 

nuo kartuvių.
"The Pittsburgh Press’ 

paduoda iš VVilmingtono, 
Dėl., šitokią žinią:

Šiandien čia (Wilmingto- 
ne) sužinota, kad vietinis 
Romos katalikų kunigas 
VVilliam Nichoff pabėgo su 
Sarah J. McCorkle į Elkto- 
ną, Md., ir tenai su ja apsi
vedė. Mergaitė yra Iiigh 
school’ės mokinė ir turi vos 
tik 18 metii amžiaus, o kuni
gas yra 42 metų amžiaus. 
Kur jiedu randasi dabar, 
nežinia.

Kunigas buvo įšventintas 
Baltimorėj 15 metų atgal ir 
nekuri laiką buvo priskirtas 
prie katalikų šv. Juozapo 
misijos juodveidžiams. Jis 
tankiai lankydavosi i Mc
Corkle namus, bet pasta
ruoju laiku merginos tėvai . 
buvo uždarę jam savo duris, 
nes pastebėjo, kad jis taiko
si prie jų jaunos dukters.

Vis dėlto jisai slapia su
sižinojo su ta mergaite ir 
prikalbino ją bėgti. Kada 
pereitą pėtnyčią motina pa
šaukė ją bažnyčion, ji neat
siliepė. Pasirodė, kad jos 
kambarys tuščias. Matoma, 
mergina išlindo per langą ir 
nusileidus per gonkas že
myn, pabėgo.

Tai viena istorija.
Dabar kita. Kunigas John 

G rady, taip pat katalikų 
"dūšių ganytojas,” nesenai 
užmušė Pittsburge savo 
gaspadinę. Dabar buvo teis
mas ir "tėveliui” gręsė kar
tuvės. Bet susirinkę katali
kai pradėjo liudyt, kad jų 
klebonas esąs "nepilno pro
to.” Teismas paskyrė komi
siją dalyką ištirti. Komisija 
pasitarė su parapijonimis ir 
kitais kunigais ir davė teis
mui raportą, kad "tėvelis” 
G rady tikrai esąs "bepro
tis.” Ir tuo raportu pasirem
damas teismas žmogžudį 
paleido.

Tai aiškus gelbėjimas ku
nigo kailio.

27 BALANDŽIO PRASI
DĖS ŠVIESOS TAU

PYMAS.
Šviesos taupymas Massa- 

chusetts valstijoj šį pavasa
rį prasidės ne nuo paskuti
nio rfcdėldienio kovo mėne
syje, kaip tai būdavo kitais 
metais, bet nuo paskutinio 
nedėldienio balandžio mėne
syje, t. y. nuo 27 balandžio. 
Tą dieną visi laikrodžiai bus Bet New Yorko policijos ko- 
atsukti valandą atgal.

jie nėra kur pavogti.
I ....

KALĖJIMAI ESĄ PER
DAUG GERI.

Tūli žmonės reikalauja 
kalėjimuose pagerinimų.

misionierius Enright mano, 
kad kalėjimai ir taip jau 

BLAIVININKŲ VADAS perdaug geri, ir piktadariai 
EINA KALĖJUI A N. visai ju nesibijo. Nevv Yor-

William H. Anderson, bu- ko kalėjimuose vienatinis 
vusis blaivininkų vadas New suvaržymas esąs tik tas. 
Yorko valstijoj, turi eiti kad kaliniai negalį eiti pasi- 
dviem metam į Sing-Sing vaikščioti po Broadvvav ar- 
kalėjimą už klastavimą do- ba važiuoti į C’oney Island 
.kumentų. su merginomis maudytis.

—

DĖMĖTOJI ŠILTINĖ KA
RO MOKYKLOJ.

Suvienytų Valstijų karo 
i mokykloje West Pointe, N. 

tp ai if i Y., pasirodė dėmėtoji šiltinė.
IR ROO» EVELTAS ALIE- paimti ligo-

. JUOIAS. ninėn. Sustabdyta visokie
Patriotiškas Roosevelto Į susirinkimai.

vardas irgi mėgsta aliejų. 
Aliejaus magnatas Sinclair į 
pranešė Senato tyrimo komi
sijai, kad jaunasis Tadas 
Rooseveltas, laivyno minis- 
terio padėjėjas, prašęs jį 
duoti jo broliui Archie kokį 
nors urėdą savo aliejaus sin- ___
dikate. Toks prašymas. taijmjmo 
vistiek, kaip reikalavimas j njausjs 
kyšio. Ir Sinclair sakosi pa-1 Paryžiaus 
samdės Archie Rooseveltu-; Amerikoj _________
ką ir davęs jam $15,000 me-;tetas yra Harvardo univer- 
tams. nors šitas vaikėzas Lįfetas Cambridge’uje, šalia 
niekam netiko ir jokio dar-'p>ostono.
bo negalėjo atlikti. ---------------------

________ L 
SENIAUSI UNIVERSI

TETAI.
Seniausia universitetas 

pasaulyje šiandien yra Bo- 
lognos universitetas Italijoj. 
Jį įkūrė Feodosijus Didis 
425 metais po Kristaus gi- 

. Antras iš eilės se- 
universitetas yra 
; universitetas, 

i Amerikoj seniausia universi-

"JURY” VĖL NESUSITAI
KĖ DĖL KUN. DELORMO.

Katalikiškasai prisaikin
tujų suolas (jury) M^itre- 
įle vėl nesusitaikė dėl kata
likų kunigo Delormo kaltu
mo žmogžudystėj. Teisėjas 
Martineau šuolininkus pa
leido, o kun. Delormą nulai
kė iki birželio posėdžio, kuo
met valdžia bandys iškelti 
:am trečią bylą. Įstatymai 
sako, kad valdžia gali teisti 
'.rungų dėl žmogžudystės ne- 
įpribuotą skaičių sykių, 
įors paprastai po trijų kar
ių kalinys paleidžiamas, jei 
jo nenuteisia.

NUSKENDO LAIVAS SU 
ŽMONĖMIS.

Ties Nantueket sala per- 
Lavvrence pereitą sąvaitę Įeitą sąvaitę sudužo ir nn- 

gaisras nušlavė visą bloką i skendo su 14 žmonių žegli- 
ant kampo Broadvvav ir Uis laivas. Ant vandens bu- 
Essex gatvės. Nuostoliaijvo atrastos tik jo skeveld- 

siekia $500,000. ros.

DIDELIS GAISRAS 
LAVVRENCE.

SURINKO $7,501,282 
MOKYKLAI.

VVestem universiteto pir
mininkas Scott Chicagoje 
paskelbė, kad to universite
to paramai surinkta $7,501,- 
282 aukų.
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SI ’SIRUPIN< i SVETIMAIS 
REIKALAIS.

C h icagos t au t i n i n kų” Var
pas” susirūpino "Naujienų” 
reikalais, štai, II-tame sa
vo numeryje jis rašo:

"Kas galėtų paaiškinti, dul
ko 'Naujienom' laiko knygvedį 
žydą p. H. Goldmaną? Argi 
nėra prasilavinusių lietuvių, 
kurio galėtų ’N.’ biznį surašy
ti? Aš net jų štai 
\. Mišeikr., kuri.-
tvarkymą žino nemažiau 
žydeli.”

Bet Kode! "Varpas” 
rūpinasi "Naujienų" 
niu?
šia Lietuvos 
\Vashingtone, 
sekretorių p. 
kuris taip pat yra žydas?

Bet geriausia butų, kad 
"Varpas” paaiškintų savo 
skaitytojams savo paties 
„sekretus.” Pav., "Varpas" 
yra siuntinėjamas į So. Bos
toną tokiems žmonėms, ku
rių senai jau Amerikoje nė
ra. Taigi ar nebūtų gerai, 
kad jis paaiškintų, kas jam 
užmoka tokių žmonių pre
numeratą? .Juk tai didesnė 
misterija, negu "Naujienų" 
knvgvedžio tautybė.

taip 
biz- 

Kodei jisai nepaklau- 
Atstovybės 

kam ji laiko 
Rabinavičiu,

CENZŪRA DARBUOJASI.
„Lietuvos žinių” 50-tas 

numeris atėjo tartum nepa
baigtas: daugiau kaip pusė 
pirmutinio puslapio visai 
balta, išbrauktas dviejų su 
viršum skilčių straipsnis. 
Kartais išbraukiant straips
nį yra paliekamas jo antgal- 
vis ir autoriaus parašas; da- 
bargi ir antgalvis išbrauk
tas, ir autoriaus parašas. 
Matyt, viskas buvo „grieš- 
na.”

žiūrint iš šalies, išrodo, 
kad poni cenzūra nesitiki il
gai Lietuvoje gyventi, todėl 
darbuojasi, kad palikus pa
kankamai medžiagos krikš
čionių viešpatavimo pamink
lui.

ju (šernas) rubl grošej. za 
samu (stirna) kopt: groše.i. ..a 
risią (lūšys) 3 rubli groše . 
za sobola (sabalas) dvie rubli 
grošej, za kimu (kiaunė) pU 
kopi grošei.”

Šita ištrauka parodo 
mums, kokių 16-tame amžiu
je butą Lietuvoje žvėrie. 
Ir, kas Įdomiausia, ji paro
do, kad Lietuvos Įstatymai 
tuomet buvo rašomi ne lie
tuviškai, bet gudiškai.

tams surinktieji pinigai iš-' 
skirstyti studentu šelpimui.! 
Kalbėtojai, neišskiriant nė 
kun. Garmaus, už prakalbas 
gaudavo tam tikrą atlyginimą. 
Visi ju prakalbose surinkti pi
nigai ėjo Į Federacijos Centrą. 
Už tai kun. Garniui nė kitam 
kalbėtojui nė cento surinktu | 
aukų neteko, apart iš anksto' 
su jais sutarto atlyginimo, ku
ri ne jie patys pasiimdavo, bet 
reguliariai l'ed. Centras jiems 
atmokėdavo. 'Sandaros’ pa-' 
skelbimas, kad kun. Garmus iš 
žmonių surinktas aukas pralei 
do savo tikslams, yra Primina 
lis šmeižtas.”

-Jei visa, ką 
sako, kunigui 
seks teisme 
"Sandaros” redaktoriui sun
ku bus nuo bausmės išsisuk- 

“'Reikia pasakyti tiesa,I'‘P?®-nors 

kad pastaruoju laiku -s^l^etuvos spauuoje. Bmo ta. 

dara” buvo perdaug pamė- Į1 ‘ 1 . „
gus šmeižto ir melo iranki.■ Bet dabar 'Musų Minties 

Kas ____  _____
kių nedorų šmeižtų ir melų ko bendrovės pranešimas.

•Vt.- IzU.-t ’> L-ufl linine nnie iikvi-

LIETUVOS TARPTAl TI 
NIS BANK.VS TEBE

VEIKIA.
' Lietuvių spaudoje buvo 
pasklidę žinių, kad ameri
kiečio Romano (Ramanaus- 
įko) suorganizuotas I.ieiu- 
;voj'e "Tarptautinis Bankas" 
'jau bankrutija. nes prisisku
bino iš valstybės banko pini

gu ir neturi iš ko jų atiduo
ti. Apie Romano banko 

I žlugimą daugiausia buvo 
rašoma amerikiečiu iaikras- 

tįesą,!^^110^

buvo perdaug pamT.'raš-vta ir "Keleivyje.” 

šmeižtu ir meiv iranki.' Bet dabar "Musų Minties 
ja skaito, tas žino, ko-j^-tam numeryje telpa ban-

■ ' „.N..pranešimas,
Įjoję tilpdavo prieš" Keleivi,"-kad žinios apie banko hkvi- 
! kuris niekuo jai neprasikal- davimą neatatinka tikri- 
! to. Tečiaus „Keleivio" lei- ’
Įdėjai "Sandaros" teisman 
netraukė ir visai nesidžiau
gia, kad dabar kun. Garmus 
ją apskundė.

čia „Garsas” 
Garmui pasi- 
prirodyt, tai

REIKALINGA GREITA 
PAGALBA.

D-ras A. J. Karalius pri
siuntė mums kopiją atsišau- 

• šau- 
greitos pagalbos

DA APIE KALINIŲ SKER- 
DYNE RUSIJOJ.

"Keleivyje” buvo jau rašy-■ kimo iš Lietuvos, kur 
ta, kad 19 gruodžio, pereitų ;kiamasi .
metų, Solovecko salose bol- pažangioms mokykloms I.ie- 
evikai įtaisė politinių kali- tuvoje.

KOMANAS GAVO MeNE-1
SI KALĖJIMO.

Kauno atėjo žinių, kad 
r.'vs klerikalu bendro- 
galva Romanas tenai 

,uvo mėnesi kalėjimo už iš- 
jcoliojimą Šleževičiaus ir 
Stidinskio "melagiais.” gi
tas incidentas Įvykęs Ameri- 
kus ir Lietuvos Akcinės-Au- , 
/rimų Bendrovės nepaprąs- TIMAS IR KUN. ŽILINS* 
t-rne susirinkime.

šitos žinios atatinka pir- i 
mesniam pranešimui, kuris 
sakė, kad p. Šleževičius pa- 
: : Romaną teisman už
įžeidimą jo garbės.

Amerikoj visgi tokių Įsta
tymų da nėra, kad už pava- 
diniir.u ko nors "melagium" 
žmogus butų baudžiamas 
kalėjimu. čia "melagis,’’ 
tai paprastas "komplimen- 

ji galima girdėti netik 
bendrovių susirinkimuose, 
bet ir kongrese, ir kartais 
net teismuose.

1

Am 
vės

-C-

Kl N. BRIšKA SUKIŠO 
MEKLERIUI BISCHOFF 

šll.000.00.
Ci’icagos lietuvių kunigas 

as Briska sukišo mek- 
Bischoffui ant speku- 
$41,000.000 mišiaunų

Antai 
ieriui 
Haci.ii
i ir.igu. Prie to jis pats pri
sipažino teisme, kuris Chi- 
<-agoj dabar tyrinėja to ap
gaviko švindelį. štai ką 
apie tai rašo 20 kovo "Nau
jienos":

Taigi ne vienas tik kuni-i 
gas Purickis nudegė ant 
šmugelio. Kunigui Driskai! 

meklerystė irgi 
pirštus. Matyt, 
šių ganytojai" tingi melstis, 
kad Dievas visai jiems nepa
deda.

BIRŽIŠKOS ATSIVER-

Kas dedasi Rusijoj
apsvilino. ------------

musų "du- Karo komunizmas ir naujoji 
ekonominė politika.

Rusiją nuo 1917 metų 
lo ligi šiai dienai 
munistai 
patys komunistai )x?r šiuos 
šešerius metus labai persi
mainė. Tarp komunistų 19- 
18-1920 metu ir komunistų 
1921-1923 metų yra didelio 
skirtumo. Pirmasis komu
nizmo laikotarpis, taip vadi
namasis "karo komuniz
mas,” pasižymėjo ypatingu 
žiaurumu, inteligentijos ir 
turtuoliu griežčiausiu perse
kiojimu ir žudymu, prekybos 
ir pramonės Įstaigų uždary
mu ir bendrai ekonominio 
gyvenimo d’džiausiu varžy
mu. Toji sistema privedė 
:alį prie bado, ekonominio 
gyvenimo sustojimo ir galu
tino bankroto; kraštas atsi
dūrė ant !>edugnės kranto. 
Komunizmo vadas Leninas 
suprato padarytą klaidą ir 
Įvedė naują ekonominę poli
tiką, rusiškai: "Novaja 
Ekonomičeskaja Politika," 
arba, sutrumpinus "NEP." 
Prie NEP’o tapo leista lais
va prekyba, laisvas susisie
kimas, buvo grąžinti savi
ninkams kai kurie namai 
miestuose ir menkesnės pra
monės Įstaigos, buvo leista 
steigti bankus ir visiems 
buvo užtikrinta (žodžiu) 
turto ir kapitalo neliečiamy
bė NEP’ui Įsigalėjus, mies
tų išvaizda pasidarė tokia 

■'pat kaip buvo prieš karą. 
Žmonėms pasidavė truputį 
lengviau gyventi, nes panai
kinus kai kuriuos suvaržy- 

imus susisiekimo ir gamybos 
i srityse, susidarė galimybė 
j užsiimti kas kuo nori ir 
laisvai verstis.

Komunistų skilimas.

Bet tas pats NEP’as, 
ris šiek tiek palengvino 
sų ekonomini gyvenimą, 
skaldė komunistų partiją į 
dvi 

.kus ir priešininkus. Daly- 
įkas toks, kad leidus preky
bai ir pramonei laisviau, 
kaip buvo anksčiau, plėtotis, 
patįs komunistai ^pradėjo 
verstis prekyba, užsiimti 
bizniu ir tiesiai spekuliaci
ja. Pradėjo dygti bankai, 
akcinės bendrovės, fabrikai, 

| kuriuose žymiausias vietas 
i užėmė komunistai. Tie ko- 

Imunistai, praminti "nepma- 
nais,” trumpu laiku pralobo, 
pradėjo turtingai gyventi, 
mėtyti pinigus ir iššaukė 
dideli pavydą iš pusės kitų 
komunistų, kurie pasilikę 
nuošaliai nuo ekonominių 
Įstaigų negalėjo pritilpti 
prie skanaus ragaišio. Ne
patenkinti nauja tvarka, 
taip vadinamieji "kairieji" 
komunistai pradėjo reika
lauti NEP’o panaikinimo ir 
grįžimo prie "kąro komuniz
mo," teisingai sakydami, 
kad NEP’as yra pilnas atsi- 

i sakymas nuo komunizmo 
i idėjų ir kapituliavimas (pa- 
jsidavimas) prieš kapitaliz- 
imą, t.y. prieš tą pačią tvar- 
: ką, kuri viešpatavo prieš re- 
■ voliuciją Rusijoj ir kurią 
bolševikai taip smarkiai kri
tikavo. Kairieji komunistai 
pranašauja, kad pasaulyje 
netrukus turi Įvykti komu
nistinė revoliucija ir kad 
Rusija, grąžindama savo 
krašte kapitalizmą, tolsta;

valdo
— bolševikai.

ga- 
ko- 
Bet

KO NUSIVERTIMAS.
Chicagos klerikalų "Drau

gas” ūžt ri u bijo savo davat
koms ir davatkinams bai
siai vožną naujieną: "bedie
vis” Mykolas Biržiška atsi
vertęs prie katalikų bažny
čios ’

Bet kad dievobaimingas 
Tanias Žilinskas. buvęs 
Amerikos lietuvių kunigų 
susaidės prezidentas, jau 
pamėtė kunigystę ir apsive
dė su buvusia sa .o gaspadi- 
ne, tai „Draugas” nei mur- 

mur.
Ar Mykolas Biržiška iš

tiktųjų persikėlė į kunigų 
iiogerį, mes tikrai da neži
nome. Bet kad jis yra labai 
nepastovus žmogus, tai fak

tas.
Kada Rusijoj viešpatavo 

caro valdžia ir jos priešinin
kams buvo mada vadintis 

' socialistais, tai ir M. Biržiš
ka buvo socialistas. Kada 
vėliaus užpiudo ant Lietu
vos bolševizmo bangos, tai 
M. Biržiška virto bolševiku. 
Kada paskui Vilniją užėmė 
lenkai ir tenai neliko nei so
cialistų, nei bolševikų, tai 

(M. Biržiška pasidarė bepar- 
tyvis. 
Lietuvoj, 
kunigai, 
Įstabaus ; 
sivertęs" prie 
tos. ‘

Tečiaus iš tokio "atsiver
tėlio,” kuris "atsiverčia" su 
kiekvienu vėjo paputimu, ne 
kažin kokia nauda. Tegul tik 
Lietuvoj pakils kita partija, 
ir M. Biržiška nueis jai tar
nauti.

Taigi M 
vertimas"- 
čiai laimėjimas. Tuo tarpu 
gi atsimetimas nuo kunigys
tės tokio tūzo, kaip Tanias 
Žilinskas, yra tikras jai 
nuostolis.

Kodėl tad šitos šventablv- 
vos utrotos "Draugas' 
apznaimina 
koms?

į
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"L:.:dyti prieš Bischoffą va
kar. be kitų, buvo ir kunigas 
Altanas Briška. 4440 South 
r;.;rfield Avė., Brighton Park 
k ių Nekalto Prasidėjimo 
parapijos klebonas.

"Kunigas Antanas Briška 
prisipažino, kad jis sukišęs 
Bischoffo švindelin keturias
dešimt vieną tūkstantį dolerių 
(.$41.100). Tai padaręs per 
pusantrų metų. Už tuos 41 
tuksianti 'investuotų’ Bischof- 
.'ui dolerių gavęs tik 16 tūks
tančių atgal ’divindendais.’. 
Ki.i 25 tūkstančiai dolerių; 
žlugę pas Bischoffą...

"Sako, kad tokių ’investo- 
rių: Bischofias turėjęs apie 
keturis tūkstančiu?, daugiau- ■ 
šiai ateivių, ypač lietuvių ir 
lenkų. Viso Bischoffas išvilio
jęs iš tų žmonių apie $4.500,- 
00o (puspenkto rr.ilicno dole
riu) !”

Dabar jisai randasi 
kur

todėl
jeigu jis butu

x iešpatauja 
nebūtų nieko 
’L ”at- 
dvasios šven-

I

L
i niu skerdime. . Pasiremda- . _ .
damos rusu laikraščiais, klauso Reale Mariampolės 
"Naujienos” dabar paduoda ■ Gimnazija ir Kėdainių Mo-

• Tai yra 
ku. Bolševikai užmušė į vienatinės mokslo Įstaigos

šiuos kalinius: I Lietuvoje, kurių nekontro-
-Kotava, Elizavieta Ivano-=^oja juodas žandaras su; 

va 25 metu- ikryzium. Is valdžios suos
"Bauer-Ceitlina, Nastasija|mokykl9s paramos sau ne- 

. IcroTi’na rr moc m npnn.Arnoldovna« 32 meta:
”Kočarovskij, 

fonovič. 28 metų;
"Bilima-Pasternak,

Andrejevič. 27 metų;
"Gorelik. Meer Moisiejevič.

26 metų;
"Popov. Vsevolod Ivanovič,

28 metų.
”Be to. dar esą nesunkiai 

sužeista du kaliniu:
"Lebedev, Leonid Jakobevič.

24 metų, ir *
”šik, Georgij Emmanuitovič.

32 metų."
Prie šios progos "Naujie

nos" teisingai pastebi, kad— 

» "Komunistų laikraščiai ku
pini raštų apie nabašninką Le
niną ir žada toliaus dar dau- 
giaus jų spausdinti. Bet apie 
tai, kad Rusijos kalėjimuose 
ir ištrėmimo vietose yra pūdo
mi ir žudomi politiniai kali
niai, jie nei vienu žodžiu ne
prataria."
Bet kada Lietuvos kalėji-j 

me buvo nužudytas vienas 
ar du komunistai, tai jie per 
kelis metus šaukė, kad tai 
esąs „kruvinas sociaiišdavi-1 
ku” darbas, nors visi gerai! 
žino, kad socialistai nieko. 
bendra su tuo neturėjo.

Prie tokių mokyklų pri-

ir vardus tos skerdvnės au-Į Rytojų Seminarija. Tai yra 
. TA ~ V . »___ * T I

3'jsantru ku-

ru- 
su-

"SANDARA" IR KUNI
GAS GARMUS.

Pereitam "Keleivyje” bu
vo jau rašyta, kad kunigas 
Garmus apskundė "Sanda
ros” redaktorių, kaltinda

mas ji kriminaliniu šmeiži
mu. Mat „Sandara" parašė, 

kad kun. Garmus, grįžda
mas anais metais iš Ameri
kos su aukomis, sustojo Vo
kietijoj ir- tenai praleido su 

mergomis visus pinigus. 
Byla bus balandžio mėnesy, 
ir kuo ji pasibaigs, da per- 
anksti pranašauti.

Pereitam "Keleivio 
meryje mes abejojom, ari 
„Sandaros" korespondenci-i 
ja gali būt išaiškinta kaipo i 

kriminalis šmeižimas, nes, 
musų manymu, surinkti 
kun. Garmaus pinigai netu
rėjo aiškaus savininko; gal 
jis rinko juos savo reika
lams. Jei taip 'butų, tai jų , 
išleidimas, kad ir su mergi
nomis, žiūrint legaliu žvilgs- : 
niu, negali būt kriminalis 
prasižengimas, taigi ir ap
skelbimas tokio fakto spau-[ 
doje negali sudaryti krimi- 
nalio šmeižimo.

Tečiaus dabar pasirodo, 
kad dalykai stovi truputį ki- numeryje randame įdomią 
taip. Pasirodo, kad pinigai, 
kuriuos Garmus anais me
tais čia rinko, ėjo Į tam tik
rą klerikalų organizaciją ir 
ji juos globojo.’ Brooklymo 
„Garsas" 12-tam savo nu

meryje rašo:

”Kun. Garmus, kaip kun. į 
Bumša ir kiti, rinko aukas 
Lietuvos kultūros reikalams: 
kat. universitetui, Amer. liet, 
kolegijai ir einančių aukštes
nius mokslus studentų šelpi
mui. Kat. universitetui ir 
Am. liet, kol- pinigai tebėra 
Federacijos Centre, o studen-

•t
nu-

1

<

įgauna, ir jei mes jų nepa-;
Georgij Tri-iremsime’ j°s turės žlugti.

Abidvi čia paminėtos mo- 
Gavriil kyklos yra Lietuvos Moky

tojų Profesinės Sąjungos 
globoje, ir todėl aukas gali
ma siųsti tiesiog Sąjungos 
'pirmininkui šitokiu adresu: 
' B. Žygelis, Keistučio gatvė, 
į 14 N., Kaunas, Lithuania. 
I

KOKIŲ ŽVĖRIŲ SENO
VĖS LIETUVOJE BUTĄ.

„Lietuvos žinių” 50-tame

ištrauką iš 1588 metų Lietu
vos kunigaikštijos įstatymų, 
kur nustatoma piniginė pa
bauda už naikinimą lauki
nių gyvulių svetimoj' girioj. 

!Ta ištrauka skamba taip:
”Cena zveriam dikim. Usta- 

vuem cenu zverom dikim, ko- 
torijebi čerez kovo bilo ubito 
u čužoj pušči: za zubrą (stum
bras) 12 rublej grošej, za losią 
(briedis) 6 rublej grošej, za 
medvedia(meška)3 rubiia gro
žėj, za konia abo za kobilu di- 
kuju (laukinis arklys) 3 rub- 
lia grošej, za vepra abo za svin-

Biržiškos „atsi-Į 
•nedidelis bažny-l

; ne
savo davat

’ -.z *
i K

. i

X-

Tąi ve tas Detroito gemblerių lizdas, kuris 12 kovo naktį buvo dinamitu išardy

Mokė, šitas paveikslas buvo nuimtas ant rytojaus po ekspliozijos. _ .
«__ *x Dlotncmc tnc

•Trockio nuo- 
neįlei-

tinimosi prie Vakarų Euro
pos. Dėl šitų skirtumų, Ru
sijos komunistų partija fak- 
tinai skilo i dvi sroves—de
šiniųjų komunistą srovę ir 
kaiuriujų srovę.

Trockis areštuotas. Kapsu
kas neįleidžiamas Maskvon. 

Dešiniųjų arba "r.epma- 
nų” priešakyje atsistojo 
Trockis, o kairiųjų arba 
„grynųjų" komunistų vadu 
liko Kamenevas.

Kamenevas su savais šaiL 
ninkais apgalėjo Trockio 
frakcija ir daug jos šalinin
ku areštavo. Pats 'Trockis 
taipgi buvo areštuotas ir iš
siųstas i Kaukazą, o svietui 
paskelbta, kad 'Trockis "ser
gąs” ir išvažiavęs „gydytis." 
Artimieji 'Trockio draugai 
tapo ištremti Į šiaurę.

'Taigi Sov ietų valdžios ofi
cialus pranešimai,—buk Ko
munistų partija neskilusi, 
buk iš Maskvos išsiųsti žmo
nės esą spekuliantai narko- 
tikos vaistais — Įgauna kito
kios reikšmės. Ištikrujų iš
siųsti iš Maskvos ne napra - 
ti spekuliantai, bet išsiųstas 
Trockis ir NEP šalininkai,' 
viso apie 5,000 asmenų. Jų 
tarpe daug krautuvninkų 
bei valdžios leistų lošimų 
namų užlaikytojų. Pav., iš 
žydo Kraičiko iš Kupiškio 
konfiskuota 10,000 červoncų 
(apie 40.000 dolerių), 3,500 
rublių aukso, keletas karatų 
briliantų ir daug svetimos 
valiutos. Kraičikas išsiųs
tas su kitais Sibiran. Išsiųs
tųjų konfiskuojami ir butai, 
o šeimoms neleidžiama apsi
gyventi Maskvoj, Petrogra
de. Kijeve, Odesoj ir Char
kove.

Taigi „revoliucijos gilini
mas,” kuriam laikui 1922— 
1923 metais apsistojęs, vėl 
toliau varomas.

Kapsukas
monių šalininkas 
ūžiamas Maskvon.

„žemė musų, bet kviečiai 
jūsų"...

Rusijos kaime nerasi žmo
gaus, kuris gerai apie val
džią atsilieptų.—visi ją kei
kia. Valstiečių skurdas di- 
džiausis. Reikia stebėtis, 
kad drabužiai šiaip taip lai
kosi ant kūno, nes jie—iopas 
ant lopo. Batų nieks neturi. 
To skurdo priežastis t^me. 

kad ūkio produktai visai pi
gus, o krautuvių prekės ne
palyginamai brangios. Pav., 
Kazaniaus gub. vienas pū
das rugių prieš Kalėdas kai
navo 1,500,000 rublių, tuo 
tarpu, kai vieną červoncą 
galima buvo išmainyti už 
30 milionų rublių, taigi vie
ną červoncą galima buvo 
gauti už 20 pūdų rugių, gi 
paprasčiausiam kostiumui 
medžiaga kainavo 8 Červon
cus, -kas lygu 160 pūdų rų? 
gių.

Vienas tik ūkio produktas 
palyginamai brangus — tai 
sviestas, kurį parduodant 
ūkininkas šį-tą gali nusipir
kti.

Kaimuose komunistų nė? 
ra, ir jeigu kur nors toks at
siranda, tai Į ji žiūrima, kai
po Į valdžios agentą—šnipą. 
Kaimiečių santykius su ko
munistais charekterizųbją 
sekantis, plačiai pasklidęs 
anekdotinis nuotikis.

krašte kapitalizmą, tolsta; Kokiame tai kaime mitin- 
nuo pasaulinės revoliucijos. Įdavęs Kalininas. Savo kal- 

"Nepo” šalininkai arbaiboj jis skaitliavęs bolševiku 
dešinieji šalininkai, priešin- j nuopelnus. Jis sakęs: "Vis^ 

Įgai, skelbia, kad griežtas ko-įkas jūsų: ir valdžia, ir že- 
jmunizmo vykdymas jau bu-Įmė ir laisvė.” Atsiradęs 
l-vo privedęs kartą Rusiją koks tai kaimo filozofas, ku- 
prie pražūties kranto, kad Į ris taip Kalininui atsakęs: 
komunistai išsilaikė Rusijo-^Da, karovuška—to naša, 
‘je tik dėka naujai ekonomi- maslice—to vąše; kurica—-to 
nei politikai, ir kad lauki- naša, no jajički vaši; zemfi- 
mas pasaulinės revoliucijos ca naša, no pšenica vaša”... 
yra kol kas bergždžia s vajo- Lietuviškai tas butu: "Taip, 
nė. todėl dešinieji komunis- karvutė—tai musų, bet

višta—tai 
i—tai

M

U S.

dalis—„nep’o” šalinin- 
Daly-

ir pramonei laisviau

Į
I

Čia buvo sužeisti 25 žmonės ir prie to da nuo ėkspliozijos išbirto langai visa- tai reikalauja dar didesnės sviestelis — j 

Platesnis tos katastrofos panaikinimo visų ~suvaržy- jūsų: žemelė musų, bet kvie-

Jmų ekonominėj srity ir ar- čiai jūsų.”

tas.
me _ _______________w
prisiuntė vietos anglų dienraštis, "The Detroit News. 
aprašymas tilpo pereitam „Keleivio” numeryje.

įgai visa- tai reikalauja dar didesnės sviestelis — jūsų; vista 
Mums jį laisvės viešame gyvenime, musų, bet kiaušinėliai

M

■t;
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Kas skaito ir rašo 
Tas doonoo neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko 

To «leka> nekeli

BRADDOCK, PA.
Bendras frontas” tarp 
kunigo ir bolševikų.

Ačiū dievui ir 
šventiems, jau ir 
stojosi kunu ta 
„bendro fronto” idėja. Iš 
dievo valios susilauksim 
vienybės ant musų šventos 
žemelės!

Kiek laiko atgal amžiną 
atsilsi musų kunigėlis Abro
maitis ir dabartinis kunigas 
Tamuliuuas keikdavo bolše
vikus, o bolševikai keikdavo 
kunigėli ir davatkėles. Ir 
kiek tais keiksmais būdavo 
prigriešijama. kiek tai pa
piktinimo sukeliama! Bet 
visagalis dievas padarė vi
sam tam galą, štai kaip ^as 
viskas įvyko:

Vieną gražią dieną musų 
kunigėlis Tamuliunas buvo 
nuėjęs su reikalu į tūlą bu- 
černę, kurioje dirba dikta 
ir graži mergina. Kunigė
liui su minėta mergina besi
derant, tarp jų Įvyko koks 
ten nesusipratimas. Ir ta 
nelaboji mergina pagriebė 
kunigėli už apikaklės ir iš
metė pro duris...

Musų kunigėlis pabijojo, 
kad tas viskas neišeitų aikš
tėn, todėl kuogreičiausia nu
siskubino pas vyriausi bolše
vikų vadą, kuris yra nepras
tas žmogus, turi štoriuką, ir 
jo bolševikai taip klauso, 
kaip kad mes, davatkėlės, 
klausome kunigėlio. Atėięs 
pas minėtą bolševikų vadą 
kunigėlis prabilo: „Ar žinai, 
Jurgi, aš atėjau pas tave su 
svarbiu reikalu. Jus visada 
skelbiate 'bendrą frontą’ ir 
aš apsimislinau, kad tai ge
ras daiktas, todėl aš noriu 
su jumis apie tai pasikalbė
ti.” Jurgis sako: „Gerai, ga
lima.” Kunigėlis tęsia to
liau : „Mums reikalingas 
’bendras frontas’ arba ki
taip sakant sutartis, kad 
jus neužkabintumet manęs, 
o aš neužkabinsiu jūsų. Ką 
jus matot pas mane—nema
nykit, ką girdite—negirdė- 
kit. Mes išsiteksimi abeji ir 
aš sudrausiu savo davatkas, 
kad jos neužpuldinėtu jūsų. . 
U-ŽS L M. P. S. kp- Rodo-
nieko į savo laikrasdus— . JĮ. X •
tai bus svarbiausias punk- į. man; kad P ypatingai 

tas musu nutarties. Ar su-' t’• '5.
j.* i • x o*? t .u,? iHi 1)1 įsieji pilnu*tinki su tuo? Jurgis atsa- < •- - . , y
ko su džiaugsmu: „Sutinku, 
sutinku! Mums ir jums bus- 
geriau.'’

Ir po tos šventos sutarties 
Jurgis su kunigėliu pasida
vė vienas antram rankas, 
išsigėrė po vieną ir po ant
rą „mėnulio šviesą” maga
ryčioms—tikrai lietuviškai.

Nuo to laiko bolševikai 
nieko nesako apie kunigėlį, 
o kunigėlis nesako nieko 
apie bolševikus—tai šventa 
pas mumis vienybė ir ramy
bė. Ir tai vis nuo pono die

vo duota... Davatka.

• »

visiems 

pas mus 
garsioji-

šią šalį. Kalbėtojas gerai 
patarkavo tuos Washingto- 
no kinkadrebius ponus se
natorius, kurie patįs būda
mi „foreineriais” norfužda- 

ryti Amerikos duris, kad ki
ti negalėtų atsiimti savo gi
minių. Taipgi Bagočius pa
tarė išrinkt delegatus ir 
siųsti į »Washingtoną. Tam 
tikslui buvo renkamos au
kos. Surinkta $53.00.

Pagalios tapo išneštos dvi 
protesto revoliucijos, viena 
delei Johnsono biliaus, kita 
Klaipėdos klausimu.

Antroj daly adv. Bago
čius kalbėjo apie Lietuvą. 
Daug gardaus juoko publi
ka turėjo, kuomet Bagočius 
ėmė pasakoti apie Lietuvos 
ponus, kaip jie Kaune ant 
gatvės susitikę kepures nu
siima ir pasitursindami klo- 
niojasi prieš vienas kitą.

Komunistų prakaltas.
Kovo 16 d., 2 vai. po pietų, 

A. D. P. surengė tarptau- 
tiškas prakalbas. Įžanga 
buvo už dyką, kad galėti] 
daugiau publikos pritraukti. 
Na, ir „prisigrūdo” apie 50 
ypatų imant kartu su poli- 
cistais, kurių buvo apie tu
zinas. (Bet kokiems galams 
jie tuos policistus kviečia i 
savo prakalbas? Juk socia
listai jų prakalbose triukš
mo nekelia, kaip kad komu
nistai darė d. Bielinio pra
kalbose—V.) Kalbėjo tūlas 
'žydelis Trachtenberg iš Ne\v 

Yorko. Matyt, kad jis yra 
dar grinorius, nes vieną žo
di vartoja rusišką, kitą žy
dišką, trečią anglišką. Ir 
vistik girdisi: I^eninas, Troc
kis, bolševikai. Bet ką jis 
ten norėjo pasakyti, tai nei 
vienas iš tų 50 klausytojų 
nesuprato.

Nors Įžanga buvo uždyką,' 

bet pirmininko moteris, M. 
Krasnickienė, pasigriebus 
kepurę, lakstė po tuščias sė
dynes, rinkdama aukas. 
Kiek ji ten surinko, neteko 
patirti.

Tą pačią dieną vakare, 
Petrikienė skaitė paskaitą 
ir kalbėjo. Paskaitą skaitė 

„Gimdymo kontrolę.” i
T A, r D C 1-.^ o,.,!,.

i

Ant galo ji išgyrė Bimbą 
ir Pruseika sakydama, kad 
tik jiedu yra mokyčiausi vy
rai visoj Amerikoj. Vienus 
žmogus, matomai Petrikie- 
nę ant juoko laikydamas, 
užklausė ją, ar Grigaitis su 
Michelsonu nemokyti? 
rikienė atsakė, kad 
nieko nežiną.

Ant galo Petrikienė 
tė rašvtis prie I. 
A. L. D. L. D. ir 
liet nei vienas asmuo nepri
sirašė. Žmonės mato, kad jų 
tos susaidės susideda vien 
tik iš Krasnicko familijos ir 
kelių gyvanašlių, nes kiti, 
kurie buvo dar jaunesni, tai 
tie nuvažiavo pas vyčius, o 
seniams Krasnickams pali

ko Amerikos Darbininkų 

Partija ir kitos jų susaidės.
Vargdienis.

Pet- 
jiedu

kvie- 
M. P. S., 
A. D. P.

CHICAGO, ILL. 
Juhilėjinis „Naujienų” 
•'•ertas. „Naujienos” su 
žmonėmis, žmonės su 

"Naujienomis.”
Kovo 9 dieną Ashland 

I’ouivard Auditorium įvyko 
10-metinis „Naujienų” jubi
lėjaus koncertas.

Publika jau nuo penkių 
po pietų pradėjo rinktis i 
salę ir iki septynių tiek pri
sirinko, kad auditoriuman, 
kuriu telpa 4,200 žmonių, 
publika jau nebetilpo ir dau
gelis turėjo grįžti namo.

Apie programų gerumą 
jau nereikia ir kalbėti. Pro- 
grame dalyvavo Chicagos 
Rusų Operos artistai, Justas 
Kudirka (Lietuvos Operos 
artistas), balerina .Julia 
Tuczkoįvska (lietuvė), Nora j 
Gugienė, Birutės choras, i

t

VVATERBURY, CONN.
Adv. Bagočiaųs prakalbos.

Kovo 9 'd. Waterburio 
Progresyvių Draugijų Sąry
šis surengė adv. Bagočiui 
prakalbas su tikslu išnešti 
protestą prieš kėsinimąsi su
varžyti ateivvstę j šią šalį. 
Svetainė buvo paimta Gar- 
den Hali, nes lietuvių svetai
nės yra permažos dėl tokių 
prakalbu. Publikos prisigrū
do pilnutėlė svetainė, virs 
C00 žmonių, taip kad ir sėdy
nių neužteko, daugelis turė
jo stovėti, o kiti grįžo namo. 
Kadangi Bagočius jau senai 
lankėsi Vfaterbury, tai Wa- 
terburiečiai, matomai, buvo 
jau pasiilgę jo, todėl ir susi
rinko skaitlingai.

Advokatas Bagočius kal
bėjo dviem atvejais. Pirmo
je dalyje kalbėjo kaslink 
Jobnsono biliaus, kuriuo no
rima suvaržyti ateivvstę j

jas maniau, kad, ypatingai 
■ 4- * * *__ • Y

tėlė svetainė, kaip kad ant 
Bagočiaųs prakalbų buvo, 
tečiaus atsilankė : vos apie 
50 ypatų. Ot, tai tau, ir mi
nios su komunistais! Ant 
Bagočiaųs prakalbų, kurias 
surengė Waterburio Progre
syvių Draugijų Sąryšis 
(dargi, kaip komunistai sa
ko „Begyvuojantis”), publi
kos suėjo virš 600, ypatų, o 
į komunistų tarptautiškas 
prakalbas ir Į Petrikienės 
paskaitas vos po 60 ypatų. 
Aš manau, kad dabar komu
nistai gėdinsis sukauti, kad 
minios eina su jais.

Noriu keliatą žodžių pri
durti ir kaslink Petrikienės 
paskaitos. Nors tema ir buvo 
užvardinta „Gimdymo kont
rolė,” tačiaus nieko įdomaus 
nepasakė. Gale kiekvieno 
sakinio ris gyrė komunis
tus ir Rusiją. Bet ar Rusi
joj yra legalizuota gimdymo 
kontrolė—to nepasakė. Sa- : 
kė, kad Amerikoj motinos 
palieka savo mažus kūdi
kius ir eina i dirbtuves dirb
ti. Bet kada tą sakinį pa-[ 
baigus nubėgo į komunistų 
tėvyn,?, Rusiją, tai, turbut, 
per klaidą ar žioplumą išsi
tarė, kad Rusijoj motinos, 
eidamos Į dirbtuves, irgi pa
lieka savo mažus kūdikius 
tam tikruose namuose. Tai- 
?i, kyla klausimas: kodėl 
toj darbininkiškoj šaly, ku
rią, kaip Petrikienė vsak(* 
valdo patįs darbininkai, mo

tinos priverstos yra eiti į 
dirbtuves pelnyti sau ir sa
vo kūdikiams duoną?

IM
IM

DYKAI!
ŠITAS 8-NIŲ KVORTŲ PUODAS 

už 13S Leibslius

STANDARD ffi CHALLESGE FiEKĮJ
Gaunate pilną savo pinigu vertę tik pirkdami mu
su rūšis Kondensuoto Pieno, nes jos reiškia su- 
taupymą pinigu nekalbant jau apie gerumą. Auk
ščiau paveiksluotas puodas yra vienas iš daugelio 
brangiu dovanu, kurias galite gauti taupydami 
ieibelius nuo musu Plėšinių. šitas puodas padary
tas iš sunkaus metalo, turi viršelį ir rankenas iš 
abieju pusiu. Patariame jums apsipažinti su mu
su rūšimis, nes matyt, kad jums tokio puodo ne
užilgo reikės.

SPEClALIS PASIŪLYTAS
Jei išrašysi šio apgarsinimo kuponu ir nuneši ji i arčiausi) 
dovanų krautuvę, žemiau nurodytais antrašais, arba pri
siusi mums, tai gausi Paveiksluotą Dovani; Katalogą ir 
ypatingą dovanų kortą, kur: skaitysis už 10 leibeiių. Bus 
priimama tik viena tokia korta ruo vieno pirkėjo duodan
čio 40 ar daugiau leibeiių. Bile musų Dovaną Krautuvė 
apmokės šitą kortą su Bile kitais leibeiiais nuj šitų Mė
sinių. Jei Tamstų mieste nėra krautuvės apmokėjimui ši
tų leibeiių ir Ypatingos Doram; kortos, tai prisiusi jas 
mums kartu su numeriu dovanos iš Paveiksluoto Dovanų 
Katalogo, ir mes ją prisiusime Jums be tškaščių.

MUSŲ PREMIJŲ KRAUTUVĖ BOSTO
NE RANDASI PO NUMERIU

89 Friend St, arti Haymarkct Sųuare 
KITOS PREMIJŲ

FALE R1VEK, MASS.
14 3rd Street 
arti Bedford St.
BRIDO EPORT. CONN.
105 Congress Street, 
arti Main St.

Mes nuoširdžiai kviečiame atlankyti biie kurią virš pami
nėtą Premijų Stotį su ar be kibelių upžiurėti dideli ir gra
žų pasirinkimą visokių reikalingu ir pagražinančių dova
nų. kurias galite gauti visai dykai už sutaupytus lcibelius.

KRAUTUVĖS
NEIV HAVEN, CONN. 
105 Temple Street. 
siti Crown Si.
PROVIDENCE. R. I. 
49 Aborn Street, 
arti Washington St.

Apsi
moka 
Tau
pyti 
šiuos 

Leibe- 
lius

kuponas
Borden’s Preinium Co. Ine., 44 Hudson St., K.Y.C. 

____  M*. March 26. 1924. _
kuponas turi hut perkeistas į 15 dienu nuo 

virš paduotos datos, ant Special Dovanų Kortos.
VARDAS .........................................................No. 5
ANTRAŠAS ..........................................(Lithuanian

Pirmyn choras, ir pagalios 
lietuvių "pokštai” ristikai 
syfciu su K. Požėla priešaky. 

Programą atidarant kal
bėjo adv. Kl. -Jurgelionis. 
.Jis puikiai ir karakteringai 
nupiešė "Naujienų” siekius 
ir jų nuveiktus darbus. Drg. 
P. Grigaitis pasakė gražią 
prakalbą. Ant scenerijos 
kabojo didelėm raidėm už
rašas: "1914—1924 Naujie
nos,” kas reiškė, jog "Nau
jienos" apvaikščioja savo 
jubiiėjų.

į Dar turėjo būt rodomi 
krutamieji paveikslai, bet 
pradėjus juos rodyti sugedo 
aparatas, tai ir paliauta.

„Naujienų” jubilėjiniame 
vakare buvo atstovų nuo ru
su ir ukrainiečių, kurie svei
kino „Naujienas” su 10 me
tų sukaktuvėmis, o taipjau 

i ir visus lietuvius. Pirmas 
[atstovas ”Russki Viestnik” 
redaktorius Dr. N. Kalužin 
pasakė prakalbą, antras uk- 
rainas Dr. J. Nazaruk išreiš
kė didžiausio džiaugsmo, 
ikad lietuvių tarpe „Naujie
nos” randa tiek pritarimo.

Reikia pasakyt, kad pub
lika buvo labai marga. Bu
vo ir katalikų, ir komunistų, 
ir tautininkų ir kitų. Kas 
juos sutraukė i „Naujienų” 

• koncertą—nežinia. Tik ma
noma. kad juos visus „Nau
jienų” jubilėjaus apvaikščio
simas suinteresavo ir jie at
sėjo. Jie atėjo viena todėl, 
kad „Naujienos” visad pa
rengia gerus programus ir 
įlai dar todėl, kad „Naujie

nos” jiems visiems geriau
sia patarnauja. Chicagiečiai 

šiandien be „Naujienų” ne
įgali nei dienos apsieiti. Rei

škia biznieriui ant greitųjų 
paduoti apgarsinimą, jis 

' gauna greitą išpildymą. 
Reikia paduoti pranešimą— 
atsiekia tikslo ar tai katali
kas, ar tai bolševikas— 

j „Naujienos” priima.
Dabar kaip girdėt, „Nau

jienos” bus leidžiamos ne- 
įdėldieniais, kur skaitytojai 
įgaus vėlesnes žinias ir šven
tadieny turėdami daugiau 
liu.oso laiko galės pasiskai
tyti gerų straipsnių.

Apvaikščiojant „Naujie- 
:nų” jubiiėjų džiaugėsi visi 
pažangieji žmonės, džiaugė
si ir „Naujienų” darbuoto
jai, kad „Naujienos” su žmo
nėmis. o žmonės su „Naujie

nomis.” Koresp.
-t ----------------- -

NEW KENSĮNGTON, PA.
ii

•1
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tai jis buvo streiklaužių or- užtai reikia padėkavoti bol- 
ganizatorium, o kitas, Pii- ševikams.
kis, tai žmogus visais žvilgs
niais geras, bet prastas poli
tikierius. Jis padarė veid
mainišką išpažinti ir užduo
tos metavonės neatliks. Ki
ti du „avinėliai.” bmo taip 
raguoti, kad kaip pradėjo 
badyti, tai ponui A. Bimbai 
pasidarė kartu gerklėje; tik 
namo parvažiavęs atsiduso 
ir per savo melagių gazietą 
amtelėjo, kad New Kensing- 
tono vienas karpenteris, o 
kitas mainerys, senas caro 
armijos dudorius, yra bai
sus žmonės ir gadina visą 
gišeftą. Matomai tiedu 
žmonės yra tikri darbinin
kai ir priklauso prie unijų 
ir įvairių organizacijų, ir 
neduoda save ir savo drau
gus vedžioti po pelkes.

Vasario 28 d. buvo atva
žiavęs iš Chicagos „garsus” 
kalbėtojas V. Andriulis. 
Publikom prisirinko dvide
šimts astuoni žmonės su pa
čiu kalbėto jum. Pirmiausia 
jis pareiškė, kad ilgai nekal
bėsiąs, nes publikos mažai 
yra. Na, ir pradeda savo

Toliaus Paprusietis vėl 
meluoja, buk kovo 1 dieną 
policija užpuolė tautininkų- 
socialistų kliubą ir išvežė iš 
ten alų. Kiek man yra žino
ma, prie minėto kliubo nei 

vienas socialistas nepriklau
so. Gali būt, kad vienas-ki- 
tas socialistas ir užeidavo 
ten kaušą alaus išsigerti. 
Bet juk ten eidavo gerti ir 
bolševikai. Man rodosi, kad 
visgi švariau yra nueiti išsi
gerti i kliubą. negu į „kit- 
chen bar,” kur gyvena šei
mynos su mažais vaikais. O 
musų bolševikai daugiausia 
ir palaiko tuos "kitehen ba
rus,” kur su kūmutėm 
girtuokliauja ir nepadoriai 
elgiasi. Juk Montelloj be
veik kiekvienas lietuvis 
šmugelninkas yra bolševi
kas ir savo „krūmelių” lan
gus išmaliavoja raudonai, 
kad greičiau d raugučiai pa
stebėtų. .

Kai-kurie švaresni bolše
vikai tankiai nusiskundžia, 
sakydami: "Kur čia musų 
draugai besilankys i susirin- 

, kad jiems reikiagarsiąją prakalbą: tai susi-'kimus, 
riečia, tai vėl išsitiesia^ net munšaina kepti!” .

. „ . . - . - * Ar Paprusietis Šituos fak-seilės iš burnos tyška. Iš jo _ __ _______ " *
kalbos niekas daugiaus ne- tus įdegins užginčyti? 
išėjo kaip tik čapsui. \i-: Baigdamas Paprusietis 
so k*?-?1? ^J° du ir pu-[sak0, !<ad nuo piliečio 
sę ,A1].nie> . . s^ait-.t51Ui.n ni° atsilankymo, socialistai 
‘V T- Ad°,mait-1 su jų simpatikai galutinai
ris tajp gai sų _ kalbėtoją sivienijo su tautininkais, 
paėmė i troka ir įsveze i i m .. .laukus ant nakvynės. ”Ext' <lrg. Bielinio
ra revoliucionieriaus” apeti- ^įlankymu dabar mes ker
tas buvo taip pagadintas, bolševikams Į»r son- 
kad nei vakarienės su pus- tajP kat. net ju xau-

ryčiais nevalgėur pėkščias 131 draska.

ėjo apie dvi mailes iki gele- j 
žinkelio stoties. Mat, visų [ 
tokių „revoliucionierių” ape- [ 
titas pagenda, kada gauna1 
darbininkiškai pavaišinti. 
Aš sakau, kad tokiems kal
bėtojams kaip V. Andriulis _ 
neverta visai prakalbas yra pasižymėti . 
rengti ir laikas veltui eikvo- Ta d‘jena tai bus 
ti. ’ ‘ ’ • •

Kovo 1 d. L.M.P.S. 102 kp. 
parengė balių ir likusi pel
ną paskyrė Brooklyno ”In- 
fternacienalo” senmergių rei
kalams. Matomai, tos musų 
moterėlės žino ką sušelpti.

Kitu kartu abelnai apra
šysiu apie šios vietos lietu
vių veikimą, kokios čionai 
draugijos gyvuoja ir kaip

Kirtikas.

BROOKLYN, N. Y.
Naujiena brooklyniečiams.

Kiekvieno brooklyniečio 
ar brooklynietės pareiga 

i 30 d. kovo. 
; L.S.S. 19 

ikp. pasilinksminimo vakarė- 
! lis. šis vakarėlis turbut bus 
Įdomiausias ir linksmiau
sias už visus kitus buvusius 
pasilinksminime vakarė
lius. Mat šiam vakarui yra 
užkviesti labai puikus muzi
kantai. kurie grieš beveik 
tik lietuviškus šokius. Taip 
pat bus šiame vakarėlyje ir 
puikus programas, kuris su

los veikia, taipgi apie dar- is. e‘a\n.lb. oeklamacijų, 
bus. Kurie "Krivio" skai-;'Ukv!’ 

tytojai arba pašalinė publi
ka norit dažinoti anie Nęw 
Kensington, Pa., tai skaity
kit "Keleivi” ir pamatysit 
už kokios savaitės ar kitos, 
uilna aprašymą iš šios apy
gardos. Linksmakojis.

l

bes. Kurią Žadėjo drg. V> 
Poška pasakyti apie Anglių 
jos Darbo Parti ją. Pagalios^ 
bus Įvairų?, lietuviški rate
lių žaidimai ir kiti pamargf- 
nimai.

Pradžia vakarėlio 3 vai. 
po pietų. Socialistų Svetai- 

T _ nė j, 319 Grand St. Taigi ne-
MONTELLO, MAbb. [pamirškite šio nedėldienio, 

Komunistai šmeižia Mokslo /..v. 30 d. kovo.
Draugiją. -j Įžanga visiems dovanai.

Vos spėjo Mokslo Draugi-' Tikrai busiąs,
ja susiorganizuoti, kaip ko- 
munistai, iš kailio nerdamie- CONNECTICUT’O LIETU- 
si, ėmė ją šmeižti. Skaitant 
„Laisvės” NN. 62 ir 63 ko
respondencijose iš Montello 
matosi vien tik šmeižtai. 
Antanas Paprusietis (tas 
pats, kuris rašė provokato- 
riškus apgarsinimus, kad 
sušaukus socialistų susirin
kimą > puola Mokslo Draugi
ją. Jisai sako, kad 2 d. kovo 
„tautininkų.-socialistų koali
cija” turėjo koncertą. Kodėl 
nepasakyta ”tautininkų-so- 
cialistų-bolševikų koalici
ja"? Juk prie Mokslo Drau
gijos priklauso ir bolševikų, 
bet jie yra žmonės švarus, 
su jais galima apšvietos dar
be susitaikyt. T”. —
nakvaišusiems bolševikams.

____  ka’P Paprusietis, 
'ba, kuris surado dvidešimts | ^rau.gijoj vietos nėra, 

vieną dolerį pinigų ir net j Kad minėtame koncerte 
keturis „avinėlius.” Vienas; buvo mažai publikos, tai dė
tų „avinėlių” seniaus buvęs lei to mes neverkiam. Jei 
valdžios šnipas ir kada plie- mes tuom sykiu ir nesušel- 
no darbininkai streikavo, pėm Lietuvos našlaičių, tai

Visko po biskį.
Darbai šioj apygardoj ei

na povaliai. Anglies kasyk
lose ir dirbtuvėse dirba tik 
pusę laiko. Darbų j ieškan
tiems nepatariu čionai va
žiuoti.

i Lietuvių Kliubas gerai 
veikia. Pereitą mėnesį ištuš
tino vienuoiiką gorčių "mė
nulio spindulių” ir penkis 
šimtus keturiasdešimts bon- 
kučių alaus, o prie to da su
plėšė kelis tuzinus kazyrų, 

sulaužė daug krėslų; sta- 
laf irgi apdilo nuo kvoteru- 
lku. Per pereitą mėnesinį 
susirinkimą nutarta nupirk
ti naujus geležinius krėslus.

Brooklyno „Internaciona
las” jieško pas mus "pakly
dusių avelių bei avinėlių." 
Pirmiausia atsiuntė iš Pitts- 
burgh, Pa. du jieškotoju—J. 
D. Slieką ir jo moterį, se
niaus buvusią A. K. Juozai
tienę. Tuodu vargšai jieško- 
jo visą pusdieni ir surado 
tik vieną—Rygos senbernį. 
Kadangi jiems nepavyko 
daugiaus surasti „paklydu
sių avinėlių," tai atvažiavo 
įjieškot pats Brooklyno „In

ternacionalo" galva A. Bim-

VIv DOME!!
Waterburio Lietuvių Pro- 

gresyviškų Draugijų Sąry- . 
šis savo susirinkime, atsibu
vusiame 11 d. Kovo-March, 
1924 m., nutarė atsišaukti i_ 
lietuvių kolionijas su para
ginimu, kad kiekviena lietu
viais apgyventa kolionija 
rengtų masinius mitingus 
arba jeigu išgali siųstų bent 
po du delegatu pas steito 
kongresmaną ir senatorių 
su prašymu, kad priešintųsi 
priėmimui Johnsono biliaus 
reikale varžymo ateivybės. 
Taleri, i darbą, Conn. valsti- 

Tik tokiems 10s Ketūnai, kol dar nevelu.

Waterburio Lietuvių Pro- 
Mokslo gresyviškų Draugijų Sąry

šio valdyba:

Pirm. P. Dapšys, 

Sekret. P. Motiečius, 

Iždin. V. Bradunas.

(Koruspondvncijų tąsa aut 5 pumM



LIETUVOS KOPERACIJA .valdybos renkama ir ton da- koperatorius į Lietuvos Ko-' 
lin būtinai reikia pravesti peracijos Bendrovių Sąjun- i 
savo žmones. Bet risnoti- gos valdybą ir tarnybą, taip 
nas Lietuvos Koperacijos kad jie sugebėtų pirkti ur- 
Bendrovių Sąjungos narių mu visokias prekes be žyde- 
susivažiavimas gali perrink-dių tarpininkavimo iš pirmų 
ti visą valdybą. Jeigu butų rankų Lietuvos dirbtuvių ir 
Sąjungos atstovų iš vietų iš užsienio firmų, 
dauguma musų žmonių, ta- Visais reikalais, meldžia- 
da reiktų visą Lietuvos Ko- ir.e rašyti: Kunigui Adoniui 
Iteracijos Bendrovių Sąjun- Artimui. Ožeškienės gatvė 3 
gos valdybą perrinkti ir pa- N r.. Kaunas, kaip musų 

p statyti musų katalikus žmo-‘ Koperacijai Remti Komite- 
nes. Dabar socialistai sėdė-to” Generaliam Sekretoriui, 
darni Lietuvos Koperacijos,.Malonėkite pranešti mums UIUUIHrtO ™

S aaus darbininkų, kurie dirba toj įmonėj
tik tas vartotojų bendroves, 
kuriuose sėdi jų pakraipos 
žmonės socialistai. Jie savo 
pakraipos vartotojų bendro
ves aprūpina greičiau ir ge
resnėmis prekėmis, duoda 
daugiau paskolos ir tuo bu-(atstovas ___
du stiprina savo visas pozi- gos pirmininkas; Petras Jo- 
c-ijas. Per kiek metų jie gali siukas. Seimo atstovas;- ...
visai įsistiprinti koperaty- D-ras P. V. Raulinaitis, Sei-'nĮs buvo skirtinas. A lenas ouvo ramus n 
vuose. ir tada mes nosies te- mo atstovas; V. Beržinskis, A’is senovės laikėsi, o kitas buvo sumanus 
nai neįkišime. (Seimo atstovas; Dionizas (ir tik svajojo, kaip čia kokį nors naują pel-

Eikim prie darbo tuojau.* 
Mes Kaune sutvėrėme:

„Koperacijai Remti Komite
tą”. iš žmonių koperacijos 
žinovų: Seimo atstovu ir 
šiaip inteligentų, kurie rū
pinasi apsaugoti koperaty
vų bendroves nuo socialistų

įkyrioji musų šių dienų "vėl- lemiančios įtakos: jie rupi- 
pravesti musų žmones

kurnu laimėję "1” daugumos”! drovių Sąjungos valdybą ir 
valdžia ir naudodami ta vai- i rarvba Kad hutu nasiekta

( is taip svarbus tikslas, rei- 
’’sąžinės kia vietos vartotojų bendro- 

su mumis 
nuolatinį kontaktą. Greitu 
laiku bus Kaune Lietuvos 
Koperacijos Bendrovių Są
jungos skyrių arba narių su
sivažiavimas. Šiame susiva
žiavime reikia turėti visi 
musų žmonės ir inteligentai.

. - - i"-- -i įgalioti kauniš-
Žinoma|p_°s vos kvėpuoja; dabar ei-Įkiai inteligentai. Pirmoj ei

lėj Seimo atstovai ir univer- 
velmožos" siteto studentai ateitininkai, 

kurių tarpe yra didelė gru
pė koperatorių. Jau reiktų 

Nusisuksit nosį ir sekan-jmums žinoti iš anksto, ko
kios vartotojų bendrovės no
rės įgalioti Seimo atstovus 

slaptai, bei uip inteligentus. Mes 
galėsim prisiųsti vardus ir 
pavardes tų žmonių, kuriuos 
norės įgalioti. Kad nebūtų 

ei- įgalioti klaidingai tie patys* 
asmenis nuo kelių vartotojų 
bendrovių, tai reikia praneš
ti mums, ką mano įgalioti 
Kaune. Tos vartotojų bend
rovės, kurios dei savo narių 
didelio skaičiaus gali įgalio
ti kelius atstovus Į Lietuvos 
Koperacijos Bendrovių Są
jungos susivažiavimą, būti
nai turi įgalioti vieną ir 
Kauno inteligentų šalia vie
tos atstovo, nes tokiame 1 
svarbiame susivažiavime rei
kia turėti daug inteligentų.

Prieš Lietuvos Koperaci
jos Bendrovių Sąjungos su
važiavimo posėdį, reikės 
mums padaryti savo posėdis 

j Ūkininkų Sąjungos bute. 
(Laisvės Alėja 31 N r., Kau
ne, kad susipažintumėm vie
ni su kitais ir pasitartumėm. 
Taigi jau iš anksto tai visa 
reikia žinoti atvažiuojan- 

(tiems. Tankiai susivažiuoja 
musų žmonių dauguma ko
kiame nors bendrame susi
važiavime, bet dėlto tik, kad 
jie vieni su kitais nesusipa
žinę, tai ir negali išrinkti 
centro valdybos iš savo žmo- 

tada mes nosies tenai neįki-|rių šiems metams. Kopera- 'niŲ- Darydami tolimesnius 
tyvų Banką veda socialistai susivažiavimus, mes prane- 
?------prješ susivažiavimą

Sekantįs rinkimai į Sei- apie kitus klausimus, o da
bar mums svarbu tik už
megzti pirmi ryšiai su musų 
vietos koperatyvais. Mes 
gal neturime visų Koperaty
vų sąrašo, tai malonėkite 
Tamstos pranešti savo kai
mynams užinteresuotiems 
katalikams koperatoriams 
ir kunigams apie musų Ko
mitetą, kad jie užmegztų ry
šius su mumis ir įsirašytų į 
Lietuvos Koperacijos Bend

ros Koperacijos Bendrovių rovių Sąjungą dėl musų ša- 
Sąjungos visos Lietuvos su- lininkų skaitliaus padaugi- 

, Šičia nimo. Mes stengsimės pa- 
svarbiausia vieta. Bus dalis rinkti prityrusius ir žinovus

šituo klausimu tektų „Generalis” deguto teori- 
daug rašyti, bet tuo tarpu jos vietoj „supuvusio demo- 
pasitenkinsiu tik keliomis kratizmo” skelbėjas pama- 
jjastabomis. Itė po pat nosimi išaugusią

Lietuvos krikščionis de- tvirtovę ir sudarė „kopera- 
slaptai ciją remti komitetą”....

Kam tas komitetas dabar 
‘ „ s?

Ar. tvirtovę „remti,” ar 
matvsite iš slapto jų rašto, ją išsprogdinti, užimti? 
kuri čia pat pridedu.

Amerikiečiams beabejo- 
nės smagu ir įdomu bus ži
noti ką gi puls krikščioniš
kieji bolševikai. Lietuvoje 
dabar gyvuoja sekanti ko- 
peratyvai: Vartotojų bend
rovių į 300. Jos turi dvi Są
jungas—Lietuvos Kopera- 
cijų Sąjungą, centras Kau
ne. ir Šiaulių Srities Vart. 
Bendrovių Sąjungą, cent
ras Šiauliai, šitos dvi są
jungos jungia anas 300 var
totojų bendrovių. Sąjungos 
ir bendrovės turi nemažai 
turto, yra išleidusios daug 
koperatyvės literatūros, ne
mažai padėjusios darbo su
organizavimui prekybos ir 
t.t. Jei dar prisiminti, kad 
ir sąjungos ir bendrovės 
susikūrė pastarajame penk
mety, tai ir bus supranta
ma, kokį didelį darbą nudir
bo socialdemokratai ir radi
kalai, kuriuos krikščioniš
kieji gaivalai dabar norėtų 
pašalinti iš tų bendrovių. 
Savo darbą tie ponai dirba

mokratai sumanė 
pulti Lietuvos koperatyvus 
ir paimti juos į savo rankas, reikalingas 
Kaip ir ką jie sumanė, pa-

II Slaptojo manifesto turi
nys iki naivumo stengiasi 
įtikinti savo 
koperatyvus, 
„remti” reiškia užimti, už
klupti nejučiomis tuos, ku
rie tą darbą iki tol „vedė” ir 
sukurė tą, kas „genera- 
liams” ir negeneraliams į 
akis metasi—užkariaut! 

O koks reikalas? Kokia iš 
to užkariavimo koperacijai 
ar visuomenei nauda?

Reikalas toks:
Sekantįs rinkimai i Sei

mą...—štai vyriausis Seimo 
atstovų, "žymiųjų daktaru” 
ir koperatorių rūpestis...

Nespėjo dar įsigyventi 
Seimas, jau rūpinasi, kas 
laimės sekančius, dar su vir
šum už dviejų metų busian
čius rinkimus.

Šičia tai ir atsivožia toji viešpatavimo ir vedimo bei .. . ..

možų” tragikomedija. 'naši į ' 
Demagogija ir akiplėšiš-.'i Lietuvos Koperacijos Ben- 

' ‘ - ——o-3 valdyba ir
_ ___ __ __________ valdžią ir naudodami tą vai- į tarybą. Kad butų pasiekta 

iš pasalu, slaptais cirkulio-Į džią be atodairos savo par- sis 
riais ‘___________________ tijai, jie serga ——

Be šitų koperatyvų Kau- ^iaužimo” liga—"kas bus vėms palaikyti s 
ne gyvuoja "Parama? turi toliau? Ąelmozoms bai- j--’—-* 
S prekybos skyrius. Bendro-&u.-^ie tvoria įvairius ko
vės ir visą koperacijos dar-lytėtus is tų pačių genera- 
bą finansuoja KoperatyvMI 1 j 1. ** i 11 • j

Bankas, šįmet Įsigijęs dide-haldjbes, mokyklas ir da
lius namus Kaune, žemės|DaY koperacija... 
ukvje veikia i 200 kopera- Savivaldybės su mokykio-^ 
tyvų. Visa tai yra ne krikš-|mis jau priremtos prie šie-,Tad reikia 
čionių rankose. 2.1--------1 1
krikščionims varva seilė ir ie koperacijos. 
jiems norėtųsi pauostyti ko- Dėt čia ponai .
peratyvu gero. Visas kopė-atsargiai su savo nosimi, 
ratyvu darbas su milioninė-pPac, jei jo& nešvarios; 
mis* apyvartomis vra sukur-l -x --y y
tas tik Lietuvos žmonių, pu rinkimų nelaimėsit. 
Čia nei cento negautais _ II.
valdžios ar Amerikos, štai I Nuorašas 
ką puola krikščionis. Sekan- Kaunas, sausio 15, 1924. 
ti karta daugiau parašysiu. J. M.........................

Sermėgius. Gerbiamas Tamsta!
Lietuvos gyvenimui 

nant į normales vėžes, tve
riasi Įvairios ekonominės 
organizacijos ar tai priva- 

gautas £ios bendrovės arba bendro-

"pakraipos” 
kad žodis

IR KOPERACIJĄ... 
„REMSIĄ.”

Žemiau dedamas gautas jčios bendrovės arba bendro- 
iš kaimo Vartotojų Bendro- vgs koperatyvų pagrindais, 
vės slaptas .Koperacijai Daugiausia yra susitvėru- 
remti komiteto ’ manifes- siy vartotojų bendrovių — 
tas,” netikėtai vaizdžiai nu- apie 300 visoje Lietuvoje, 
šviečia siu dienų musų vįsą-ĮMUms, katalikams, yra la- 
galinčiujų velmožų politi- bai svarbu dalyvauti akty- 
ką bei jos kryptį... viai visose koperatyvų ben-

. Paimti Lietuvos Kopera- drevėse netik paprastais na
cijos Bendrovių SąjungosL-iais, bet būti ir valdybon iš- 
Valdybą ir Tarybą į’?kau-rjnktiems. Reikia mums la- 
niškių inteligentų katalikų, biausia stengtis patekti į 
pirmoj eilėj Seimo atstovų Lietuvos Koperaciju Bend- 
ir studentų ateitininkų”* - - - --- -
rankas—štai „šičia 
biausia vieta” šių 
„velmožų’' politikos.

Kodėl toks kursas 
tyla 
Matvkit- 
jie.- . .. ~
ninkai,” „socialdemokratai ’ taryboje sėdi nekatalikai 
ir kitokie "nekatalikai,’’ žmonės— valstiečiai liaudi- 
ir L. K. B. Sąjungos yaldy-l ninkai arba socialdemokra- 
boj bei taryboj ”sėdi” ir Ko- tai.—ir jie musų katalikų lė- 
peratyvų Banką „veda”

99

„svarbiausia
„Per 1 

■tie ''valstiečiai

kitokie

I

! rovių Sąjungos valdybą ar- 
svar- Da tarybą.
dienų Visos beveik vartotojų' 

bendrovės Lietuvoje yra su-[ 
nusta- tvertos ir vedamos musų ka- 
vieta. talikų žmonių vietose, bet 

tiek metų Lietuvos Bendrovių Kopera- 
iri liaudį- ei jos Sąjungos valdyboje bei į

I b O in L- o 4- o 1J1- 4 1

. . . šomis palaiko savo socialis-
per tiek metų gali visai įsi- tinę spaudą; ją garsina per 
stiprinti kaperatyvuose, ir|koperatyvų" išleistą kalendo-

(musų pabraukta). Įl 
sau įsivaizduoti, ir valstiečiai liaudininkai.

mą bus laimėti tų, kurie tu
rės daugiau savo ekonomi
nių organizacijų ir jas patįs 
ves. Taigi laikas ir mums, 
katalikams, susirūpinti savo 
likimu. Dabar po Naujų Me
tų bus vartotojų bendrovių 
valdybų rinkimai 1924 me
tams. tad reikia pravesti į 
valdybas savo žmones, kata
likus. Kovo arba balandžio

Šime”
Sunku

kokia verksminga turės bū
ti Lietuvos koperacijos pa
dėtis. kuomet „koperacija 
remti komitetas” su „gene- 
raliu sekretorium’’ savo no
sies negalės tenai įkišti!...

Kad Lietuvos koperacija 
be minėto komiteto išaugo 
ir įsistiprino, tai visiems 
kauniškiams, šiauliškiams 
ir kitiems aišku. i

.Ti užėmė Levisono namą 
gražiai, be deguto ir atatin-1 mėnesį šių metų bus Lietu- 
kamų priemonių, iškraustėr ~~ v 
iš ten visus jo „gimines—11 „ _
gentis” ir įstiprino ”kopera- sivažiavimas Kaune, 
vijos rumus ... _ . _ . ■

» »» »^VWWWWWWWWW^^^W <WI0^yV-V'

EKONOMINIAI BRUOŽAI.
Puniai A, Boti. Versta H rasų kilios. ■- —

(Tąsa)
Konkurencija—pelno lygintoji.

Nepriklausomai nuo to, kaip priauga
moji vertybė gaunama, ji visuomet yra vie
nintelis kapitalistinėse įmonėse pelno šal
tinis. Dėl to kiekvienoj įmonėj kapitalisto 
pelno didumas tiesiai pareina nuo skai-

boje ir taryboje, proteguoja ratoriu mums patariate su-1 • , . , ,• . , . , • „„„
■■ ' • - ■ prašinėti. prisiųsdami JU0 daugiau darbininkų, juo daugiau paga

nių in> jo vardą, pavardę ir m5nama priaugamosios vertybės, juo dįdes- 
antrašą. Alis kapitalistų pelnas. Imsim tokį atsitiki-

Koperacijai Remti Komi- mą. Du pirklio sūneliai paveldėjo iš tėvo 
teto vardu: kiekvienas po 10,000 rublių. Broleliai stip-

b elikuis Miksys, Seimo riaį laikėsi vienos nuomonės, būtent, kad 
!ninSn2ŽJ1i!!2 kapitalas reikalinga leisti apyvarton ir, 

* kiek galint, jis didinti, tačiau judviejų sko-beimo

^9

Seimo _
(Trimakas. Ūkininkų Sąjun- ningą reikalą pradėjus, štai ramusis ir įsi 
jgos C -r *
Banko direktorius; , 
Dagilis, Seimo atstovas ir 

■A. Vilimas. Seimo atstovas.
Nuo Redakcijos. Kunigai 

su savo sėbrais, kai gegužės, 
mėgsta svetimą turtą už
viešpatauti. Jie pasisavino 
visai bereikalo demokratų 
vardą, nes jie yra demokra-; 
tybės atviri priešai; jie pa-' 
grobė didžiai užsitarnavu
sio Lietuvai kartu su „Var-( 
pu” ėjusio laikraščio „Ūki
ninko” vardą; jie bandė už
grobti ne jų sutvertą Sporti
ninkų centrinę organizaciją; 
jie bandė musų universitetą! 
po savo skvernais pasikišti; 
jie dabar dar vieną pasikė
sinimą daro. („L. Ž.„)

(entvalinio Liaudies žiurėjo odų dirbtuvę, kurioje visa ėjo taip, 
~ ; Juozas kajp tėvai, protėviai itaisė: beveik jokių

KARŠTUVAI.

mašinų nebuvo, trobesiai irgi nepuikiausi, 
visi įtaisymai kuo pigiausi. Tiesa, jam rei
kalinga buvo daug darbininkų, bet musų 
ramusis to nebijojo: jis jau ne vieną kartą 
buvo patyręs ir gerai žinojo, jog su kapita
lu labai lengva darbininkus į ožio ragą 
riesti. Tokiu budu jis visus savo 10,000 rub
lių sunaudojo fabrikui, pirkti žaliąją me
džiagai įsigyti, darbininkams pasisamdyti 
ir paleido fabriką.

Kitas brolis sužinojo, jog Amerikoj išra- 
1 do tokią mašiną, kuri pati galinti batus siu- 
1 ti. ”Nagi, mano jisai, aš įtaisysiu mechani
nę avalinės manufaktūrą.” Sumanė—pada
rė. Parsisiųsdino jis brangias užsienines 
mašinas, pastatė tam tinkamą triobesį, pir- 

■ ko odos, pasamdė darbininkus ir pradėjo 
j batus gaminti. Kaip ir jo brolis, jis į savo 
naują įmonę sudėjo visus 10,000 rub. Ta
čiau prie savo mašinų jis galėjo tik 30-čiai 
darbininkų duoti darbo. Abiejų brolių 

J Įmonės ėjo gerai, ir jų pinigai pradėjo pi
nigus gimdyti.

Abu broliai paleido apyvarton vienodus 
kapitalus 10,000 rublių. Tačiau vieno jų 
įmonė tokia, jog prie 10,000 rb. kapitalo 
galima duoti darbo 50 darbininkų, tuo tar-

Keli metai atgal „Lais
vėj” ir "Keleivy” dr. A. 
Montvidas rašinėjo trum
pus straipsnelius iš medici
nos mokslo, po kuriais pasi
rašydavo A. Mondvidas, 
Med. Stud. Toki parašai 
matėsi tik per dvejus metus,! 
t. y. lygiai pusę laiko medi-,pU kit0 Įmonėje prie tokio pat kapitalo te- 
cinob mokslo. turj vje^os 39 darbininkų. Kuris jų dau-

VVaujien'F^porteris p. 8T PeInoJau”“’
Al. Margeris po visomis ko-l Kadangi mes žinome, jog priaugamoji 
respondenci jomis, polemiko- Į vertybė, taigi ir pelnas, auga, augant dar- 
mis ir šiaip sau rašiniais pa-bininkų skaičiui, tai, matyti, išeina, jog 
sirašo A. Margeris, Med.lodos fabriko savininkas turi gauti daugiau 
Stud. jau nuo 191-5 m. pelno, ne kaip tas, kuriam priklauso ”me-

p. • 1. T • .4. • icJianinė avalinės dirbtuvė,” nes pirmajame

įdomauja, ką reiškia žodžiai
Med. Stud.

Pagal dr.____________
Med. Stud.” reiškia medici-Įrencija. 

nos studentą. Gi pagal Al. 
Margerį „med. Stud.” reiš
kia -medinį studentą.

dirba 50 darbininkų, o antrajame tik 30.
Taip ir butų, jei čia neįsikištų jau mums

A. Montvida'pažįstamas ūkio reiškinys, būtent, Konku-

Į Jei odadirbys iš tikrųjų turėtų daugiau 
(pelno, nekaip jo sumanusis brolis, tai jis 
vistiek neilgai tegalėtti naudotis savo padė- 

.. . „ (ties gerumu. O kodėl? Gi dėl to, kad gero
; pelno mylėtojų yra daugybė. Atsiras daug 
kapitalistų, kurie pulsis į odos pramonę, ti
kėdamiesi pelnyti daugiau nekaip kur kitur. 
Ir iš to išeis tai, jog odų bus gaminama per
daug, pasiūlymas augs, kils pardavėjų kon
kurencija, odų rinkos kaina nukris žemiau 
jų tikrosios vertės ir dėl to odadarbio pel
nas sumažės: dalis priaugamosios vertės, 
kurią jis išspaudė iš darbininkų, išspruks iš 
jo rankų. Ir tatai tęsis tol, kol odos dirbtu
vių pelnas susilygins su pelnu „mechaninės 
avalinės dirbtuvės” ar kitos panašios įmo
nės, kurioj prie to paties kapitalo, palygina
mai mažiau darbininkų ir daugiau lėšų 
įdėta į mašinas, įtaisymą ir t.t. Jeigu odų 
kainos dar žemiau kris, tai kapitalistų da
lis mes odų pramonę ir imsis steigti tokių 
įmonių, kuriose galų gale kapitalas duoda 
tiek pat pelno, kiek mechaninė avalinės 
dirbtuvė.” Sumažėjus gaminimui, odų rin
kos kaina pakils ir musų tylusis ramusis 
odadirbys vėl gaus daugiau pelno, bet ne, 
daugiau, kaip jo gudragalvis brolis. Ne 
daugiau dei to, kad konkurencija akyliai jį 
saugoja, ir jeigu neapriboja jo gašlių norų, 
tai bent suvaldo grobiąsias jo rankas.

Tokiu budu konkurencija lygina pelną 
visose pramonės šakose. Tatai vyksta dėl 
to, kad tų pramonės sričių, kurios savo es
mėje pelningesnės už kitas, kapitalistai pri- 

Ministeris Purickis, versti pardavinėti prekes žemesnėmis ne-

tė svieto už ”Sandaros” re
daktoriaus kleckuotos barz
dos. Kaip tik bazdotas „tė
vas” Kazys Pakštas pradė
jo prie "Dar-ko” dirbti, tai 
' Dar-kas” tuojaus atitrau
kė savo karštuvus nuo p. 
šliakio barzdos. Ko gero, 
galima susilaukti „D.” ir 
’S” barzdų bloko, kaip 
anuomet buvo susidaręs 
klero-tautininkų blokas.

Amerikos Liet. Daktarų 
Draugija, ypač Chicagos lie
tuviai daktarai, turi daug 
nesmagumo su klerikalų 
daktariuku Račkum kuris 
uz penkinę apsiima apžel
dinti plaukais plikas galvas 
per paštą.

Amerikos Lietuvis” pei
kia p. Pakšto „muvingpik- 
čierius.” Vadinasi, p. Palta
navičiaus "muvingpikčerai” 
geresni,už Pakšto. Tokis 
’A. L.” išsišokimas primena 
Dietuvoj ubagų barnius prie 
bažnyčios už veršio balsu 
giedojimą. ”Kirealeison,.” 
Mat kiekvienas ubagas ma
no, kad jis gražiau gieda už 
visus kitus ubagus.

kaip tikroji jų vertė kainomis ir išleisti iš 
rankų pelno dalį, kad nors kitą sau pasilai
kytų.

O ar apmokamas kada nors visas darbo 
žmonių darbas? Ką darbo žmogus gauna 
iš valstybės už jo sumokėtuosius mokesnius 
ir akčų'žes? Didžiausia tų pinigų dalis eina 
valdžios išlaikymui. Kita tų pinigų dalis iš
leidžiama išlaikymui kariuomenės, į kurią 
paimami stipriausi, sveikiausi vaikinai, 
darbininkti šeimynų maitintojai ir parama. 
Nemaža pinigo išaikvojama sušelpimui nu
smukusių dvarininkų ir prasilošusių fabri
kantų. Ir tik menkiausi trupiniai, kuriais 
išlaikomos pigios pradžios mokyklos, neti
kusi miestų medicinos pagalba ir t.t., grįžta 
atgal darbininkui žmogui. Maža to, kad ka
pitalistai bei dvarininkai kiekvienas atski
rai naudojasi neapmokėtu darbininkų dar
bu.—visi kapitalistai bei dvarininkai dar 
bendrai susijungę su valstybės pagalba 
taip pat atima iš darbo žmonių jų darbo 
vaisius, tiktai jau nebe atskirai, bet urmu.

Bankų pelnas.
Neapmokėtas darbas visų formų ir rusių 

priaugamoji vertybė, 
klasių bei luomų pamatas. Dabar turint pi
nigų galima gyventi nieko nedirbant: rei
kia tiktai pinigėlius sudėt į banką ir paskui 
atsiiminėti nuošimčius. Pinigai pinigus ve
da, pinigai pinigus, nelyginant, gimdo. Bet 
koki čia per stebuklai? Kokiu budu tatai 
visa atsitinka? Labai paprastai. Ir čia vi
sus stebuklus daro tas pats dvarininkas, 
tas pats fabrikantas, tas pats pirklys, visi 
tie patįs, kurie spaudžia iš darbininko žmo
gaus priaugamąją vertybę. Dėl to jie ir 
spaudžia, kad turi pinigų. Mat nuogoms 
rankomis nieko nepadarysi: reikalinga že
mė, reikalingos mašinos, reikalinga žalioji 
medžiaga, reikalingas kapitalas. Duok tik 
sumaningam gudriam žmogui pinigų, jis 
tuojaus paleis mašiną čiulpti iš darbininko 
žmogaus neapmokamą darbą. Bet yra žmo
nių neapsukrių, kurie turi pinigų, bet neži
no, kaip su jais verstis. Tokiems žmonėms 
ir įsteigti bankai bei taupomosios kasos.

Ponai neapsukrieji ir tinginiai dėkite sa
vo pinigus! Apsukrus, vikrus naudosis jus 
pinigais ir pelnas bus pusiau! Pelno dalis 
liks tam, kuris padėjo pinigus, kita—tam, 
kurs banką įsteigė, nemaža pelno bus ir 
tam, kas tais pinigais naudosis.

Štai kaip išauga ant darbininko žmogaus 
kupros visa ponų virtinė: vertelgos, šmu- 
gelninkai, tarpininkai, pirkliai, dvarininkai, 
fabrikantai, bankininkai, visi "iš kapitalis
tų gyvenantieji” ir t.t. ir t.t. Visi jie sudaro 
vieną tamprią šeimą, vieną plačią eksploa
tatorių (svetimo darbo plėšikų) klasę. O 
prieš juos stovi daug skaitlingesnė klasė, 
darbininkų ir darbo valstiečių klase.

(Toliau bus)

■štai visų turtingųjų

Maluninko Daina.
Gamtos jiega pažabota— 
Žmogaus proto išgalvota: 
Vanduo veržiasi kietai, 
Sukas ratai milžinai.

Gamtos jiega nepailsta:
Ratai sukas, nesustoja; 
Krumpliai barška, langai bilsta, 
Rugiai, kviečiai tik vaitoja.

Man girnuklis kieto plieno. 
Ratai sukas, dreba sienos; 
Tankiai girnas aš kalu, 
Dieną, naktį—vis malu.

Mano girnos titnaginės, 
Ūžia, šniokščia viesulais; 
Grindįs dunda, aidas pinas. 
Miltai verčias kamuoliais.

Mano rūbai visi balti, 
Tartum butų jie nekalti; 
Rugius, kviečius pitlevoju, 
Miežius kruopom šėtravoju.

Man girnuklis kieto plieno, 
Girnos sukas, dreba sienos; 
Tankiai girnas aš kalu, 
Dieną, naktį—vis malu.

Malimų Gizeliu.
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I
lietuviu laikraščiams ir Klai
pėdos krašto valdžiai per 
igaliotinj P. Budrį.

Pasirašome Baltimorės 
Lietuvių Tarybos valdyba:

Pirm. Antanas Kurelaitis, 
Kast. A. Kilkis, 
I žd. P. Lazauskas. %

LUVRENCE, JLAS6- 
Iš Lietuvių Ukėsų Kliubo 

gyvavimo.
Apie šią organizaciją laik

raščiuose ligi šiol visai ma
žai buvo girdėti. O reikia ži
noti, kad Kliubas yra di
džiausia bepartyviška orga
nizacija šioj kolionijoj. Ja
me yra susispietę lietuviai 

j visokiu pažvalgu ir visi ga- 
,, . . ina draugiškai sugyvena.

in_\\ Kliubas turi nuosavą namą,
rv i • Bollinsikur visas lietuviu judėjimas
Baltnnore, Md. pammė-įran(ia sau vietą. Prie šios 
-..■'.--d metų Lietuvos į opganizav-j jos turėtų prigu- 

•lėti kiekvienas Lavvrence'o 
, lietuvis, nes tai yra vienin-

Kadangi Lietuvos valsty-^Jė organizacija, kurioje

KORESPONDENCIJOS
BALT1M0RE, MD. 

Rezoliucija.
Mes, Baltimorės ir apylin

kių lietuviai, susirinkę vasa
rio 17 d., 
svetainėn. 
St., T ‘ ' 
darni 6-rių 
Nepriklausomybės sukaktu 
ves, išsireiškiame sekamai ;l

Kadangi Lietuvos valsty-^^Jė organizacija, kurioje 

bė tik savo visos tautos p<i- g-ali visu pažvalgu ir isitiki- 
stangonns savo nepriklauso- nimŲ lietuviai sueiti.* Nors 
mybę sukurė ir iki šiai die-Jdabar ir yra pakelta istoii- 
nai ją išlaikė: jmo mokestis, bet atsižvei-

Kadangi dar dideli Lietu-;<rUS j wi 

vos teritorijų plotai tebėra-veik l...________
lenkų banditų, francams pa- pereitą rudeni puikiai išda- 

’............'.............r-j i- - - - - ( keliatą

tai tie 
ikeli doleriai Įstojimo neturi 

]n“^2*,buti kaipo priežastis, dėl kū
liau j i nariai

jmo mokestis,

, kad jau namas 
peik išmokėtas ir svetainė

dedant, okupuoti ir didelė bintą, kas lėšavo 
dalis musų tautos tebėra te-pukstančiu doleriu, 
rorizuojama; !’ ” ’ ’ :

Kadangi f
rizmo valdomoji Tautų Są- rjos negalėtų 
junga pripažino lenkų ban- įstoti, 
ditų ginklui musų sostinę ‘(htų ginklui musų sostinę Pereitame susirinkime, 
Vilnių ir visas užgrobtas že- kuomet nariai išklausė mė
mės imant draug ir milžiniš- tjni raportą ir pasirodė, kad 
kas Bieloviežos girias, ku- Kliubas per pastaruosius 
rias lenku banditai pardayi- metus paaugo kaip finansiš- 
nėja ir leidžia į užsienius oi- kai, taip ir narių skaičium, 
(lėlius Lietuvos turtus; be taį tajx) nutarta, Vad dėl ge
to dar kėsinasi iš Lietuvos resnio narių susipažinimo ir 
suverenumo, atimti vienin- draugiško apkalbėjimo 
tėlį Lietuvos uostą Klaipė- kaip Kliubo, taip ir abelnai 
da.lenkų naudai; visuomeniškų reikalų, su-

Kadangi pilnam Lietuvės draugišką pašikalbe-
krąštų atvadavimui , reika-jĮmą—vakarienę, kuri ir
linga talka gerų Lietuvos įvyks subatoj, kovo 29 d.. 
kaimynų ir visų lietuvių, gĄ -. Visu kliubieėių privalu- 
A-enancių Įvairiuose pašau- inas tokiuose vakarėliuose 
lio kraštuose: todėl— dalyvauti, nes ten mes gale-

Reiškiame kilnius sveiki- sjme arčiau susipažinti vis
lumus Lietuvos liaudžiai, nas su kitu ir aptarti kas 
šauliams, armijai ir Lietu- ’musu kolionijoj-'dabartiniu 
vos vyriausybei už visas ĮaikU yra labiausia reikalin- 
karštas pastangas Lietuvos ga 
nepriklausomybę saugoti, j 
ginti ir pasaulio istorijon' 
amžinai Lietuvos valstybę: 

įbrėžti:
Reiškiame Lietuvos vy-: 

riausybei reikalavimą laiky-t 
t i Lietuvos priešų padėtyj ________________ ___

lenkus ir frantus, iki jų mi-,yijsinujo (brass) darbinini- 
litarės jiegos ir atakos nebus kai. organizuokimės į uniją! 
iš Lietuvos ištrauktos, ir. Po pralaimėjimui didžio- 
Lietuvos žemelė palikta ra- j0 streiko 1920 m., fabrikan- 
mybėje augti, bujoti ir plė- įų pastangomis darbininkų 

totis; : unija N. E. W. Ass’n tapo
Reiškiame gilios ir grau-jpUS*ėtinai apgriauta. Mat 

dingos atminties visiems ko-,jita unija Waterburio*fabri- 
votojams kritusiems kovose kantams buvo peilis po kjak- 
už Lietuvos laisvę;

Reiškiame Lietuvos 
riausybei reikalavimą neuž-jburyje įsigalės, tada ponams 
sileisti lenkų—prancų intri-'fabrikantams bus sunku 
goms, kuriomis norima Ne-'darbininkus išnaudoti. To- 
inuno’ upė suinternacionali-jdel jie ir dėjo krūvas pini- 
zuoti ir sulaužyti Lietuvos, cly kad darbininkų vienybę 
respublikos suverenumą'išardžius ir uniją sugriovus. 
Klaipėdos krašte lenkų nau- Tas jiems dalinai ir pavyko, 

dai;
Reiškiame Lietuvos vy

riausybei reikalavimą jieš _
koti talkos gerų kaimynų njnkų keleriopai su krau-

susirinkime

Vak. Komisija:
Jul. Savinčius. 
V. Komandas.

11 Berkeley St. 
Lavrence, Ma

WATERBURY. CONN.

lu. Jie gerai žinojo, kad jei- 
v-;’lgu darbininkų unija Water-

j Už išleistas krūvas pinigų 
.unijos griovimui kapitalis
tai iščiulpė iš vargšų darbi- 

n.w* v«.— o—-- - su krau
jai numatomuose kraštuose,;jajs. Ret darbininkai ir vėl 
kad gerai konjunktūrai par-'pradeda suprasti, kad jiems 
ėjus galima butų Lietuvos unija yra būtinai reikalinga, 
okupuoti kraštai atvaduoti; užtat jie ir vėl stoja į uniją, 
taipgi jieškoti išmintingos Taip ir reikia. Tik stipriai 
santarvės su Baltiko yalsty- susiorganizavę, mes. darbi- 
bėmis: ant galo jieškoti njnkai. sralėsime iškovoti 

gi 
su S— 
mis;

bėmis: ant galo jieškoti njnkai. sralėsime iškovoti 
stipresniu draugingų ryšiu sau žmoniškesnį gyvenimą, 
su Skandinavijos valstybė-(Taigi, broliai ir sesutės— 
jpis- darbininkai. organizuoki-

Reiškiame gilios užuojau-.jnės!
tos musų kankiniams vien- j England Workers
genčiams Vilnijoje. Suvalki-, Ass’n lietuvių skyrius pen
ioje ir dalyje Gardino rėdy-'gia dideles prakalbas 30 d, 
bu 1r žadame jiems visą Kovo-March. 7:30 vai. vaka- 
mums galimą moralę ir me- re, po numeriu J.03 Green 
dziaginę paramą; taipgi 

reiškiame broliškus sveikini
mus Klaipėdos Klasto bro

liams uz jų energingą &py it- 
mast prieš lenkų—ii>»ncŲ

» numeriu 103 Green 
St.. VVaterburv, Conn. Bus 

kalbama temoje; ”Kokią ro
lę lošia unijos darbininkų 
kovose su išnaudotojais.” 

Tema vra žingeidi todėl

kiekvieno mėnesio, po nume
riu 775 Bank St.

Unijos Koresp.

JOHNSTON CITY, ILL. , 
Bedarbė.

Naujienos blogos, visoj 
Johnstono apielinkėj daug 
mainų užsidarė, kitos dirba 
po 2 dienas; žmonių daugy-1 
bė be darbo, o ten kur biskį

i ir dirba, tai pragyvenimasj 
sunkus. Apart mainų kito-
kių darbų nėra. Pavieniai 
išvažinėja, bet su šeimyno
mis tai tikras vargas. Kai- 
kurie turi užsigyvenę šit ki
tokį namą, tiems da blogiau: 
parduot negal, nes nieks ne
perka, palikt visą savo už
darbį—gaila. Kapitalistai 
mainas uždarė ir jiems ne- 
įupi ar tie bedarbiai turi ką 
jiavalgyt, ar badauja.

i

I

>

1 ajiessoin pi iru ir Juzetos Jum.- q * ■ t* » į ■ ** ■
šauskų ir jų dukterų, jie paeina i. •» 11A L»M V IIVIA I • 
Medsėdžių kaimo, Rivuvos. M;do::-.- 
kita.- patys atsišaukti uroa kas žinot, 
malonėkit pranešti. Tėvai ir >eservs

SAULAVICIAI .15)1
Palanga. Ronžės gatv, Lithuaniu. ’

Kauno-Virbaliaus linijos ! 
tarnautojams algas išmokė
ti. tai rado jį vagone abru-i 

sais prie sienos prikaitą, o; 
pinigai atimti. Tą poną pa-!

,sodino kalėjiman ir dabar; 
tardo, nes mano, kad jis bu-i 
vo su plėšikais susitaręs. ; t .

Jonas Gizcvičius. Saldžia dabar pradėjo;pai.eil...!..’.;ni„ 3^.^^ k/.k?ie!.a‘ 
‘ ‘ J. BALNA1TLS.

117—Gth A ve, N. E.
M inneapoli Minti.

APS1 VEDIMAI
Pajieškau apsivedimui niergii 
rpe 20 ir 25 metų. Su pumų la..- 

prisiųsii paveiksią.

REIKALINGI AGENTAI
Su musų firmos pionoziciją Tatn.-tg 

pešvęsdamas pora valandų kas vaka
ras galėsi padaryti pelno nuo 35 iki 
75 d<>l. j sąvaitę. Rašyk tuojaus. (1-1)

<>ll. EEi'ECT PORTRAIT CO. 
25—‘,rd Avė, Ne» York. N. Y.

Žinunai Cigarų
Kaipo supratl.vvi \yrai, užtai ru

ko Naujokų Cigarus, kad pačių bro
li. Jono ir Petro Naujokų yra suma

niai padaryti iš geriausio Havanos 
tabako, gražiai dega, malonus rūkyt 
ir duma< puikiai kvepia. Broliai lietu
viai. kurie dar tų cigarų nežinot, tad 
visur lietuviškose užeigose. Restora
nuose. K kubuose. Cigarų štureliuose ir 
draugysčių Salėse reikalaukite ir ru- 
kvkte po vardu:

JONO—JOHN’S CIGARS
ĮarbuPetro Naujoko po 19 centų vitfa-;- 
1 ra, o rūkant džiaugsitės, kad rukai 
gerą cigarą. Vytauto po 15 centų di. 
dėsni. Imant baksais atsieina daug 
pigiau. Cigarus išsiunčia per pa.št$ 
i kitus miestus privatiškai ir biznie- 
riains. Reikalaukit prekių surašo ad- 

suojant:
Naujokų Cigar Faclory 

231 Division Avė.* 
Brooklyn, N. Y.

Verta parvmt brolius lietuvius, jų 
garai labai g“i’i- Agentai visuose 

miestuose galį uždirbti extr* p.uięų 
Parduodant savo miesto biznieriams.

(15#

P(X AHO^TAS. ILL. 
Rado negyvą Antaną 

Butkeli.
5 kovo atrado prie antrų 

namų, vien tik apatinėse 
drapanose, Antaną Butkeli. 
Velionis turėjo ženklus gal
voj, kas aiškiai liudyja. kad 
buvo su kuo nors smarkiai 
suduota. Bęt nieko netyri
nėjant ant rytojaus buvo 
palaidotas. Sakoma, kad jis 
rengėsi kur tai važiuot. Jo
kių giminių čionai Butkelis 
neturėjo. Jis paėjo iš Vilka
viškio parapijos, Biliūnų ar 
Rausėnų kaimo, buvo pamo
kytas vyras. Kalbama, kad 
jis turėjo brolį ir švogeri 
Kanadoje. Kas nori apie jį 
platesnių žinių, lai kreipiasi 
šiuo adresui

Tarnas Kreivėnas 
P. 0. Box 23, Pocahontas, Iii

Kas mums rašoma.
Nusigando kunigų darbų.
J. M. Vaselis iŠ Wi$conęi- 

no mums rašo:
■’Prisiųskit man savo 

kn.Vgų katalogą, nes noriu 
pasirinkti gero skaitymo. 
Maldaknygėmis senas Vąše
lis neužsiima. O kitą syk ir 
aš buvau 
katalikas.
žiavau ant Filipinų Salos ir 
pamačiau, ką tenai kunigai 
per 30) metų viešpatauda
mi padarė, tai nusigandau 
jų darbų ir nusitvėręs už 
galvos tariau sau: Tai tokie 
vaisiai kunigų viešpatavi
mo! Žmonės vaikščioja nuo
gi ir neturi namų, o bažny
čios stovi paauksuotais bok
štais, kunigai nusipenėję 
savo pilvų nepaneša ir gy
vena paiociuose kaip kokie 
karaliai. Ir nuo to laiko aš 
pradėjau nuo tų žmonių 
mulkintojų ir išnaudotojų 
šalintis. Aš pradėjau skai
tyt 'Vienybę Lietuvninkų.’ 
‘Lietuvą,’ o dabar esu 'Ke
leivio’ skaitytojas, nes per
sitikrinau, kad jis yra ge- 
riausis ir teisingiausis laik
raštis.”

dievobaimingas
Bet kaip nuva-

Laiškas iš Lietuvos.
Vienas ''Keleivio” skaity

tojas iš Union City, Conn, 
prisiuntė mums šitokį laiš
ką nuo savo namiškių iš 
Lietuvos:

”Mes skaitėm 'Keleivy.’ 
kad Lietuvoje šaulius pa
leidžia, bet paskui vienas 
amerikonas užginčijo tą ži
nią, tvirtindamas, kad šau
lių nepaleidžia. Bet tas 
amerikonas nieko nežino. 
'Keleivis' rašė teisybę. Ma- 
riampolėje buvo šaulių bū
rys, tai visus jau paleido ir 
arklius išpardavė: liko tik 
vienas skyriaus vadas, ku
ris nieko neveikia, tik algą 
ima. Tai tiek apie šaulius.

''Dabar apie musų vargus. 
Prie darbo mums jau šeštą 
savaite nemoka algų. Litų 
nesą. Viena poną pas mus 
apiplėšė Jis v*>žėsi pinigu

naikinti pas mus privatines 
‘degtinės pilstituves, nes val
džia paėmė degtinės bizni į 
savo rankas ir išleidžia val
stybinę degtine. Traktierš- 
čikai dėlto turi daug nuos
tolių: bet žmonės sako, ge
riau gerti valstybinę degt'- 
nę. negu Nemuno vandeni, 
nes privatinė degtinė buda- 

I ve tikras vanduo.”

KENOSHA. UIS. 
Lietuvių žiniai.

Jeigu kurie nori užsirašyti 
"Keleivi” ar šiaip kokių nors in
formacijų apie apgarsinimus, 
arba knygų kainas, klauskite 
pas musų generali agentą, o jis 

.paaiškins jums ant vietos. 
!adresas yra sekantis:

J. ELIJOŠIUS
561 Garden St, Kenosha, Wis-

Jo
(-)

PAJIEŠKOJIMAI

i

Pajieškau švogeri" Jono Ragei ?, 
kuris pirmiau gvveno New Britą. 
Conn.. vėiiaus, kaip girdėjau, is> >> 
žiavo i Springfivšd.-.Mass. Jis paei-h 
iš Suvalkų rčdybos; Seinų apsk, Lei- 
pu:rą valsčiaus. Sankonių katro. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

PETRAS DGBRUKAS 
kiiii '.'■'•udlanc' St, Hartfvrd, Conr.

Pajieskau draugo Pctn> Dri«-dz: •. 
’ uris vė’iau'Iu klikų gyveno 3112 Mf>- 
ha.vk St.. I-'ort 'Jądison, lov.a. bet d <- 
bar retinau kur. Malonėkit, drau; '. 
-.Įsišaukti arba žinanti praneškite, u ; 

busiu dėkingas.
E. K. .BASAI :1S

P. O. Box 1S7. Lincoin. N. Ii.

Paiie.-ka’i puseserės Magdės Piii.»- 
niukč-. girdėjau, kad ii Amerikoj g -- 
vc-. a Scranton. P::. Meldžiu atsišauk
ti. MAIKE PŪRAS

Box 481. Rumford, Me.

I'ajie.- 
ba naš! 
aš esu

amatininka.—kah i.- 
suteik.-iu

l.au aprivedi-.iui vaikino ar- 
<>, ne>en •.-•įio kaip 13 metų, 
rašlė. turiu prapertę vertė* 
Geistina, kau vaikinas butų 

Platesnes žinias 
per laišką. Malonėsit pri

siųsti ir paveikslą, kuri pa-’eikalavi.s 
g i-ązisiu.

MRS ! . M VNKL’S
255 Broadiviy. So. Boston, Ma.-s.

pajie.-' au apsivedimui merginos ar
ba našlės. Nuo 20 iki 24 metų, kuri 
my iėt’i dorą šein’yniš'.ta gyvenimą ar- 
. < aukite. Aš esą amai i t. i n Kas ir ne- 
girtuoklis. Turtinga arba biedna vis- 
t>ek. š;:2 tik suprastų savo gyveninio 
iciksius. Meldžiu rašyti ir paveitcsla 
prisiųsti.

E N
:>5 8< ’

LS L. KRIALC1US 
es St, Brooklyn, N. Y.

Paj: 
nuo 1 
Aš esu 
y; Kantas 
ni.m sus

u apsivedimui merginos
i 30 metų, laisvą paži-irų. 

' melų, (gulus vaikinas, mu- 
. Kuri norėtų arčiau -u ma- 
Inažinti, malonės pi įsiusti pa

veikslą, kuri ant pmeikalavinio su- 
g ažinsiti. JONAS RAMONAS 

Box 115. Oriem. Iii.

Pajieškau apsivedimui 
nuo D* iki 25 metu. aš esu 
Mrig-r-.s. kurios nori arčia 
kinti malonės parašyt 
•rali našaukti ant telefono, 
ty 5127, klaust Mr. '.ViliiartįšL

merginos, 
metų, 

u svsipa- 
laiška. iš a; ti 

Univ’er-ii- 
•ei iu'1 »i »» iii auto* *

A. P. IV; 22 Dunster St, 
Cambriage, Mass.

Pajieškau gyvenimui draugės, mer
ginos arba našles, protingos, sveikos, 
myiinč'os dora ir santaiką. šciniyms 
k-.me gyvenime. neseiie.vuš kaip 30 
metų, nemažesnės kaiti \ vedų. A 
esu moky tus vyras ir moku gerą 
amatą. Kuriai 'mtsibodz vargas ir 
u< ri ant teisybės gauti gera vyrą, 
malonėsite atsišaukti.

TON Y STONIS
P. O. Geii. Delivery. D-troit, M:ch.

GERIAUSI LABKAI.
Su gražiom dainom pas tėvus, mo

tiną. brolius, seseris, merginas, vai
kinus ir t.t. Extia dėl Velykų laiškų 
ir gražių postkarėių. Kaina vienoda. 
Prisiųskit 25 centus pašto stampomis, 
gausit 12 laiškų. Už $1.00 6 tuzinui 
laiškų. Adresuokit. (14)

ŽEMAIČIO SPAUDA
2.;.J N. Clarion St, Philadelphia. Pa.

I
I

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

Tris Dievu Sunaj: tris Panelės Ši.'*, 1 Ti • C V • I
Dievų Motinos. Kiekvienas Dievas AtrASK 1 cltS m3V0 
giriasi, kati jis visą svietą, dangti ir *
žemę sutvėrė ir patsai save pasidarė; 
iš niekų. Kaina ..................................... 25c.’
PASIKALBĖJIMAS VELNIO SU

DIEt U.
Knyga su 15-ka šventraščio pa

veikslų; paveikslai via labai įdonrąs. 
Knyga 5x8, 3’2 pus<.......................... '. .25c.

BIBLIJA RIEŠUČIO KEVALE.
Knyga sa 3<-niais paveikslais šven

to rasto Biblijos. Taipgi 10-šiint pa
veiksiu Dievo patrijarkų-draugii. 
Knyga 5x8, 85 pusi, kaina ............. ->bc.
5 egz. duodasi už Sl.tK). šita kaina 
tik ant trumpo laiko. Persiuntimo lė
šas aš apmokėsiu. Pinigus siuskit 
per Money Oorder arba Anterican 
Express. (-)

Skaityk Naują Knygą 

SLAPTYBĖS BURTININKŲ IR 
RAGANIŲ.

Šitoje K n y * 
C oje yra:

K. RL1KLS
42 Maujer St, Brooklyn, New York.

Naujiena Visiems!
SANA-PED REIŠKIA SVEIKOS 

Koięs.
tas kojas.Jeigu turite «kĄuiB»iA4as 

Jeigu turite 'riJuiMĮ -koju.
Jei jusu kojos pailsta

Vartyme SANA-PED.
Jei turi’,e^A>žČ)-4ntas kojas, 
įėi turite' L lėtas kojas. 
Jei ju«ą--kojos prakaituoja per 
C SANA-PED prašalina. 
iyANA-PED prašalina ištiionay 
k degimą Kojų.
Pu vartojimo S A N\\-PER*-įgalimu-..; ' 
Nešioti mažesnius čečrtyktts.- . < 
SANA-I’ED yra susidedanti druska 

Išmirksta vandenyje.
SANA-PED duoda palengvinimą ko

joms.
Atgaivina nuo visokių skaudulių. 
Apsieisite gerai su kojomis, ^laleng- 

vins jusu gyvenimą.
BONKUTĖ 50c.

Per paštą 55c, Gaunama pas:
J. PELAMS

258 N. I3th St, Philadelphia.

< .C ‘ -J*' 2 -.

•U
. '•■•/M ■

rymo jvclrlų 
burtų- mooų; 
Flirtą c i > a ; 
Mum i r 11 i v 
UiUui; Tai
ty U*a kacttj 
metimo: Syi-
rititmaaiKaiy 
U»eriaU Ai
tvarą, kuria 
neitų naudą 
ir pinirus; 
Pinigų iive- 
dimaa; Kai* 
prisivi lieti 
‘merginą, ar- 
ba merginai 
vaikiną; Pa- 
gelba geleži
nė* žolė* at
rakinu viso
kia* spyna*, 
ir daug j'ai
rių receptų- 
pamokiniraų\ 
telpa. Todėl 
Rita K<>y<Ą 
berta -tuKtr 

«lofc> 
rių. bet miej 
parduodanie. 

su pd.-!ah'.i- 
mu, UŽ $1 
TIKTAI* 
Dė k dolerį

laitkan. aiškiai parašyk savo «<lre»ą ir 
adresuok:

LIET. ATBURIMO BENDRIJA
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO. ILL

ii už-

h i

iii
I-V. j

• • .T-y

(16 r

Pa.

i

Pajieškau apsivedimui ūkininkės 
ffarmerkos) meiginos arba natiės. 
::W 20 iki 26 metų amžiaus, katra 
turėtų savo farma. Kuriai vra reika
linga.' toks ap.-ivedimas ir reikalin
ga. geras gaspadvrius ir geras darbi
ninkas ant farmos. tai meldžiu su.'i- 
lušinčti su manim iai.-kais A. S. B.

828 W. Slst St, Chicago, 111.

1
I
I«
I
I
3

I
I
I&
I
3 
I 

t
I

1
a

I
1

REIKALINGI DARBININKAI
Prie furnio darbų, darymui alumine.
Nuolatinis darbas, nėra jokių nesusipratimų su darbinin
kais.
S valandos darbo. 56 valandos į sąvaitę.
50c. į valandą ir bonus.
Vyrai
Geras
Ateik

Iš Spaudos
KNYGA

arba

SVETIMOTERYSTE
Lž scenos

Parašė A. Puida

Anta
v;

Pajieškau Domininko ir 
, ir Jono Jasiuno. Jūžintų 
kaimo. Rokiškio ap.-k.

JOS YASIUNAS 
Box 16. SanJbioo!:. N. J.

ŽitikeSv 
Lukšiu

no 
„ i

I

I

Veronikos .ta
po vyrui Gir.iotienės. taip, i 

Antano Adotnaici’:. 
gvveno visi po r 

.. W. Putlman, I.'. 
u atsišaukti ari.a 

prašau nūn 
(Ii)

Pajieskau sesei s 
raitytės . _
■.re1:'' Jono ir 
šeši ni^tai atgal 
n* : iu 2a2(* W .'ii, St. 
1u->s pr.iiu.- meldž; 
:ir.ančii:s kur jie gyve 
irancsti. už ka busiu dėkinga.

FRANK ADOMAITIS
21 E. lsH.li S ■ Bavonne. N\ J.

Pajieškau aos>’vedimui merginos 
:;iba našles nu-' 16 iki 28 metu. tx 
skirtumo tikėjimo. Geistina, kad mo
kėtu angliškai kalbėti ir rašyt. As 
esu vaikinas 2S metu, amato karpen- 
teris. Kuri i orėtu arčiau su manim 
susipažinti, malonės prisiųsti paveiks
lą, kuri sugražinsiu parCza aiu-.'1 < i

' GEO. J. MARCJNKA 
i*. O. Ros 177, Bristol, Conn.

turi būt geros sveikatos, tarpe 20 ir 45 mėty 
hurdas su jusu tautiečiais.
arba rašyk

ALI MINLM COMPANY OF AMERICA 
Massena, St. LauTence Co.. N. Y.

l’ajiess:-J sav. brolio Juozo Max- 
;io. kuris pasidmx:a-. o kaipo Geor • 
dosko. Turiu p-ie jo labai švarkų 
reNai;'. todėl meblžiu atsišaukti r r- 
xi jei kas apie iį žinot praneši! t 
iuo adresu: fONY .'lOSKO

!5;>x 21-5. Oukiieid, N. Y. ii; >

Aš. Marijona Kaselytė—Pažiricr.5, 
o,-..-ieškau brolio -Jono Kaselio. Kau .o 
,-ėd, Veliuonos paran.. Raudone:.ų 
mimo.

įpie ji ži

Veliuonos
Jau 12 metų kaip išvažiavę į

m. Meldžiu atsišaukti arba k?... 
ino, teiksis pranešti. (!!• 

MARIJONA PAŽIRIENĖ 
Jamcs St, New Havc:», Conn.

Pajieškau pusbrolio Aleksandro 
Bernoto, kuris gyvena Eiizabclh, N'. 
J luriu prie jo s' arbu rei«ai;', ibb 

A LĖKS. PEF,NOTAS
j 1! Ropely P ., Eliza’octh. N. J.

Pajieškau nu-brolio Simono Bur - 
\ ih iau- r< d, I raką ansk, Rodiši-.i- 
narap, Kb-mičiii kaimo; pirmiau gy 
vcr.” Niv-’ Yorke. dairi:- nežinau ku- 
Malonės atsišaukti arba kas apie j 
juo teikeis pranešt, nes turiu svari,-.: 
reikalu iš Lietuvos. (ui

PETRUSf: BRUNDIENe
!'! 18 Cardoni Avė, Detroit, Mich.

7

l’aiiešk iu brolio Jokūbo Steponą ••- 
čiaus. s'-'iai gyvc:<> Rumforj. 
Vie.. taipgi Mišo tlradzcvičiau.s. r 
Kazimiero Gerbutavičiaus, jie gyve- <> 
Linv.'ln, N. H. Turiu svarbų reika i. 
Lai palis atsišaukia, aiua kas ap n 
juos zin". malonė' pranešti. (14 I 

JONAS S' i-.l’ONAVhJUS
I.uther Avė, Cleveland. Ohi-

Pajieškau Jurgio Žilinsko, pirmiau 
gyveno :l,.m!-l!Mx metuos*-> 

J ark Plaee, Pa. Jisai paeina iš Va i- 
jis.kio. Grinkiškio pašto. Kėdainių ap
skrities. 23 metai 
Kas ar>'c >; žinote, n"
J ai b: 
bu

5ai

,n:c
23 metai kaip i.- Lietuvos, 
j anote. malonėkite praneš- 

pažs lai ut-išaukia, vra svar- 
r.las. W. A. ŽILINSKl i

/ ’ ’ I rn •» » II i i «Į(>i < ■ 1 4 '

t Pajieškau gyvenimui draugės, ta r 
pc :;ū ir ;5 metu. Ik- skirtumo tikeji 
mo. A: esu farmerys. Meldžiu ra 
šyti. atsakymą duosiu kiekvienai.

.1. U. Sinanitrani (15
Atriol Roa<! Bos J la. • 

Tempicton. .Mass.

Pajieškau apsivedimui mergiųos 
arba našlės, nesenesnes 10 metų 
esu vaikinas 35 metų, laisvas 
rai užsilaikant:.-. Su pirmu 
meldžiu piisiusti paveiksi;..

A. MESAVKIA 
\V. 22nd St.. New York

Aš 
ir ge- 
laisku

227 City

PARDAVIMAI
PARSIDUODA l lhKO MAHOGA- 

NY CONSOLE YICTROLA > 
puikiausiu rvkor'lŲ. viskas už $■•>. 
Pereitą rudeni kainavo beveik S2*'O. 
1 abar vra storiėiui So. Bostone. Ra
šykit: ’ DORA IIUN’1.

202 Ua.shinRlon St.. Lynn. Mass.

PARSIDUODA PEKARNĖ. "eroj 
vietoj. 1W“ M ashingt.an St..

X<>r*ood. Mass.

PARSIDUODA BUCERNĖ IK 
GROSERNĖ.

Geriausioj biznio vietoj; biznis da
romas cash iš visokių tautą, pracina- 

:aiiuia pirkt pigiai. K is 
Jus. tavora skaitysim <>!- 

sėlio kaina. Priežastį pardiviinc pa
aiškinsiu pirkėjui. 8. U. .. llD
682 No- Main St.. Brockl-m. Mass.

ma vieta; 
pirks forni*

Chimi Opi u m dienose

Prasižengimas prieš šešti 
prisakymą

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

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

|'\KSIDUOD\ DVI KRAI TI VĖS 
—GROSERNĖ IR BUCERNĖ.

Mes parduosime labai pigiai, nes 
norime važiuoti į savo vvvnę. 1 asi- 
naudokite nro-.m. \l GI ST BĮ '• AS 

122,z» Union St.. Lorence. Mass.

EOTOGRAEU Ai IDAI.
Pajieškau piri 

ja. Prarėk !ami 
meili npvvar'a ,r

A. I
’!<>< -11

f

ifl»> . u<j
renčia, 

kainą. H*' į t určiaus iiam

KAINA $2.50.
IŠLEIDO

INTERNATIONAL PUBLiSN. 
COMPAKY

77 E. SEVENTH ST„ 
CHICAGO, ILL. 

ueibaiauKite .Husų Kaialiogo.



VARDAS

MIESTAS

VALSTIJA -
Gatvė ar 
R. F. D. —-r

i: i v r s

žmonos
>u

l

i.

J!

visai

■

MELDŽIUAš ŠIO

H jv jauuv.-jttv- , TYI ■
kus. Ypač lojo kaip pušantJ.Pienas jau gatavas ir.

Be pinigu pirko.
i r

n

*

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^

*70.

pa-
100

ši žmonės 
:is sąlygas ?

Į 

j

I

Gerai atsikirto.
Vienas faraierys atsivarė 

miestan darbini savo jauti 
parduoti. Jo galvijas išrodė 
nelabai gražiai. Jis buvo 
dideliu kaulų, kurie kyšojo 
kaip malku galai. Prie to 
jis turėjo tik vieną aki. Vie
nas ragas jo buvo ilgas ir

KM®
Bsr_-. NevY

•I1
iš ku:

• eina i ju 
ciKiC*

Skaityk šiluos straipsnius l.as savai
tę ir pasidėk ateičiai.

pinigai užmokėti, bet taikos 
vis da nėra ir žmonės kalba, 
kad jos ilgai da nebus.

Ir juokingas žmogus, tas 
Mister Bok! Karas karui

vyrams 
reikėjo per 
šiam tikslui

Pigus pirkinys.
Laikrodžių parduotuvėn

—Kiek šis kamuoja?
—šis pigesnis, bus dvide- 

ręs, eina pro duris. Tarnas šimts penki doleriai, 
ji paveja ir sako: .... I

—Užmiršot užmokėt!
—Už ką?—-nusisteba ke

leivis.
—Už limonado bonką. 
—Už ją alaus bonką paė

mėt •
—Tai 

mokėti, 
neužmokėjot

------------------ ------- -----------------------------
TIOC TOm oivi/NeS nliv »>• inu *\r» •

sirengęs buvo bonką atkim-j 
šti, bet keleivis sumano kit j 
ką išgerti.

—Duokit man verčiau Ii- r.iokit. 
monado.

—Prašau. Mums vistiek.
Jų kaina tokia pat.—atsakė 
tarnas, ir alų nunešęs, atne- laikrodžio, 
šė limonado.

Keleivis, limonadą išgė-

cij-J kreipkitės pilė tilo 
vietinio agento arba j
HCLLAND AMERICAN
89 Statė Street. Eoston,

—Tiesa, jis man geriau 
patinka. Suvyniokit

Pirkėjas moka 25 dol. ima 
laikrodi ir eina prie durų, 
bet paskui vėl grįžta.

—Ne, aš kitaip sumaniau, 
nusprendžiu pirkti auksini 

už alų už- iaikrodi.
ir ū± ahi —Kaip sau norite. Liep

sit suvynioti?

/ • . 1 
\ o.

A. Chapman is Michigan sako: 
užimąs visai pra-

I
I

K alkio Vanduo, 
pagaminto kalkuvo van

I

t
Į linini, gautumei sky 
j šilta, perleisk
1 sink. Tą košelę 
kas galės

plaukų, o kitas buvo visai 
nuplikęs. Susirinkę 'miesto 
lojikai pradėjo daryti iš to 
farmerio ir jo jaučio juo-

Jis pradėjo 
a, bet paskui 

i kitą 
rašvtis

abiem i 
teismo

I

ir nemiega, 
i.-ait tai jo mai- 

. uris kelta tas
Nėra reikalo skubintis.
Mokytojas:—Jonuk, nea- 

lėliok to rytojui, ką šian- 
•?n gali padalyti. Atsi- 
■nk, kad rytojus niekad 

. ateina.
Vincukas:—Jei šitaip, tai 

itndien niekad nepraeini 
r ne taip?

■i; -. - ■■

as
abeliuii 
moterimis: 
pavartočiau 
franeuzu — 
jos, vokiečių 
nės komandai 
nio reikalams, 

į norėčiau ką nor 
jkeliot. tai 

it.su kalba.

/:i:rtl tn.i- 
l.’iriia.; šv.i<i'>v 
.» .s.. Ru<;.\ t* 

'.oaris. ššoierin 
i ..i pa 
.š:.i I; r.ai 
•: ..r.ė I T 
j1"’ lioiir-.
ur.iu a

LJ» .p’r, : ? *11 
įčyti.

Kartą keleivis užėjo smuk- j kėjas

lėn alaus bonką išgerti. Tar-liau, apsistoja išsirinkęs į1 • 
nas jam atnešė alų ir jau pa-! dailu ir brangų laikrodi.

—Kiek kainuoja?
—Penkiosdešimts dolerių
—Gerai, aš imu jį. Suvy*

plukti, kada jis ji tvėrė?’*’ (pabaigti lėšavo trilionus do- 
”Ne?’ atšovė ’ perpykęs krių, o jis norėtų taiką — 

farmerys, „plaukų Dievui saub'je padaryti už 
nepriti’uko, bet jie buvo ru- tūkstančių ’ 

di. tai jis nenorėjo daug to-: 

kios biauiybės ant doro gy
vulio dėti."

! Pirkėjas rengiasi mokėti,1 
bet staiga jo žvilgsnys puo
la ant dailaus sidabrinio

; S-

dytas vienas rudagalvis, 
"Ei, kodėl jo vienas šonas 

plikas? Gal jis tik ant vie
nos pusės miega?’
• .”0 gal Dievui pritruko

c> ■

P<A

i.'uoti Kitu-, Ma: 
Vpel^ino Sunką. 

Nežiūrint kokiu nicr. j peni. 
v:ę.*iaj:i kūdikiui reikia anot

»iekad nėra gana. Jai vis iį <hu- kitų valgiu ir apt-r-m 
duok ir duok.' Ir šiandien ji S^inS: ‘ rel ": :vr ti^ 
t .anes prašė dvieju doleriu.i. ’p*-’*'1*** «iaka.—Kūdikiui s< 
tyki jj manęs prašė net sep- šu-ikšt:-:; „erkušt;. J > 
iyniu doleriu. Pereita są- » •- •-ji* kiekiu vi.;-
vaitę jai reikėjo penkių. Si ,::u. i^^išLai didink \iei.i iki 
:vta ji vėl ateini’ pas mane cc'-di ^taiii-žtą . pusės ai 
• ‘ ‘i j j -'A x lr.<s. ta.- uavimas galinu; tesu iki • sako, duok oO centu. Nuo- j-u valkti ir kiuriu 
kitos pinigu-pinigu-ninigu!”,

• •• i k į • w • ! .AT tZirtr*Ką gi JI daro SU tais pi-, kanka penki 
i lgais?” jiaklausiau aš jo. r.en<

, - į ”0 ka aš galiu žinot!” at ‘
ant galo užmauta misinginė Lakė Skupas. "Aš jos nie 
grandis, o kitas buvo nu-ii^.j to neklausiu, nesąs nie* 
laužtas, v ienas jo sonas bu- ifcad jai pinigu neduodu.” 
vo apžėlęs kupstais rudu

’ ’ • visai!

Sunkus klausimas.
Skupas visuomet skųsda- 

' *si ant savo pačios. Vieną' 
• ai tą jis atėjo pas mane ir 
Suko: ”Mano boba, tai taip;

tip tas kiauras maišas. Jai

Ar bus taika?
Amerikonas Bok paskyrė 

£100,000 už geriausi taikos tu* jav

DĖL APRŪPINIMO

—Bet aš alaus negėriau, 
’i limsta nunešėt neatkimštą 

• !•- nką. — nesi baugindamas 
įsako keleivis, palikdamas 
rną prie durų bemąstantį: 
aip via atsitiko?

Gadina universitete
Anot kauniškės 'Lietu-, 

vos,” Kauno universitete" 
esanti didelė netvarka. 
Kambariai maži, oras troš
kus, ir prie to da patis stu- ■ 
dentai jį gadina. Vienoj ' 
auditorijoj kadaise sėdėda
vę tiktai 25 studentai, o da
bar lekcijų klausyti susiren
ka į 100 žmonių, ir jie išsėdį: 
tenai po pusatni os valandos 
be pertraukos.

Žinoma, kad tokia tvarka, = 
tai ne tvarka. Jei į pusant
ros valandos kiekvienas tik. 
po sykį sugadins orą. ir tai’ 
jau bus pusėtina betvarke: 
o jei katras- padarys tokią 
svinstva du-tris karius, tai 
atmosfera bus jau 
Įtempta...

Senas paprotys da neišnyko
—Man rodos, kad fundi- 

nimo paprotys jau išeina iš 
mados—pastebėjo anądien 
raudonanosis Slyvas senam' 
savo frentui, kuris seniausp 
turėjo saliuną, o dabar varo 
munšainą.

—Xe visai—sako munšai- 
neris.—Man rodos, kad tas 
paprotys dabar da daugiau 
madoj; seniaus, kada žmo
gus nusipirkdavo paintę 
snapso, tai visų pirma jis 
pats atsigėru.a\ o, o dabar, 
kada nusiperka munšaino, 
tai pirma nori vis kam nors 
kitam užfundyti.

—Prašau, 
kainuoja ? 

Į —Taip.

—Dvidešimts penkis aš 
jums daviau?

1 —Taip. Iš jūsų dar dvide

šimts pelikių teikia.
—Vietoje reikiamų dole

rių paimkite šį sidabrini 
laikrodi, nes aš jį pas ju 
už 25 dolerius pirkau.

Į I.'E i t V \

AMERIKOS LAIVAIS

Neištikimos

Kartą trims 
r o žmonomis 
ę persikelti.
galėjo pasinaudot* viena 

Utimi, kurioje gali tilpti 
t du žmonės. Dalykas da- 
<i tuo painesnis, kad nei I 
?nas vyras nenorėjo savo 
•tonos palikti prie kitų vv- 
. Kokiu hu.iu i 

išpildė kalba- atsakymas buvo toks 
j viena kalba turi 
ypatybių, ir geriausiu, 
liktai vienoj .srityje: 
jei rnan reiktų daryti 
rinkimą, tai ispanų 

pasirinkčiau meilei 
pasikalbėjimui 

itaių kalbą

Ištyrimas reikalingas 
daiktas.

Vienas airys turėjo teis- 
i e pasirašyti. 
; i dešine ranka 
; ermainė plunksną 
tinką ir pabaigė 
: u. kairiaja.

"0, tu gali rašyti 
mkom.” pastebėjo 
uštininkas.
"Taip, tamstos mylista.”i 
sakė airys. '’Kižomet aš 

uvau mažas vaikas, tai ma- 
) tėvas. Dieve duok jam 

'■ mgų, visuomet sakydavo: į 
'et. mokinkis karpyt nagus ’ 

; liriaja ranka, nes de:inės 
. -.rtais gali netekti.”

Kam kuri kalba geriau 
tinka.

Vienas rašytojas buvo 
kį paklaustas, kuri ka 

persikėlė ja ui geriausia patinka. -I o 
>: Kiek- 

savotiškų 
tinka > 
t odeli 
pasi

kalbą 
ir 
su!

..._v ____ aš!
prie muzikos.

j rie diplomati-i 
— kariuome-i 
anglų — biz- 
o jei supykę.-j 

rs gerai Iš-i 
geriausia butų'

>Į4 •

Platų. - 
K«»re -it;

it

ams i.'ijfinanj.. 
causite pis viet •

Kūdikis 
t nakty verkia, yra 
neri:
gali
StuS.
Lud.i

Tč:J;u> atvejais tu- 
rcijTiele varto* Ber- 
ek r. Eagie .

kuris išauk- 
<s> (Kuisiau drūtų ir 

c*, ei v u vyru bti mc- 
it’ą negu visi kiti 
' .’ B' iu maistai krū
va sudėti.

l!r>.*Kjwąv, New York
Slate Si.. Jkisloa, MaA».

Operaturs fer
C .lite ! Stales Saipping Board

LLOYD
1.AIVAKORT5S 

į ir iš visų dalių 
LIETU VOS

BREMENĄ
Ant naujų puikių laivų

MCNCIiEN—STl i l’G \RT— 
t oLl MBl S 

irba ant kitų vienos klesos lai
vų. Kabai pagerinta trečia kle- 
sa, su uždarytais kambarėliais 
dėl 2 ir 4 ypatų.
IŠPLAUKIA KAS SAVAITE 
Autorizuota Linija drl Imig
rantų per Lietuvos Valdžia. 
Reikalaudami laivakorčių sr 
informacijų kreipkitės prie vie
tom agentu ai bu į

NOKTU GERMAN l.LOYD 
192 V.'asliington St..

lii.ston. Mass.

CUNARD
AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES Į AMERIKĄ?

Lietuvos kvota jau yra pa-i- 
b&igus, liet dalint* laikas prisi
rengti prie naujos kvotos, kuri 
prasidės liepos 1 d., 1921 m.

šiuš i ofisas Kaune pagelbsti 
itga-.i; paspirtus, vizas ir pri- 
renr’a juos »uojauc' kelionėn.

N ra reikalo b ukti tiems. Lu
ti;1 i.ni Cunard tikietus. Mus 
laivai išplaukia iš Eurorios kiek
vieną sąvaitę.

Cunard tikietai yra geri dėl 
keleivio an* AQl i l'ANIA. BE- 
RENGAR1A ir MlURETANIA 
Greičinusis jūrių patarnavimas 
pasaulyje.

l*el informacijų 
prie mus vietinio 
prie mesti ofiso.
Cunard Line 

UK Statė St..
lieston. Mim. A

■\XW\V\\V.XV\yXWA\XW
Z' 4

kreipkitės 
agento ar

IRI. M Pi ALSIAS KELIAS J
LIETUVA

Laivai išplaukia kas savaitė. 
Geriausi musų iaivai 

"Resolute". "Reliance”, 
”Albert Ballin”. ’ Jleutschland” 
veža I. II ir III klesų pasnžie- 

5. Taipgi populeriai laivai 
Mount Clay”. ”CleveIand”, 
*'W«.tphalia“. ”Rknsa'* ir 

” i'huringia”.
1 N1TE1) I..ER1CAN LINES 

J( !J."S RO1TENBERG.
250 Haiiuver St-. Btųiton. Masa. 

arba pas kitus agentus.

V JOlKTd'C’JVlCt ttllti M
HAEBbRGM<n»CANLlNE

■į 
i* * 
\į
t 
i 
f
£
l 

f.

i ruapus ir tiesus kelias, 
Rottcrdamą, į ir iš visų kraštu.

LIETUVOS
Savaitiniai išplaukimai. Puikus 
paraukuiuai.

Mes pagelbstsm išgauti rei- 
keJingus dokumentus (šelpimo 
afideivitus L Musu reprezentan
tai aprūpina pasažierms visa 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės.

K: irias ir laivų išplaukimus 
pasiur.čiam ant pareikalavimo.

Pelei itzervaciįų ir informa- 
vieno

:s

I

iSI i 3
:3iv.

i
*el

i

LINE
51 ass.

>
:
I ■

I

TRAIPSNIS 63

l.ad.l

i.S'

•ai

va

i

o

t.T.*o kūdikis verki 
i»- aera 
maistu

:rasta is 
irdeii’s

ni--
k n>

nri.k Ja

kūDIRiv
GEROVės skVRIUŠ

»

l.C'lll
i.< i 
e; kis 
šių-

Al ižinė košė.—Ka.u* kūdiki.;: 
si mėnesiai, prid'k 

j:m-j po šaukštuką 
laipsniškai uidink 

. ki iki duosi vaikui kiekvieną sykį pu 
■t.ii šaukšteliu? avižiniu miite. kušs- 
l lės. Kad pa.iarius tą košele, paimk ke
turias uncijas outmeal ori- kit-kvietn-- 
p.-intės va/tdens. Virink viską dnbei- 
tavame puode tris valandas; pride- 
i:oš tiek \andenio, kad pasibaigus i:- 
t ir.nii. gautumei skystą košelę. Kol ji 
šilta, perlei.-k per koštuvą, ir atvė
sink. Tą košelę galima duoti iki va - 

valgyti gera: išvirintu, ki-

švie: 
d<- rs galima gauti aplinkose. Padare 
n-ui formula, gi yra sekanti: piidė! 
šaukštą gerinto kalkių '-jaunama ao- 
tčckojūl į kvortą v«rintr. ąr (-irtiiiuo- 
t- va.’id: ns; užKorkuok ir stipriai s;;- 
p‘%k keletą .=yk:.» į vaiand.1;. Lai . 
kiui nusistovi dugne ir pc 23 valand-. 
nupilk nuo viršaus vaistų skystimą 
švarų buteli ir užkork lok stiklu. Lai-i 
k;, k" šaltoje vietoje, gera’, užkorkuotą.

Vartojant kaikinį vandenį. Dridėl; i 
šaukšteli prie kk-tvū-nc ąt ' 

savaitę, o paskui 
kiekį j“i reikai;.- 

sikui penkius šaukslt-į 
ykį iki pabaigas dvi -

E<?!e Pienas buvo 
priimtas pienas per 

etus. Jis stip- 
rekomer.ducja- 

u. kuomet mo- 
rier.as nepriei- 

d’jodtunas gy-

Kaip 
lauki*, 
vęiąi i

MEDICINOS DAKTARAS

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

Telefonas Haymarket 3390
69 CIL^MBERS STREET. BOSTON. MASS.

Klausa Tankiai Sugrąžė j 
narna į 24 Valandas, j 
Nepaprasti pasisekimai "aunam: f 

per vieną dbrną naudojant Vire.v. se- 1 
n-.iu žinomą kaipo Gyvačių Aliejų.

Kurtumas ir e*a!voj užimąs ilgiau 
• “v-uii luti tol.ru'.jr.nia.'-. Kuomet yra 
i - yarsaus daktaro sryduulė, šian 
žitn jau garima beveik kiei.vieną kar
ią pattydj'.i vk-ros dienos laikotarpy Į 

:aar.dojant ser.iau žinoma Gyvačių i 
; Aliejų, kuris turi pasisekimo visoje! 
Išaivję. <

.’Sr. P. I>ey iš Nebra.-ka, 67 metą 
• rašo: ”.’.š naudojau gydymą liktai! 
sdvi sava’ti ir labai geiai trirdžiii. Štai- j 

irus pariuRvir.in-as ir užimąs galvoje ; 
•rnpeelė. Maro kataras kuri tarėjau*! 

t kelis metus mane pamažu aplei- I 
iii.”
Mr. Ber. Jaefason iš Indiana rašo: 

■Pradėję?, naudoti Yi.*cx j. JO dienų 
ei. džiu laikrodžio mušimą. Pirmiau Į 
.ti< ko nesfirdedavau.”

Angeline Jolii .-vn. iš Musissippi bu-j 
vo labai kurčia per 1S metų. Ji sake: j 

rer. sustabdė užimą mano g.ilvc-j 
Aj dabar girdžiu traukinio švilpi-, 
J1 j mylios tolumo.”
oy Fisher, iš Iovva, sako: ”As bu-f 
kurijas per 11 merų. ua:>ar iš to-!

:::-. tiaio gulinčio laikrodžio tuk- a 
sėjimą girdžhi.”

M.-. W. A. l.’impkin iš Oklahoma 
nšo: ’’Aš buvau kurčios per 3S me- 
us ir nanaudojau vos kelias dienas 

ir dabar ,-rerai girdžiu.”
Mr ‘ * -- ’

’Eiaurus gaivoje 
nyko ir girdžiu labai gerui.

Knr> i Vaikai Dabar Girdi.
Mrs Ola Valentine iš Ai-kans^s sa

ko: ”.‘<!rno mažytis yra 3 metų ir lat
ru kr.ni-s. bet panaudojus gyduolių 
.asriiko sveikos.”

3ir. Mather i’alleys suko: ’’Mar>o 
įnunas sūnūs buvo kurčias ir par.au- 
!cj"s \ :re< tik tris dienas paliko vi
rai sveikas.”

liek .’.cpapra-'tą apsireiškimų pra
neša -utims iš visų šalies kraštu ir 
Kanados. Gyduolė, žinoma po vardu 
Virex. lengvai naudojama ir l.aip., 
magiška veikia žmonių visokio am
žiaus naudai.

Mes esame is^tikinę. kad Viręs tik
rai jums girdėjimą sugrąžina. Kad 
parodžius ir pagarsinus šia musų ste- 
3.-t:r.ą gyeeclę, mes prisiusime joms 
lonką $2.00 vertės, už si.oo išinėgi- 
ri-MUi per 10 cie.oų. Jeigu nepagel- 
3 s. tai rnts noriai jums pinigus .-u- 
g; ąžinsime. ,

Nesi ek pinigų, prisiąsk vien jusu 
■-liesą i Dale Laboratories, 1307 Ga- 
eway S-.at.ion. Kansas Citv, Mo., ir 

•du-Me: tuojnt’s bus jums pasiustos, 
vari •k j tr. pagal nurodymu. Jeigu 
-yj“ <>* r i jum.-, girdėjimas ne- 

:ta.s;.tą, tai pn. iųsk rnuins gy
les atgal, o ir.es pinigus sugią- 
ime. šis pasiūlymas pilnai <-.a- 
tojamas. Taigi r.eiauk ilgai, ra- 

šiandien. ,_v

MOTERIMS IR MERGINOMS!
ClI jus turit Gelte:.us plaukus! O galius plaukvi yra juodi! 

Kaštar.iniu: Rud;. ar ,\:;kfri»ės narvo*; Rausvi plaukai ar \ jsiš- 
Kuudoni! Vieno;; n« žiūrint kokios galvos jie nebūni, nek-isk 

isž:anc«ns sunaikinti jų gražumo!
atliks tai. jei jus t'k laiks nuo la:ko yioe

Nežiūrint ar jus savo p!a.ak’i-» dar tebčdvvi:, supintus j ka.<Į, ar su
suktus i )”uzx«. ar gul jau (««: trumpai r.uikirpę. vienok j'ųs nega
lite daleis!;, kad nevarioj*, iškrikę p: -:s'.ūnos surūdytų ;u<u išvaiz
di'' Jtina' nereikės ’:«-.tš*:i reonacumo <k*!< i •.:<•/.’.’iiu** ir b< siluplmo 
galvos o<Uk;. j< i raudosite Rufflet.

Netikėkit musu ŽoHhti. Nusipirkit C5r. bonką ir paėjom neę- 
sitikririkiu*, kad R'rffl^a . 'a - irti?.u pri.-šu pleiskanų ir ku’tu yra 
įtaikiausiu plakų tonikų, kvkt tik kada esate i.uialcjy! Galima 
jauti uotickusr.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4tL Street Braoklyn. N. Y.

LAIKRAŠČIO SKAITYTOJU 
kurie kenčia nuo Romatizmo, Strė

nų Skaudėjimo (lumbago J, Padag- 
ros (Gout), partršyti^rnan laišką, pa
dedant savo vardą ir aišku adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver
tės bonką išbandymui mano Rheu- 
matizmo Gyduolių. Aš noriu praša-. 
linti roraatizmą nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką gali 
padaryti Kuhn’s Rheumatic Remedy.

■ Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patįs į tai įsitikinsite pir
ma, negu duosite man bent vieną een-

Nebandykite prašalinti romatiz- 
mo per kojas ar. skūrą su pagalba 
plasterių ar kitokiu {taiklu. Neban
dykit išvilioti jį su Imimentais, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvvt jį su užkalbėjimu. Bet 
jys privalot jį prašalint. Jis yra 
kraujuje ir jus turite vyti jį lau
kan.

}<- aš tikis, tą darbą atliks 
Kuhn’s Rneumatic Remedy.
Romatizmas turi išeit, jeigu 
jus pnliuosuosit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduolės 
panaikina skaudžius dieglius,
muskulų gėlimą, gerklės sutinimą ir sąnarių sustingimą^ .

ankstyvieji 
lai mazgoda- 
aiikas, ir 

mc-ien galit 
? ’--yų, žvyruo

dami! valytoją 
^išveisti nuo 
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Aš NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavc’ysit. Aš galiu daug prirodyt į vieną savaitę ir 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio 
vertės buteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
varto jot. Jeigu jus nevarto jot mano gyduolių, jus nežinot ka jos 
gali padaryti. Perskaitykit musų 
pasiūlymą žemiau ir reikalaukite s
jų tuojaus. * Z L—-C^<—'
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Ar jis r.er- 
ip, t%i vei- 

u o. J i 
duok 

nalsta, 
> imlu.- 
šutui -, 

it virinio vandens 
G5 metus moti-' 

■le Pieną, kaipo mil- • 
sveikatos dovaną savo kudi- 
Gydytojai ji rekomenduoja 
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Esj le Pion- ■ 
i’auklė i->

Ir leicva-
e’:

• siunčiu kū
mas— tik :........ ..........
.-. J nurodymus, l’c 
•s davinėjo Jau 

zi.iišką 
Triams.' 
vaikams, kurie .‘drguliuoj: 
kadangi jis lengvai suvirskomas ir 
teikia pilnučiaus; sotumą. ,

Jūsų ku<!ikiit skūra labai plona, tr- 
•kl jtis turit apsieit la’eai atsargiai, 
kuomet Jį maudot ir po maudymo. 
Colgate’s Baby Castiie Soap yra pū
de rytas specialiai kūdikiams Colgate 
&Company, kuri yra didžiau- :u toile- 
tinių daiktų išdirbystė pasaulyje, ši
tuos daiktus vartojaj.t jus busit ap
saugoti.

SKte's nuvalo ir
’:<ina dantis 

■:>ct netrina ar ne-
V;- Da;:ta- 

ra: ir Dor.tistai vi
sur rekomenduoja 
Coigate’s. Pirk tu- 
bc.'p šiandien..

Ceri Dant|s, 
Gera Sveikata.

RIMUKAS ATIDARYS 
PASLAPTIES DURIS?

tvinsta scrizi ir non pasveik- 
i’* būti .-veikas, rašyk iaišxa prašy- 
mas ėtūratures, išaiškina
p Ir KOlic! s:.. į’.-.uja, ir li^sioĮ j> . 
og.as eKrner’ta.s suteikj: pažiba 

: :> .ii'.ieni-- E-. i V i.'urią Avmaliir.o. 
mątizMo, Su . *-ię Gėlimo. Nc-uraljri- 
. Kerv.ssūmo. Ktau.io Spaudimo, 

nuo visokių kitą li^ų, kaip tai 
S-idi--.-. Plaučių. Kepeny, lnks- 

ir l;;t;'kiv. Ji’.- dėvėkit Degnens 
Artivį S<.-.:r Pati <-.ie;:a ir nak- 
! ’i::<s Radio-.Active Spinduliai ! 

sistema ir sujudina ku- j 
:!ia<-i.ią. prarali.ia nesveisu- 

s ir sugrąžina Limo ir nervų judė- 
įą j no: in.nl?' vėže.:—tas sugrąži- 
jums sveikatą. >
’ar-'<hto<la išbandymui. Jus busit.* I 

pikiai UL'.a.'i. J-.i>l. Tik nuolatos de- | 
'.'■uto j'. Tar didelių iš- |
kušlių, nes mes parduodame ji pi- I 
yiai. taip ka i juouu "dū gydytis t<jr- I 
tir ai ir bkdni. 1

Nepaisant kaip bioeu skaudėjimą j 
ii;.-- turit T>- nežiūrint kaip įsisenėjas J 
jįr. yi;a, mes siūlome jį išbandyti ant I 
r.nsti atsakomybės. Pelei platesnių a 

nacijų rašykit šiandien—ne rv; I 
Kad i o Appliance Co., ■
)<’> Bradbm*y BĮ r.. ■

Los Angeles, Calif. «

REGULERIS $1.00 BUTELIS Už 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus išbnr.dytumet Kuhn’s Rheumatic Remedy. kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas gali būt praša
lintas, ir mes nenorim uždirbi ant išbandymo. išbandykit—tai vis
kas ko mes norime. .Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
nesinnėiame mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiame uil 
nos niieros butelį, kokie parsiduoda aptiekose už dorelį, šis butelis 
25c. persiuntimo ir supakavimo sunkus ir mes turime užmikėti Dė
dei Šamui už persiuntimą. Todėl jus privalote prisiųsti išlaidoms. o 
tuojaus aplankysite vieno dolerio vertes butelį dykai. Priimant ne
reikės mokėti nieko.

PRISIŲSK KUPONĄ 
Kuhn Rcmedv Cak, 

Dept. R W.
Aš turiu Roraatizmą ir no
riu dolerio vertės butelį 
Kiihtio Khcumatiškų žy
duoliu kaip paskelbta. 
Siunčiu 23c. persiuntimo 
lėšoms, supakavimo ir Lt. 
Dolerinis butelis turi būt 
prisiųstas dykai.

KUHN REMEDY CO, «*•» MH™kee Ave,CHICAGO

it.su


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

Bedieviškos siovylos. tapie trisdešimts liudininku. 
NEMUNAITIS. Alytaus ap-j šita gauja buvo suorgani- 

skrities. čia vieno lietuvio zuota iš pasislėpusių nuo ka- 
krautuvėje yra pardavinė-’ riuomenės dezertyrų ir kai 
jamos stovylos. žmonės nu- kurių tarnautojų, 1921 me- 
sipirkę tų stovyIų nešasi pas tais, vieni iš aferistų tarpo, 
kleboną šventinti, bet pasta- tarnaudami Kauno pašte 
rasis šventinti atsisakė, gir-' laiškanešiais, pagrobdavo 

i pranešimus Įvai

Foan Bod»e» oa »U Clcjed ModcU

kad jums nereikėtų laukti, 
DABaK.
Flint, Michigaa.

buper'or *>eda3 • • $795
Supcrior Cocnmrrciai 395
Superior L-thw X>tLver\’ . • 495
UtiKty Exprcąs Truck Cba**i* 550

kių tai papildomų mokesčių.' 
Suvežus turtą i paskirtą vie
tą prasidėjo licitacija. Mi- 
’licininkas rodė krabes ir 
'skudurus ir iki trijų kartų 
šaukė ”kas daugiau.” Į Kra
žių gyventojus toji licitaci- 
Įja padarą didžiausio įspū
džio, nelyginant žemės dre
bėjimo. Valstybė be mokes
čių negali Luti, mes tai ge
rai žinome, bet kad darbo 
žmogui paskutinius 
rus ištaksavoti, 
nebuvo matę. Dėl tų mokes
čių buvo atsišaukta su skun
da. bet krikščionių valdžia 
prašymo neišklausė.

1 sku< lu
to Kražiai

Ui, tos stovvlos pirktos pas Bankų ,___________ . c.__
liedievi krautuvninką. ir to- riems asmenims apie gauna- 

<lel netinkamos, žmonės, J 
kurie pirko tas stovylas, t--.......--
pradėjo nešti jas krauiuv- vogdavo 
ninkui atgal Krautuvaiinkas blankas, 
kai kuriems pinigus graži- spaudas bei parašus ir padu
rto, o kai kurie žmonės, ku-' Vydavo dokumentus, o treti 
riems pinigų negrąžino, sto- su tais 
vylas primetė. Dabar krau- <ais ir pranešimais išgauda- 
tuvninkas skelbia, kad tie, jvo iš Įvairių —’_______ _____’.v
kurie jMtliko stovylas ir pi- 

arba..
pini- iš Kauno bankų, bet ir Pa-!

■ nevėžy, Šiauliuose, Rasei-' 
niuose, Telšiuose ir Mariam- 

'polė.je. Iš viso nelegaliu bu-
- 'du išgauta pinigų arti vieno 

šeiniai, sausio 14 d. važiavo miliono ob-osto auks.; 1921 i 
du ūkininku i Kauną. Jiems metais ob-osto markių kur-i 
važiuojant tarp Mankunų ir.sas buvo ąpie^ 60, tad tatai 
Girkalnio, prieteme, pašto- ’suuaro apie 150.000 dabarti- y 
jo kelią apsigiftklavęs plėši-, litų, 
kas. Važiuojanti pirmutini:. ^n!*s ' . 
pilietį jis iškratė. Pinigų ne- • klausiami, nes 

rado. Apžiūrėjęs jo a..... 
sake, kad jis niekai esąs ir 
pavarė Raseinių link, betif]jenas2 

Įgijąsė nepasakyti nieko mi-, 
licijai. Pilieti Siliažą, va-:

mus jų vardu pinigus, kiti, 
tarnaudami kitose įstaigose, 

neužpildytas pasų 
padirbdavo ant-

Areštai tarpe žydą Kultūros 
Lygos narių.

Kaune, Vilkavišky, Ma-
uunuiiienutife, u utu • >-• i~ u#is padirbtais .tokumen- napiK. ej l elsn ose r k 

>• nešimais išjuda- padaryta kra os mestm 
' ' ' iu Lietuvos banku »”F Z- n'! K.111. “'?®

. nigus, ateitu atsiimti 
stovylas, arba už iuos 

gus.

didelėmis sumomis pinigus. 
Pinigui buvo išgauti ne tik

Drąsus plėšikas.
Vieškeliu, Kaunas—Ra- ■

’ ’ ” ’ ; Lygos
Yra žinių, kad ir ši 

darant suimtiesiems
nanų.
karta
kvotą neapsieita be asmens 

i smurto, šis dalykas turės 
i būti smulkiai ištirtas.

KLAIPĖDOJE, 
šuniška meilė.

Viename čionykščiame 
viešbuty nekuri ponia Klai
pėdos teatro artistė patėmy- 

i jo savo šunyčio kosėjimą. 
Nors liudininkai ir nebūto 1 Ponia tada patelefonavo gy- 

teisiamieji vulių gydytoją. 1 "
arkli su>>aut^ prisipažino esą kai- išegzaminavęs

ti, byla vis dėlto tęsėsi dvi sunkų vidurių _ sugniaužimą 
j ?.k____ Pirmininkavo teis- ir patarė poliai šuniui pada-
mo narys p. Boreiša; kaltino i rjTi galą. Iš to ponia tiek 

................ ..  valstybės gynėjo pavaduoto-1 persigando, kad. net pati ap- 
žiuoianti paskui, liepė išlipt jas p. Zimanas. sirgo. Sako, geriau pati

lauk. Jo arkliai buvo geri, ! Teisiamuosius 
todėl Įsėdęs Į Šlajukus ir nu- niekusieji advokatai: 
lėkė Kauno link, sliažas pa-'sinskas ir Požiela ir pris.- 
siliko bestovįs ant vieškelio adv. _ padėjėjai Šilingas ir 

lyg apsvaigęs.

kuris šunį 
diagnozavo

--------o - - fe

gynė pri- mirsiu, negu šunyčiui duo- 
Sta-: siu galvą nusukti.’’ Pastebė-

Dvynai.
Paskutiniuoju laiku Kau-į 

ne Įvairiose vietose pradėjo 
gimti dvynai. Žmonės tuo 
labai susirūpinę, ypač kad 
tokiuose atsitikimuose gi
mimai būna ne vienu laiku, 
bet po kelių dienų ar savai
čių nuo pirmojo, dėl to su
daro dideli pavojų kūdikių 
ir gimdyvių gyvybei. Dau
gelis lieka mirties aukomis 
tuo labiau, jei nepasirūpina 
laiku gydytoją pakviesti.

Kontrabanda.
RAAIONIŠKIAI. šakių aps. 
Pakeitus lietuvių vokiečių 
pasieny sargybas, spirito 
kontrabandai atėjo, rodos, 
galas. Bet kur tau. Sidabro 
yla' ir per geleži lenda.

Iki šiol spiritą nešdavo 
paprastai—vyrai spekulian
tai. Dabar spirito agentai 
išgalvojo geresnę išeiti: nu
sisamdo roges su papras
tais kuinais ir važiuoto va
žiuoją. Gerai laimingai per
ėjus, pigiau atsieina.

Š. m. sausio 30 d. tokie 
agentai prieš rytą perkirpo 
Ramoniškių pereinamojo 
punkto dygliuotąsias vielas 
ir bandė su pilnomis 4 rogė
mis pasprukti, nes tokios 
vietos mažiau saugojama.

Punkto viršininkas p. 
Rentelis užklupo juos prie 
to darbo ir'gerokai apšaudė: 
vienos rogės paspruko, nu
mėlusios lOOliterių, o trejos 
grižo atgal.

Dienos metu tas pats vir
šininkas tarnybiniais reika
lais važiuodamas Režgaliii 
mišku iš netyčių užklupo 
roges su 13 dėžių, kuriose 
buvo 650 literių. Be jokio 
šaudymo pristatė 650 lite
rių Smalininkų muitinėm 
Kitos dvejos rogės paspru
ko nepastebėtos.

. Purėnienė.
Teismas po šešių pasitari

mo valandų nubaudė: Rad- 
.vinauską, Birieti ir Žalnie- 
i ių kiekvieną po ketverius 
metus; 7 
tais, Sajoną pustrečių metų, 
Domeiką pusantrų metų ka
lėti sunkiųjų darbų kalėji
mo, susiaurinant teises. .

i Navicki teismas atleido 
nuo bausmės einant Amnest.

<Įst., nes ji pripažino tik da
lyvavus padirbant pasus,' 

bet nesant gaujos nariu.
Be to, priteisė iš teisiamų

jų Fin. Prek. ir Pram. Mi
nisterijai 6060 litų, Lietuvos 

■Prek. ir Pram. Bankui 25,- 
222,70 lit. ir nukentėjusiam 
Juozui Galkai 13,940 lit.

—
I
Nepaprasta turto licitacija. 

į KRAŽIAI. 1924 m. sausio 14 
d. Kražių gyventojai turėjo 
nepaprastą regini. Išanksto 
buvo paskelbta, kad tą die
ną ir tokioje tai gatvėje bus 
parduodamas iš varžytinių 
turtas. Atėjus tai dienai - 
milicija dirbo išsijuosus: ne- 
šė turtą i paskirtą vietą, ve
žė arkliais—rakandus, kur
palius. tik nelietė dięvomu- 
kų. Mat buvo parduodamas 
iš licitacijos vieno kurpiaus 
ir kitu nepasiturinčių pilie
čiu turtas už neinešimą ko-

i ____ ___________________________

•jusi, kad viešbučio svečiai 
juokiasi, ji vos visą publiką 
neišvaikė. — Vargšui vyr. 
kelneriui už tai, kad bendro 
ūpo pagautas nusišypsojo 
bemažko visą bufetą ant jo 
galvos nesukrovė, šunytis

ParagĮ trejais me-. čia pat, karčių ašarų ir gar
daus juoko lydimas, išpūtė 
kvapą. Artistė gedulos tiks
lams iš direkcijos 2 savaites 
atostogų paėmė.
yra moteriškė, kada ji myli 
—sako išminčius.

FARMOS

ĮNuteisti bankų grobikai.
šių metų, vasario 20 ir 21 

Kauno Apygardos teismas 
nagrinėjo organizuotos afe
ristų gaujos bylą, kurioje 
figūravo sugauti 7 kaltina
mieji: Jonas Radvinauskas, 
Petras Paragis, Kazys Do- 
neika, Liudvikas Sajonas, 
Pijusas Navickas, Antanas 
Zalneris ir Jonas Bivieta, be 
to, trylika nukentėjusių ir

Didi

1.0

f

PARSIDUODA FARMOS 
HARTF0RI). CONN. 

APIELINKĖJ.
Poyjonoek, IVindsor. VVindsor

-k.-', 'i'ariffvillc, Simsbury. Bloorifleld 
Eurnside, Rockiviile. Granby. Rain- 

Sufflėld, Broad Brook. Ker-sing- 
ton. Norvvii'h, Berlin 
tose 
f: rnr.os 
daryt, 
kinių i: 
nu:žu i 
norit platesnių informacija apie 
farmas. -* J—-----
vienam, 
kit arb

J.itehfield i r ki- ‘ %
Hartfordo api:!:r>kcse. Visos 
; "eros, galit "ražu gyvenimą 

A.s turiu visokiu farmų, taba- 
r pieninių, visos nebrangios, su 
įnešimu jraliir.a nupirkti. Kas 

tas 
kiek* 
rašy
ti!)

n-

į PARSIDUODA FARMA
Su visais įtaisais ir gyvuliai-:. 

' l * ’i akrų žep.ės, pusė mailes nuo 
• liesto, pieno bizni, išoirhtcrs, 10 kar- 

■'•:ų. J. bulius, 2 arkliai įr pulkas viš- 
[ tę. Priežastis pardavime—savininku : 
Ii iri apleist šia šs’.i celei nesveikatos. 
Platesni’: vinių suteiksiu laišku.! 13)

KAYMOND SZIMONAUSKAS 
.;o Oay Danielson, Conn.

I 
i

Didelė Ekskursija j Lietuvą
Rengia Sekio ir Orbšos Ajintura, S Gegužes, 1924 
Didžiausiu United Statės Linijos laivu ”George Washington” 
tiesią) iš namų Į Kauną, ši ekskursija bus asmeniškai prižiū
rėta musų agentūros nario JONO SEKIO, kuris sykiu su vi
sais lietuviais 6 <1. Gegužės važiuoja į Kauną. Tas jau duo
da pilną užtikrinimą saugumo, patogumo visiems lietu
viams. Taigi kas tik manote keliauti Į Lietuvą, tai tuoj atsi
šaukite asmeniškai arba laiškais į musų agentūrą.

Taipgi, kurie norite atsiimti savo gimines iš Lietuvos i 
Ameriką, tai kuogreiėiausiai kreipkitės prie musų agentūros. 
•JONAS SEKYS būdamas Kaune ir kitose visose Lietuvos 
dalyse patsai apžiūrės visus keleivius ir kiek galint paleng
vins visų kelionę iš Lietuvos Į Ameriką, ypač senų tėvu va
žiuojančių pas vaikus, moterų su vaikais pas vyrus, sūnų ir 
dukterų pas tėvus ir t-t.

Mes siunčiame pinigus Į Liet urą Litais ir Doleriais. Musų 
kursas yra pigiausias: 100 litų už $10.50. Ant didesnių su
mų duodame didelius nuleidimus. Padarome Įvairius liudy* 
mus, daviernastis, ir t.t.

Visad kreipkitės pas muaasmeniškai arba laiškais, šiuo 
adresu: SEKYS & URBSZO
101 O AK STREET, / LAVffENČE, MASS.

kr Nori Kad Jūsų Šeimyna Butų 
Linksma Ateinantį Pavasari? 

Jrito jūa esate viena ia tą Lt Ii u šeimynų, kurios dar 
iiHuri aulotnobiliaus tui Dera, nvi nužagusios abujoiic% 
kad jūs bandysite šį pavasarį ;s'8yl'* ...
Žema kaina ir muderni-ki automobiliai ka.n Cne7- 
rolrt yra galima įsigyti ir šeimynai su m-dideliomi* į- 
plaakomis. .Miliūnai kitu štimynu gali paliudyti jums, 
kad geriausia yra turėti Chevroiet. Apie visokias gam
tos grožybes ir kitus gyvenimo patogumus prisieina tik
tai pasiskaityti ir pasižiūrėt: paveiksluo-e pako! jus ga
lite liaosai darigauti prie jų.
Bet pavyzdžiui jeigu jūs jan galutinai esate nutarę i- 
sigyti Chevrolet šį pavasarį, vai tas dar nereiškia, kad 
jis tikrai įsigysite. Kiekvienas, surištas j-u automobilių 
bizniu gali pasaky ti jums, j«g i tūkstančiai šeimynų ^iš- 
tikruįų negalės įsigyti automobdiaus šį pavasarį. ias 
atsikartoja kiekvieną pavasarį.. 5 ra tiktai du. budai, su 
kurių pagalba gali užsitikr nti kad gausi (heyrolet šį 
pavakarį kada kvietkos prai'.ės žydėti ir pavasario gam
ta traukti trauks jumis į laukus, tai yra tie: pirkite da
bar, arba užsisakykite dali. r. ..... ...
Jeigu jūs negalite visų pinigų užsimokėti aabar tai bile 
Chevrolet pardavėjas padarys ta jumis tokią sutartį, ko
kia jums tinkamiausia. Jūs net nusistebėsite ant kokių 
lengvų sąlygų galima gaut: C’ht»raiet ir naudoti jį pa
kol moki.
Isitėmykite šita mūsų pram šit:? ir mes sakome tą tįs
tai delta, kad išvengus nesmagumų su pristatymu jums 
automobilians Šį pavasrį ir 
tai ižsisakvkite Chevrolet

Kainos f. o. b.
3M«i«r Roaditn . . . J49.’
voecnor Touhog ... 49S
Supcnor Utilitv Coupe . . 64.'
•«p«-.er 4-Pao. Coupe . . 725

Chevrolet Motor Company, Detroit, Michigan
jjivūien of (įtneral Moters Corporatien

FARMOS
rARSIDI ODA FARMOS CONN. 

VALSTIJOJ. DIDELĖS IK MAŽOS. 
ČIA VISI NEI ALPINSI M

Pirnic. už S!9.0(M. be "yvulių už 
JiO.OOO; 7 budir.kai, tnooą su 14 rui
mų, karštas ir šaltas vanduo, mau- 
lynės. šviesos, :IS karvės, 6 arkliai. 
125 vIšVa*. "irios ŪJh.Hi kortu, mate- 
-ijolc DOO.GOo pėdų. 7S0 akrų žemės, 
3 mylios į 3 miestu-: visa farmos 
mašinerija, kas tiktai reikalinga.

Antra farma už. 5-17503. Viena my- 
’ė r.uo miešt i, prie pat pastovaus ke
lio, įsėlino ir aliejaus stotis, viešas 
markeli- prie durų. Įplaukų i metus 
ff-O'"'. Trioba 9 ruirra. 5 kiti budir.- 
•ai. 27 ’tarvik-, 2 arkliai, būrys vištų.

rija ir kas tik r 
kortų r.:aikiĮ ir 
rų fseres

Trečia 
pačiame 
sleįtros 
tunas, lentų plovykla, iedausė, 
‘lai. 2 karvės, l‘5*i rištu, 
ros ietr.ės, riša dirbama.

lietvirtu farr.ia už $12,0‘«*, ,>ačian 
.mieste, trioba su 14 ruimų, elektro 
šviesas, karštas ir šaltas vanduo, ( 

rti budinkai; 13 karvių, 2 arkliai 
butts ti. tų, o kiaulės, 2 dideli sodai 
kas metai ‘'alinama po S50*.) už obuc 
■ius.

Penkta farma už Trioba su
J ruimais, riektro šviesos. 4 kiti bu- 
diriai. 11 Itarvli), 1 arklys, būrys 

tu. 4 kiaulės. t>5 akrų žemės, vie
na mailė nuo miesto.

Šešta farma až .y..5ik>, Trioba se 
12 ruimų, «3 kiti budintai, 5 karvės 
1 ar.Jy.-, 1'-. rn.vlios į ’ntista.

■į'as farmas "arimą pirkt: ant ien<r 
vų išmokėjimą.

Rašykit arba ypatiškai atsikreip * 
lute r.o.-l.nt platesniu paaiškinhnVjį- 

' - A. fSA.VLVLIlS
P. O. Bos a5 tVauregun. C >nn. 't i 

arba • . "i LA* '
J. YAN'l ŠAS-

i;h St.. Sic Bi.ston. .Mas?.

27 "karve.
kiaulės. Vis* nauju farmo.4 riusine- 

■eikalimra. Giries 10(n: 
mtiterijolo, 3000 ak-

žemės, 
farma 
mk-sU; 
šviesa.

ir biznis už S10.800 
trioba su 9 ruimais 

6 kiti budinkai. ma- 
ark 

35 akru tse

r:
S*'*

tl
ra

x

TTERs•4^'* ė

Neimkit kitokio, Ka»p uk šiuo 
uaveiicalu.

Saluter&s ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą į 
Kurs tik vartoj* Saluterą!

Salutarą Biterj žmonės varto}* j*8 
per 15 metų nv.o visokių pilvo ilgų*it 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
žadar.gi neranda jam lygaus, nei už 
jį viršesnio. Paristengk įsigyti _ jc 

' buteli, o mes užtikrinam. kad su juo- 
j mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
I ik vidurių nesmagumą jauti, kreip- 
■ <is prie savo aptiekoriaus reikalau- 
' amas tikro Salutaras, o jei Jis netu- 
1 etų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
są. adresuodamas šiaip:

S1LUTARAS
DRL’G & ( HEMICAI. CO..

Lept. 1S
1707 Halšted St.. Cliicago, IiL

Ine..

v.

.ori

IA PARSIDUODA PIGIAI
mainysiu ai.t namo mieste 

'■■■. S‘> akrų žemės. 50 dirba
mi miškas ir ganykla,-žebri 
tu" gyvulių. naminių paukš 
;\os mašinos, yra javų ir pa- 
< ra prt>>;a. kas nori farmos. 
atsižauKti. Antrašas (U;

. MAKT. R i. Ik»x 92. 
Treesoil. Mieli.

PARSIDLODA FARMA SI' REiKA- 
I.IMiOMS MAŠINOMS IR GYVL- 

Jl.iAlS. 225 akrai žėrės. 6 mailės nuo 
Įniiesio, 125 akru dirbamos žemės ii 
didelio miško; yra. apie 100 klevu dė
lei darymo sirupo ir daug medin? 
sodnas. 2 arkliai. 1 karve. 10 vištų. 
X kiaulės, G*’ bušelių bulvių ir fo-ni- 
ėiai. Už viską tik .fS.Oilb užmokė
ti. Taipgi sutikviau mainyti ant stu
los apylinkėj Bostono. Platesnių 

ir.iu kreipkitės per iaibką orte s i - . ------ -- -------
I

i - » Zt-
iniu kreipkitės per laišką prie savi 
Įninko. J. A. $11»LU’SKAS. (14 >

R. F. I». I.Gilmanton Irou Uorks, 
Ne» Bamnshirc.

FARMOS! FARMOS!
pirkit farmas didžiojoj lietuvių 

ūkininkų kUnuijoj, kur jau yra su
virs 4"0 lietuvių nusipirkę farmas. 

i Ui yra aidžiausia lietuvių ūkininkų 
i kolonija Amerikoje. As, ktnno se 
'niausiąs ūkininkas šios apiclinkės. 
■ galiu suteikti ^■eriausius patarimu 
! norintiems apsigyventi ant farrrm. 
Jau 5 Turtai kaip p*gelbsėiu lietu 
vi*m» farmu pirkime. šįmet surinkit. 
H fermas aut pardavimo ir d*uge 
lis iš tų parsiduoda labai nutegiet? 
kaina. Reikalaukit farmų suraso. (16) 

JOHN A. ŽEMAITIS
B. 1. Bnx IT* Kountain, Mich. _

NENUSIGĄSKIT—t
‘TiK IEŠKO BAUBINO

žino l;t’: metine. 1:iV: » Bąmbiro—
jis Jo neri. Ktič kivi iL.mč:r.o reise.a i:ck, luc.. 
j-ėr.iinas iš ičpc.o kcs<--. ___

JEI A. ŪE?. X
!.;■ . V. ;'at. Ui-i.-'.

vm repnv^jin'.rs— pasc-Ainingcs—ralactis skonio 
cici:r:>i . c1. .
Kūdikiai mėgsta j:. Jie n.t prašo daugiaas.
Jei j-’-v ):: lik: ncrasrns, tv.ri rv-ir.'.ii! t' liežuvi, 
nekeli r.-.ri’.:^; Ki.tgoii. '.<r!.': tar-i i.i.'.iusniij
1 - t,k nai'.in- •. t : I'-.ak.l:iie s:: lenyvn

i l a • .t'v-sc*:••:*’. tol.i;* Lai;, r*r.rr:.*.:io. Jis 
•u nor1. u-.-ri .u jctiLis :' 'o jo. ! kelias
d-s j.fiiidor.-iš sir».c*oinc: t::rės pvar.y’.cti. •
10-1-1 M St 5*-“* .*5R«M«ę».YĮ». N. Y.

PARBAIGTA
i Nervu Jiega

JMenki Nervai Naikina Sveikatą! Jie 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais 

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

Kaip Naujai Gimęs! 
k;Nuga-Tone tuil brangios vertes vaisia 

, i’nornĄ g^-lytojams vlsoSfe ča!>*se ir jų j
.• jjtisašcnią r.uo nervų su;rnr.o, knip šiai, pras.a >

2Xm;r.fts. slpni ncr-r.g--_s , 
Jfyv-,.<?ėš orginoi, reryt; s; - ; 
prv.mo zdd^ nias, j
dvasinis sb.gimas, hsteriji, ’ 
nccrahpniai skaesxr.Gi. ąr 
sopus vienvalinio niov^rgio 
jausoas.
Šitas puikufsmreparatns 
-a-v V;: i tar.i va••-.:» |
nedarymui >rr-u;o giusuju. J 
iaudonu. greitai tekančiu; | 
;:S sitgrr.žina raudota svet- . 
ka’- s -• -csj nub’.yjkusięr.is 
vadinis ir hcjcmsžrr.onč.ns» J 
suteikia kūno. JissngnžHa 
cncm.’g- :r paregi dirbti t 

kurie liko silpsais. ar | 
kenčia nemalones 9elar.es ! 
ilgai prasit*?susios »
gripo, ar pcidėjia;ų.
B? to Nuga-Tone turi 
Šešis kitus vertingus vau- 1 
tas, kurie nuvalo spuogus ■ 
r.uo odos ir puikiai veikta * 
susirgus nevirškinimu, vi- j 
durių užkietėjimu, turi ne- • 
sveikas kepenis, galvos 
skau'-b ?imą, širdies pykime 
ar tulžies kliūtį. Nuga- 
Tone padaro kvapą tyru, 
nuvalo apk’ot% liežuvi, pa- 
didina apetitą, ir sutvarko 
skrandi ir vidurius taip, 
kad jie veikia natūraliai.

Pamėgink Nuga-Tone’ą 
Musu Rizikų

Nuga-Tone atseina tik S100 pakeliui— 
užtenka 30 dienų; 6 pake/»i tik už $o.00. 
Pamėgink Nuga-Ton^’ą 20 dienų •
riz*ku ir jei tau pasekmes nenutiks, sugražink 
likusį dali, o mes atiduokime pinigus atgal..
R-....k š.^.dtcn—TUOJAUS. Tavo r.-zu^ne 
cer.tas. Nuza-Tone yra taipgi pardavinėja
mas aptiekose ir yra ju gurantuomas, kad 
jis suteiks pilnu patenkinimu, arba mis
pinigai sugražinti. PaziurCk garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

•••••••
Pažlurek garantijos ant 

kiekvieno pakelio.
NATTONAL LABOPATORY.

Dcp. LD- 4 -1018 S. K.'oasb Avė.. Choro.
Garbiausieji: įdedu S.—.—- —v—r- 
pekdi-ris Naša- Tone 'o. Ai :rr::u Nucalone a< 
per en dienu ir jei nepatiks. «ė 4*.k
Į>a.’-i'|4>u atgal ir jus man sugrąžinsite

Vardai. „

(latve ir min. a* R. F. D—

Mintai Valrtlfa.

CHICAGO. ILL.v<

SUNKI LIGA. 1 
Dažnai išsivysto iš jsise^ 
nėjusio šalčio. Miiionai 
žmonių koznų žiemų mir
šta nuo paprasto persi
šaldymo. Jei užsišiddes. Lį 
lai greičiausia naudok J- 
Baltrėtio Sveikatos GelbS-i 
toją. Apart to, dar galite: 
gauti sekančias gyduoles; _ s

L Kraujo Valytojas, ku-- 
ris išvaro šaltį ir sušildo’ 
kraują.

2. Krištoląvu čerauninko Aiivu, išvaro šaltį, išvalo skilvį ir grobus.
3. Inkstų Gyduolė, kuri išvaro šalti iŠ inkstą ir strėnų.
4. Mineraliska gyduolė ori maudynės, ištraukia iš viso kūno šalti

ir visus nesveikumus. Sitų gyduolių kaina 1 Bonka $1.00. Tos 
gyduolės yra geriausios, nes daktarai ir slaugiotojos (Nurse) ti
krina ir liepia naudoti tokiuoseprydymo atsitikimuose. Reikalaujant 
ir pinigus prisiunciant iš kalr.o, mes gyduoles išsiunčiame į visas da
lis Suvienytu Valstijų. ’
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM1CAL CO.

J. Baltrėnas, Prop. 
2500 W. PERSHING RD.

I
' 51 •

_,________________ __________ Į? 2 N a. ____________ 7

į Lietuviškai Lenkiška Aptieks
jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

sbt lOtt Sutem s:., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių Vuų. kaip tai: :n:o galvos skaudėjimu, r.uo užsisenėjusio reuma-. 
trzmP, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuosreriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APT1EKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BGSTON, MASS.
«

1

X

EXTRA! Didelis pasiūlymas šeimininkėms. EXTRA?
iBjorfHotos Lasgtiesės. Dykai: Gtgrtts laikrodis. Alks? Sagutė, Vandens Setas

Didelis Barmenas: 
(2> Dvi naujausios 
mados iaegtiesės 
vž §4.98. (rogutės 
Laikrodis dykai.
< 4 ) Keturios lang- 
tiesžs tik už. <9.50 
ir Gegutės Laikro
dis, paauksuota š- 
nill'.a su brangiu 
akmeniu ir O ka- 
valka* vandens se 
to dykai.

šis didelis išpar
davimas tesis lik

vienų mėiieej. nes mes turimi tik uprul»ežitF>ta .kaičių sampalinių luu- 
"!if.;;ti. J-rjr.as įšstatr-m ant taip nupiginto i spurda vi ujo. lai yra labai 
artistiškos langtreaės. kurios patrauks u’;i kiekvieno »n<ei"to. šitos 
langtivsft' yru padabintos m leisais viršuj ir «u Dubosais apačioje ir 
daugetie r.ioterų klaus ras jumis, kur jus jas gavote.

V;en.< norą lungtieeiu vienam lar.irtti 50 coliu plo/io ir 9 pėdų ilgio. 
MEt NTR3IKALAUJAM PINIGU BKALN0. Tškirpkit ši apskelbi
mų ir ’dėuit 50 c. »tamwmis i laikk? ir pasįiv'sit nuim*.. Už !angt:«e« 
užmokėsit, kaip jas aplaikysit savo ’.iamuose. Adreras: < 14>
W\LTO\ ’MPORTING CO. Dop. 32, 2529 IV. Malti.u St.. Chicaso, UI.

ft <t
l j .

9elar.es


TRUMPOS PASTABĖLĖS.
Kol A. Ivaškevičius buvo 

bepartyvis, tai jo vardas, o 
kartu ir biznis kilo kaip ant 
mielių. Paliko partvviu ir... 
jo vardas "peizuojamas,” 
ant šiderstvos statomas. 
Untani, mesk politiką, nes ji 
tau neapsimoka!

I

Uždraudė unijos bankui 
pardavinėti serus.

Bostone tarpe unijų prasi
dėjo kova dėl steigiamo dar
bininkų banko. Pradėjus 
gelžkeliečių brolijai čia toki ................
banką steigti, _ pasipriešino Ras neįieikia. šitą priežodi 

užtvirtins aptiekininkas Šid
lauskas, daktaras Puskuni
gis, bučeris Vileišis, agentai 
Greviškis ir Ambrazaitis ir 
daugelis kitų neveiklių inte
ligentų.

banką steigti, i 
vietos Centrai Labor l’nion 
ir Darbo Federacijos šaka 
Massachusetts valstijoj, ši
tos dvi organizacijos norėtų 
čia savo banką Įsitaisyti ir 
todėl daro gelžkeliečiams vi
sokių kliūčių.

Gelžkeliečių bankas yra 
jau inkorporuotas vardu 
”Trade Union Trust Compa- 
ny” ir jo valdyba padavė 
valdžiai prašymą, kad duo
tų leidimą Šerus parclavinėt.

Sulvg senojo Įstatymo, 
jtadavus toki prašymą kor
poracija galėjo jau savo se
ras pardavinėti. Bet dabar 
yra išėjęs naujas Įstatymas, 
kuris draudžia Šerus parda
vinėti pakol leidimas nėra 
duotas. Banko valdyba šito 
Įstatymo, matoma, nežinojo, 
nes padavus prašymą tuo- 
jaus pradėjo parclavinėt Še

rus.
Centrai Labor Unijos 

žmonės pamatė tai ir Įskun
dė valdžiai. Gelžkeliečių 
banko viršininkai buvo pa
šaukti teisman ir tenai 
jiems Įsakyta, kad šėrų par
davinėjimas butų sustabdy
tas, pakol neateis leidimas.

Kas nieko neveikia, to nie- 
" a.

Bus paskaita: ”Ar Krislu- 
bino Dievas?”

Ateinanti nedėldieni Lie
tuvių žinyčių j stud. B. 1 . 
Kubilius aiškins, ar žmoiit - 
garbina Kristų kaipo žm« - 
gų, ar kaipo Dievą? Jei ka 
po žmogų, tai kodėl jis y r • 
garbinamas. Paskaita 
sidės 7:30 vai. vakare, 
ga dykai.

UliVES CB0KO

KONCERTAS

Pereitos pėtnyčios

pra-
Ižai -

liarU Į 
Roxburvje plėšikai Įsilaužė 
2 namus ir pavogė S2.30P.

I \ > KS N EDĖL1O.I

30 D. KOVO-MAKCI, 1924
........ ; S valandą vakare.

LIETUVIŲ SVETAINEI
...> E ir Silver gatvių. 

> • Boston, Mass.

¥ * ♦

Kas veikia, tą ir peikia. 
Šito sakinio teisingumą jau
čia ant savo nugaros ir Ka
počius, ir Michelsonas, ir 
Kubilius, ir Neviackas, ir 
šliakys, ir Ivoška. ir Raste
nis ir kiti darbuotojai, neiš
skiriant, kokiai partijai jie 
priklauso.

Pereito ketvergo vakar ) 
ant Albany streeto trokš- 
užvažiavo ant elektros stu - 
po ir vežikas Cauley pers - 
skėlė sau galvą. Nuvežtas - 
goninėn jis mirė.

išpildyme dalyvaus:
... c i u tė (Ly ric soprano) 

•klyno.
Parke (Tenoras) iš

■ Soprano) iš So. Bos-

(Piano solo) iš So.

Ant 
ge’uje 
ninku 
dieni.

Mass. avė. Canibric - 
policija suėmė kaz.ii - 
kliubą pereitą nedė - 
Areštuota 19 žmonių.

SPORTAS.

Stasiukas dar vieną 
ną paguldė.

Pereitam ketverge 
Opera House lenkų

Nekask kitam duobės, nes 
pats i ją Įkrisi, šitą priežodi 
turėtų gerai Įsitėmyt South 
Bostono sandariečiu "pra- 
vadyriai.”

# * 4;

Kaip ištikrujų yra su 
Mokslo Draugija? Ar ji 
bando South Bostono lietu
vius suamerikonizuoti ar 
tik sviesti juos prigimtoje vietoj risis tris poros žiau- 
jų kalboje? "Sandara” sake 
vienaip. "Keleivis” antraip. 
Ant kiek man yra žinoma, 
tai beveik risi keleiviečiai 
yra Mokslo Draugijos na
riai, todėl jie. turbut, žino, 
ką kalba.

❖ * ♦

Kodėl ponas šliakys taip

čanipi-

Gran i 
čampi- 

jonas Stanley Stasiak pagu - 
dė graikų čampiioną Kotsc- 
naros. Ristvnės tęsėsi bevei < 
perą vaianclų.

šiame ketverge toj-par.

t*.

n.

is.

1

1 boro Dvieilis K var

ei oras, ir daugiau.

PARDAVIMAI

Tel.: Kichmoud 141P
Z
Z
z
z
z
z
z
z
z
z
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BA RGENAS!
- PIRM AS. TAS LAIMĖS

J i '; ai nauia 3-iu šeimv- 
\ -iv M ubą. su visais įtai- 

c’eš ra ir š’--nio šiluma tik 
įsi, g- >. atsišau- 

ynatišKai j ”K?ieiv:o” 
a-i-.-uy. Sa. Boston. In- 

■ iks J. Neviackas.

f
i
i

Atstatė 6 policmanus, tų tar
pe ir Franą Lužinski.

Pereitą sąvaitę Bostone 
buvo atstatyta nuo vietos 6 bijo suamerikonėti? Nejav- 
policmanai, kaltinami už 
girtuokliavimą, neteisingu
mą ir kitokius prasikalti
mus. Atstatytų tarpe ran
dasi; ir F ranas Lužinskis. 
kuris tapo atstatytas dėlto, 
kad persikėlęs Į kitą vietą 
gyventi, nepridavė vyriau
sybei savo naujo adreso.

rių ristikų: Taramaschi > i 
Kotsonaros. '"Savage" Too- 
las su Niek Bozines ir Joh : 
Kilonis su -Jack Albright. ši
tos ristynės gali pavirsti i 
tikras muštynes, nes visi či i 
minėti ristikai ant žut-but 
nori laimėti.

:>i BARGEN AS
•K.'a tunik > išdirby.-.tč.

. parduot-’, prieš 
Panluo-iu už

KreipkitAs: 
N.SHALER

i S’., C ambridge. Mass.

na baigą
s'20u.no 

(14)

F VG.-dl’UoD A Al rOAiOBILIUS 
ėdvnių. 1921 metų, ge- j 

. : nereikia jokių patai-!
• hi oigitii. nes turi išva- i 

■ klausti ar.t telefono nuo j 
.:'.<are. University 542V. 

Ant'nouy Wiiliams.

Puškis gavo munšaino už 
rendą—2 mėnesiai kalėjimo.

Vincas Puškis išnuomojo 
degtindariams savo namą 
Montelloj. Sutartis buvo pa
daryta tokia, kad Puškis 
gaus £25 Į mėnesi ir kas die
ną po "tris burnas*' munšai- 
r.o. Rodos, viskas buvo ge
rai, bet atvyko anądien poli
cija ir suėmė Puški. Teisme 
Puškis papasakojo apie sa
vo sutarti su munšaineriais, 
ir teismas jĮ nuteisė užtai 2 
mėnesiam kalėjimo.

gi jis bijo apsiskust?!
$ ♦ ♦

Kuomet *’grinorius*’ Gar
mus pradėjo kibti prie laik
raščių už jo ”garbės Įžeidi
mą,“ ar nevertėtų progresy- 
viams Amerikos lietuviams 
ji pati patraukti i teismą už 
kurstančias ir nešvarias jo 
prakalbas, pasakytas Įvai
riose kolionijose pora metu 
atgal ?

Sandariečiai skleidžia 
prieš Mokslo Draugiją viso
kius prasimanymus todėl, 
kad jie mato joje sau dideli 
konkurentą. Matomai san- 
dariečių pozicija sniegu pa
remta, kad jie taip bijosi 
mokslo šviesos.

Rubsiuviai da streikuoja.
Moteriškų rūbų siuvėjai 

vis da streikuoja. Kai ku
rios firmos jau susitaikė, pa- 
keldamos 10 nuošimčių al
gos ir pripažindamos 42 va
landai darbo savaitę, bet ki
tos da nepasiduoda.

Sakoma, kad muzika ir 
dainos net ir žiauriausi žmo
gų padaro švelniu ir man
dagiu. Rodosi, ponas šlia- 
kys. kuris jau kelintas me
tas ' 'burdavo jasi” komp. 
Petrausko konservatorijos 
kambariuose, turėjo palikti 
švelnus kaip šilkas. Bet iš
ėjo kaip tik priešingai. Be
siklausydamas muzikos ir 
dainų jis paliko piktesnis, 
žiauresnis ir nerviškesnis. 
Tai parodo, kad ir muzika 
ne visiems i sveikatą eina.

* C *

Lietuvių Svetainėje pra- 
dėta daryti "Žalčių Karalie
nės” repeticijos. Moteris ir 
merginos, kurios tose repe
ticijose dalvvaujat, neįsileis
kite i svetainę sandariečio 
Kalvio, nes jis prilygins ju
mis prie ”kačiu morčiuje.’’

Zanavičius dar kartą risis 
Bostone.

Ristynių rengėjas Georg. 
Tuohey pranešė Boston > 
publikai, kad jis dar kart; 
duos progą pasirodyt lietu
viu čampijonui Zanavičiui. 

sykiu čia ritoU.. 
susižeidė.

•Jis jau du 
bet abudu sykiu 
Zanavičius nenori išvažiuot 
iš Bostono nepatiesęs Toob.

Šioj seredoj Mechanio 
Buildinge risis tris poro' 
naujų ristikų: airys Pat Mc- 
Gill su serbu Grandovich 
Alvarez su Allan Eustace ir 
Patsy McCarthy su C-harle. 
Marshall. McGill ir Eust< - 
ce yra žinomi ristikai vis< j 
Amerikoj.

GERA NAUJIENAI
Kas norite geni lietuviškų va - 
irių gardžiai pagamintų, užeikit 
i lietuvių restoraną. Paėmt s 
naujam savininkui stengsime . 
kad kiekvienas gardžiai paval
gytų. • 15)

AMERICAN LU.M H
242 Broadnay,

So. IJosion, Mas>.

Sandariečiu dainininkas
"džėloj.”

Subatoj. 22 d. kovo, lietu
viškam "Young’s hotely,” 
ant kampo D ir Silver gat
vių. buvo nepaprastas atsi
tikimas. Sandariečiu kvar
teto lyderis Z., daugiau ži
nomas southbostoniečiams 

kaipo sandariečiu ”Caruso.” 
su visu savo kxrartetu pate
ko bėdon. Bedarant jiems ta

me rhotely” praktiką, stai
ga suskambino varpelis ir 
Įsiveržė keliatas ”a^iuolų— 
sargų,” kurie laikydami il
gas "žvakes’ rankose, sušu
ko kvartetninkams: "Hands 
up-T Kvarteto lyderiui iš 
išgąsčio išpuolė “krepsai”’ iš 
rankų. "Aniuolai-sargai,” 
nučiupę lyderi ir jo studen
tus už kalnierių, sumetė vi
sus Į vežimą ir skambinda
mi nutarabanijo i "džėlą.”

Teko girdėt, jogei genero
las Porkčaps organizuos 
fondą apsigynimui nuo 
"aniuolų-sargų” ir taip juos nvčioj bus 
' pafiksys,’ Kad daugiau jie jos susirinkimas, 
sandariečiu ncr<><ytų.” riai prašomi susirinkti kan 
fc ’ Matęs 7’3‘J vai. . ... I

PATARTINA LIETUVIAMS
Vienintelė Rusiškai-lietuvišką 

parlurių Išdirbystė
MES PATAŠIAM JI M<. PIRM NEGU JUS I’IRKSI I SOFAS, 
MiNKsi \S KĖDĖS. PASIŽIŪRĖKIT MU.Sį lsDIRB\.sTES 

1’lGlAS MUS KAINAS
I’arloriŲ setas, iš 3 šmotų $00.00

w. z <
Z '' 
s s 
z V 

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai >•*£ £

I
Z '

z 'v Z ''

-I-
5 i'Ą t i

Rusiškai.
GI i‘O < H Ko N IŠKAS 

SLAPTAS 
VALANDOS;

Nuo 
Nuo 
Nuo
UI

LIGAS.
IK

AR 
IR

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST.

BOSTON. MASS.

10 ryto.
3 di«n<.
8 vakar*.

KAY PARLOR DPHOLSTERIKG COMPANY
165 CROSS STREET. PRIE < OM.MIIRI 1AL STREET 

Važiuokit su karu iki Haymarket Sųuare.
Telciouaa: Richmond 3016

v'

J' 
v' 

.... I
(13)

TELEFONAS 1037 

-MEDICINOS DAKTARAS 

C. J. MIK01A1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki S vakare.

107 Summer St,
LAWRENCE, MASS. z z

TaL So. Bustos 50«-W
DAKTARAS

A L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

• ALANUOS Nuo • Ud 13 dlw«.
Nuo 3 iki 9 »ak. 
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 ▼. po pieta-

Saredoznis iki 12 dien*.
Ofisas "Keleivio” narna 

tSJ 3roadway. tarpe C ir D ak 
80. BOSTON. MASS.

PAKLAUSK SAVO KAIMYNO !
KOKIA DIDELE

Z

I 
zi

I

8
A,

H

t.

NASH KARAI
IR KOKI l’ASLKMINGA PATARNAVIMĄ JIE SUTEIKIA KIEK

VIENAME REIKALE.
KAINA NUO S1055 IKI $2375.

REIKALAUKIT KATALIOGO ARBA UŽEIKITE PASIKALBĖTI.
MES DUOSIM PRIEINAMIAUSIAS SĄLYGAS JUSU REIKALUI. 

MES TAIPGI MAINOME IR ANT NAUDOTU KARU-

CITY POINT GARAGE—DAILEY’S MOTOR SHOP
PARSIDUODV C R AS B. DA1LEV TAISO

451 BROA1)WAY 628-634 Fourth St.
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone: S«». iloston 2238

l

Jb

•^k

TiIšpardavimas
GELEŽINIŲ DAIKTŲ IR MALIAVŲ iš DVIEJŲ DI
DELIŲ KKAL TUVIŲ. KURIAS MES NUPIRKOM-

Mes galime sutaupyt jv.ms pinigus ant maliavų, gele
žinių daiktų, stogų, stiklių ir pluniberiškų daiktų.

AT EIKIT PASIMATYT SU MUMIS. 
Dykai pristatymas mieste.

South End Hardware Co.
VVASH1NGT0N ST.. BOSTON. MASS.

Tel. Beach 5353-5352

PLAČIAI PAGARSĖJUS
L1NIMENTAS

N-Midojainas nuo die^r.ai c 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję :r pečiu* 
Kuomet TvuinMinuJS j uius*.t 

^.traukiu ♦. aąaz^.
Nuraminimui d-:ran

Išturalarijos gnaibymų.
Nuo i*i.ar’D-rr.u ir sumušimų. 

N nu ir Uca ismU-
,nk;t .u.g.u —Praves bkausaaą

.i.i.e Irmką >> ranka— 
t z.i:- j • k- ja j S 

bus n ikalingus.

* ►

116 Antes St.. Montello. Mass.

?
: <WXVXXXXXXXXVXXXXVXXXXXWXXXXXXXXXXXXXX.XXXVSWWX^%5

•...........— ■ -------- ---------------- ■ ■ — ...

PASKOLAS 
kam ir parduodam mort- ! 

įaipgi duodame ir su-J 
?.e oaskolas ant namų.

A. IVAS (15)
Ti•> mont St., Rwin 508 

Boston, Mass. 
i;;in 6467.

I

11 e

Tel

I
I 
I 
j

ij
KAS NORI RŪKYTI 
puikų tabaką, tas tegul kreipiasi 
pas mus. (21) Į

EUROPA BOOK CO.
" BE Y ST..

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIU TAISYTOJAS.

..uį 1<i!aruOžius Siciii- 
Kišeniniu? prieinamiausią 

L Kreipkitės š.tc adresų:
( ii AS VINGRAlTiS <25) 
i.. So. BOSTON. MASS.

L

F

\ isU'.r'zR la
l/iekuon t
J5c. i/tCc. Už bonk:! apteko®^

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th Sl, BrooUyn. N. Y.

MIZAR
KARALIUS—IŠMUŠĖ

JAS ROMAT1ZMO 
Tai yra gvarantnou 

gyduolė, kuri tčgi"*” 
Rcmatizmą rankose, ko- 

; jose, pečiuose ir 
: ne j; nraša

NEW YORK. « KOJŲ

i

GERIAUSI
ČEVERYKA1

Gaunami Lietuviškose 
Krautuvėse

Brockton Shoe City Store
163 Lawrence St., 

Lawrence, Mass. ir
JUSTINAS MICKEVIČIUS.

Musų krautuvėse galima gauti naujausios mados čeve- 
rvkus, dėl vyrų, moterų ir vaikų, geriausių čeverykų iš- 
dirbysčių Brocktone.

išgydęs

kruti-
taif-pį p ra šalin.- iš- 

fanarių. šaltį iš 
.-•aivos skauačji- 

nt*»_. spiegimą ausyse, -r 
visokias kitas ligas. Ši
ta gyduole vadinasi MI- 
ZAR. Dideli.- puodas ui 
$6.25. mažas—$1.25. Už
sisakyki! tiesiai nuo iš
dirbėjo. Pinigai turi būt 
prisiųsti su “užsakymu. 
Adresuokit arba ypatis- 
kai kreipkitės pas:

JOSEPH SOROKOtVSKI 
2(21 V.’. Superior St. Chicago. III. 

Dept. K.

k *■ : •'N '

? k.

(,

PIERRE CARTBER S | Dr. H. M. Landau j Į: pR. L. G0LDEN !

I
t

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
220 Hanovcr St.. Boston. Mass.

Telefonas Richinond 0380
Specialistas

Bostone: 99 Green Street
Valandos: 3 iki 4 ir 7 iki 8 P. M.

Telefonas Haymarket 2288.
Rosbury: 16 Cravford SL 

Netoli VVarren Street 
Valandos: nuo 8 iki 9 ryte, 1 
iki 2 ir 9 iki 10 vai. vakare

Telefonas Roxbury 0131. 
KALBU RUSŲ. LENKŲ IR 
LIETUVIŲ KALBOMIS

Specialistas '•yni ir moterų 
slaptų ir chroniškų ligų 

Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 5 vakare.

Patarimai dykai. (—)
raut pastovų d:
‘ > jieškoti. Gal - 

visa biznį. P. r 
metų dirbau vien tik tokį d;. - 
Platesnius paaiškinimus gal .. 
per laišką arba ypatiškai. < 1: 1

P. MIŠKINIS
XV. 3rd St- x>. Bo-ton. Ma.—

BUČEKIS. Noriu 
ta. nes nesu pratęs jo 
valdyt Fordą ir vest ’ 
daug 
!>a. 
duot

1

REIKALINGAS t.ERAS KUKORIl -
Gerame restorane.

permates biznį galėtu būti ir partr. - 
I

K.
Bo-ton. Ma—.

SUGEDĘ DANTYS PA 
VOJINGI JŪSŲ 

SVEIKATAI
Jeijru norė

Apyvartos Sidnyje yra j S75,U< 
metus. Atsišaukit: A.

So.

• riu.
,»er metus. A*s:

255 Brond»a?

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA. 1

i

South Boston 3529 <
y R i_r.ee Aspir.wall 0870 ‘

: S. M. Puišiutė-Shallna ;
I LIETUVĖ MOTERIS J
; ADVOKATĖ <
> 3S6 Broad» ay. So. Boston. Mass. J 
J Kuom J. <

l’žpereitoj subatoj Dudley 
Street Opera House lietu
viai lošė garsų veikalą "Ma
ciam X.” Svarbiausią rolę 
turėjo keleKietė mergina. 
Bet apie tą lošimą nepaste
bėjau recenzijos nei "Kelei
vyje,” nei kituose vietos laik
raščiuose. Kodėl? Ar akto
riai boikotavo laikraščius, 
ar laikraščiai aktorius?

A. M. Juozeliunas.
Mokslo Draugijos susi

rinkimas.
Ateinančios pėtnyčios va- 

kara. 28 kovo. Lietuvių Ži- 
Mokslo Draugi- 

Visi na-

I

1

.f

z«

t

4
J

□ R. J. MARCUS
L11 I : VI sK AS G Y D YTOJ AS

Spe-flirtas sekretnų ir chro- 
i vyrų ir moterų liffV- 

1' !’.-.r:npnter St.. Boston. M***.
Prie Hanovcr St.)

1 Richmond 56-'. _ (*)
Valandos nuo • ryto iki 8 e«k.
N- aiais iki 4 vai po pieL

I »
I*
I
I
Ii I

AįjtYsepfYšl^is MaslTs

\dr«r<;ii)as •jlio rjicžh. išberiitĮdi 
ir ’įjįclųu odnjes li^os.

KA!N.'. CCc

n5‘
- t
'owi

>

f!I? 
;? 
Z s
4
3
5

4

Telefonas 5113'W,

Or i. Gorman-Gumauskas
i.iEiuvis :

tatar.dits: nuo
nuo
nuo

Nedehomta nuo
705 N. ?.Uin «L

MONTELLO. MASS.
’ A-

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

, 10—12 diena- 
kam p. Broad «L

GYDUOLĖS
NUO KATARO. FERSLŠALDYMO 

iii VISOKIU NEGALĖJIMŲ
Susideda iš

COD LIVER OIL 
ROMO IR MEDAUS

Šaltis ir vėjas nieko nepakenki 
tau. jeigu imsi pavy?.dį nuo Kanados 
Girininko ir naudosi šias garsias gy
duoles.

Jos yra labai malonio gerti ir pa
sekmingai gjdo persišaldymą ir ki
tas žiemos ligas.

Jeigu esi silpnas ir greitai pagau
ni kosulį arba persišaldymą, viena 
bonka Pierrc C artiei’s Gyduolių 
teiks tau stiprumą 
mos sunkenybių.

CL IHH EK & 
Br<»ad"av, So. 

P A U L A. EGAN 
i Cambridge St. E. ambridge 

STA N DARI) 1’11 ARM ACY 
So. Main St.. Fall Ri'er. Mas*.

APTECE POLSKEJ SZARRA, 
1080 Acushnct Avenue, 

New Bedford. Mass. 
VERNON DRUG CO.

Millburv St, VVorccster. Mass. 
VERNON DRUG C O.

123 liigh St- liolyoke, Mass. 
BAY STATĖ DRUG CO. 

Palmer. Mass.
STEPHAN F. CHAMBERLAIN 
Andre* Square. So. Boston, M iss.

D.'VID CABIT
100 Salėm St.. Boston, Mass. 
LITU U A NIA N PH A R VI ACY 

I" Ir 5** M’fC

pcrncbiniui
su- 

žie-

141

215

211 
W.

98

JOYCE 
Bo-ton, Mass.

Jie tankia' būna priežastini' vi
sokių pilvo ligų.

Greitas dantų taisymas ap
saugo" jumis nuo tie reikalingo 
skausmo i- pinigu išeikvojimo.

Geras darbas—žemos kainos.
Užpildymai SJ.OO
Karūnos $5.00 ir
Extrakcija 50c.
Išvalymas 50c.
Valandos: nuo 
neo 2 iki 8 po 

Šventadieniai
DR. M. C. SURABIAN ;

13 Huntinglon Avė.
BOSTON. MASS. I

Tel. Back Bay 6590 (-) ;

NAUJŲ PLUNKSNŲ LOVOS 
Gauk Didelę Bargenų Kny- 
ga Dykai apie naujas, sa
nitares plunksnų lovai, 
paduškas ir patalus. Mu
su išdirbystės kainos nu
žemintos. Mes duosime 
jums musų plunksnas 
ant 10 dienų i -bandymui 
ir apmokėsime persiunai- 
mo lėšas. Musu kostume-

riai užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
reikalaudamas Eargcnų Knygos ir 
plunksnų sampalų. (—.)

American Fcather & Piilow Co.
Bept. C- Nashville. Ten n.

ir SI.50
86.00

9 iki 12 ryt 
rietu 
nuo 1 iki G

Itališki Aimonikai
Mes išdirbame ir importuojame vi

sokiu rųšių rankomis dirbtus
ITALIŠKUS ARMOMKUS.

Lietuvis Optometristas

ru

!o 
S

Išegzaminuojui akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir arr.blyopiškose (akloje) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PA5AKARNIS O. D.
447 Broad»ay, So. Boalon. -Mas«

---------rsrz™-

Tai yra geriausi armonikai sviete. 
Ant 10 metu gvarantuoti. Musų kai
nos žemesnės negu kitų išdirbėjo. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Ret- 
kslauk katalogo, kurį pasiunčiam 
DYKAI. (13)

RUATTA SERENELLI * CO.
817 Bige Island Avė, Dept. 24,

« *


