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Justicijos ministeris Daugherty

DABAR EILĖ FINANSŲ 
MINISTERIUI.

Hardingą kapitalistai buvo 
nusipirkę j prezidentus. Už

mokėjo $1,000,000 už jo 
nominaciją.

Republikonų partija šian
dien gyvena baisiai sunkų 
krizį Washingtone. Demo
kratai traukia aikštėn vieną 
skandalą paskui kito, ir kur 
bus galas, nežinia. Vagys
tės, šmugelis, kyšių ėmimas, 
parsidavimas ir begalė kito
kių šunybių taip ir pilasi ant 
dabartinės republikonų val
džios. Paskutinėmis dieno
mis buvo iškelta aikštėn 
bjauriausių dalykų apie jus
ticijos ministerį Daugherty. 
Dėl šitų reveliacijų prezi
dentas Coolidge buvo pri
verstas savo frentą Daugh
erty išspirti iš savo kabine
to. Ir noroms-nenoroms ši
tas mekliorius turėjo rezig
nuoti ir pasitraukti iš viešo 
gyvenimo. Politinė karjje- 
ra. Daugherty' jau. užbaigta 
ir jo "garbės”- žvaigždė; už
geso. Tai jau trečias- repub-

PALENGVINO PILIETI
NIŲ POPIERŲ IŠĖMIMĄ.

Darbo Departamentas 
VVashingtone padarė dideli 
palengvinimą ateiviams, ku
rie nori tapti šios šalies pį- 

piečiajf.
Ateivis, kuris yra išgyve- . 

nęs šioje šalyje nemažiau AVashingtonan į prezidentą, 
kaip 5 metus ir jau turi 2 Keliatas mėnesiu nedarbo 
metu išsiėmęs pirmąsias po-(La\vrence’o audeklinėse taip 
pieras, norėdamas tapti pil- suvargino vietos darbinin- 
nu piliečiu, dabar gali para- kus, kad tėvai, nebegalėda- 
šyti teismo klerkui savo pa- mi savo šeimynų U,
yiete laišką ir paprašyti, kad -pradeda jau žudytis. Pora i

Baisi Lawrence’o audė
I

i
jų padėtis.

BEDARBIAI ŽUDOSI.

Rusija nemokėsianti 
Anglijai skolų.

NORI NUMIRTI Už KITĄ 
Tūlas Joseph Princle, jau-1 

nas vaikinas, tapo nuteistas 
Pennsylvanijoj miriop. I‘ri- 
imti mirties bausmę už ji 
pasisiūlė tūlas Walter J. 
Kirkvvood, kuris yra jau 50'
Satoš“JisSapl‘iė>neteJag1) PAŠOVĖ DU DEGTINĖS 

savo pinigais nuvažiuoti i , T?1, . -
mirties viets i Degtines

Bet Pennsylvanijos kruber-šmu?e.lnink^ čįa nusipirko 
natorius Pinchot atsakė, ant !aivo uz $50,000 degti- 

SrH* kad Įstatymai šitokių daly- lnes Ur Pastatf ?u 9’?^ I 
jko neleidžia. Baltveidžiams, faraza„„ir Pri^ąte ^grnkluo- 

šis prisiusiu jarn aplikaci- isąvaičių atgal vienas bedar-
_ ' _ bis pasikorė. Dabar vėl ne- ’

Pirma tuc tikslu reikėda-;toli Latvrence’o vaikai užti- 
v’O vykti Į teismą asmeniškai igirioje pasikorusį žmo-

iyi i V Al i • i x r- n r"' « /■<

Unijos komitetas šaukiasibuvo to susilaukti, nes daly
vaujant jam ištvirkimo or
gijose tūla moteris jį nušo
vė.

Republikonai nori šitą 
kaltinimą atremti, sakyda
mi, kad to Al Jenningso liu- 
dymui negalima tikėti, nes 
esąs banditas ir jis sėdėjęs 
kalėjime už apiplėšimą 
traukinio. Bet demokratai 
sako, kad Jennings buvo 
banditas tiktai tada, kai jis j ir vežtis su savim du liūdi- glĮ. Vėliaus^ pasirodė, kad 
prigulėjo prie republikonų; 
dabar gi jis esąs labai doras 
žmogus, nes jis jau kunigas 
ir demokratas.

$272,000,000 LAIVYNUI.
žemesnysis kongreso bu

tas Washingtone priėmė bi- 
lių. kuriuo skiriama karo 
laivynui $272,000,000, Bet 
tuo pačiu laiku bilius pata
ria prezidentui sušaukti da 
vieną nusiginklavimo kon
ferenciją ir bandyt suma
žinti valstybių ginklavimąsi

i* į.t,

TVERIASI PIENU 
TRUSTAS.

•ateityje.
•; —i___ j'-j-.

> S 
i f

iikonų politikierius nueina šiomis dienomis Bellows
A__ 1 4-^ eV i 1 ’ '• e W - * v •tuo keliu.

Dabar demokratai nukrei
pė savo artilerijos ugnį Į 
ketvirtą Coolidge’o bendrą 
—finąjįsų ministerj Meloną. 
Jie reikalauja, kad jis irgi 
butų išmestas iš kabineto, 
r.es jisai priguli prie visokių 
korporacijų, o senas Įstaty
mas draudžia finansų mi- 
nistei iui užsiimti prekyba ir 
pramone. Demokratai jau 
išvilko Į aikštę, kad toms 
ko’-poracijoms, prie kurių 
dabartinis finansų ministe
ris priklauso, buvo sugrą
žinta iš valstybės iždo milio- 
nai dolerių Įmokėtų jų mo
kesčių.

Tuo pačiu laiku Senato) 
demokratai pareikalavo, 
kad laivyno ministerio pa
dėjėjas Tadas Rooseveitas 
(jaunasis) irgi pasitrauktų 
nuo savo vietos, nes tyrinė
jimai parodė, kad jis irgi 
yra pusėtinai “aliejuotas.”

Netfk gyvieji bombarduo
jami. bet pasirodo, kad ir 
nabašninkas Hardingas bu
vo kapitalistų nupirktas ir 
Įstatytas prezidentas. De
mokratai ištraukė kažin ko
kį Al Jenningsą, kuris po 
prisieka liudija, kad grafte- 
ris Jake Hamon sakėsi jam 
užmokėjęs 1920 metais Chi- 
cagoie $1,000,000 užtai, kad 
republikonų lyderiai savo 
konvencijoj nominuotų Į 
prezidentus nabašninką 
Ifardingą. Iš to milioninio 
kyšio republikonų bosas se
natorius Penrose gavęs 
$250,000, nuverstasai dabar 
justicijos ministeris Daugh- 
crtv gavęs $25,000 ir tūlas 
Wiil Hays $25,000. Už šitą 
"patarnavimą,” nabašnin
kas Hardingas turėjęs pa
skirti Hamoną vidaus reika
lų ministeriu, kur jis galėtų 
išparduoti visuomenės že
mes ir gauti daug milionų. . 
Šitaip pralobęs, Hamonas ; 
paskui tikėjosi tapti ir Su
vienytų Valstijų prezidentu. 
Tėčiai it Hamvnui nęleintp

Pails ‘miestelyje, N. H., buvo 
visos Naujos Anglijos pieno 
pramonininkų suvažiavimas, 
kur kalbėta, kaip prašalinti 
kompeticiją ir pakelti pieno 
kainas. Prieita prie išvedi
mo, kad reikia susivienyt, 
kitaip sakant, sutverti pieno 
trustą. Tuomet kainą pie
nui galima bus nustatyti ko
kia tik patiks.

KRUVINAS AMERIKOS 
KELLAS.

"Kruvinas Amerikos ke
lias”—šitokia tema Babsono 
Statistikų Biuro vedėjas 
Hoffman skaitė anądien pa- 

j skaitą Bostone. Skaitlinė
mis pasiremdamas jisai iš- 
parodė, kad jokioj kitoj šaly 
ant žemės nėra tiek daug 
žmogžudysčių, kiek jų yra 
Suvienytose Valstijose. Jis 
sako, kad kas metai čia supi
lama 10,000 naujų kapų 
žmogžudystės aukomis.

NELAIMĖS KASYKLOSE.
Pereita sąvaitę West Vir

ginijoj buvo tris nelaimės 
anglių kasyklose. Viena 
ekspliozija Įvyko netoli Yu- 
kono, Yukon-Pocahontas 
Coal Co. kasykloj Nr. 2, kur 
tapo užmušta 26 angliaka
siai. Kita katastrofa buvo 
netoli Shinnstono, kur buvo 
užberti du darbininkai ir 
kasyklos superintendentas. 
Trečia nelaimė atsitiko neto
li Clarksburgo, kur vienas 
maineris buvo užmuštas, o 
du apdeginti.

MINKŠTŲJŲ ANGLIŲ 
MAINERLAI TAIKOSI.
Pennsylvanijos minkštųjų 

anglių maineriai turbut ne
streikuos, nes kompanijos 
priėmė unijos pasiūlymą, 
kad naujas kontraktas butų 
padarytas ant trijų metų su 
dabartine alga. Kontrakto 
smulkmenoms aptarti bus 
neužilgo sušaukta unijos ir 
konipaniio‘ konfe-

j :

jos formą No. 2214. bis pasikorė. Dabar vėl ne

I ii s'u uu nuui- gu. veiiaus pasirodė, Kau
ninku. Dabar gi to visai ne-ijjs irgi bedarbis; išbuvęs S 
reikia. Nereikia nei pačiam mėnesius be darbo ir viską 
iš darbo išlikti, nei liudinin- pravalgęs, vargšas pasidarė 
kų gaišinti, nei kelionės lė-’sau gafa\
šų daryti. Teismo klerkas! Padėtis yra tokia rjisti, 
prisius tokią aplikaciją per Rad miesto tarvba nutarė 
paštą i ateivio namus. asignuoti $120,000 ir samdy

davęs tokią aplikaciją, at-Yi bedarbius gatves taisyti, 
eivis turi ją išpildyti, pri-;]<ad davus uždarbio.
kergti prie jos pirmąsias sa-; unjjos komitetas nusiun- 
vo popieras, ir viską sykiu prezidentui Coolidge’ui 
sugrąžinti natūralizacijos iaiška. ragindamas jį ka 
kvotimo viršininkui (Chiefinors kad bedarbiai
Naturalization Examiner),|nepra(jėtG mirti badu.
kurio vardas yra paduotas; Manoma, kad šitokį krizį 
ant aplikacijos. audimu kompanijos tyčia

Kvotimo viršininkas per- iužtraukė ant darbininku, 
riui^s aplikaciją, ir jei ras:kac} numušus algas. Nes iš- 

likąntui atgal, paaiškinda- ^kokiąTlgą.

t •

kokių trukumų, prisius ap-jalk-» žmonės eis dirbti už bi- 
likantui atgal, paaiškinda- le kokja aiga 
mas. kas reikia pataisyti.1 ‘ ______
Kuomet aplikacija bus išnil-,VALYs KUNIGŲ VALDO- 
dyta kaip reikia, viršininkas mą MIESTĄ.
praneš ateiviui, kada jis tu- Montrealo miestas Kana
lų pribūti su liudininkais vra vaj(jomas francuzu 

'katalikų kunigų. Turbut jo^ 
................ ........ . kiam kitam Amerikos mies

te nėra tiek bažnyčių ir 
klioštorių. ir turbut niekur 
kitur nėra tiek ištvirkimo ir 
paleistuvybės, kaip Montre- 
ale. Prostitucija ir ištvirki
mas tenai tiek išbujoję, kad 
tėvai nebegali išlaikyti savo 
dukterų namuose. Jaunos 
merginos išeina su draugais 
ant šokių arba Į teatrą ir

ciją dėl pilnųjų popierų.
Du liudininkai vistiek rei

kalingi, bet dabar jiems rei
kia tiktai syki vykti į teis
mą, o pirma reikėdavo du 
sykiu laiką gaišinti. Tame ir 
yra palengvinimas.

LAIKINAI ATVYKĘ SVE-
TIMšALIAI IRGI GALI 
TAITI PILIEČIAIS.

Ateiviai Amerikoje yra tankiai jau nebesugrįžta na- 
dalinami i dvi kategorijas: m0 Vėliaus jas suranda ne
apsigyvenusius, ir neapsigy- QOrvbės Įstaigose. Daugiau- 
venusius. Neapsigvyenu- s,a merginų bėga nuo tėvų 
siais vadinasi tie, kurie ta- tarp ]4 jr jg metų amžiaus, 
po Įleisti čionai tik trum-^^jel miesto valdžia dabar 
pam laikui ir tam tikrais ’nutarė kiek galima katali- 
reikalais. pavyzdžiui, kaip kiškajį Montrealą apvalyti, 
atvažiuoja iš Lietuvos viso- sa]<Oma. kad visos merginos 
kie "svečiai’’ aukų rinkti. nedorybės namų bus pa- 
Jie yra Įleidžiami ta sąlyga, jnltos (tokie lamai tenai 
kad pasibaigus paskirtam ]ajkOmi viešai), ir kurios 
aikui vėl išvažiuos^ lodei 'neturės dą 16 metų amžiaus, 
iki šiol jie negalėjo čia pilie- toms bus duota pasirinkti: 
tiškų popierų išsiimti ir »l>- arba grižti namo pas tėvus, 
įsigyventi ant visados. Bet ejt‘j j pataisos mokyk- 
dabar ir jiems tas bus jau k, Vyresnės kaip 16 metų 
jalima, tik jie turi tuo rei- bus gabenamos Į užrašų teis- L. „

AREŠTAVO GIRTĄ 
TEISĖJĄ.

. . . Holvoke, Mass.— Kelios
leidžiama išsiimti pu*- dienos atgal čia buvo areš- 
popieras, o laikui atė-'tuotas vietos teisėjas Mo- 

jriarty užtai, kad būdamas 
įgirtas važiavo automobi- 
lium. Jisai užvažiavo ant 
kito automobiliaus, kuris 
sau stovėjo ant vietos, n u- 

Buvusis Justicijos Depar- mušė savo mašinai vieną 
tamento agentas kap. Scaife ! priešakinį ratą, bet vistiek 
kaltina HooverĮ dideliu šmu- varė tolyn. Pagalios jo au
geliu. Jis sako, kad Hoove- tomobilius sustojo vidury 
riui liepiant, 1919 metais vi-gatvės, sulaikė streetkarius 
sas laivas prekių, skiriamų jr užblokavo visą judėjimą. 
Rusijos žmonėms, buvo nu- Kada atėjo policmanas, pa
siųstas ir atiduotas kontre- sirodė. kad ponas teisėjas 
voliūcijos vadui Kolčakui. girtutėlis kaip šiaučius ir 
šitų prekių t'U'-ę uz nežino nei kaip, nei kur va-
000. . L. žiuoja. ]

kalu susižinoti su imigraci- 
os vyriausybe ir pakeisti 

savo "statutą” iš neapsigy
venusio i apsigyvenusi at
eivi. Šitą padarius, jiems
• « • a * • «• *
jau 
mas 
jus ir antras.

SAKO. RUSŲ PAŠALPĄ 
HOOVERIS ATIDAVĘS 

KOLČAKUI.

ANGLAI ESĄ SKOLINGI 
RUSAMS.

; paprasti. Bet Kynuose toks 
paprotys da nelabai senai 
buvo madoje: jei turtingą 
kinietį pasmerkdavo mi
riop, tai jis pasisamdydavo 
savo vieton kitą, kad duotų 
galvą nukirsti.

PASKYRĖ I)U KARDINO
LU AMERIKAI.

Romos popas, kuri katali
kai vadina "šventuoju tėvu,” 
pereitą savaitę pakėlė i kar-

i Bolševikai norėtų gauti at
lyginimo už Kolčako prida

rytus nuostolius.
Anglija negali tikėtis gau

ti iš Rusijos nei pusės rub
lio. nes ji daugiau skolinga 
Rusijai, negu Rusija jai. Jei 
teisingai atsiskaityt, tai 
anglai da turėtų primokėti 
rusams 2,000,000,000 aukso 
rublių.

Taip pasakė komunistų 
Internacionalo pirmininkas 
Zinovjevas, kalbėdamas Le- 

_--------------- ningrade apie anglu-rusu
KLAIPĖDOS KLAUSIMAS konferenciją

NESIRIŠA. Į Anglijos reikalavimai su-
v r 1 v • • 1 1 ' , f ,1 1 • v « • • « . • >

tą sargą. Nakties laiku at
važiavo keturi banditai tą 
degtinę vogti. Sargas tuo- 
jaus pradėjo šaudyt ir du 
banditai krito peršauti, o 
kiti du buvo prispirti prie 
sienos ir pribuvusi policija 
juos suėmė. Degtinės sar
gas taip pat areštuotas ir 
degtinė konfiskuota.

I

NESIRIsA. I Anglijos reikalavimai su-
Nors buvo žinių, kad ame- sideda iš trijų kategorijų, 

dinolus du Amerikos arci-irikiečiui Davisui pavyko jis sakė, būtent: senų vai- 
vyskupu, Chicagos Munde-i Klaipėdos klausimas išrišti, stybės skolų ir "pretensijų” 
lein’ą ir Nevv Yorko Haye-Įtečiaus Lenkija atsisakė Da- už nacionalizuotus Anglijos 
s’ą. šventakupriams tas yra'viso planą priimti, ir ginčas buržuazijos turtus Rusijoj 
labai didelis Įvykis. j pasilieka neužbaigtas. Len-'—2,450,000,000 aukso rub-

--------------- kija gal ir priimtų tą planą, lių: paskui 5,373,000,000 
NORĖJO PASIKARTI. jei Lietuva išsižadėtų Vii-! aukso rublių už karo pasko- 
Lynn’o policijos nuovadoj*)niaus. Bet Lietuva Vilniaus.las ir 2,816,000,000 aukso 

ši panedėli norėjo pasikarti neišsižada, todėl Lenkija ne- rublių procentų ant visų tų

paskui 5,373,000,000

tūlas Garhum. 50 metų am
žiaus vyras, kuris buvo areš
tuotas pereitą subatą už gir
tybę. Išsipagiriojęs belan-

sumų.
Prieš šituos anglų reika

lavimus rusai stato savo 
nuostolius, kurių jiems pri
darė Anglijos valdžia, rem- 
dama Kolčaką ir l>itus kont- 
revoliucionierius. Pavyz
džiui, Anglijos ir kitų alian- 
tų remiami čeko-slovakai 
užgrobė Rusijos valstybės 
auksą Sibire ir neatidavė. 0 
kiek kitokių nuostolių prida
ryta .’ Viską suskaičius, sako 
Zinovjevas, Anglija yra sko
linga Rusijai 2,000,000,000 
aukso rublių daugiau, negu 
Rusija Anglijai. Jei jau ru
sams nėra vilties tuos du bi- 
lionu rublių iš Anglijos gau
ti, tai tegul jau Anglija bent 
nesitiki iš Rusijos ką nors 
gauti.

Juokinga butų ir manyti, 
sako Zinovjevas, kad darbi
ninkų klesa, tiek daug paau
kavusi, dabar, kuomet ji 
pradeda jau atsigauti, imtų 
ir atiduotų buržuazijai tai, 
ka ji yra revoliucijos teisė
mis Įgijusi.

išsižada savo pretensijų prie 
Klaipėdos.

Kada ir kuo tie kivirčiai 
pasibaigs, sunku pasakyti.

iį
I
i

raiščio kilpą ir pririšęs ją
prie durų, pakibo ant jos. i ---------- --
Bet tuo tarpu užėjo polic- Italijoj pereitą sąvaitę bu- 
manas ir kilpą nupiovė. —

gėj, jisai pasidarė iš kakia-
BAISI NELAIMĖ

ITALIJOJ.

vo didelė nelaimė Amalfi 
apielinkėj. Nuo kalno pra
dėjo slinkti uramirkusi nuo 
lietaus žemė ir nušlavė labai 

Tūkstančiai

MIRĖ KLERIKALU
ŠULAS PELLETIER.

Pereitą sąvaitę Bostone daug triobų. _____
mirė airių klerikalų šulas žmonių pasiliko be pastogės 

ir daugiau kaip 100 buvo už
mušta.

mėjo dideliu grafui ir kito-j

kiomis šunybėmis. Jis buvo!

Joseph C. Pelletier, kuris bū
damas Bostono (Suffolko) 
apskričio prokuroru pasižy-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ANT SACHALINO.

Ant Sachalino salų, kur 
seniaus caro valdžia tremda- 
vo politinius prasikaltėlius,

užtai teisiamas, atrastas] 
kaltu, numestas nuo proku-;
roro vietos ir ant galo jam] _ , . ............._____________ _
buvo atimtos advokato tei-;§jornjs dienomis buvo smar- 
sės. Turbut šitas smūgis ir |<us žemės drebėjimas ir su- 

jgriuvo daug triobų.
i
t

nuvarė ji i kapus.

LA FOLLETE APSIRGO.
Pereitą sąvaitę sunkiai 

apsirgo plaučių uždegimu 
senatorius La F ollete, kurį 
bolševikai ketina statyti ši 
rudeni savo kandidatu i pre
zidentus.

IŠPLĖŠĖ $16,000.
ši panedėli Washingtone 

keturi maskuoti banditai už
puolė Piggly Wiggly kom
panijos krautuvių pinigų 
kolektorių, atėmė $16,000 
ir grūmodami revolveriais, jo žmonių buvo airių maisti- 
pabėgo automobiliuje. uinkas Roger Casement ir
1__________moteris Edith Thompson.

ANGLIJOS BUDELIS 
REZIGNAVO.

John Ellis, kuris per 
metus tarnavo Anglijos val
džiai kaipo oficialis budelis, 
pereitą savaitę padavė re
zignaciją ir nuėjo barzdų 
skusti. Budelio amatas ne
apsimoka, jis sako. Kara-. 
liūs jam mokėjo po 50 šilin
gų (apie $10.75) už kiekvie
ną galvą ir da 50 šilingų už 
"gerą darbą.” Tarp nudėtų

23

pabėgo automobiliuje.

SAKO I.W.W. NORĖJO Iš- 
DINAMITUOT TUNELI.
Coloradoj tapo areštuotas 

I.W.W. unijos agitatorius 
Sullivan. Kapitalistu šnipai 
sako, kad jis norėjęs isdina- 
mituoti Moffato tuneli.

CHICAGOJ APIPLĖŠĖ 
PAŠTĄ.

Chicagos priemiesty Har- 
vey jiercitą sąvaitę keturi 
ginkluoti plėšikai užpuolė 
pašto vežiką ir. pagrok du 
maišu, pabėgo. Maišuose bu- 
lx> anie $150.(MKi pinigų, 

rie buvo i-----------------
kompanijoms.

UŽPUOLIMAS ANT CliL 
CAGOS BANKO.

Chicagoj pereitą subatą 
buvo užpultas ir apiplėštas 
Boulevard Statė Savings 
Bankas nortlr.vest miesto 
dalyje. Užpuolikų buvo ke
turi ir visi ginkluoti. Pa
griebę apie $6.000, jie leido
si bėgti. Bėgdami šovė ke
lis kartus ir sužeidė vieną 
moterį.

ANGLIJA MAŽINA ARMI- PAVOGĖ $8.000,000 VER
TĖS BRANGIEM YNŲ, 

darbininkų vai- Chicagos policija mėmė 4
JOS LĖŠAS.

Anglijos (’ ' ‘ ‘ ~ . ______
džia sumažino armijos išiai-j vyrus ir viena moteriškę, ko
das sekantiems metams antine v ra kaltinami bragumy- 
$30,000,000.

BOLŠEVIKAI PALEIDO Į 
LENKŲ ARCIVYSKUPĄ.

Maskvos žiniomis, lenkų 
arcivyskupas Ciepliak tapo 
paleistas iš kalėjimo ir bus 
išvytas iš Rusijos laukan. 
Iš pradžios jis buvo nuteis- 

ku- tas sušaudymui, o paskui 
siunčiami fabrikų mirties bausmė buvo pakeis

ti'. 10 metų kalėjimo.

■ nų vogime. Policijos many
mu, šita penkių vagių šaika 

j yra pavogusi už $8,006,000 

deimantų ir kitokių brangu- 

mynų.
f
I

SUDEGĖ 600 NAMU-
Nelaimės .Japoniją seka 

viena paskui kitos, šiomis 
dienomis Tokios priemiesty 
Košigaia kilo gaisras ir nu
šlavė h’iobu



■s

\ HZVALGA fl
Jiucionierin” parakas sušla
po, nes neiššovė nei vieno 
šūvio ir jų "revoliucija”' vi
sai neivvko.

II
KIBTŲ PRIE VISŲ, JEI 

GALĖTU.
So. Bostono "Darbinin-! 

kas” 34-tame numeryje ra
šo: !

"Tik vieni juokai iš sanda
riečių pasigyrimų. Jie sako, 
kad visi laikraščiai prastai ra
šę apie kun. Garmų, o jis tik 
>rie 'Sandaros’ prikibo. Kode: ? 

Ot. čia. girdi, ir gludi ‘Sanda
ros’ nuopelnai. Ji esanti pažan
gesnė už kitus, tai kun. Gar
mus, kaipo klerikalas, ją pir
miausia nori pasmaugti.. ’’

"Darbininkas sako, 
tai yra nesąmonė, ir pridu
ria, kad—

"...kun. Garmus kaip ir kiek
vienas žmogus, noris gint savo 
garbę, butų kibęs prie kiekvie
no laikraščio be skirtumo, kurs 
ji butų taip apšmeižęs kaip 
'Sandara,’ bet čia tame skirtu
mas, kad kiti laikraščiai šmei
žė gudriai ir sumaniai, ir nebu
vo galima prikibti, gi 'Sanda
ra’ apšmeižė labai kvailai— 
pliurpteiėjo kai sena boba, na, 
ir privirė košės savo pakali
kams, nes jie dabar turi stenė
ti ir duoti aukų, kad 'Sanda
ros’ kvailybę pridengus.”

Gerai, kad "Darbininkas” 
asakė šitą sekretą. Dabar 

žinosim, kad keikūnas Gar
mus norėtų prikibti prie 
kiekvieno laikraščio, tik jo 
bėda, kad negali.

Bet tegul jis nemano, kad 
dėlto, jog jis turi atbulai už
sidėjęs apykaklę, jis čia gali 
žmones keikti kaip Lietuvo- 
-*e. Jo atbula apykaklė ir 
nrąskustas pakaušis čia nie
ko mums nereiškia. Jei jis 
nori, kad kiti butų su juo 
mandagus, tai pirma jis pats 
furi pasimokyt mandagumo.

I

UŽMIRŠO KRISTAUS 
MOKSLĄ.

švento Kazimiero seserų 
organas "Draugas” j 
atsidžiaugti, kad keikūnas 
Garmus apskundė tautinin-

NORI PASIPINIGAUTI.
Nespėjo kun. Garmus! 

"Sandaros" redaktorių ap- 
negali skųsti, o jau tapo sutvertas 

Apsigynimo Fondas” ir
*■ *

Kas moterims daugiausia rupi
doni ir akis pilnos gyvybės, 
pasaulis jai šypsojosi. Gi 
susilaukus jai 40 metų, pa
saulis žiovauja į ją žiūrėda
mas.

Tai šitaip Elsie Robinson 
charakterizuoja savo sese
ris. Tečiaus ji turi joms ir 
suraminimo, štai jos pata
rimas :

"Sesės, nekaltinkit gyve
nimo. Justi likimas jūsų pa
čiu rankosė. Kitąsyk pasau
lis mylėjo raudonus jūsų 
skruostus, bet raudonis iš
nyko. Taigi nusišluostyk it 
ašaras ir duokit pasauliui 
ka kitą. Visų pirma, išmo
kit ji surasti. Si-udijuokit 
jb problemas. Kiausit, kaip 
tai padaryti? Skaitykit kny
gas, kurios praplės jūsų 
regrati. Nejieškokit laik
raščiuose skandalų ir tuščių 
juokų. Iš io nieko neišmok
sit, tik laika bereikalo pra
žudysit. Stengkitės Įgyt? 
daugiau žinojimo, Užmirš- 
kite mažmožius, ką neturi 
pasaulyje reikšmės. Nesver- 
kit dalykų sulyg to, kiek jie 
jums asmeniškai yra sma
gus. Pradėkite Įdomauti 
tokiais dalykais, kur ie lemia 
laimę ar nelaimę ir nribio- 
nams žmonių—visai žmoni
jai Išmokit įdomauti pa
sauliu ir jo vargais, o tuo
met pasaulis nusilenks prie 
jūsų, nors ir plaukai jūsų 
bus pražilę ir veidas raukš
lėtas.”
<ej| i ■ !j».

Amerika Bėra tikra 
demokratija

~___ _ Amerikiečių operos daini-
__  šaukiama: "Vyrai, gelbėkit! nmkė Mary Garden sako, 

kų laikrašti. Veršio entuzi- Rengkit prakalbas, šaukit kad Įdomiausias moteriškės 
rinkite au-

su

STOKA LOGIKOS.
"Keleivis” anąsyk pažy

mėjo, kad toji koresponden
cija, dėl kurios kun. Garmus 
patraukė "Sandaros” redak
torių teisman, buvo žioplai

i riais budais mokytojus perse- 
I kioja. Persekioja juos todėl, 
, kad jie nėra kunigų tarnai, ne- 
! laižo klebonams rankų. Perse- 
i klodami mokytojus naudojasi 

tokių priemonių, kurios pra
lenkia net caro budelius. ... - .
geri padėjėjai valstiečiai liau-, tokiais.nu>ldėji-
dininkai, kurie 'tėvynės labui’-kui-UJec.iKcija nega.i 

darbuodamies patarnauja l._ 
nigams. Už tai kunigai begalo 
bus dėkingi jiems.”

Taigi "Keleivis” neklydo, j 
kuomet jis andai pastebėjoj 
kad ponai liaudininkai yra; 
krikščioniškosios reakcijos 

jog talkjpinkai.

**

r“ 1 w i r w • •
Jiems | Prasyta, nes Garmus joje ;

KOMP. PETRAUSKAS 
RUOŠIASI LIETC VON.
Paskutiniame "Sandaros” 

numeryje p. M. Petrauskas 
rašo:

"šiuo-ni pranešu, kad dabar 
jokių savo veikalų statymui 
teikti negaliu delei mano rengi
mosi važiuoti Lietuvon. Kas 
turi skolinęs mano veikalus, 
prašau man .juos grąžinti iki 
gegužės 15 d., nes man jie rei
kalingi turėt pas save prieš iš
važiuosiant.’*
Taigi išrodo, kad ši syki 

kompozitorius tikrai jau 
pasiryžęs Amerikos lietu
vius apleisti.

KLERIKALŲ BRAVOR- 
NINKO RAUDA.

Lietuvos klerikalų bravor- 
ninkas Ambrazaitis skun
džiasi kuniginė] spaudoj, 
kad Seimas nutaręs pirkti 
valdžios monopoliui spiritą 
užsienyje, ir jo, Ambrozai- 
čio, bravoras dabar turi 
bankrutyt. Bravoro tam 
mekleriui nebūtų tiek gaila, 
jei pirkimas užsieny spirito 
nedarytų Lietuvai žalos. 
Bet žalos daroma labai daug. 
Visu pirma, išvežama užsie- 

‘ • To
liaus, uždarymas savo bra
vorų atima Lietuvos darbi
ninkams darbą. Dėlto p. 
Ambrozaitis ir verkia.

Bet ar žinot, kas čia kal
tas? Ogi bedieviai socialde
mokratai. Jie buvo daugiau
sia priešingi krikščioniškam 
Ambrazaičio spiritui, ir Sei-

ku j prirodyti.
i Dėl šitos teisingos 
pastabos "Sandara” 

, supykus rašo:
"Turime pastebėti

■ viui,’ kad 'Sandarai' to 
reikės prirodyti. Koresponden
cija yra recenzija kun. Gar
maus kalbos. Atkartota tik 
tas. ka pats kun. Garmus sa-, 
kė.”

Kalbamoj korespondenci
joj buvo pasakyta, buk Gar
mus praleidęs Vokietijoj vi
sas surinktas Amerikoje au
kas. Ir. anot p. šliakio, ji 
esanti "recenzija kun. Gar
maus kalbos—atkartota tik i 
tas. ka pats kun. Garmus sa
kė.”

Tai reikštų, kad pats Gar
mus savo prakalbose kaltino 
save prieš publika šitokiu 
aukų eikvojimu. Ir tuo na
ciu laiku jisai prašė tos pub
likos daugiau aukų.

Nejaugi ponas šliakys ti- 
y - - —

jo būti?
Toliau "Sandara” sako:
"Kalbant apie 'žioplumą.' tai 

kaip tik 'Keleivis' žioplai pasi
elgė: jis atkartojo lygiai tuos 
žodžius, už kuriuos kun. Gar
mus skundžia 'Sandarą.' 
jaugi jis.nežino, kad dabar

musų 
dabar

'Kelti
nei ne-

I

I

KRIKŠČIONĮS PRALEN- nin Lietuvos pinigai.
KĖ CARA, IR LIAUDININ

KAI JUOS REMIA.
J. šyvė "Naujienų" 71- 

mame numeryje praneša iš 
Lietuvos šitokių dalykų:

"Kruvinojo caro laikais_Mo- 
kyklų Direkcijos skirdamos 
mokytojus turėdavo atsiklaus
ti gubernatorių apie skiriamo- . _ - • , ,. - ...
jo politinę ištikimybę. Taiiaus Plrktl sPmt«

Mokykla Di-I Bet klausimas, kurgi buvo 
ryšius su och-l 

joje teirautis apie 
ištikimybę. Nėra 

kad gubernatoriai

caro švietimo Mi- , užsienyje. . .
> 

krikščionįs demokratai, kuo
met spirito klausimas buvo 
rišamas? Juk jų yra Seime 
40. o socialdemokratų tik 8; 
kaip gi tad socialdemokra
tai galėjo tą bedievišką Įsta
tymą pravesti? Nejaugi po
no Ambrazaičio partija Sei
me tuomet miegojo?

nei vienas 
misteris nevertė 
ebcijų turėti 
anka ir 
Mokytojų 

abejonės,
bo kontakte su ochranka ir 
jos sėmė žinias apie vieno 

ei kito piliečio politinius Į&i- 
. Tinimus. Tą . viską atlikdavo 

aptai.
"Bet Lietuvos juodašimčiai 
i srity pralenkė ir kruvinojo 

aro budelius, švietimo Minis- 
‘eris krikščionis-demokratas 
Bistras (žmonės jį vadina pra
lotu) išleido aplinkrašti, ku
riuo 'pataria’ apskričių švieti
mo komisijoms skiriant moky
tojus pirma atsiklausti žvalgy
bos jų politines isitikimybės. 
Tas aplinkraštis išleistas pasi
remiant Ministerių kabineto 
nutarimu iš 1921 m., kuomet 
priešaky kabineto stovėjo val
stiečių liaudininkų žmogus 
r’aktaras K. Grinius. Bet vis- 
<ri seniau buvę nors ir krikščio
niški švietimo Ministeriai ne
drįso gvveniman vykdyti tokio 
juodašimtiško kabineto nutari
mo. Tik į Bistro rankas Minis
terijai patekus mokytojai ga
lutina: atiduoti žvalgybos glo
bai. Tiesa, tas aplinkraštis tik 
įsakymo formoj pataria kreip 
tis į žvalgybą. Bet jei kuri 
nors švietimo komisija šito
kiems juodašimčių darbams 
nepritaria ir laiko už gėdą at
likti žvalgybininko pareigas, 
tai Ministeris paskirtojo moky
tojo (jei Ji® ne krikščionis-de
mokratas) netvirtina arba se- 
niaus paskirtus paliuosuoja. 
Tokių atsitikimų pastaruoju 
metu labai daug.

"Apskritai krikščiony* įvaį.

amžius turi būt apie 10 me
tu. Jos manymu, iki 30 me- 

;tu moteriškė būna dar tuš- 
meiikos!,čiagalvė\ne®.jai t,a nebuvo 
žmonės
Tai ne- ,

įsu šita akt orka
!sutinka. ?’

jazmo pagauta, davatkų ga-
zieta sako:

"Ir štai atvyko ’grinorius’ ir 
ko ne ant rytojaus ’pafiksino’ 
šmeižikų netik redaktorių, bet 
ir pačią jų organizaciją. Tai 
bent ’grinorius’! Kad tokie 
drąsus vyrai, kaip kun, Gar
mus. ant kiekvieno akmens 
augtų, visi bedieviškieji šmei
žikai senai butų i pelių urvus 
suvaryti.

"Jeigu kun. Garmus ir nelai- nes neprašė, 
mėtų, tai lietuvių katalikų vi- L .' 
suomenė Amerikoje vistiek pa- daikl 
smauilos: i---- —teismas paoauuus neuzuraa, •' , i
kad nepritinka ir tautai kenks- ‘ tai lieka t ik advokatui atlv-1 į' Krodviu

i ginimas. O r** **1™™™** <?-aZid-U uz žiodytų, 
retai kada siekia $100. "San-! 
daru" gi skelbia, kad ji $100 
turi jau surinkus, ir vis da 
nrašo daugiau. Taigi išrodo 
lyg ir neras pasipinigauti.

susirinkintus ir 
kas. Skubinkite 
mis aukomis.”

Išrodo, kad iš 
bylos "Sandaros’ 
nori pasipinigauti, 
labai gražus biznis.

"Keleivis’
bylų su kunigais, _,
sunkesnių, negu "Sandara/’j 
o betgi "apsigynimo fondų” 
netvėrė

gausio-

tos
» J laiko protauti.

j Rašytoja Elsie Robinson 
i tečiaus ne- 

. . .... .ounun.u. Nes apie ka gi mo-
protauja?

“ s' Apie save. Apie meile ir 
. Mote- 

ir auku iš visuomė-IJ?škei daugiausia rupi savo 
;iigura, veido išvaizda, plau- 

♦ i • i • ;kų spalva, drapanos, ir koki toks jau ua^us Jd J

mes atsiminsime, teismas pabaudos neuždeda,j- b pavydi ir 
tai liek..
ginimas.minga yra leisti šunims nekaL 

t us žmones kandžioti, ant šven
tybių spjaudyti, kad viena ran
ka statant tautos ramus, ant
ra ranka reikia laikyti apsigy
nimo kardą. Ne dėl asmeniš
kos garbės, bet, dėl didesnio; 
musu darbų pasisekimo.”

i 
Toliaus "Draugas” tiesiog- 

ragina savo pasekėjus imt! J 
s ir eiti ant ”<rwi-iKn ’

7?” T"•.! gražiau už ja išrodytų.
; Kiekviena moteris nori būt 
gražesnė už kitą. Už viską 
daugiausia moteriškei rupi 
gauti mylimą vyrą. Gavus 
vyią, moteriškė rūpinas, 
kad jis jos nepamestų. Pas
kui jai rupi namai, uždan
gos . ant langų, tarakonai 
plyšiuose ir kitokie mažmo
žiai. Jai rupi, ką apie ją 
šneka jos kaimynai. Ką sa
kė Marė? Ką apie ją mano 
Edvardas? Vienu žodžiu 
sakant—moteriškės protavi
mas eina grynai asmenine li
nija, ir tai vistiek ar ji turės 
20 ar 40 metų amžiaus. .J^- 
me nėra nieko Įdomaus.

Bet sakysite, kad vyrai 
yra tokie jau savmvliai, 
kaip ir moteris.

Taip, tą kiekvienas žino. 
Jie gal da didesni egojlstai, 
negu moteris. Bet jie kito
kie. Jie protauja visuome
niškai. Jus galit mylėti mo
teriškės asmenį, bet jos pa
žiūros jums bus nuobodžios, 
tuščios. Tuo tarpu prie vy
ro ašmens jus galit prisiriši
mo visai neturėti, o vis dėlto 

; io mintis trauks jus prie jo. 
(Vyras, mat, gali ši-tą duoti. 
Moteris gi—nieko.

į Štai, kodėl gyvenimas mo- 
jteriškei yra tragedija, kuo- 
; met jos jaunystė pasibaigia.

PATAISYMAS PRIE RO
MANO NUBAUDIMO.
Pereitam "Keleivio” nu-

paga"u^ ir.^1 ant gyvuau- maryje šioje vietoje buvo 
kų, xaip jis vadina laisvus pasakyta, kad p. Romanas- 

A’.Ramanauskas Lietuvoje ga- 

‘pagaliuku pagrumo-

kų 
žmones, 
mo! Reikia tiems gyvuliu
kams ’

vo mėnesi kalėjimo užtai, 
nt.ad pavadino prisiekusius 

t-- v. _..........  „ , . , 'advokatus Šleževičių ir Sta-
ki, kad ištikruju šitaip gale- ^vadovas į dan-i§jRS]į; "melagiais." Bet "Lie-

. gy rašo iriame savo nu- t ‘ žinios„ 
niervje. L

j • v TJr . ! a, jog Romanas buvo nu- Na, o kurgi dingo kris-;. ’ ’ ” . u , ...
taus mokslas?-mes jo pa.: austas uelto, kad viešai su- 
klausime. Kur yra Kristaus sirinkime pasakė, kad abudu 
.sakymas: "Jei gausi per vie- advokatai esą Amerikos 

'j Audimo Bendro- 
Kur dingo krikščionių Vės pakirkti.

.... P^bninti ubą-, Taįpos teisėjas nubaudė 
Ke-gai dvasioje, nes ju karalys-, 

kė dagaus?" Kur pasidėjo “°.man? vlen,a menesiu,ka- 
Dievo prisakymas: "Mylėk leJimo ir paskyrė jam 3,000 
artima kaip pats save?” litų kaucijos, arba tuojaus 
Kristus kardu nesigynė ir atsitūpti belangėm 
pagaliu niekam negrumojo. iT. . . - - 1 
jis ir 
priešino, tik meldėsi už savo

Ne- ną žandą, atsuk ir antrą pu- Lietuvių 
_ ~ ... ?■" J.........................................
JEIGU butų kalta 'Sandara,’ principą;
lygiai butų prasikaltęs ir 
leivis’?”
Visai ne. "Keleivis" pa

kartojo tuos žodžius visai 
kitokiu tikslu, negu tas, ku
riuo "Sandara” juos paskel
bė. "Sandara.” juos paskel
bė kaipo teisybę, o ”KeIei- . ~ 
vis" juos pakartojo tik tam, pnesus. 
kad parodžius, kaip tokia Išrodo, kad musų kunigai 
nasaka yra žiopla. Ponas Kristaus mokslą arba už- 
šliakys, matoma, šito skirtu- miršo, arba visai jau ji at- 
mo nepajiegia suprasti.

_ Tai yra tas pats Roma- 
ka’yžiavojamas nesi- r,as, ]ęUrjs karo metu Ameri

koje rašinėjo iš "Darbinin
ko” redakcijos valdžiai "do- 
nosus” ant lietuviu laikraš- 
cių ir veikėjų, ir ne vieną Apie 16 metų amžiaus, kuo- 
žmogų tuo budu Įkando. I met jos skruostai buvo raų-I

Suvienytu Valstijų konsti
tucija sako, kad šią šalį val
do patįs žmonės.

Bet tai nevisai tiesa.
Kuomet valdžioje kilo 

aliejaus skandalas, Senatas 
47 balsais prieš 34 pareika
lavo, kad prezidentas paliuo- 
suotų laivyno sekretorių 
(ministeri) iš savo kabinel 
to.

Ką gi aht to atsakė 'pari
dentas?

Jisai pareiškė, kad kabine
to nario pah'uosavimas yra 
išimtinai prežidento funkci
ja ir Senatas čia jokių Įsa
kymų negali jam daviijėtL

Jei Anglijos parlamentas 
priimtu tokią rezoliuciją, 
kaip Amerikos Senatas, tai 
laivyno ministeris tuojaus 
butų iš kabineto paliuosuo- 
tas, arba pats kabineto pre
mjeras (.Amerikoj preziden
tas) turėtų rezignoti. T ■

Tą turėjo minty ir senatį 
riuš Hiram Johnšon, kuomet 
jis išsireiškė: "Jei pas mus 
butų parlamentarė valdžios 
forma, tai prie dabartinių 
sąlygų ministerija butų 
griuvus?’

Amerikoje kongresas ne
gali kitaip ministeri praša
linti, jei prezidentas atsisa
ko ji paliuosuoti, kaip tik 
nuteisti jį (tokį ministeri) 
už "išdavystę, parsidavimą 
ar kitokį nusikaltimą prieš 
valstybę." Taip sako konsti
tucija. •

Suvienytos Valstijos nėra 
gryna demokratija. Kitaip 
sakant, čia nėra tokia tvar
ka, kur visus reikalus špren* 
džia patįs žmonės arba iš
rinkti i parlamentą jų atsto
vai.

Įstatymus čia leidžia Kon
gresas, ktirį renka patįs 
žmonės; bet Įstatymūs vyid- 

j na prezidentas su savo mi- 
įnisteriais, o juos aiškina tei
sėjai, kurių žmonės negali 

i nei skirti, nei keisti. Todėl 
tie teišėjai čia baisiai Įsivy
ravę ir jų galybės negali 
niekas pažaboti.

<
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NEĮVYKUSI FAŠISTŲ ! 
"REVOLIUCIJA”

LIETUVOJ. i
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad 16 vasario Kaune 
buvo laukiama didelio per
versmo. Anot "Klaipėdos 
žinių,” gandai apie rengia
mą sukilimą buvę tokie: 
. "Klaipėda jau parduota.-' 
Šleževičius, Galvanauskas ir 
Vokietaitis, susiėję Užsienio 
Reikalų Ministerijoje, perdir
bę visą Seimo nustatytą kontr- 
projektą tuo budu, kad Įsilei
džiami lenkai į Klaipėdą. Be 
abejo, jie bus papirkti. Bet 
tauta to pakęsti negali. Todėl 
nutarta jau ’ten’ vasario 16 d. 
padaryti sukilimą—*pučą’—nu
versti valdžią, nužudyti Galva
nauską, Zaikauską, Sližį, pa
imti valstybes vairą į savo 
rankas—ir atsisakyti nuo 19- 
23 m. vasario 16 d. decizijos 
(nota Antantei, kuria mes tin
kame perimti kraštą tam tik- 
romis sąlygomis.)

"Kas gi tai įvykdys? Nugi 
tautininkai! slaptoji organiza
cija, panaši į ’Juodają Ranką,’ 
kuriai priklauso šauliai, ypač 
jų Centras, studentai-tautinin- 
kai, karininkų būrys ir t.t.” j 

Bet K vasario buvo drėg
na diena ir, matoma, ”revo-

CIGARETAI

*».»> “S,

‘MANO DRAUGE, TAS 
TEISYBĖ
- TAI GERIAUSIAS 
CIGARETAS Iš BILE 
KADA PADARYTU!”
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CHICAGO, ILL.
Lietuvių Rubsiuviu susirin
kimas. įsigalėję lokale ko
munistai persekioja kitus 

narius.
Kovo 14 d., Unijos svetai- 

nčje, prie Robey ir North 
Avė., Rubsiuviu Unijos Lie
tuvių 269 Skyriaus buvo lai
komas pripuolamasis susi
rinkimas. Susirinkimą ati
darė pirmininkas M. Butvi
las. Raštininkas gi perskai
tė iš pereito skyriaus susi
rinkimo ir pildomosios tary
bos posėdžių tarimus. Per
skaičius tuos abu protoko
lus buvo duotas Įnešimas, 
kad jie butų priimti. Bet J. 
Čepaitis paprašęs balso už
protestavo prieš priėmimą 
pildomosios tarybos tarimų, 
būtent todėl, kad tarimų 
knygoj apie Čepaiti sakoma, 
kad apie du metai atgal Če
paitis buvo nuvažiavęs i 
Waukėganą i kokio tai Gold- 
mano neunijinę rubsiuvyk- 
lą. ir ten pusę dienos dirbęs 
—”skebavęs.” J. Čepaitis 
reikalavo, kad pildomosios
J.3,1?'“0?, }?rinM! knyga ^'lietuviu 269 skyrius ’paau- 

>kebo demy numestų. J. kocxi Rusijos politiniams ka-

raudami rūbų magnatams, demokratų Darbininkų Par-' Toliau, dar kelis reikalus 
Bet Bendokaitį už tą atliktą "*"**“ ’“t *’ .......
purviną pxieš visų rubsiuviu 
Uniją darbą tuomet komu
nistai visaip teisino jį ir jie 
susivedė daug rankų, ir kuo
met ėjo apkalbėjimas apie 
nubaudimą Bendokaičio už 
jo atliktą dalinime provoka- 
toi iškų lapelių darbą, tai vi
sos tos komunistiškos ran
kos pakilo aukštyn ir Ben
dokaitis remianties ant dau
gumos iškilusių rankų, liko 
nubalsuotas "nekaltas,” mat 
jis komunistas. 0 prie J. Če
paičio ir kitų narių tie pa
tys komunistai įieško prie
kabių. Bet Bendokaitis ir 
prieš tai ir po to—ir ikišiol 
lokale turi po kelis urėdus: 
yra pildomosios tarybos na
rys ir lokalo koresponden
tas. Tokis tai komunistų gy
nimas "darbininkų” reikalų.

Toliaus sekė laiškų skaity
mas ir jų priėmimas ar at
metimas. Tarp jų buvo ir 
vienas laiškas, atsiųstas nuo 
Rusų Socialdemokratų Dar
bininkų Partijos Raudonojo 

Kryžiaus, prašantis, kad

tijos, ar kitų panašių parti- pasvarsčius, 
jų. Kaip tik tas laiškas tapo užsibaigė, 
perskaitytas, tai tarpe "ta- i r"1 ■- 
vorščių” pasidarė didelis su- venciją 
judimas. I * ' 
kad Rusų Socialdemokratų bai tam reikalui sušaukti 

laiškas butų atmestas, o 
"garsusis” Buragas paremia 
įnešimą ir sako, kad nerei
kia to laiško priimti, nes Ru
sijos bolševikai žino ką da
ro, ir esą gerai darė, kad 
tuos demokratus stipdina 
kalėjimuose. Po to buvo nu
balsuota laišką atmesti.

Bet komunistų Fosterio ir 
Rutenbergo bylos vedimui 
laiškas, prašant aukų, buvo 
priimtas ir paaukota iš lo
kalo iždo dešimt dolerių. 
Taip pat greitame susirin
kime buvo aukota Lietuvos 
politiniams kaliniams 50 do
lerių, tuomet niekas nebuvo

susirinkimas 
•. šis susirinkimas 

i rubsiuviu Unijos kon- 
j delegatų nerinko, 

Rudokas Įneša, bet pavedė pildomajai tary- 
ii _______ L .2

ekstra skyriaus susirinkimą. 
Rubsiuviu unijos konven

cija bus gegužės 12 d., Phi- 
ladelphijoj.

Narių šiame lokalo susi
rinkime buvo visgi nedaug, 

šapos Darbininkas.

džiai yra laikomi kas sąvai-įdaryti su savo pinigais ką svečius, tai ji užtrunka kaip 
tę, pėtnyčios vakarais, kaip jie nori, be vyskujjo žinios, kada gana ilgai.
i .oO vakare,_ Lietuvių Moks- Pittsburgho vyskupas šu
lo Draugystės Name. Norin- manė surinkti didelę sumą 
tieji prisirašyti yra kviečia-pinigų, kad pastačius naują 
mi ateiti. katalikišką mokvkla. Tuo

— - l X *1 _ 1 *• t • . _ » W •

parapijai po tam tikrą su-

čepaitis sakė i pildomosios 
tarybos narius: "Jus ketino-

liniams kiek nors pinigų, 
areštuotiems ir kenčian-

SHENANDOAil, PA.
Užsidarė 3 anglinės.—Mai- 
neriu šventė 1 balandžio.
Pereitą sąvaitę čia užsi- 

įdarė tris anglinės, vįena W. 
.Shenandoah’ryje, kita ant 
Kohinoor, o trečia ant Tur- 

Įkev Run.
_________________ I Nesusipratimas kilo del- 

priešipgas ir niekas nesakė, to, kad West Shenandoah’rio 
kad Lietuvos valdžia gerai anglinė nuo darbo atstatė 
daro, kad stipdina Maskvos . buvusius vaikus, o jų vieton 
patriotus—1_______ i_
lė j imuose.

Toliaus dar buvo
nuo komunistų laikraščio nuo darbo.
"Daily Worker,” J.—--------- ---
kad lokalas garsintų tame darbą ir nuėjo namo, 
anglų kalboj laikraštyje sa-i Šitos anglinės užsidary- 
vo mitingus, ir už garsini- mas privertė, , pertraukti

dolerius su Turkev Run, nes kasamoji

mi ateiti.

Lietuviu kalbos duriamas įlikslu Jis Paskirstė kožnai 
vh k . ’ parapijai po tam tlk^ 

nqU ; • 1 lttsbur£ne’imą pinigu surinkti, ir šv. 
hEK?!riaS Vincento parapijai, kaipo
kaip tai baat.s ai koncertus,Turtingai, vyskupas uždėjo 

plakatai delei tl-1 net $5,500. Mat vyskupas 

v! r. al. Kalbus galima

gauti tokia suma iš tu $10,- 
-000.

Delei šių visų dalykų ei
na didelis bruzdėjimas tarp 
parapijonu ir yra matomas 
didelis nepasitenkinimas 
•vyskupo šeimininkavimu.

Parapijonu Draugas.

komunistus ka- Įstatė kitus. Prašalinti vai
kai padavė ant kompanijos 

laiškas skundą, ir naujieji atsisakė 
Tuomet ir kiti 

prašant, anglinės darbininkai metė

te šiandien į šitą susirinki- tiems badą, sugrustiems Ru-i mą per metus tas laikraštis darbą ant Kohinoor ir ant 
mą atsivesti liudininką, ku- sjjos komunistu kalėjimuose imsiąs tik tris dolerius su Turkev Run, nes kasamoji 
ris tikrai paliudysiąs, kad aš —katorgose, ant Solovecko centais mokesties. Tas laiš- čia anglis turi eiti per pirmo- 
įstiesų skebavau, tai kur salos visi politiniai Ru- kas buvo priimtas ir nutar- sios anglinę? breikąęį. 
jūsų liudininkas. O kad Jųs|Sjjog kaliniai daugumoje pa- ta sumokėt tam komunistų ....................... 1..........
neturite liudininko irnėra. praSfj darbininkai, mokslei- laikraščiui 
įrodymo, kad-as skebavau, viai ir kiti, senesnio amžiaus pinigų. Bet klausimas, kas,

r"'" -2.no iš pirmesnių laikų partiji-'iš lietuvių tą laikraštį skai-
‘ niai veikėjai. Jie kaltinami j lys, jei bent koks tuzinas lie- 

už prigulėjimą prie Sočiai- ’ tuviškų komunistų.

Nors čia randasi lietuvių 
spaustuvė (Juozo Baltrušai
čio^ kuriai dažnai lietuviu 
draugijos duoda plakatus 
spausdinti, nes darbas joje 
yra gerai atliekamas, bet 
Pittsburghe yra tokių žmo-j 
nių, kurie boikotuoja Balt
rušaičio spaustuvę ir savo 
darbus vieni siunčia į kitus 
miestus, o kiti eina i svetim
taučių spaustuves. Kartais 
svetimtaučių spaustuvės: --------------------- ------ ------- v____
taip sudarko lietuvių kalbą, Musų komunistai sumanė 
kad skaitant plakatus tie-'pasirodyti, kad ir jie dar- 
siog negalima suprasti, kas buojasi dėl lietuvių gerovės, 
ten rašoma. Tokių sudarky-jBuvo pradėję dirbti gana 
tų plakatų tankiai atspaus- naudingą darbą—tvėrėsi or
diną ne tik katalikai, bet ir ganizuoti vakarinę mokyk* 
komunistai. Mat, ir vieni ir lą suaugusiems ir vaikams, 
kitj boikotuoja Juozo Balt-Tuo tikslu jie buvo atsikrei- 

įpę į vietini A.P.L.A. Kliubą 
isti prašymu, kad kliubas pa- 
1 velytų jiems naudoti savo 
(svetainę. Kliubas, prijausda- 
Imas geram darbui, pąvelvjo. 
1 yr • . • . •

CARNEGIE, PA. 
Komunistiškos bėdos dėl 
munšaino ir kiti dalykai.

Bet kar
iais besisvečiuojant patin
ka ir nelaimė, štai vasario 
iS d. mus "profesorka" tu
pėjo svečių, kurie linksmi
nosi prie "mėnesėlio šviesos," 
apkalbėdami komunizmo pa
sisekimus, kad jiems pasise
kė užkariauti vietinę S.I..A. 
kuopą. Jiems besilinksmi- 
uini atėjo nelabieji "dėdės" 
su kočiolais ir sutrukdė vi
sas vaišes, atimdami not 
rielas 3 bonkas "mėnesėlio 
šviesos" ir kartu nuvesda- 
mi ir ponią "profesorka” 
oas skvajerą pasikalbėti ir 
neiti i geresne pažintį su 

aukštesniais žmonėmis. Kai
po "profesorkai” tas butų 
buvę neprošalį, tik tuomi 
‘profesorka" neužganėdin- 
kad toji pažintis su "dėdė
mis” ir su ponu skvajem 
!>er brangiai lešavusi pini- 

giškai. Nobolševikas.

rusaicio spaustuvę.

Reporteris.

McKEES ROCKS. PA. 
Parapijonu vargai.

tai prašau neteriokite mano 
vardo }X) knygas ir netąsy
kite ir nevarginkite manęs 
savo tyrinėjimais per du me
tus. Ir šiandien, jeigu aš 
kaltas, tai nubauskite, o jei 
nėra Įrodymų mano kaltės, 
tai nedarykite iš manęs sau 
juokų.” Po šitų J. Čepaičio 
pareiškimų, tarpe "tikrųjų 
unijistų” kilo sujudimas su 
reikalavimu, kad pildomo
sios tarybos tarimai butų 
priimti—ir tarimus nubal
suota priimti be pataisymo. 
Bet .J. Čepaitis kalba, o pir
mininkas neduoda jam bal
so. Betgi jis pasakė savo 
reikalavimą. Po to Jakštas 
sako: "Juk risi žino, kad iš 
Waukegano partraukti liu
dytoją, kuris paliudytų ar J. 
Čepaitis skebavo, ar ne, tai 
atvažiavimas Į Chicagą kai
nuoja pinigų, o mes "nenori
me” lokalui iškaščių padaly
ti. Mes J. Čepaiti nevadina
me skębu, bet mes, pildomo-. 
ji taryba, pasilaikoin sąutei-p 
se daryti tyrinėjimus to 
"keiso” ir toliaus, o jeigu 
pasiseks tą šapą padaryti to
kia kaip Chicagos kriaučių 
šapos, tai patys darbininkai 
pasakys, ar J. Čepaitis dir
bo neunijinėj šapoj. O jeigu 
surasime. kad jis dirbo; tai 
tuomet mes jį nubausime. O 
dabar dar paliekame ant ty- ■ 
rinėjimo.”

Tie visi tyrinėjimai J. Če
paičio "griekų" prieš‘uniją, 
prasidėjo, kaip tik J. Čepai
tis buvo nominuotas į loka
lo viršininko urėdą. Mat 
lietuvių 268 lokalas randa
si Maskvos "proletariato 
diktatūros” globoje, tai ta- 
voriščiai komunistai nenori 
įsileisti ne komunįstą į kokį 
nors lietuvių skyriaus urė
dą.

Bet jeigu tie "tavorščiai" 
dabar tokie sargūs unijistai 
ir taip narius analizuoja, tai 
kodėl jie taip nesielgė su J 

Bendokaičiu. Juk keli me- j 
tai atgal Bendokaitis lokalo 1 
susirinkime dalino provoka- ( 

toriškus lapelius, ir tai da i 
tokiame pavojingame unijos 1 

laike, kada New Ybrke ėjo 1 
didelis rubsiuviu streikas; | 
streikavo kelios dešimtys 1 

tūkstančių rūbų siuvimo in- I 
dustrijos darbininkų. To- I 
kiuo tai laiku komunistai J 
skleidė pravokatoriškus la- ] 
pelius ir demoralizavo raen- I 
kai susipratusius darbinin- 1 
kus-unijistus, tuo pasitar- J

F.ik ir pat-s persitikrink 
«• šį puikų Naują Colum- 

I’honografa. Sis modelis 
• t. kaina $125.

i Unijos ir kompanijos vir- 
nužymėtą sumą išminkai tuojaus ėmėsi šitą 

’ nesusipratimą rišti, ir mano
ma. kad streikas ilgai nesi- 
lęs.

Balandžio 1 dieną anglia
kasiai švęs 8 valandų darbo 
dienos metines sukaktuves. 
Unija iš kalno pranešė, kad 
ta dieną maineriai neitų 
dirbti, bet apvaikščiotų ją 
kaipo laimėjimo šventę, 

m#"*- Mainerys.

PHILADELPHIA, PA.
Sudegė lietuvė moteris.
Kovo 9 d. čionai sudegė 

lietuvė moteris Lėvanorija 
Švagždienė. L. švagždienė 
du v o tamsi moterėlė ir nieko 
daugiau nežinojo, kaip tik 
bažnyčioj melstis ir namie 
munšainą daryti, todėl be
veik visados būdavo užsigė- 
rus. šita baisi nelaime atsi
tiko taip: moteris, norėda
ma greičiau įkurti pečių, su
manė užpilti kerosino: bet 
kadangi buvo užsigėrus, tai 
vietoj kerosino užpylė geso- 
lino ir iš to užsidegė visas 
namas. Kada pribuvo ug-

> x i Komunistai tuojaus pa-
v* ''inc^Rto Romos kata- skelbė, kad mokykla jau ati- 

hkų parapija gyvuoja gana daryta ir mokytojais apsiė- 
h Jaa Ber daugeli metų, putį mokyčiausi komu- 

klebonaujant kun. Xaisno- ;njstai iš visos Carnegies— 
riui, sv. Vincento parapijoj ilaj vra j Gataveckas ir E. 
da nėra buvę jokių nesusi-šiurmaitienė. Kol Car- 
pratimų, nei tarp kunigo su'negjes lietuviai nežinojo kas 

parapijonais, nei pačių pa- mokvtoiaus toje mokykloje, nagesiai, tai namą užgesino, 
rapijonų tarpe, kaip kad yra taj - - - - - - -
kitose lietuvių parapijose, mokyklą susirinko gar«t 
Sv. Vincento parapijos para- gražus būrys mokinių kaip 

^Zna^Ttrir^a dXi^^ ^okas jukVeb S^norėji laido“" su 

ra^rižs^M » “•Mat’ -maž^-

kisasi į politiką, o daugiau ,Sy mokytoja E. K. šitirmai- 
rupinas1 parapijos reikalai. tienė sų buriu suaugusių 
Ir aciu šitam vsutartinam jmoįjnių suėjo i saliuną iš
darbiu, netik bažnyčios sko-jgjgerti pažvmėjimui atida- 
Ios tapo išmokėtos, bet ir xx - - - - -
parapija jau turi pinigų pa- Gataveckas,' 
sidėjus bankoje $10,000. Užij^jj.^tog į 
šituos pinigus buvo manoma linksminant 

<okj nors pagenmmą prie pet 
lažnyčios padalyti arba nu- „„
pirkti tuščius lotus ir i«par- .•jMeXnn 

duoti juos lietuviams, vienok pamokųe

žingeidavo ir atidarant:bet moterį atrado jau iki 
smert sudegusią.

Nors toji moterėlė buvo

susirinko garui

suaugusių taip ir mažų. gera katalikė, liet kunigas

su

PITTSBURGH, PA.
Nauja lietuvių organizacija, 

šiomis dienomis Pitts
burgho lietuviai suorganiza
vo Budavojimo ir Skolini
mo Draugiją, kuri tapo pa
krikštyta tikrai lietuvišku 
vardu* "RŪTA.” Angliškai 

ta organizacija vadinsis 
"Euilding & Loan Ass. Rū
ta.” Organizacijos tikslas 
trana prakilnus: pagelbėti 
lietuviams Įsigyti nuosavus 

: namus.
Šita naujoji organizacija 

įyra inkorporuota Pennsyl- 
■vahijos valstijoj ant dviejų, 
milibnų dolerių.

Naujosios organizacijos 
pradžia gana sėkminga. Ko
vo 7 d. buvo pirmas r-board 
direktorių susirinkimai Lie
tuviu Mokslo Draugystės 
Name, kur buvo išrinkta 
valdyba iš sekančių narių: 
pirmininku Juozas Moske- 
Iiunas, vice-pirmininkais J. 
A. Katkus ir J. Virbickas, 
'sekretoriais Jonas Kazlaus
kas ir J. K. Mažiukna, iždi
ninku Petras Volungevičius. 
Šitame susirinkime prisira
šė 36 nauji nariai, Įmokėda
mi savo pradžią taupymo ir 
pasižadėdami kas sąvaitę 
mokėti.

Kol lietuviai neturėjo sa
vo tokios organizacijos, tai 
dažnai priklausydavo prie 
vokiečių, amerikonų ir prie 
kitokių svetimtautiškų or
ganizacijų. Dabar nereiks 
eiti pas svetimtaučius. Kiek 
teko patirti, tai ir lietuvių 
draugijos rodo prielankumo 
Šiai organizacijai. Viena iš 
senesniųjų ir tvirčiausių fi
nansiškai draugysčių—Di
džiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino Draugystė— 
jau Įstojo ”Ruton,” paimda
ma keliatą -desėtkų šėrų. 
Nėra mažiausios abejonės, 
kad trumpoje ateityje "Rū
ta” užaugs Į didžiulę finan
sinę lietuvių organizaciją, 
nešančią didelę naudą pa- 

| tiems lietuviams.

"Rūtos” direktorių posė-

■ nigų buvo. Moterėlė paliko
■ mažus vaikus dideliam var

ge ir girtuokli vyrą.
«

Numirė Antanas Zuikis.

Ta pačią sąvaitę čionai 
staiga pasimirė lietuvis An
tanas Zuikis. Jis buvo lais
vų pažiūrų žmogus ir niekad 
neturėjo jokių reikalų su 
bažnyčia, nei su kunigais. 
Bet kadangi A. Zuikis pri
gulėjo prie keleto draugys
čių ir prie S.L.A. ir da buvo 
apsidraudęs, tai kunigas 
Kaulakis, matydamas, kad 
Zuikio kailis yra gerokai ap
draustas, su mielu noru ap
siėmė laidoti su mišiomrs ka
talikų kapinėse.- Kiznis tai 

biznis.

Kataliką koncertas gavėnioj
Kovo 19 d. šv. Kazimiero 

parapijos bažnytinis choras 
surengė teatrą ir koncertą 
pagerbimui kun. Juozapo 
Kaulakio varduvių. Įžanga, 
buvo 25c. Vadinasi kunigas 
iš savo varduvių pasidarė 
jkeliatą dolerių pelno ir to
dėl buvo labai linksmas.

Bet kada laisvamaniai 
gavėnios laike surengia pa
našius koncertus, tai kunigai 
keikia per pamokslus, saky
dami, kad bedieviai griauna 
tikėjimą. Ką padarysi 
vo tarnams viskas galima.

Darbai eina silpnai, veikimas 
apmiręs.

Darbai pas mus, kaip ir 
kituose miestuose, labai silp
nai eina, tad ir veikimas tar- 

jpe lietuvių nekoks. Pir- 
imiaus, būdavo, laisvamaniai 

rengia prakalbas, o komu

nistai kelia revoliucijas ir 

verčia kalbėtojus nuo pagrin 

du, bet dabar to nėra. Mat 

pereitą metą Geležėlė išgąs
dino komunistus pasiūlyda

mas jiems šimtine, tai visi 

komunistai sulindo Į skiepus 

ir tyli. Ašerukas.

rymo mokyklos. Ir jei ne 
, tai butų už- 

ir pamokos besi- 
...t su mokiniais.

Gataveckas išprašė 
"profesorka” su studentais 

„• nusivedė prie 
Bet kur stiklelis. 

!maišosi, tenai pamokos ne

kaip einasi. Taip ir musų 
naujoji mokykla tuojaus 
pradėjo nustoti savo vertės, 
ir vietos lietuviai, vietoje

I

šiam sumanymui kunigas 
nelabai pritarė. Girdi, atei
tyje propertės gal nupulti 
ir mus Įdėti pinigai gali žu- 
ti. Parapijonai jigšiol manė, 
tad tie $10,6t)0 pri" ‘ 
iems, nes juk jie sutaupė.

šis "ražus Naujas 
Coiumhia l*honoprafas. 
Modelis 420 Kairia 
$100. Iji Columbia 
kraufnvninkas tau jį 
parodo.

velykine muzika
PRIMENA TAU TĖVYNĘ

Velykos—kas ei neatsimena Velykę šventės tėvynei! 
Kaip linksmai laikas praleidžiama tarpe.-^ovo Jaunystes;

.. .. ;•* • ■: '

ĮCMtoa.' ĮSfėaiit? šmoteliu
všų kalboj įdainuotų ir jg’rtintti,' kurie Kaip tik tinkami 
šiam laikui. Kuomet juos "irdi, tai rodos. ka<t j>cr"yveni 
ir vėl tas linksmas dienas tėvynėj.

Cionais apačioj talpiVKunc nekuriuos Velykinius re
kordus. ši muzika yra taip "raži. kad ji niekuomet neat
sibosta. .

Nueik šjandiėn pas,Columbia pirklį ir nusipirk-via 
na iš š:>i puikiu Tėkar«hi. 'Pasiimk sį list'a su’ savim ir 
paprašyk, kad juos pagrotu. .Jei zu 
tralo, tai paprašyk pirklio, kad tau 
k^.z nusipirk. ,

10 colių 75c.
I beržyną eina Ona 

16000F<* Atvažiavo sveteliai.
Kastas Sabonis. 

I Baritone.

I šv intant Aušrelei. 
16001 F! šėrian Žirgeli.

Jonan Ramanauskas.
I Tenoras.

Ka moėiale padarei.
Si. Šimkaus.

Kaipgi gražus, gražus.
M. Petranskas.

Plaukia sau laivelis.
St. Šimkus.

Aš jsivilkėiau čigono 
r»ha. S. Šimkus.

■rs Maria (!.->tiniškai) p |O1 < JE-3842-J Sveika Mana. E-491 ll

••

X

, ___savim 'ir .
Gar neturi phono- 

parolytu, eri išsirin-

*’ •<

Viena mergaitė. 
f£.J479 Mergužėle, eikš pas

Orkestrą "Kaunas". 
Kas bus be degtinės, 

kai nieks neveža.
J. Geležiūnas ir P. 
liukšnailis.

pGul šiandiena. 

&-7256čSve-kas Jezau ma^*au* 
[Jonas Butenis. Bassn.
f Daržely Alvwj. 

E-4915<! Jėzau Kristau maln-
Į niausiąs. 
[Jonas Butenis. Basso..

Linksma diena mums 
j nušvitę.
j Pulkim ant keim 

U C. Roller. Soprane. [Jonas Buteeis. Basso.
COLUMR1A PHONOGRAPH COMPANV, NEW YORK.

£-7395

•a . ’ ■ ir IMBUVIUI,
priklauso oyiiautimo mokyklai, pradė-

3et pasirodė kaš kitą^šįmet jo^tudentų?
s'cinkiic nomo ridrnnJVUf Icn-

”Profesorkos'’ nelaimė.
i" turi 

jgana plačią pažintį su viso- 
įkiai lietuviais, o daugiausia 
i tai su tais, katrie mėgsta 
"mėnesėlio šviesą." Pas sa
ve ji dažnai turi svečių ir 
pabaliavoja. žinoma, jeigu 
ir jai pasitaiko kur išeiti į

jo juokus krėsti iŠ "profe-

išrinktis naują parapijos.kp- 
mitetą ir peržiurėjus kny-i 
gas, pasirodė, kad už jų šu-į Musu ”profesorka 
taupytus $10,000 tris nuo-1 ‘ *
šimčius ima vyskupas, o pa
rapijai lieka tik 1 nuošimtis, 
^asirodė, kad lietuvių para

pijom] sutaupyti pinigai 
priklauso airišiui vyskupui 
ir kad parapijonai negali

E-7603

E-7602

Didelės Ristynės Worcestery

GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES UŽLAIKOME VISUS COLUMBIA HD1RBVSTĖS 

GBAMAFONUS IR REKORDUS.
Lietuviški Rekordai pagaminti žymiausiu artistu dainininkų, 

muzikų ir monologistų.
Musų Krautuvėje galite gaut netik tuos Rekordus, kurie yra 

garsinami, bet visus kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbti, ’š 
visos apielinkės ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir 
gausit gera patarnavimą. Taipgi užlaikau lietuviškų Rolių delei 
player pianų. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujau
sios dainos ir šokiai.

Reikalaudami Mašinų ir- Rekordų arta Rolių Katalogo, pri- 
siuskit už 2c. štampo.

GEO. MASIL1ONIS
233 BRO*DWAT, • " ’ 80. BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 1456 J.

Risis lietuvių čampijonas FRAKAS 
JUŠKA su pagarsėjusiu ITALl 
RISTfKU ir dzūku ėamptjonas B. 
ilEKšA su VOKIEČIU MILŽINU. 

Ristynės įvyks ketverge

7 Balandžio - Afri!, 1924
Pradžia 8 vai. vakare

LIETUVIU SVETAINĖJ 
29 Endicott St.. Worcester. Mass.

Woncesterio lie
tuvis m<s bus gera 
proga pamatyt lie
tuvių ėampijono 
stiprumą ir vikru
mą. Taipgi bus 
smagu žiūrėt, kaip 
musų "drapiež- 
nas dzūkas’’ lau
žys kaulus vokiečių 
milžinui. Taigi vi
si ateikit 17 Balan- 
džio-April i Lie
tuvių Svetainę.

Reikia žinoti, 
kad F ranas Juška 
paskutiniais dviem 
metais nebuvo nie- 
keno pergalėtas, 
taigi reikia tikėtis, 
kad jam nei šis, 
italas neatsilaikys.

l

I idel

lie-

5 pq»l



miestų gatves ir namus: pa- sekančiu gvarantuotu pri
kinkyta prie kitokių mašinų, žadėjimu:
-- ................................ „463 Lorimer Street, Bro-

oklyn. Kviečiam visus atsi
lankyti. o busite užganėdin
ti.” *

Na, ką jus manote, vyrai? 
Ar galimas daiktas visus 
užganėdinti, nepaisant kiek 
daug užkviestų atsilankytų 
į dieną? Po virš nurodytu 
numeriu randasi kirpykla 
ir skutykla. Galima paban
dyti...

KARŠTUVAI

ji atlieka kitokį žmogui pa
tarnavimą. Ir tai vis, tėve, 
ta pati elektra, tas pats per- 

l kūnas, kuri senovės žmonės 
laikydavo nesuprantama ir 

, nesuvaldoma Dievo galybe. 
[Dabar, tėve, pasakyk man. 
' ką tu žinai.

—Palauk, vaike, aš eisiu 
da daugiau pas prabaščių 
pasimokyti, ba ką buvau iš
mokęs, tai tu jau viską su
kritikavai.

Boston American” išvil
ko aikštėn kelis „feikerius” 
daktarus. Tie „daktarai” 
daugiausia apgaudinėja 
tamsius ateivius. Visi tam
sus ateiviai mano, kad sve
timtautis daktaras yra 
daug geresnis už savaji.

supilsto j bonkas ir L
' i savo krautuvėse 

žmonėms. Na, ir paklaus-

—Tegul bus pagarbintas, nos, ale priėjęs prie Dievo 
Maike!... Tu turbut piktas karalystės sustos ir toliaus 
ant manęs, kad aš neatėjau neis. Tos sienos, vaike, be
pus tave pereita sąvaitę sa- dieviai ir nekenčia. Jų nosis 
vo pamokslą užbaigti? j norėtų visur Įlįsti ir Dievo

—Ne, tėve, aš niekad ne- majestotą aukštyn kojomis 
pykstu. [ [apversti, o čia pasakyta:

—Gerai darai, vaike, kad ^tap, nevalia! 

nepyksti, ba pyktis kenkia 
sveikatai.
savęs, ba kaip tik supykstu, nydavo apie perkūną. Per
tai tuojaus gumbas ir nedir- kūnas yra Dievo galybė, jie 
ba. [ sakydavo, kurios žmogus

—Bet vistiek negerai da- [ niekad nesupras ir nesuval- 
rai, tėve, kad nutarimo nesi- dys. Bet atėjo mokslas, ir tą 
laikai. Aš laukiau tavęs iš-[ kitąsyk nesuprantamą Die- 

tisą sąvaitę, o tu visai ne pa- vo galybę pažabojo, 
sirodei. | "

—Uskiuzmi, Maike!
žinau, kad aš čia kaltas. Ale mašinų ir 
tai vis dėl tavo labo, Maike. žmonijai darbą. 
Mat, norėjau gerai išmokti

j norėtų visur Įlįsti ir Dievo

[apversti, o čia pasakyta:

Il j —Tai yra sena pasaka, tė-
Aš tą žir.au ant ve. Seniaus žmonės taip ma-

I

Šian
dien perkūnas netik suval- 

Aš/lytas, bet pakinkytas prie 
dirba naudingą

—Ka tu čia man • šneki, 
pamokslą; kad galėčiau tave Maike? Aš da niekur nema- 
atversti prie dvasios šven- čiau. kad perkūnas dirbtų 
tos.

—Na. ir ką gi išmokai?
—Aš i

Buvęs Montello aptieko-1 
rius p. Gedvyla iš Detroito 
garsinasi "Darbininke,” jog 
jo "išrastos” gyduolės Mote
rų Tonikas sustiprina ner
vus. kraują ir visus nusilpi
mus moterų moterų nusilpi
mo.”

"Visus nusilpimus moterų 
moterų nusilpimo?!” Kažin, 
gal p. Gedvyla galėtų paro
dyti svietui šešėlio šešėli. 
Tai naujas atradimas. Ged
vyla garsinasi Dr. Goodtvill. 
Business is business.

Elena Kiburiutė garsina 

"Darbininke” knygelę „Pi
loto Duktė.” kurią buk tai 
labai lengva atvaidinti sce
noj. Sako kad „labai įdomi 
ir labai tinkama gavėnios 
laikui drama.”

Tik gavėnios laikui? Juk 
gavėnia nebūna čielus me
tus. Man rodos, kad „šven
to" Macoko gyvenimas daug 
tinkamesnis, nes tinka ga
vėnioj ir po gavėniai.

Kas link atvaidinimo, tai 
p-lė Kiburiutė gali patarti 

veikalą "Judošiaus Drau
gas," kuris daug lengviau 
galima pastatyti scenoje, 
negu "Piloto Duktė.” nes 
reikia tik senbernio su už
sukta apykakle ir jaunos, 
štarkios gaspadinės.

Ministeris Purickis.

Savas pas savaji, o parduoda

SpiTlulS SVCtUORS* kit tos krikščioniškosios val- 
—:------  džios, kur ji tą spiritą per-

Amerikos lietuviai drūčiai ka—pas savuosius, ar pas 
laikosi obalsio ”savas pas svetimus? 
savaji.” Lietuvis, kuris pra
eina pro lietuvio krautuvę 
ir eina pirktis reikalingų 
sau daiktų pas svetimtautį, 
Amerikoje yra laikomas be
veik savo tautos išgama.

Ypač aukštai šitą obalsį 
kelia musų tautininkai. 
Mes turim remti savuosius 
biznierius, jie sako, nes tik 
tokiu budu galėsime pakelti 
savo tautą.

Tai taip yra Amerikoje. 

O kaip yra Lietuvoje?

Lietuvoje musų patriotai 
net deguto ėmėsi kovoje su 
kitataučiais biznieriais. Jei 
pasiskaitysit krikščionių 
laikraščių, tai atrasite karš
čiausių užsipuolimų ant žy
dų ir kitų svetimtaučių, ku
rie Skriaudžia Lietuvos 
liaudį. Reiškia, kuomet lie
tuvis eina pas svetimtautį . 
pirkti, tai musų tautai daro
si didelė skriauda.

Bet štai, tų pačių krikš- ' 
čionių valdžia paėmė degti- ' 
nes pardavinėjimą į savo 
monopolį. Pati valdžia tos 
degtinės nedaro; ji perka 
spiritą iš kitų, atmiežia jį,

įtuvėse Trockis norėjo parduot 
Sovietus.

Bolševizmas Rusijoj griū
va. Pats Trockis norėjo so- 

Ji perka pas svetimus— vietos parduoti ir gavęs pi- 
užsienvje. nigų išvažiuoti su savo mei-

Tiktai per vieną spalių gyventi.
mėnesi pereito rudenio buvo dabar parve-
parvežta svaiginamų gėri- ze Eusijos Richard Eat- 
mų iš užsienio už 170,600 Ii- on». Jaana_s chicagietis, kuris 
tų. šimtą septyniasdešimtsvažinėjosi po boydepiją 
tūkstančių litų, kurių ir be rinkdamas franeuzų ir ang- 
to labai trūksta, buvo paim- laikraščiams žinių. Lat- 
ta iš Lietuvos iždo, išvežta I011 \ra baigęs Harvardo uni- 
užsienin ir atiduota sveti- yers?!e^» gruzdamas da
rniems už svaigalus, kuomet bar is Rusijos Chicagon, ap- 
-- - - - - — čia jjg lr

papasakojo, ką jis patyrė 
komunistų rojuje.

i Sulyg Eatono, visas kri- 
zis dabartinėj Rusijoj kilęs 
dėl Trockio meilės prie jau
nos moteriškės. Dėl tos

užsienyje.

Lietuvoje pilna bravorą ir pistojo Bostone, 
visi jie stovi be darbo.

Kodelgi Lietuvos valdžia 
neperka spirito pas savuo
sius?

Todėl, kad pas svetimtau- 
čius ji gauna pigiau. Tegul meilės Trockis norėjęs par- 
sau savo šalies promonė • • - . • •
miršta, tegul pastatyti fab
rikai ir mašinos juose rūdi
ja; tegul savi darbininkai 
vaikščioja be darbo, o Lietu
vos valdžia pirks produktus 
užsienyje ir rems svetimtau
čius.

Ar ne kvailai tuomet išro
do tas patriotiškas obalsis, 
„Savas pas savaji”?

Gaidukas.

—Mulkiai
•laborato-

Pagal naujos 

Mulkina Mulkius- 
rijos raportą, tai Moterų To
nikas tinka tik moterims, 
nes vyrų nervai ir kraujas 
kitokis, negu moterų. Taip 
tvirtina nekoksai Jurgis- 
Spurgis, bet „dr.” Gedvyla. 
Prieš p. Gedvyla turės persi
prašyti bei pasiteisinti visi 
anatomijos profesoriai ir 
medicinos daktarai už savo 
klaidas.

1

duoti savo šąli buvusiojo ca
ro dėdei, bet ' ’čeka” laiku ji 
sugavusi.

Štai Eatono pasaka žodis 
įžodin:

"Trockis buvo susiėjęs su 
Didžiuoju kunigaikščiu Ni- 
kalojum ir siūlė perduoti 
jam visą valdžią, tik norėjo 
užtai pasporto su vizomis i 
visas Europos valstybes ir 
gerokos sumos pinigu.

"Trockis aiškino, kad jis 
noris Rusiją jau apleisti ir 
praleisti savo gyvenimą ra
mybėje kur nors užsienyje, 
kartu su mylima savo mer
gina, dėl kurios, jis^ pametė 
savo pačią.

"Bet pirma, negu didis

t
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pnnia, negu uiuis 
kunigaikštis spėjo šitą pa
siūlymą apsvarstyti, suokal
bis išėjo aikštėn, ir Trockis 
dabar pietų Rusijoj organi
zuoja kazokų gaujas prieš 
bolševikus.”

Rusijos bolševikai dabar 
esą suskilę i dvi priešingas 
frakcijas, kurios beveik ant 
peilių eina viena prieš kitą.

Eaton sakosi buvęs Mask
voje areštuotas, uždarytas 
‘Butyrkų” kalėjiman ir nu
teistas sušaudymui, bet vė
liaus paleistas.

i r

CHALLENGE
' , - * * • •

„Sandara” jubilėjiniame 
numery įdėjo visų savo maž
daug gramotnų ir negra- 
motnų veikėjų „pikčierius” 
ir greta pakišo graboriaus 
vežimą. Arčiausia prie ve
žimo stovi p. Jokubynas. 
Mat p. V. S. Jokubynas ne
senai viešai prisipažino 
„Amerikos Lietuvy”, kad jis! 
„žinąs tituluočius” T. B., bet 
kaip gyvas nėra girdėjęs 
tituluočiaus su M. D. ir D.D. 
S. Iš to sandariečiai suprato, 
kad p. Jokubynas nežino sa
vo nežinojimo, nes jis neži
nąs medicinos daktarų, o ži
nąs dr. tuberkulosą—T. B. 
Nestebėtina, kad dar gyvam 
Jokubvnui graborius nori 
duoti „raidą.”

kokį darba. arba kad jis bu- 
--------? tų pažabotas. Jis kaip bels- 

išmokau prirodyt davosi danguje seniaus, 
tikrais faktais, kad žmogus taip ir dabar beldžiasi, 
turi dūšią. Jes, Maike, da
bar tai jau tu manęs nesu
kritikuosi. ba pas patį klebo
ną lekcijas ėmiau.

—O man rodos, tėve, kad 
tu tik laiką veltui gaišini. 
Mokyčiausi fiziologai, kurie 1 
tyrinėja visų žmogaus orga
nų veikimą, negali prirodyt 
dusios buvimo, tai kaip gi* x x ,
tu. tėve, gali imtis tokio ta tenai dėlto, kad peiku-
darbo9 mas ^amino nesugriautų.J ei
‘-Dūšios. vaike, negali at. I žaibas siektų. tą kaminą kir- 

rasti nei finzilogai, nei kito- f.al le a U P???us.11 
kie mokslinčiai Aš girdė-l!lu!els,.!.ze'?’«; 
jau sykį daktarų šliupą pra-'ka!P įdėlis butų debesis n 
kalba sakant, tai jis irgi ro-Įnez.lurI!1.1 /I’ smarki butų 
kuoja, kad žmogus dūšios Perkunl!?> fabrikantas me- 

neturi. < 
ras, esu daręs visokių opera
cijų, bet dusios niekur nera
dau. Užtat, vaike, visi be
dieviai dabar ir ginčijasi sa
kydami. kad žmogus dūšios 
neturi, ba šliupas ojiereišiną 
darydamas jos nerado. Mat, 
bedieviai yra tokio jau trum- 

proto: jei jų akis ko ne
mato, pirštai nepaliečia, tai 
jau ir nėra. Jie nežino, kad 
dūšia yra dvasia ir kad jos 
negali nei pirštais apčiupi
nėti, nei akimis regėti.

—Gerai, tėve, liet jeigu 
dūšios negalima nei pirštais 
apčiupinėti, nei akimis regė
ti, tai iš kur tu gali žinoti, 
kad ji yra?

—Man, vaike kunigas taip 
aiškino.

—O iš kur jis žino?
—Jis ant to mokslą ėjo.
—Netikėk, tė\ e. tokio _ ..v .

mokslo da nebuvo ir nėra. [ nais krinta, 
kuris butų prirodęs < 
buvimą. . |l

—Čia, vaike, regimai, yra ti ir pristatyti prie darbo, 
pastatyta žmogaus puiky- Pakinkyta prie motoro, ji 
bei siena ir pasakyta: viską varo gatvekarį; pakinkyta 
^jj^^kgjg|^t^^^uz^Hnt^emgų^j^^gviečianotunergino^otografij<^u

—Gerai, tėve, aš tau greit 
šitą dalyką išaiškinsiu. Ar 
tu matai tenai ant to fabri
ko kamino vielą iškištą?

—šiur, Maike !
—Ar tu žinai, ka ji reiš

kia?
—Kad varnos netuptų,
—Nežinai, tėve. Ji pasta-

uuoivo : , .v - . tGirdi, aš esu dakta-lk?( nesižegnoja ir perkūnas 
darės visokiu onera- niekad i jo kaminą nekerta.

!Ar tai nereiškia, kad jis pa
dabotas? O tuo tarpu bažny
čias. ant kuriu stovi dideli 
kryžiai, bet nėra mokslo 
prietaisų, perkūnas apskal- 

■do labai tankiai.
—Tu. vaike, apie bažny

čias taip nekalbėk, ba aš ga

liu tau antausius apskaldyt.

—Da pasiklausyk, tėve. 
Tu esi dievobaimingas kata
likas ir kas nedėldienis va
žiuoji gatvekariu bažnyčion. 
O ar žinai, kas tą gatvekarį 

varo ?
—Lektrikas, vaike. 

—Ne "lektrikas,” 
kyk: elektra!

—Olrait, Maike, tegul bus 
elektra.

—Bet ar žinai, tėve, kas 
(yra elektra? Tai yra ta pa- 

. ti jiega, ką iš debesų perku- 
, _._2_ ____ Jos yra pilna

dūšios[ gamta. Mokslas išmoko tam 
• tikrom mašinom ją sutrauk-

bet sa-

Brooklyno lietuvės mote
ris jau pralenkė ir vyrus vi
suomenės judėjime. Kurie 
vyrai ir buvo neišbudinti, 
tai išbudins juos moterįs.

„Vienybės” No. 12 p. K. 
Širvydienė rašo Moterų Sky
riuje. taip: „Dar pastaba, 
kad Lietuvoj turi būti mada, 
kad visos moteris ir mergi
nos turi mūvėti kelines. Ku
ri nemuvi, tai turi būti pa
juokiama. Tokius dalykus į 
turi vyrai pridaboti, jei jie 
taip bijo moterų pliko ku- 

no.
Ot, tai bent patarimas!
Jei tokia mada arba įsta

tymai įvyktų Lietuvoj, kad 
vyrai turėtų „muviti” mote
rims ir merginoms kelines 
bei peržiūrėti, kurios su ke
linėmis ar Le kelinių, tada 
atsirastų ir moterų kelinių 
„muvinjmo” ministeris, ku
riuo greičiausia butų krikš
čionis demokratas senber
nis. Tik baugu, kad neatsi
rastų pavydumas tarpe dau
gelio senbernių, nes tuomet 
bažnyčių altoriai paliktų 
vieni be komedijantų.

reikalauja pieno ir cukraus kada kasdien 
tramina valgius savo šeimynai, ir kiekvienai šei
ny n inkei reikia puodu, indu, stiklų, ir dubenių 
tuos \algius gaminti. Prie to ji didžiuojasi ma
žais pagražinimais šen ir ten pastatytais, kurie 
namus dabina. Tos šeimyninkės. kurios pirks mu
sų rūšis kondensuoto pieno, galės gauti tuos visus 
namų dalykus visai dykai, vien sutaupant leibelius 
nuo musų blešinių Musų rūšis kondensuoto pieno 
yra geriausios ir musų dovanos duoda geriausią 
vertę ir ilgą taVnybą. Tas dovanas, kurias čia ma
tote ant paveikslo tegalima gant vien musų pre
mijų krautuvėse. Jų paštu nesiunčiame.

SPECIAUS PASIŪLYMAS
Jei išrašysi šio apgarsinimo kuponą ir nuneši jį į arčiausią 
dovanų krautuvę, žemiau nurodytais antrašais, arba pri
siusi mums, tai gausi Paveiksluotų Dovanų Katalogų ir 
ypatingų dovanų kortų, kuri skaitysis už 10 kibelių. Bus 
priimama tik viena tokia korta nuo vieno pirkėjo duodan
čio 10 ar daugiau kibelių. Bile musų Dovanų Krautuvė 
apmokės šitų kortų su bile kitais kibeliais nuo šitų blė
simų. Jei Tamstų mieste nėra krautuvės apmokėjimui ši
tų kibelių ir Ypatingos llovanų kortos, tai prisiųsk jas 
mums, kartu su numeriu dovanos iš Paveiksluoto Dovanų 
Katalogo, ir mes jų prisiusime Jums be iškaščių.

MUSŲ PREMIJŲ KRAUTUVĖ BOSTO
NE RANDASI PO NUMERIU

b9 Friend St, arti Haymarkct Sąuare 
KITOS PREMIJŲ

I ALI, RIVER. MASS.
II .’lrd Street 
arti Bedford St. 
BRIDGEPORT. CONN. 
105 t'ongress Slreet, 
arti Main St.

'ks nuoširdžiai kviečiame atlankyti bile kurių virš pami
nėtų Premijų Stotį su ar be kibelių apžiūrėti didelį ir gra
žų pasirinkimų visokių reikalingu ir pagražinančių dova
nų. kurias galite gauti visai dykai už sutaupytus leibelius.

"Taupykit Leibelius 
dėl brangių dovanų.'’

KRAUTUVĖS
NEW HAVEN, CONN. 
105 Temple Street, 
arti Cro»n St.
l’ROVIDENCE. R. I. 
49 Aborn Street, 
arti Vashington SI.

„Laisvės” apgarsinimų 
skyriuj ištolo matosi nešpet-

• k L r O X A s 
Bordcn*. 1‘retnium Co„ Ine. 
11 fludson Slreet. N. Y. C.
Data April 2. 1921

bis ku|Minah turi būti Įverkeisla^ į 15 
dienu nuo virš paduoto* datos 

ant Specialės Dovanu kortos.
VARDAS

ADRESAS

Siųskite Knygas Lietuvon.
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijai mes jau nusiuntėm 
daug knygų. Bet toli gražu 
tų knygų Lietuvoje dar ne
užtenka. Jie prašo jų dau
giau. Ir jiems reikia jų. Nes 
jaunuomenė nori skaityti— 
mokintis, o knygų neturi ir 
pinigų neturi jų nusipirki
mui.

Mes tik mažą dalelę iki 
šiol esame paaukavę savo 
perskaitytų knygų, žinau, 
kad yra dar daug žmonių, 
kurie yra pasižadėję aukoti 
Lietuvos Socialdemokra
tams knygų, bet dar iki šiol 
neaukojo. Dabar yra laikas 
ir visi tie, kurie turi perskai
tytas knygas ir jau bereika
lingai jos vietą užima, malo
nėkite tuojau prisiųsti mums 
arba tiesiai Lietuvos Social
demokratams.

Čia darbo daug nereikia, 
tik suvyniokite knygas j po
piety, užrašykite adresą ir 
pasiųskite LSS. knygiui 
sekamu adresu: A. Kenriėža, 
1739 South Halsted St, Chi
cago, III. Kaip tik susirinks 
keli šimtai egzempliorių 

! knygų, tuojaus jas pašiusi
ame Lietuvon.

AR VISI S.L.A. NARIAI 
ŽINO KAD—

K. Steponavičius, komu
nistų kandidatas į S. L. A. 
sekretorius, nėra baigęs nei 
pradinės mokyklos.

Jisai nėra atlikęs Susivie
nijimui jokio įžymesnio dar
bo.

Jisai yra suardęs Cliffside 
trejas prakalbas.

Būdamas S. L. A. 70 kp. 
pirmininku jis vijo iš kuo
pos jam nepatinkamus na
rius tik dėlto, kad jie buvo 
ne jo pažiūrų.

 SXA. Narys.
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vis. Didele didžiuma balsų 
pirmininku tapo išrinktas 
P. Mąrtinkaitis. Darbiečiai, 

kad publikamatydami,

KORESPONDENCIJOS

sis. Kiekvienam diskosan- 
tui kalbėti nutarta duoti 10 

[minutų. Prasidėjo darbiečiu 

atakos. Bet kiekvienas dar- 
biečių užsipuolimas buvo 
tinkamai atremtas. Darbie
čiai iš šių prakalbų skirstė
si nosis nuleidę.

Kovo 17 d. darbiečiai vėl 
gavo į kailį nuo apšvietie- 
čių. Tą dieną čia kalbėjo D. 
J. Kasparka iš Detroit, 
Mich. Pirmoje dalyje savo 
kalbos Kasparka kalbėjo 
apie proletariato uždavinius, 
ragindamas darbininkus or
ganizuotis į unijas, nes kur 
yra unijos, ten darbininkai 

j mažiau išnaudojami. Jis 
nurodė, kad užvis geriausia 
unija yra pramoninė unija 
1. W. W. Pertraukoj buvo 
lenkamos aukos. Surinkta 
tik 1 dol. 45c. Mat, darbie
čiai boikotavo kalbėtoją ir 
aukų netik patįs nedavė, bet 
ir kitus kurstė neduoti.

Antru atveju kalbėdamas 
D. J. Kasparka jau ėmė tar
kuoti darbiečius,

COLLINSV1LLE, ILL.
Kairiųjų komunistų prakal

bos ir kiti dalykai.
Kovo 7 d. čia kalbėjo A. 

Aimanavičius iš St. Louis, 
Mo.. temoje: Kas yra A. D. 
P. ir ar Profesinių Sąjungų 
švietimo Lyga vienyja uni
jas.

Savo kalboje jisai dau
giausia tarkavo "Laisvės” ir 
"Vilnies" pasekėjus darbie- 
čius arba centristus. Kalbė
tojas teisingai nurodė, kad 
"laisvė” su savo A. D. P. 
tik mulkina ir išnaudoja 
žmones. Faktus savo kalbai 
i>aremti jis ėmė iš A. D. P. 
kvnstitucijos.Trečio Interna
cionalo konstitucijos ir iš 
"Laisvės” ir "Vilnies.” Jisai 
atvirai pasakė, kad A. D. P. 
nariai yra daugiau niekas, 
kaip tik draugijų ir unijų 
ardytojai, veidmainiai ir do
lerių gaudytojai. Anot jo. 
viena dieną darbiečiai keikia 
socialistus, o kitą dieną agi
tuoja, kad darbininkai bal
suotų už socialistų kandida- 

tt • *1*. •*' “ * *
tus. “7“ ‘ 7 y
nė pereito rudens rinkimus 
Chicagoj ‘ ir. - publikai • rodė 
"Vijnį.” kurioje butti agi
tuojama už socialistų kan
didatą. Nuo Aimanavičiaus 
prakalbos vietos darbie
čiams paliko taip karšta, 
kad jie nebegalėjo ant vie
tos nusėdėti.

Pabaigus kalbėtojui pir
mą dalį savo prakalbos dar
biečiai pradeda kelti lermą. 
Darbiečiu vadas J. B. reika
lauja, kad jam butų leista 
su kalbėto.jum diskusuoti. 
Pirmininkas paaiškina, jo- 
gei ant plakatų yra paskelb
ta. kad po prakalbų bus vie
šos diskusijos, todėl pataria 
darbiečiams nusiraminti ir 
palaukti, kol bus užbaigtos 
prakalbos. Pradėjus publi
kai ant darbiečiu rėkti, šie 
nusiramina ir kalbėtojas tę
sia savo kalbą toliau. Jisai 
aiškina, kad "Laisvė” ir 
"Vilnis” su savo darbiečiais, 
suorganizavę "švietimo Ly
gą.” pasidarbavo tik kapita
listams ant naudos, o darbi
ninkams daug blogo padarė. 
Jie lindo su ta savo Lygą 
į unijas ir griovė jas. "Lais
vė” su savo munšaineriu 
Pruseika priešaky rėkia, 
kad, girdi, reikia mums pra
moninės unijos. Na. argi čia 
ne mulkinimas? Mes visi ge-...........
rai žinome, kad pramonine netik 

;■ ■ ‘ J----------- 1 u _ y_____
905 metų—tai yra I. W. W.. moralizuoja narius.

• Progreso draugystės susi- 
y rinkime, kuris įvyko 14 va- 

s Aimanaričiui ^abio, susitarę darbiečiai 
darbiečiai ima prašalino iš vice-pirmininko

I

imdamas 
faktus iš pačiu darbiečiu 

ir ”Vil- 
faktais 
P. yra

organų "laisvės” 
nies.” Kalbėtojas 
nurodė, kad A. D. 
niekas daugiau, kaip darbi
ninkų išdavikė ir kitų orga
nizacijų griovėja. Kaspar- 
kos faktai musų darbie
čiams buvo ant tiek karšti, 
l:ad jie negalėjo ant rietus 
nusėdėti. "Jus vadinate so
cialistus smalaviriais, bet 
patįs esat daug aršesni”— 
sako kalbėtojas.—"Socialis
tai bent laikosi savo prinvi
lių, o jus, darbiečiai. mainot 
juos kas mėnuo. Metai at
gal jus keikėte balsavimą, o 
šiandien stojate už baisa vi-. Kaipo lakta jis prisimi- slan?Ieu ?lo|al.e “į oaisaxi- 

rerefto 'rudens rinkimus “S,r »8>W?jate 1 Suv. ąl-
stijų prezidentui? už toki 
žmogų kaip La Follette, ku
ris yra. tikras Wall Steeeto

■ V ♦«' ; • ' 1 • . • ■
ramstis. . ■

Apart to. Kasparka smar
kiai tarkavo ”Laisvę” ir 
"Vilnį.” nurodydamas, kad 
šitie du laikraščiai tik mul
kina darbininkus, kad pada
rius iš jų sau bizni.

Darbiečiams šitie faktai 
buvo ant tiek skaudus, kad 
jie negalėjo ilgiau kentėti ir 
pradėjo lermą kelti. Kiek 
aprimę pradeda kalbėtojui 
klausimus duoti. Bet Kas
parka, jiems atsakydamas, 
juos dar į blogesnę poziciją 
sukiša. Tuomet darbiečiai 
ima staugti, ir keikti. Taip 
su ’’kačių koncertu” susirin
kimas ir užsibaigė.

Savo nekulturišku užsilai
kymu susirinkimuose dar
biečiai patįs sau duobę ka

sa.
Pastaromis dienomis mu

sų koloniją apleido darbiečiu 
vadas. J. B. Jis išvažiavo į 
Detroitą Fordui vergauti. 
Prieš išvažiuosiant jis išsi
ėmė nuo vietos Fordo agen
to paliudymą, kad yra ištiki
mas kapitalo vergas.

Kaip kurias musų draugi
jas dar vis valdo darbiečiai 
komunistai. Jų valdymas 

: skaudžiai atsiliepia 
ant draugijų iždų, bet ir de- ;

i 

t

ALBANY, N.Y. Į 
1 Visko po biskį.

Darbai čia labai sumažėju. 
Bedarbių vaikščioja daugy
bė. Lietuviai daugiausia 
dirba prie karų (vagonų y 
taisymo ir garinių mašinų, 
nes kitokių darbų čia nėra.

Musų kolionijos lietuviai 
gyvena pasiturinčiai, perka 
sau namus po 5 ir 10 tūks
tančių. Turime čia vieną 
bučerį ir vieną saliuninką. 
Bučeris yra apsukrus žmo
gus ir daro gerą biznį. Sa-; 
liuninkas gi yra tamsus j 
žmogus, laikraščių neskai-' 
to. todėl jam ir biznis eina 
nekaip.

Mes čia turime ir savo du*’ 
šių ganytoją, kurį taip "my
lime.” kaip 
Nors parapijonai savo 
velio” 
lauja, kad jis išsinešdintų, 
bet kunigas, airių vyskupo 
palaikomas, sėdi ir pykina 
lietuvius. Kartą "tėvelis” ■ 
užėjo i saliuną ir vos tik ne
gavo nuo savo nuskriausto 
parapijono į kailį.

Albanictis.

vištos vanagą, 
tė- 

neapkenčia ir reika- I

Kas mums rašoma. I

Iš Chicagos pranešama,. 
kad pagarsėjusio lietuvių ■ 
drutuolio Požėlos žmona 6 
balandžio turės "Čigonkų' 

Romansų” koncertą, "čigo
niški Romansai." tai esą to
kios meiliškos dainos, ką la
bai traukia žmogaus širdį. 
Poželienė esanti pasižymėju
si šitomis čigoniškos meilės 
dainomis Rusijoj, kur ji bu
vo žinoma kaipo Tobolceva. 
t hieagiečiai turi ką nors 
naujo.

|

Zeiglcr. III.—čia lietuviai 
sukruto statyti nuosavą sve
tainę. Tam tikslui yra su
tverta bendrovė ir pardavi
nėjami Šerai, šėru išparduo
ta jau už .$3,000. Už tiios 
pinigus nupirkta piečius ir 
pradėta statyti namas. Bet 
išviso tas darbas reikąlaus 
apie S30.000. Taigi reikės i 
da sukelti pusėtinai kapita
lo. Jei butų vienybė, tai tas! 
padaryti butų nesunku: bet 
nėra vienybės ir darbas eina 
sunkiai.

Hartford. Ct.—Draugijų!
Sąryšis čia nutarė pirkti į 
nuosavą namą ir išrinko ko
misiją. kad toki namą suras-, 
tų. Komisijon inėjo šie vei
kėjai: A. Kelenas, J. Girai-j 

tis. A. Stankevičius ir B. Ve- į 
deikis. Sąryšis norėtų na
mą susirasti ant Park stree- 
to. John ir Zion gatvių tar
pe. nes čia lietuviams paran
kiausia vieta. Sąryšiui va
dovauja pažangus žmonės.

Shenandoah, Pa.—Anta
nas Markauskas nuvyko 
anądien i Minersrillę pasi
svečiuoti pas savo draugus. 
Svečiuose. žinoma, buvo 
munšaino. o prie munšaino 
daug šnektos. Iš didelės 
šnektos kilo ginčai, o .ginčai 
pasibaigė peštynėmis. Tūlas 
G. Kupčinskis kirto Mar
kauskui per galvą ir tai]) ją 
perkirto, kad nabagą Mar
kauską reikėjo vežti į She- 
nandoalfri pas daktarą. 
Daktaras jam galvą sulopė 
ir Markauskas pasitaisys.

Štai jie yra! Naujausi 
Victor Rekordai!

!>;:i>ur Jus galit*- išgirsti pas biic arčiausi 
pardavėją, kuris užlaiko Victor produiiciią.

Victrola ir \ ict<»:- Rekordai padu<xla iš viso 
pasaulio muzika i Ju-'.i namus, ir su \ ictrvla ir 
Victor Rekordais galima patenkinti kiekvieno 
skoni, todėl nėra jokit s priežasties kėdei negalė
tumei pradėti linksmi: tis ta muzika tuojaus.

NAtJl VICTOR REKORDAI \ KLIKOMS

7728.J

77289

73103

65126

72190

73266

73976

72635

7290s

Mi hiiiiausis
Jonas Buivnis.

l.iSiO 
kaina

10 in. 75c.

PAJIESKOJIMAI
l’ajivš'^u juvo Urulio JuuZu Mak

siu, kuris pa>i<iuo«iavo kaipo Ccorec 
Musku. Turiu prie ju labai svarbų 
reikalą, todėl meldžiu atsišaukti ar
ba jei kas apie ij žinut prunešikt 
muu ailnsu: TONY MOSKO

Box 215. Uakficid, N. Y.

Aš. Marijona Kaselytė— Pažirienė, 
pajieškau i»ix>iio Jonu Kaselio. Kaunu 
rėti.. Veliuonos parao., Rau<!oaėnų 
kaimo. Jau 12 metų kaip išvažiavo j 
Bostoną. Meldžiu atsišaukti arba ku.i 
apie jį žino, teiksis pranešti.

MARIJONA PA21R1ENĖ
:*0 Jaries St.. Ne\v llavcti, Conn.

I’ajieškau pusbrolio Simonu Bujos, 
\ iini..u> rėd.. Trakų apsk., Rudiškių 
parap.. Klepoėin kaimu; pirmiau gy
veno New Yorke, dabar nežinau kur. 
Malones atsišaukti arba kas apie jį 
žino teiksis pranešt, nes turiu svarbų 
reikalu is Lietuvos.

PETRUSĖ BRLNDIENE
l'BkS C.irdoni Avė.. Lk-truit. Mich.

I’ajieškau brolio Jokūbo Steponavi
čiaus. i's seniau gyveno Rumford. 
Mc.. taipgi Miko Gradzcviėiaus, ir 
Kazimieru Gerbutavičiaus, jie gyveno 
I.ineoJn. N. !!. Turiu svarbu reikalą. 
Lai pa’is atsišaukia, arba kas api» 
iuos zin<>. malonės pranešti.

JOX \S STEPONAViclLS
;7sl3 l.tithcr Avė.. Clcveland. Ohio.

Pajieškau Jurgio Žilinsku, pirmiau 
jisai gyveno tlbdl-lšiki metuose! 
1 ark l’lace. Pa. Jisai paeina iš Vasi- 
liškio. Grinkiškio pašto. Kėdainių ap
skrities. 23 metai khip is Lietuvos, 
kas apie iį žinote, malonėkite praneš
ti arba pats lai atsišaukia, vra svar
bus reikalas. \V. A. ŽILINSIU 

Gilinau, lllinois.

I’ajieškau švogerio Jukuuo luodgu- 
diio, Kaunu rėdytos. Papilės v'ate- 
ci.au.-. Sližių kaimo. 12 metų atgal gy
veno Cleteland. Ohio.. dabartiniu lai
ku aežinau kur jis randasi. Meldžiu 
atsišaukti, turiu labai svarbų neika- 
lų. Jeigu kas apie jį žinote, malonė
kite praneši'. ’ <15)

KAZIMIERAS VARAIS
7s Surniner St., Bridgepurt, Conn.

APSI vedimai
Pajieškau apsivedimui merginos 

aiba našlės nuo 18 iki 28 metų, bu 
skirtumo tikėjimo. Geistina, kad mo
kėtų angliškai kalbėti ir rašyt. Aš 
įsu vaikinas 28 metų, amatu karpen- 
teris. Kuri norėtų arčiau su manim 
susipažinti, malones prisiųsti paveiks
lų, kurį sugrųžinsiu paretio'av us.

GEO. J. MARCtNKA
J’. O. Bor: 107. Bristo!, Conn.

Pajieškau moters arba merginus 
prie? slub?s darbo, šeimyna susideda 
iš o ypatų; viena mergaitė 1U trety, 
antra 7 metų ir as pats našlys. Jeigu 
patiktumčm įien- kitam, gal it apsi- 
vcstumėm. K. KAI.AS1NSKAS 

14(5 Jersey St.. Ansoaia, Conn.

Pajieškau gyvenimui draugės, tar
pe du ir i5 metų, be .skirtumu tikčji- 
in ■. Ai esti farmerys- Meldžiu ra- 
š\ii. atsakymų duosiu kiekvienai.

J. W. Sitiai.ilratn (1.51
Atliol lluaci Box 1 ta, 

Tempicton. Miss.

Pajieškau apsivedimui merginus 
arba našlės, uesenesnės 40 metų. Aš 
esu vaikinas .35 metų, laisvas ir ge
rai užsilaikantis. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti paveiksią. (15) 

A. MESAVIčLA
227 W. 22nd St.. New York Lity.

l.i:iK-tni Draugai. < ięuiiy I riu

Kiti Patartini 5'ictor Rekordai
< u! šiandiena (S-j \ argonai* \ i-olin- 

cclu ir Varpeliais)
l inksma Dieną. Variona Rakauskaitė 

ik- apetilo (lieki; muuia) J. Lmartas 
\ elnias ne boba, findziuiis ir Graibu- 

Pundzevičius ir l.inartas

>l.\niau Skmimėii
\nt kalno Malūnėlis. Janas Rūtenis.

Gersim, broliai, u iaiosiiu
MatušWe miela. Miką- 1‘etrauska-.

1i>rlx>ra. Polka
Milionicriau.s Po! .1 Rancrio Benas

l-.aminkrėtis ir ?>l ūkininkas — Mažas 
v ra mano št >”as

O. kai|» liūdni sk-'-.-.i-. Ant. Sodeika 

\ iio Vifkss Vbscraitę 
šaityšius ' Aatana-’Sodeika

J

10 i n. 7 ><•.

I

10 i n. 75c.

10 in. 7-5c.

10 in. 75c.

10 in. 75c.

10 in, 75c

Namų l’asii’gim.i —Maršas. TarplaH- 
l:*k.- Koriceriju Orkestrą

Miniu-— Marša; . iv irilioff. Rusiška 
Balalaikų Orkestrą.

Yra pardavėjų Victur produkcijos Justi kai
mynystėj, kurie miela1 pagrajis .Jums paminėtus 
rekordus ant bile iš daugelio Victrola rusių, nuo 
>25 ir brangiau. Jie taipgi duos jums dykai 
Victor Kataiiogą ir mėnesini priedą.

77123

crr

< ■

10 in.75c

10 in. 75v.

Victrola
žiūrėkit po antvožu ir 
ant korčiukės siu Victor 

vaizbažeokliu.

Victor Talkinu Machine Co.
Cainden, N. J„ U. S. A.

Pajieškau sesei s Veronikos Ado
maitytės po vyrui Giniotienės, taipgi 
brolių Jono i- Antano Adomaičiu. 
šeši metai atgal gyveno visi po nu
meriu 2020 \Vall SjJ. IV. Ptdlman, II1. 
Iuos pašius meldžiu atsišaukti arba 
žii ančius kur jie gvvena prašau man 
pranešti, už ka busiu dėkinga.

ERAAK APOALMllS
21 E. lytli Su. Bavonne. N. J.

Pajieškau apsjvedimui merginos 
arba našlės, tarpe 22 ir 32 metų am
žiaus. be skirtumo tikėjimo. Aš esu 
30 nietu. Katra norėtų su manim su
sipažinti, malonėkite kartu su laišku 
prisiųsti ir savo paveiksią, kurį ant 
pareikalavimo gražinsiu kiekvienai-.

J. .1. 416)
K. 1 Box 18, Wcst Chicago, UI.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGI AGENTAI

I’ajieškau broliu Petru ir Antanu. Su musu firmos propozicija TanisLa 
dėdžių Petro. Aleksandro. Jono Uz- pešvęsdamas porų valandų kas vaJjil-
niežių: Emilijos Uzniežailes-l’ikelic- 
nė<. Seiliaus gyveno Cricagoje. Kas 
apie juos žino, malonės pranešti ar
ba pats lai atsišaukia; turiu svarbią 
žinia is Lietuvos.

VLAPA§ ŠI’AKAUSKAS
S2 Cuttagė Si.. \Vest Lynn. Mass.

ras galėsi padaryti pelno nuo 35 iki 
75 dol. j savaite. Rasvk tuojaus. (14) 

OIL EEPECT POKTRAKT CO. 
25—3rd A ve.. Ne* York, N. 1.

PARDAVIMAI
Pajieškau švogerio Jono Radzevi

čiaus, seniaus gyveno £>orešvillc, III.; 
Vilniaus rėd.. Butrimonių vai.. Grei- 
švniu kaimo. Pas mane yra jo sunaus 
tu i to. todėl tegul tuojaus at-įšaukia, 
-ciba žinantieji kur j’> gyvena. n;:do- 
nės pranešti jo adresų.

TA MAS PILI PONIS
12 Neponsętave. J lydė Purk.- Mass.

Pajieškau brolio . Acįųmo Pilipopib, 
Žic marių valsčiaus. .Aifiekdnių ikai1 
mo. Vilniaus rčd.c Maimiis at^fšaįkti 

i ba kis apie jf. ižinote praneškite. ' 
TAMAsYTLl PONIS .

12 Neponset avė.. Hyde Park. Mas<.

As, El-.bieta Žickiutė. po vyrui Vin
ile nė, Kauno rėd.. Šeduvos parapijos, 
Dargužiu kairu., pajieškau kūmos 
\i taniuos Noreikiutės ir pusseseriu 
Elzbietos ir Alenos Plungiškių, taipgi 
dėdės Jono Samolionio ir daugiau 
;>a zis lamų. Malonėkit atsišaukti arba 
žinantieji man praneškite, už ką bu
siu dėkinga.

MUS. ELZBIETA \ INTIENĖ 
1136 Case Avė.. Racine, AVis.

Pajieškom l’ctro ir Jozėtos Janu
šauskų ir jų dukterų, jie paeina iš 
M< dsčdžiy kaimo. Kietavos. Malonė-1 
Lite patys atsišaukti arba kas žinot 
malonėkit pranešti. Tėvai ir seserys: J

SALLAVICTAT (lėlį
Falanga. Ronžčs gatv.. Lithuania. [

Pajieškau pusbrolio Aleksandroj 
Bernoto, kuris gyvena Eiizabetn. N.' 
I. Turiu prie io svarbu reikalų. (1511 

AI.EKS. BERNOTAS
11! Ropcly I’L, Elizaucth, N. J. j

I’ajieškau brolio \inco Lauciaus.’ 
oirmiau gyveno Bangor. Mc. Iš Lie-i 
t'jvos Jakuiionm kaimo, šakių apsk.,j 
Suvalkų rėd. Jis Dats lai atsišaukia 
arba kas apie jį žino, malonės pra
nešti už ka gerai atlyginsiu. (151 

SIMONAS LAUCIUS
1S Lunell St.. IVorcestcr. Mass.

U HEELWR1GH T. M ASS. 
Šluba ant pardavimo.

Parsiduoda gra%i u kambariu siū
ba. su elektros šviesa, šiitas ir įdltas 
vanduo, garadžius 15x18 pėdų, viš- 
tininsas. lotas žemės 62'įx262 pėdu, 
įseriausioj ir gražiausioj vietoj visa- 
m- IVheehvrighte, prie gero kelio, 
arti dirbtuvių, darbas galima jonuti. 
ParduocĮam pigiai, tik už S2;4W. I*a- 
-jinaųdokit ptėg«.:-'A. 31. YENCET

š • Hnv 16. Wheel’u righl. Mass. j! _ - ,____f__________________ ____________ >
h PARSH»IOI»A KRIALUŠKAS 
BIZNIS su visais įtaisymais, išdirb
tas per daugelį metų, gatavų 10 siu
tą vyrams, ų vaikam* Ui siutukv* Ey- 
sūs ant 3 metų, šturas su 9 kaiųbk- 
liais. rvnda S-50.00 ant niėncsiu. darbo 
i valias. Priežastis pardavimo—esu 
pi įverstas važiuoti i Lietuva.

i L KANPROTAS.
Bov 64)1. Manville, S. J.

Pranešimas
Kurie norite turėt atminčiai -Rusi

jos -caro laikų, prieš pasaulin.) karų, 
1. 3, 5. 10. 100 ir 500 rublių, tad mi
nėtas 6 bumaškas galite gaut už 
?2.0t. (15)

A. J. GN1ZINSKIS
P. O. Bbv 502, JohnxU>n C’ity. III

1’ARSIBVOIIA BCCERNfc IR 
GKOSERNE.

Geriausioj biznio vietoj; biznis da
romas ca.'h iš visokių tautų, praeina
ma vieta: galima pirkt pigiai. Kas 
pirks i'urniėius. tavorą skaitysim ol- 
selio kaina. Priežastį pardavimo pa
aiškinsiu pirkėjui. S. U. . . H4)
682 No. Main St.. Brockton. Mass.

FOTOGRAFU A l YDAI.
I’ajieškau pirkt Fotografijų Studi

ja. Pranešdami pažymėkite rejųdą. 
metų apyvarta ir studijos kainų. (14) 

A. LINIUS
Box 311, Easton. Fa.

Žinunai Cigarų
Kaipo suprallyvi vyrai, užtai ru

ko Naujokų Cigarus, kad pačių Uru
lių Jono ir Petro Naujokų yra numa
niai padaryti iš geriausio Havanos 
tabako, gražiai dega, malonus rūkyt 
ir durnas puikiai kvepia. Broliai lietu
viai. kurie dar tų cigarų nežinot, tad 
visur lietuviškose užeigose. Rešlora- 
nuosc. K liūliuose, t išarti šloreliųate ir 
dtaugysčių Salėse reikalaukite ir ru- 
kv ktc po vardu:
JONO-JOHN’S C1GARS 

a.-bal’etro Naujoko po 10 centų ciga
ru. o rūkant džiaugsitės, kad rukai 
gerą c'garą. Vytauto po 15 centų di- 

j dosni. Imant haksais atsieina doug 
pigiau. Cigarus išsiunčia per pasta 
i kitus nuėstus privatiškai ir biznie
riams. Reikalaukit prekių surašo ad- 
resuojant:

Naujokų Cigar Factory 
231 Division Ave~ 

Brooklyn, N. Y.
kerta paremt brolius lietuvius, jų 

cigarai labai geri. Agentai visuose 
miestuose gali uždirbti extra p.mgų 
parduodant savo miesto biznieriam*.

(lo,

Marijona Tamulcviciutė-Petrikienė. 
pajieškau brolio Juozo Tamulevičiau.'. 
.Musteikių kaimo. Marcinkonių parap.. 
Vilniaus rėd. Seiliaus gyveno Mentel
ių. Mass. Kas apie jį žino, malone' 
pranešti arba pats lai atsišaukia.,'151 

MRS. MARY 1’ATIUCK
28 Benefit St.. Taunton. Mass.

vis. Juozas Matijošaitis va r- kių narių, taip, 
du. Jis buvo kilęs iš Vilniaus kantis 
gubernijos. Malėtų mieste
lio. Velionis buvo vedęs su 
čia augusią mergina, bet bu
lve jau pasimetęs ir iabai su- 
Lidemoralizavęs: gerdavo ir 
(mušdavosi. Manoma, kad 

būdamas girtas jis užkabino 
ant galtvės bomus ir tie 
užmušė.

unija vra sutverta jau nuo
1! ’ _ 
o •” Laisvė” su darbiečiais to 

nežino.

• Užbaigus 
prakalbą, t*..- - ---—
rėkti ant kalbėtojo, kad čia.'rietos P. Martinkaiti, tik už

. «• •1 —-.1—. • « 1 x i *■ T - i *
tį. . j_ _____ -__T_________ ______
kalbėti. Mat, jie mano, kad vieno draugystės susirink i-’ žmona; palaidota 26 kovo 
Collinsvillėj niekas kitas ne-1 m0. Bet ant to paties susi-'ant parapijos kapinių. Kovo 
gali kalbėti, kaip tik Prūsei-'rinkimo neatsilankė ir pi r- 22 d. Kazimiero Antanavi- 
kos parapijonai. Bet jie rnininkas. bet kadangi jis čiaus namuose mirė gerai 
skaudžiai apsirinka. Collin- yra darbiečiu šalininkas, tai čia žinoma lietuvaitė Marė 
svillės publikai daug geriau prieš ji nei žodžio nesakė. Stadalninkiutė. Saliuninką 
patiko Aimanavičius, negu Kas kita su Martinkaičiu. Juozą Kupčinską taipgi išti- 
Pruseika. .šis yra pilnai bepartyvis ir ko nelaimė: jis nuvirto tre-

Atsidarius diskusijoms, netik kad komunistų Įtakai (pais žemyn ir išsinarino kai- 
darbiečiai pareikalavo kito nepasiduoda, bet perspėja'r.vjĮ petį. Reikėjo šaukti 
ijirmininko. Matomai im ti- draugijos narius saugotis daktarą, kad atitaisytų is- 
kėjosi pirmininku išrinkti komunistiškų viliugVs- narinta kau1^- 
savo pasekėja. Pastatyta , y. . . . —
trĮs kandidatai .J. Bai-as ir Užtai darbiemai ir gne- Brooklyn.
a. Dereškevicia—uaibiecm . <hęn<Wk> eta buvo
ir is Martinkaitis- beparų ■ iĮ jĮPilinUU _ ant . užmuštas- U

T. M. I). SEIMAS.
šiais metais, gegužės 11 

Shenandoah. Pa__ Pereitą 12, Tėvynės
'i M. Vokic- gijos Šeima;sąvaitę čia mirė

girdi, tavęs niekas nekviete tai. kad tas neatsilankė ant(taitienė. Pijaus Vokietaičio cester. Ma;
Afnf 11P !YPW() Kftfl vinnn rli’otim'cfūc encirYnL’L vrnnnn • v\«> 1 •>£! 1-avm T’ AT FA nr

N. Y.—šiomis

n

ir 
Mylėtojų Drau- 
s atsibus Wor- 

iss. Per 27 metu.- , 
1’. M. D. nešė kultūrinę nau
dą lietuvių visuomenei leis
dama naudingas knygas ir 
skleisdama apšvietą beturiu 
kolionijose. T. M. D. dabar 
leidžia dideli veikalą, Wel- 
ls’o Pasaulinę Istoriją, kurią 
kiekvienas turėtų įsigyti. 
Kad Įsigijus ją. kiekvienas 
lietuvis privalėtų rašytis 
prie T. M. I). Prisirašęs, 
gaus ją dovanai.

, Tad, mes šaukiamės j lie
tuviui," kad rašyta prie 
‘Tieiuiių ku »pų, <*i Ua :

naujas ktyjn&u mirs ižLpenė

kad šis se- 
Šeimas galėtų pasi

girti nors tūkstančiu naujų 
narių. T. M. L), kuopos 
turėtų sukrusti prie darbo.

* Seimo rengimo komisija 
ragina Jumis dėtis prie T. 
AI. D. Užsimokėsit $1.00. bet 
naudos apturėsit daug dau
giau, negu tas doleris ver
tas. Su reikalais, galit 
kreiptis prie T. M. D. sekre
toriaus. 101 Oak St., La\v- 
rence. .Mass.. arba prie T. M. 
I). Seimo rengimo komisijos. 
29 Endicott St.. VVorcester, 
Mass.

Seimo Rengimo Komisija: 
Dr. Birutė Bernotaitė, 
Juzė Rauktytė, 
P. A. Dėdvnas, 
AI. Kaselis.

I’ajieškau savo pusseseres Magdu- 
tūs Palioniukčs. paeina iš Kauno rė- 
lybjs. Rumšiškių miestelio. Girdė

jau. kad .Amerikon atvažiavus apsi
gyveno Scranton. Pa. Meldžiu atsi- 

ūkti šiuo adresu: (15)
MIKE PERAS 

lk>x 181, Rumford. Me.

I’ajieškau Veronikos Kemeikytės.. 
ii gyvena Stanfond. Meldžiu atsišauk
ti suogrciėiausia šiuo adresu: 115)

PETER SARGAUS
81 Kiniams avė.. Bristo:. Conn.

Pajieškau Jono Butkaus. Onos, Elz
bietos ir Magdė- Puikybių. Visi paei
na iš Pilviškių parap., Sausbaiių ka.- 
mo. -Ju brolis Antanas Butkus vra 
miros. Norėdami platesnių žinių apie 
jo mirti, meldžiu atsišaukti. (15) 

GEO. SHAl.INSKI 
lkix 81. Pocahonta-. IU-

i

KENOSHA. W1S.
Jeigu kurie nori užsirašjti 

’”Keleivj" ar šiaip kokių nors in
formacijų apie apgarsinimus, 
arija knygų kainas, klauskit* 
pas musų generali agentą. < 
paaiškins ju.ns ant .i .it 
a*’r .szj .» r*. scKaiiia..

j. EiJjusio
„bi o-rden . KcnesLi,
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REIKALINGI DARBININKAI
Prie Turnio darbu, darymui alumino.
Nuolatinis darbas, nėra jokiu nesusipratimu su darbinin
kais. *
X valanda darbo. 56 valandos į sąvaitę.
50c. į 
V y ra i 
deras
Ateik

valandą ir tonus.
turi l»ut geros sveikatos, tarpe 20 ir 15 melų 
Kurdas su jusŲ tautiečiais.
arba rašyk (11)

Ai L’MIn L Al COMPAN Y Ui AMERK A
Massena, St. Lawrence Co», N. Y.
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Kam reikalin

Pradžioje tryliktojo šimt
mečio, kai juodasai kunigų ' 
luomas buvo veik visoj Eu-i 
ropoj visagalis valdovas, kai 
jis, kaip ir Lietuvoj šian
dien, valdė žmones sulig sa
vo noro, tos paremtos skur
du ir neteisybėmis valdžios 
palaikymui išgalvojo išpa
žinti. sakydami tamsiems 
žmonėms, kad tai reikalin
gas žmogui Dievo įsakymas 
norint pakliūti Į dangų. Die
vui išpažintis nebuvo ir nė
ra reikalinga ir dėlto Die
vas jos neįvedė, bet kad ku
nigams ji labai naudingas 
irankis žmonių mulkinimui, 
tai mums pats gyvenimas 
lodo.

Išpažinti kunigai sugalvo
jo ir Įvedė gyvenimai! 1215 
metais ir nuo to laiko ji te
bėra, noi-s labai daug pasi
keitus.
mo laikais buvo baisi vergi
ja. Kunigai su ponais smau
gė darbo žmogų, bet galuti
nai negalėdami Įlysti i jo 
širdį, o kadangi tas rūpėjo 
ponui žinoti ką mano žmo
gus apie jį, tai prisiėjo per 
išpažintį šnipinėti. Išpažin
tis nuo pat pirmojo savo at
siradimo virto špijonažo įs
taiga, o kunigai žvalgybi
ninkais. Bijodamas žmogus 
pragaro, kurį taip pat kuni
gai išgalvojo, per išpažinti 
pasisakydavo kunigui, kad 
nukirto pono miške medį, 
uogų arba grybų rinko, pa
sisakydavo, kad sukeikė sa
vo sieloj poną, kuris jį gyvu
lio vietoj laiko, o tuomet ku
nigas girtuokliaudamas su 
ponu išduodavo tą žmogų. 
Tam paskui aiški "pakilta’’: 
Įguldydavo lovin ir duodavo, 
kad net kaulai matydavosi 
pro iškapotas mėsas.

Alės dar ir šiandien ma
tom Lietuvoj prie apgriuvu
sių dvarų koplyčias, kur 
kiekvienas ponas seniau lai
kė sau kunigą žvalgybinin
ko vietoj. Buvo tai senai, 
kai žmogus ne žmogumi gy
veno, kai jis veltui ponui 
dirbo, kai ji j Šunis mainy
davo, mušdavo ir maginda
vo moteris, bet dabar kitaip 
truputi yra. Taip gyveni
mas per kruvinas kovas pa
sikeitė, tik katalikų bažny
čia pasiliko nedaug pasikel
tais su savo žydų pasakomis 
ir i kitomis supelėjusiomis 
tradicijomis. Išpažintis pe- 
bėr. nes ir dabar reikalinga, 
kad sektų žmsogaus sielą.

PrisUnttikime prieškarinę

Tais kunigu vąldy-i
!

eĮttv; Kvfeija su gaujomis 
žvtdgybiriinkų popų. Popai 
tai. geriausi šhipai buvo. Su 
jų slaptąja pagalba daug bu
vo žmonių, už laisvę kovo
jusių, išgrūsta Sibiran, kur 
■jie įnirdavo kankinami skur- 
,do ’ir šalčio užpustytose 
taigose. Pažiūrėkim į dabar 
esamą Lietuvoj išpažinti, 
tai mums bus aišku be jokių 
Įrodymų. Tamsus skurdo 
^prislėgtas žmogus per išpa
žinti kunigų yra "gvoltavo- 
jamas” visokiais budais. 
Klausinėjamas už ką balsa
vo, agituojamas balsuoti už 
kunigus, gąsdinamas viso
kiais dantų griežimais pra
gare ir t.t.

Iš tų trumpų eilučių mums 
iail.matos, kam reikalinga 
išpažintis ir kokiam tikslui 
jį tarnauja. Yra tai liekana 
senovės vergijos, liekana 
laukinių amžių, kuomet su 
žmogumi kunigai are ir akė
jo. Mes, jaunieji, kratyki- 
inės tų burtų tinklo, su ku
riuo kunigai gaudo žmonių 
sąžinę. Raišių Petras.

("žiežirba.”)

iNaujiena Visiems!
ŠANA-PED REIŠKIA S'. ElKriS 

KOJOS.
•-'ir turite skaudaiKias kojas, 
gi; turite gėtima kojų.
justi ko jo- pailsiu

' ai-okite SANA-I‘l'D.
- i turite užtrinais k..jus,

-J- turite kietas kojas,
■> i jūsų kojo* prakaituoja nėr mier 

SANA-PED prašalina.
S ' NA-PED prašalina iš::i.i>ną i: ir 

degimą kojų.
1- vartojimo SANA-PED galima 

•’ šioti mažesnius ėevenkus.
.NA-PED yra susidedanti dm 

išmirksią vandenyje.
'NA-PEii duoda palengvinimą 
Joms.

; gaivina nuo visokiu skauduliu, 
;»sieisite .gerai sw

•ns jusli gyvenini: 
BONKUTĖ 5-c.

.• naštą -'5c.. tiaunarra pas
J. PELAMS

'.Iš N. 13th St.. Piiiladeiphi

va-xh-»»
. tai r et
• pamok

sako, Luti reikia ijr.ii tiek 
kšt'.i prie liek ir liek uiici 
. \.i, o jei iii:.-: pr;i;:.- ;>i< • 
■ai-.-a tiki; J i:i:saiku<>li pą. l

i

AS NORI RŪKYT 
,kii i.-.iiaką. tas tegul kreipiasi 
s mus. (21)

Et ROPA 1JOOK ('O.
BE'. Si.. NEW YORK.

z 
z 
1

t

:ss<a

rerspciimaj.
-lis net amini miega, vemia 
>a tari liuoses vidurėiius, 
kad Jam perdaug :nsist > 
irba per dažnai. aibaAad 

stipresnis, .negu jis gaii 
Jei vaikas mindomas, tai 

int; pani’jimo tarpą iki Le
ndu. l)el kūdikių, kurie ne

reikia per pus suma- 
kieki. iki viskas atsi- 
regelbsti, tuoj šaukis

LINIJA 9BroaJvay. Neverk N Y
LIETUVĄ

PER H--^MBTJRG.-x.PTLIaYA 
AĘliA LIEPOJĄ 

až.innkit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Filiavą 

plėnį is Lenkų jią'sta (’;«• M"i ;ų ) 
X :s;t A-ria Liesa padaliniu i kamba
rius ant 2-įų. 4*rių. 6-šių ir K-mų Un •» 

S. ESTONI \ .... . Balandžio 
>. Lfri ANIk . Gal. .0

Trečios Kie.so. Kainos i: 
Hamburgą — 1‘iliaią SIUC.50

l.iepoji; ir Memeli SlliT.UO 
r-vlei laivu ir žinių kreipkite* p) 

savo agentų.

•IKI MI’IVISIAS KEI.fVS J d

HAMBVRG.AKMOiUNE
LIETUVA

Laivai išplaukia kas savaite. 
Geriau- i musu laivai

”Resolute”. “Reliance*-, 
"Albert Balt:n". "Deuteehland” 
veža l. H ir III kiesų pasažie- 

t. Taipgi populeriai laivai 
Mouol Clay". ■’Cleveland", 
”We#tph»lia”. ”Ransa~ ir 

'Tdiuringla".
t NlTED A.MEUK AN 1.1NES 

JUM’ S RO1TENBERG.
2t>0 ilanover St.. Boston. Masa. 

arba uus kitus agentus.

Trumpas ir tiesus kelias per 
Rotterdamą, j ir iš visu kraštu.

LIETI'VOS
Savaitiniai išplaukmini. Puikus 
parankumai.

Mes pagelbstim išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
afideivitusi. Musų reprezentan
tai aprūpina pasažienus visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai keliones.

Kainas ir laivu išplaukimus 
pa'iunėiam ant pareikalavimo.

Dėlei rezervacijų ir informa
cijų kreipkitės prie t ile 
vietinio agento arba i
IICLLAND AMERICAN 

SJ» Statė Street, Boston,

>

I DRAUGAI, platinkite "Kdeivf* tarpe savo draugę 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.•>?1 

la:.nxi. ar 
rodo, 

duodama. 
j > maistas 
suvirškinti 
reikia pa i it 
turiu 
nimi iš bonkos. 
:. irsti •• diviuamą 
taisys. Jei tas 

.ktsro- 
Jd-sų kūdikio 
:rire vartota 
harstytg ne.', 
a sutaisytas 
gal foimulą 
lėlio ligonbučio. Vartok 

kūdikio maudymui ir 
lūkės.

jr ..... . ,
Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado Į

•f

IMEDICINOS DAKTARAS
vieno
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kojomis.. p; J e
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LINE 
Mase.
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!xraur.č< ir 
d-1 

goriai 
• 700

absclrtrtiškai

Specialistas Slaptų ligų moterų irvyrų, kraujo ir skaros. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonas Barmarket 3390
69 CHAMBERS STREET. BOSTON, MASS.

]

Aš MELDŽIUV;uyl>

Daktarai

■

I

Rheumatismkurie
reikia

Denlistai
visur

Rekomen

Colgate's

MIZAR
L ARAl.Il S—I žM( SĖ

JAS ROMATiZMO
Tai yra gva rantuota 

y.dliole, kuri išgydys 
."•omatizmą ranko.e. ko- 
j --e, pečiuose ir kruti 

j; taipgi prašalins i.- 
■amą sąnarių. šalti . 
ji, galvos skuuoėj;

spiegimą ausyse, 1 
ckias- kitas ligas, ši 

. gyduolė vadinasi MI 
\>t. Didelis puodas U 
1.25, mažas—S 1.25. L’z 
sakykit ut-siui iiur- is 
.r!>ė.jo. Pinigai turi būt 

rri.sių.jti su u::.s;kvm>:.
•uesuoiat arba ypatiš- 

kreipkitės pas;
JOsEPH SOROKOtVSKI

•21 XV. Superior St. Chk-ago. III.
Dept.

skūra labai opi ir jus 
Colg-ates Daby Tai.; 
Coigate’s Baby Tai.; 
specialiai kūdikiams, 
g a r saus gy dy t o j o i

ii liuosai:
perma

Skaityk šituos straipsnius kas 
ir pasidėk ateičiai.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVA 
NE\V YORK—IJREMEN 

Ant puikiu Laivu 
OL! MBliS—Sfl TFGART 

—Ml'NCHEN 
ir ant kilu vienos Liesos lai
vų. l’agerinta trečia kles3 
Parankus, uždaromi kamba
rėliai su 2 ir -1 lovom.

Reikalaudami laivakorčių 
kreipkitės prie vietos agen
tų arba j

NORIM GERMAN 
LLOYD 

122 AVashington St, 
Boston, Mass.

MOTERIMS IR MERGINOMS!
C^l jt’« turi; Geltonus plaukus! O pa! jrs pHukri yra juodi! 

K astminiai l:ixt:. ar Auksinės ; Rausvi plaukai ar V La.š-
Raudon;! Vieno* nežiūrint kokios spalvos j.'e nevurų, neleisk 

pklsLanoo.s sunaikinti ją gražumo!
Rufflts atlik* tai. jei jų* tik laika nuo laiko juos nau<l‘»s’P'. 

Nežiūrint ar jųw juro plaukus dar tebcdėvit «įpintu* i ka<i. ar su- 
suk.'us i n'ozg’. - ar gal jau esat trumpei nusikirpr. vienok jus nxr-- 
lite daleisti. kad nešvarios, iširi! ę -p!ris<u: o* ikva -

’ Jum< -i>Teikės kentėt: n*--raaeC:r.o dv!ei r.kžCjim>‘ ir Lk >:lupiazj 
galvos o.’oe, jei naudokite Rufflet.

Netikėkit rv.usit žo’ž’ni. Xu<nirkit 1-o* ■■’.:» ir naėio* per
sitikrinkite, kad Riffles yra r.irtHi priršu p>i«••’..xn:; ir kanu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kukt t k kada nauJuj?! Galima
gauti -ptiekosr.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn. N. Y.

KŪDIKlų
ės SKYRIUS

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS

akrrws- »• M>,
>*• gviM—iMt rei- <- ’J

Zaatai kūlasiOu
axl«MM ir BtlbMaa j**- 
MkMkt*.

•TrivlaiaM ir m-
yra 4&Iytas cyv«u

y »>a jua>»r. kM Ui 
m tw| m t»-,
rm« nraSM-Ukaia UU-

- •Mral ir kimi

l

STRAIPSNIS. 66
Kas .Yra Pasaldintas Kondensuotas 

Pienas?
šviežias, grynas, su visa smetor.a,— 
i yra pienas gaunamas iš karvių 

Ji! padarymo Ėagie l'rand Pieno. 
S.arvės yra egzaminuojamos, o pieni- 

•s inspektuojamos reguiiariškai vr- 
\;inoiiu. Kpndensaunės pastatytos 
a' toli pieniniu, taip, kad gauna švie- 
. n pieną tik ką sumelztą.

Is kiekvieno keno šviežio pieno da- 
statomo į Londensaunę y: a paimama 
..•avyzdis ir tuoj ištiriamas ekspertų, 
kad suradus mažiausi nukrypimą nuo 
tcbuiumo saiko.

Perėjęs inspekciją, pienas dabar yra 
-upii.'nias į šildymo šulinius, kur jis 
sumaišomas sv grynu eukiutr.i, price- 
d -.inu de! išlaikymo. Visa mišinį ta
nu lieja i beorinius nuodus, ir nuo 

iki supilimo j Lenus, pieną.- nepri
eina prie oro. ir todėl negauna bak
terijų nei oksiduoi.es. 
įėjimo ir 
p:e:>r, nedingsta 
' rs . jmaišmuas

Kineliai
• t.id'.uųias,
<’
-loVeg“ 
T-buli 
i-.i pi ic 
ąihvtna

I
1.1

f

Geri Dantis—Gera Sveikata
Atlikimui getai savo darbo. . reikalinga turėti
gerus dantis ir gerą sveikai Prasti 
yra priežastis daugelio sirgūliavimu. 
priduoda jums dau
netekti darlio.

du ir kartais

Dabar \ra laikas vengt blogu dantų, 
savo dantis su saugiu ir atsakančiu ‘ 
Colgates Ribilon DentaI ( ream.

duoja

dantis

I 
I

%
}

CUNARDi
13 BOSTONO I LIETUVĄ 

per Liverpooi,
i ant naujų, didelių, puikių aliej.)' 

varomų laivų:
SCLIHi A .......................... Balandžio 27
i A51EKON1?......................... Gegužės 1;

Greitas patarnavimas j Lietuva ir 
i visas Baltijos valstijas. Puikios vie
tos, geras valgis.

Taipgi iš New Yorkc, ypatiškai 
prižiūrėta kelionė į Lietuvą ir visas 
Dailijes valstijas kas Seieda ant tri
jų marių milžinų, su persėdimu 
Eoutliatnptone.
AIAURETANIA, AQUITANIA, 

BERENGARIA.
Taipgi reguliariai išplaukimai tie

siog į Hamburgą ant naujų aliejum 
varomų laivų.

3-čia klesa:
i Hamburgą ?JO3.5O JPHiavą $lC6.5t 

Karės taksai $5.00.
CUNARD piniginiai orderiai išn.o- 
kurni Lietuvoj greitai, užtikrintai, 
gerui. Dėl informacijų kreipkitės prie 
vietinio agento arba j
i ( NARO STEAMSHH

126 Statė St, . |
lloston, Mass. I

ŠIO LAIKRAŠČIO SKAITYTOJŲ 
kurie kenčia nuo Romatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros; (.Gout>, parašyti man "laišką, pa
dedant savo vardą ir aiškį- adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver
tės bonką išbandymui inano'Rhėu- 
matiz.mo Gyduolių. Aš noriu praša
linti romatizmu, nuo .kenčiančių sa
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką' gali 
padaryti'Kuhn’s Rheumatie Kemedy. 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patįs į tai įsitikinsite pir
ma, negu duosite man bent vieną cen-

Nebandykite prašalinti romuti z- 
mo per kojas ar skftrfe srf pagelba 
plasterių ar kitokių daiktų.' Neban-, 
dykit išvilioti jį su linimentais. 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvyt jj sa užkalbėjimu. Bet 
jus privalot jj prašalint. Jis yra 
kraujuje >r jus turite vyti jį lau
kan.

Ir aš tikiu, tą darbą atliks
Kuhn.’s Rheumatie Remedy.
Romai izmas turi išeit, jeigu 
jus paliuosuosit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduolėm 
panaikina skaudžius dieglius, .
muskulų gėlimą, gerklės sutinimą ir sąnarių sustingimą..

r

Dykai Romatizmu 
Sergantiems.

- -■>

; Aš NORIU TAI PARODYT JUMS
'Jei tik jus man pavelysit. Aš galiu daug'prirodyt į vieną Savaitę ir 
paprašysite niano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno’ c.olerio 
vertes btrteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevarto jot mano gyduolių, jus nežinot ką jos 
gali padaryti. Perskaitykit musų » zj Z , ’ /f
pasiulvnia žemiau ir reikalaukite 
j:i tuojaus.

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

*Ui-i pagelbėjo šimtams. Jeigu jūsų 
liga yra ir chroniška ir užsisenėjnsi 
I- jokios gyduolės jums negelbėjo, 
mes patariam išbandyt šią metodą, 
iurią mes pasiunčia m DYKAI išban
dymui.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mos nepraionr nuo jusn-jukių pini

gų, tik prisiųskit savo adresą. Mes iš- 
-’tisime jums apmokėta pasta DA KAI 
IŠBANDYMUI wu metodą, gim
tam# šita metodą pagelbėjo, pagelbėt 
j; ir jums. Nepraleiskit geros progos 
pasinaudoti. Rašykit šiandien, jeigu 
jus kenčiat mi« roniatizmo.

1’LE.iSANT METIIOD CO.
V Dept. N-4

?,fW N. Ashland Are., Chicago, III.
L ’ _ *

REGULERIS $1.00 BUTELIS Už 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus išbandytumet Kuhn's Rheumstic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tukstančibi kitų, jog Romatizmas gali būt praša
lintas, ir niės nenorim uždirbt ant išbandymo, išbandykit—t.ii vis
kas ko mes norimę. 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 
nesiunėiame mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiame pil 
nes mieros butelį, tokie parsiduoda aptiekose už dorelį, šis buteįis 
25c. persiuntimo ir aupakavimo sunkus ir mes turime užmikėtį Dė
dei Šamui už persiuntimą. Todėl jus privalote prisiryti išlaidoms, o 
tuojaus aplankysite vieno dolerio vertės butelį dykai. Priimant ne- 
reikės mokėti nieko.______

'PRISIŲSK KUPONU
Kuhn Remedy Co^

Dept. B. W.
Aš turiu Romatizmą ir no
riu dolerio vertės butelį 
Kuki, o Khcumstiškų gy
duolių kaip paskelbta. 
Siunčiu 25c. persiant !im» 
lėšoms, aupakąvimo ir Lt. 
Doleriniu butelis turi Imi 
prisųpttns įjkaL 

šituo budu auk- 
siinrini.Tio savybė:, esančius 
’’ “ ir šviežias pienas 

su grynu cukrumi, 
į kuriuos Eugie Pienas yra 
padirbami Ifordcno kun- 

ištiriaAM beotiriėsc apy- 
mažiausių netobulumų, 
paskui yra . tc-ril.-.uoja- 

laipsniu F., taip, kadi 
l>o bakterijų i

•ai užlipinami tari ' f 
nereikalauja klijų. ’ ■ ’ 
it’t Eayle Brandi/ 
b ohtrtiškąj reika-'.ė 
griežtoje : varoje. ; j 
iena, i vikiu j1 už- J J 

laikyti švarioje jį 
apsaugoti ji nuo } 

n panašiai. Z
ą mierą, rcilalin- £ 

saikuoti. Eagle J 
pilk iš keno j įx 
bet kad pienas*} 

Sat rusi. Lad iki- j J 
negausi užgaia-.T 

nes dalis piecoli

ru b’.olc
Alni:11;.

kid: 
:r;i viską 

lip- i ir a 
č' ii^-ti r»u<>< 
v. ;i-jv viel 
<Jl>l’ III, hlU

KuB-Jiai
j.-.; r'ipeątiu^aį pieną 
Brand Ficnn visados 
Šaukštą, iki briaunų, 
nėbčgeų iš jautėto.

____ _ . į'r.nt šaukštą i keną
CHAS VINGBAlTiit • (25) Slinsnėio Tpjoikavimo.
v __ < prilipus prie šaukštu sienelių, i’a-

i l< VARDAS

i MIESTAS

EKSPERTAS laikro
džių taisytojas.

Toit<ra Visokius laikrodžius Sieni- 
tii.s ir , Kifcwuūw prieinamiaitoiji 
kaina, Beitai- lipkit**

VALSTIJA
Gatvė ar 
K. F. D.—

l KUHN REMEDY CO, ir.5 Mii«.«k« a^CHICAGO

ARAl.Il
oksiduoi.es


I

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

BLAIVININKAI sINKUO- 
JA DEGTINĘ.

Kunigas atsistojęs už baro 
padavinėja bonkūtes su 

krikščioniškąją 
monopolka.

(Laiškas iš Lietuvos)
South Bostono Galinis ga

vo iš Lietuvos laišką, kuri 
tarp kita ko rašoma:

"Per Kalėdas turėjome 
vakarėlį pas amerikoną 
Bancevičių. Vyrai pasigėrę 
kaip pradėjo muštis, tai mu
šėsi kaip velniai: už plaukų, 
už akių griebė vieni kitus. 
Mes,- kurie ne razbaininkai, 
tai tik gėrėme ir dainavo
me. Mat, dabar turime nau
jos degtinės, tai kiekvienas 
nori paragauti, koks jos 
smokas. Bet ar žinote, kas 
tą degtinę pardavinėja? Ogi 
blaivininkai su kunigu Kau
nu priešaky. Pirma tai blai
vininkai su kunigais piovė 
žydus, kad jie laiko karčia- 
mas ir tvirkina žmones, ale 
dabar, kai žydus nugalėjo, 
tai musų blaivininkai patįs 
karėdamas įsitaisė.

"Kalvarijoj dabar yra 2 
traktieriai ir 3 monopoliai; 
blaivininkai laiko 1 monopo
lį ir 1 traktiernę; kitą trak- 
tiernę jie perleido pašali
niam žmogui. Tas, matyt, 
gerai pašmeravo kunigą 
Kauną, nes kunigas Kaunas 
yra visa blaivininkų galva.

"Monopolyje pusbonkis 
krikščioniškos kaštuoja 1 li
tą 45 centus, o trakternėj— 
2 litu. Firma, kai žydai tiek 
imdavo, tai musų jegamas- 
tis Kaunas bardavosi, kad 
jie žmones išnaudoja,_ ale 
kaip tuos lašus pardavinėja 
patįs katalikai, tai jegamas- 
tis Kaunas jau nesibara, nes 
pelnas eina į jo delną.

"Tai matote, kaip einasi! 
Ar mes tikėjomės kada nors, 
kad musų klebonas atsisto
jęs už baro padavinės žmo
nėms bonkutes su krikščio
niška monopolka? Tiesa, jis 
pats nuolatos tenai nestovi, 
nes tingi; ale užtai stovi jo 
pastatyti žmonės, o jis atei
na i ‘ 
tiek Šin.--------

pinigus pasiimti, tai vis- 
; šinfcorfus.’’

Prieglaudoje vaikučiai la
bai blogai maitinami. Atsi
tinka, kad subėgę į virtuvę 
vaikai surenka ir suvalgo 
bulvių skutenas.

Sučiupo laiškų atpiėšinėtoją.
KlIRSĖN AI. Vasario 20 d. 

j čia p. Bartkevičienės šuliny
rasta apie 40 atplėštų laiškų. 
Tardymas išaiškino, kad 
laiškai, adresuoti į Luokės 
paštą, siųsti iš Amerikos. 
Sąryšy su tuo suimta pašto 
valdininkė pil. Gabrienienė. 
Kaip girdėt, ji prisipažino 
atplėšusi laiškus, bet dolerių 
neradusi.

įdomi byla.
J Vasario mėn. 27 d. Kauno 
! II-ros nuovados Taikos tei

sėjas nagrinėjo šaiiamoro 
bylą, kuris išstatė Kauno 

' Miesto Muzėjuj antspaudas 
su užrašu: "Purickis su sa
charinu ir kokainu.” f“ 
tojas policijos atstovas pa
brėžė, kad tai yra pasityčio
jimas iš valstybės ženklo ir 
prašė jį nubausti einant įsta
tymu. šaliamoras savo kal
boj pareiškė, kad jis nema
nęs iš valstybės ženklo ty
čiotis, bet turėjęs omeny tik 
Purickio spekuliaciją, apie 
kurią jau visi žino. Teis
mas jį pripažino kaltu, bet 
einant amnestijos įstatymu 
nuo baudos paliuosavo.

rėdamas daug litų, varė ko
merciją plačiu maštabu. 
Turbūt norėjo susilyginti 
savo padėtimi su garsiuoju 
Purickiu. Tik nepasisekė. 
Pripirko iš žmonių visokių

• javų be pinigų (ant bargo) 
ir iš kur tai buvo parvežęs 
mineralių trąšų ūkininkams 
tiek, kiek nereikia. Tas trą
šas neišpirko, pats gi kuni
giukas jų sunaudoti negalė
jo, o dar, sako, už vagonus 
valdžia pareikalavo užsimo
kėti, litų gi nėra. Šiaip gal
vojo, taip galvojo—blogai. O 
gali būt ir striukai. Tik vie
nu sykiu iš nakties prapuolė 
ir niekas nežino, kur dįngo. 
Skolininkai buvę jau nuva
žiavę į jo giminių dvarą jieš- 
kodami. bet niekur nerado. 
Dabar žmonės po laiko gai
lisi pardavę be pinigų savo 
javus kunigui. Tai tokios 
pas mus naujienos. Iš Bei- 
sogalos kamendorius pabė
go, o Šaukoto kunigui gaspa- 
dinė kirviu kulnį nukirto.

Vis tai iš "artimo meilės.”

1ARM t PARSIDUODA PIGIAI
Arba mainysiu ant namo mieste t j 

Cnica-zoy-. 80 akrų žemės, 50 dirba; 
mos.
'-■ei a, Jau:' «yv 
vi... ui r’-'ajs tna 
saro. Gera prosą, 
>;rh.’i.< afikaucti.

V. tt \RT. R

... IIIV-’, v' v. * * *
ilai-i miškus ir ganykla, žeaaė 
u:iu:r gyvuliu, naminiu paukšt

uos, yra javu ir pa
kas nori į^rtno*. 
Antrus as t i
j. Ec\ 82. 
Frcesuii. Mieli.

PARSIDUODA FARMOS 
HARTFORD. ČONN. 

APIELINKĖJ.
Potiuonock, M indsor, IVind/or L®- 

•ks. T’ariffvllle, Sintsįury, tioomfięld 
Burnskle. Kockviillc. Granbv. R«m- 

į mv., Sųt'! i«-!d, Bruad Bruok. Kensing- 
ron. Nvtv.ich, fcvrlin, Litchfield ir ki- 
x»se Hartfordo apieliokeše. Visos 

į-eros, galit gražų gyvenimą 
iąrvt. A; turtu vi: okio firmų, taba

kiniu ir pieninių, visos nebrangios, s u 
Tuižu įnešimu galiom nupirkti. Kas 
norit plit-snių informaeiju apie tas 
farmas, aš duosiu paaiškinimą 
rienam.
k it

Didžiausi Lietuvoj miestai.
Neokupuotoj Lietuvoj be Į

Kaltin- Klaipėdos dužiausi yra šie
rai- __Gi <11£ m*miestai: Kaunas—91,946 gy

ventojų; Šiauliai — 21,240 
gyv., Panevėžys—18,846 gy
ventojai Ukmergė —10,599 
gyv., Mariampolė—9,394 gy
vent., Kėdainiai ■7,395 ir
Vilkaviškis 7,147 gyventojų.

FARMOS

kiek- 
rašy- 
(U)

Atvažiuokit ypatiškai, 
arba relej'onuokit.

K. EAKSHIN’SKY
Cit7 Maia St.. lloum 210

Hariturd. Uunn.
Telephone 3-0253

FARMOS! FARMOS!
_1.< tuvi:.i apgyventu) kolonijoj.

Neu Jer.'ey valstijoj. netoli Netvarko, 
‘.uriu pardavimui ISO l'ąruią. dideliu 
ir mažu, nuo į>2.v«» iĮ.i £30.600. Kiek- 
.iei ai v:.li pasirinkt kokiu j-m P-.-, 
-ir.k:t. r:.-.t>ęni» žinių liiaasKite.i 10 > 

to n y Markūnas i 
R->’. 41. Ser-eatitsvi.le, N. J.

Neimkit kitokio, kmp u* »>u<- 
taveikalu.

Salataraa lieso šydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikata 
Kūra tik. vartoja Salutaryl 

Salatar> Bitcrj žmonč-a vartoja jau 
p*r 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir
giriši jo stebėtinoms Dasekiueaii3, 
kadanri neranda jam lygaus, nei ui 
jj viršesnio. Pasistengk jaigyti 
butelį, o mea užtikrinam, kad su juo 
mi nesiskirsi, kol gyvai busi. Kak. 
tik vidurių nesmagumų jauti, kreip 
kis prie savo aptiekoviaus reiks įsu 
damas tikro Salutaras, o jei jis neto 
ritu, kreipkis tiesiai prie irdirbėjv 
priduodamas savo aptiekoriaus adre 
sų. adresuodamas šiam:

SALUTARAS
DRl’G & CHEM1CAI. CO., Ine., 

ltept. 1S
1707 Halsted S:.. Chicajro, UI.

Didelė Ekskursija j Lietuvą 
Rengia Sekio ir Drbšas Agentūra, 6 Gegužės, 1924 
Didžiausiu United Statės Linijos laivu "George \Vashington'’ 
tiesiai iš namų į Kauną, ši ekskursija bus asmeniškai prižiū
rėta musų agentūros nario JONO SEKIO, kuris sykiu su vi
sais lietuviais 6 d. Gegužės važiuoja i Kauną. Tas jau duo
da pilną užtikrinimą saugumo, patogumo visiems lietu
viams. Taigi kas tik manote keliauti i 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 Lietuvą Litais ir Doleriais. Musų 
kursas yra pigiausias: 100 litų už $10.50. Auit didesnių su
mų duodame didelius nuleidimus. Padarome įvairius liudy- 
mus. daviernastis, ir t.t.

Visad kreipkitės pas mus asmeniškai arba laiškais šiuo 
adresu: SEKYS & URBSZO U6)
101 OAK STREET, LAMRENCE. M.VSS.

ii

I

NENUSIGĄSKIT—
l!S TIK IEŠKO BAMBINO

Ič.’i •. 25c.t
parsiduoda parmos conn.

VALSTIJOJ. DIDELES IR MAŽOS.
ČIA VISI NETĄLPIN’SIM

Pirma už $10.000, be gyvuliu už 
S13.000; 7 t . ~ ‘
mų, karšta# ir š------- -------  .
dynės. jSyiesos, 3$ karvės, 6 aikliai, 
425 r> . ’ ’
rijolo :,‘00.<>f'0 pėdų, *80 akru žeme 
3 mvfios i 3 miestas; vi.>a farmos 
maši’nenja, tos tiktai reiEaliaėa.

Antra farma už S175O ». Viena my- 
auo miesto, prie po.t pastovaus Le-

marketas prie durų. Jpkuiku » metus 
‘ ...........? >

kai. 2? kalvės, 2 arkliai, būrys vištų, 
G kiaulė*. Visa nauja farnioe masine-

kortu malki? ir materijoio, 3<>0ū ak
oj Sferos žemės.

Trečia tumia ir biznis už. SJO.SOft, 
ieste; trioba su ‘J raišiais, 
•iesa. G kili bučiukai. »a- 

. ‘ ‘ mS. 2 nrk-
;, lūo rištu, 35 akoj sr- 

... _____ _ visa dirbama-
Ketviiia farma už $12,000, načiatv

i

Krikščionis mušasi.
24 vasario Kaune šv. Tre

jybės bažnyčioj iškilo dide
lės peštynės tarp katalikų 
lietuvių Ir lenkų. Lenkams 
pradėjus giedoti ”Swienty j j- 
Lože," lietuviai nepasiduo-’ no, j^ iico ir aliejau* st-tię. v.ešas 
darni eme giedoti lietuviškai; ^į~fri‘chs; š’roim';. s tai budin- 
ir pakilo didelis mišinvs. Lai-įtoi. 27 to^-ūs. 2 b«rj -- vutu 
kinai buvo lietuvių viršus.
Bet kuomet pradėjo kunigas. • -
lenkiškai sakyt pamokslą,' Treiia fal____
tai lietuviai vėl ėmė giedoti, Į pačiame JĮ3U_ _ --- -- v
lenkai taip pat kitame kam-' 
pe užgiedojo lenkiškai, tre- Įuai. z karnas. - ’ 
čiame kampe net vokiškai (: 
užgiedojo. Tuomet pakilo i mieste, trioba su U ruiūMi, elektros 

mn' tsvieso?,. karštas ir šaltas vanduo. G didelis bruzdėjimas ir mUa-Į^nj budintoi; 13 karvių. 2 arkliai, 
tynės. Dvi moteris sumin- būrys ti. tų. v kiauks, 2 dideli sodai, 
džiojo, kitas apdaužė, net su

Imti inkai,* trioha su i-i rui- 
.. saitas vanduo, mąu- 

irios aJkX( tortu, mate-
f

i

i
i

lis žino kur motina laiko Bambino—i- ju j‘po, k.J 
jis j., nori. Kūdiki i Bambino reiškiu tie’.:, kiek 
išėmimas iš šėpų: -'l.aruos u: ių kos. -.

A. B I K' o
•ie^. -t*. X. P1L

yra nepavetingis--pasekminį;—t.il..: i:s skonio 
viduriu paii .«>• u<.
Kūdikiai nKiUta jį. Jie net prašo du.’-iaus. 
Jei ji'-ų k-.’lik’- neramus, turi a;.trauktą liežuvi, 
ne-.'iili rami.;i ui.£?*'*■:. kv’ui verl.;:i tar • . 1. .usnių 
kankinan::':-.t. t.-t .š'.alyki:<- jo s .t-ii • u kngvu 
vidurių Įuk-iusuotoiu. tokiu kai;* JJambino. Jis 
ims su nori: •j.iug verkiu jausis nuo j*.>. J kelias
valandas n*-ui-Juiit..-; si.ap’ouia! turės pranykti.

F. AD. RICHTER & CO- 104-114 So. 4J» btreet, BROOELYN, N. Y.

Kerštas.
Dvariškiu kaime, Ramy

galos vai, Panevėžio apskr. 
buvo toks atsitikimas. Pas 
ukftinka Adoma Užkuraitį 
ilgą laiką gyveno ir dirbo 
stalius Jonas Jakaitis. Va
sario 6 d. atvyko i jį jo bro
lis Vincas, buvęs milicinin- 
kąs..vApie tai sužinojo Jonas 
$įruozas Užkuraičiai ir pa
siryžo Jakaičiui atkeršyti. 
Ma*t šiš, būdamas 1920 m. 
Ramygaloj milicininku, yra 
drauge su kitais milicinin
kais-atėmęs iš Užkuraičiu 
karo • šautuvą. Užkuraičiai 
ėmė laužtis į Jakaičiu kam
barį ir įsilaužė pradžioj pa-j 
reikaalvo iš V. Jakaičio pi- 
nigii. Šis atidavęs 10 litų, 
bet to pasirodė maža ir Už
kuraičiai eme mušti Jakaitį, 
vienas pagaliu, kitas gele
žinėmis replėmis. Sumušto
jo gyvybe j>avojuje.

Nepakenčiama prieglaudų 
padėtis.

Daug eina gandų ir skun
dų, kad Vaitkufikio 
prieglaudoje labai blogai už
laikai vargšai—

--------- —------------- --------- ------ j UUS».
kryžiais pradėjo muštis. Po- Penktą farma už $4.503. Trioba SU 
licija pribuvus šiaip ne taip 
apmalšino, kai kuriuos arės- 
tavo, žmonės kalba, kad 
dabar tokia mada: seniau, 
reikėjo į bažnyčią neštis į 
maldaknygę ir rąžančių, o' 
dabar akmenį, lazdą ir rete
žius. Mat kunigai išmokino 
bažnyčioj žmones agituoti ir 
muštis. Dvi sąvaitės atgal 
toks pat maištas buvo Kar- 
melitii bažnyčioj.

P. S. "Rytas” praneša, 
kad vasario 24 d^ bažnyčioj 
pasirodė net revolveriai ir 
peiliai.

9 ruimai.', elektrų šviesos. 4 kiti bu- 
i. 11 karvių. 1 arklys, būtys 

4 kiaulės. H5 akru ieeie'. vie
ną mailf r.uo miesto.

šeėtą fąfmą ui ą:^5<h>.
12 ruimu, 3 kiti budinkąi,
1 arklys, 1 mylios į miestu. 

Tas larma:
__

Rašykit arba ypatiškai atsikreip
kite

i

t»5 akru

Tzi-vha sa 
5 l.arvts,

. .....— , ------ ----
s jraiima pirkti abt lenjr- 

vi>_ išmokėjimu.

norint platesnių paaiškinimų. 
A. SAHALIUS 

O. Bos 53 VVaaresan.
arba

J. TąNTAAŠ

P.

Vilimas karan išjojo.
ŠIAULIAI. Vasario 23 d. su- 
simobilizavusieji kuniginiai, 
vedami Vilimo, buvo pasiry
žę užgriebti Šiaulių Srities 
Vartotojų Rendrt/vių Sąjun
ga- 

Kun. Vilimas atstovo man
datą gavo iš Joniškio vart. 
b-vės. šturmas nepavyko. 
Suvažiavimas neįsileido nei ■. 

Įį valdybą nei į kitas įstaigas 
JvL.I._!nei vieno kuniginio. i
aikul Kuomet buvo iškelti aikš-. 

n7- tčn visi slaptieji kunigų su- 
PTIS^^Lva’ikŽial pagriebti ko

pS-Umento ’durta^skutas kalbėti, reikataudami išmest | 
paiTamenio r“ . įjj auk is suvažiavimo. • •

iŠ $0! K- 

gudoje Y j^eikato pa- 
dėti. Gjdytojui p.
linskui š. m. vasario m. 14 d. .1 kai su ^operacija, 
atsilankius ir apžiurėjus tos .
prieglaudos vaiku sveikatai kunigas pabėgu, 
rasta apie 50 sergančių vai- BEISOGALA (Kėdainių ap-’ 
ku- 24 serga akimis, kiti ki- skirit.), Beisogalos kamen< 
tomis ligomis ir nusalusio- dorius, šiais metais varydR ,... 
mis kojomis. Daug nusflpu-mas savotišką biznį, vijai- 
siu vaikų. nusibankrutijo. Magnetu-

• < * ''' '' y ‘ ~ ' * /*■ i-y. į.,. ■<. . »**--• <’

Į

Vilimas, šmeižda- 
'mas koperaciją, visa gerkle 

kvietė "katalikus”

. <Ą5)
359 M'. 4ih St.. Sa. Boston. Mass. -- - - --- ■- - - 9 —

PARSIDUODA FARMA
100 akru žemės, ^ero miško ir uau- 

lyb? vaisiniu -medžių; geros triobos; 
tarpe 3 lietuviais apgyventų miestų 
— Iz-vreilio, toivrenco ir Nashoa. Tai 
• eriausi." vieta nardavimui ūkės pro
duktu. Lietuviai norinti įsigyti pui- 

ią karmą, kreipkitės pas savininką. 
Daugiau informaciiu suteiksiu per 
laišką. J. ŽIBOL1S (’f>)
člumnos Pourd Bd.. Peiliam. N. II.

GARDŽIAUSIS IR SYEIKIAU8IS GĖRIMAS

i a 
I*

iI

JIS padarytas iŠ įvairiu GYDANČIŲ Šaknų ir žolių.
JIS priduoda gerą aj ^Utą prie valgio, sudrutiaa 

dirgsnius ir suteikia ramų miegų.
TORAft GALIMA GALT BILE KURIOJE VALGO 

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJ K.

Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jis priduos 
Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST, ' CAMBRIDGE, MASS.

> * * > -k *
Nuža-Tone

Pasekme pa 21 iletm 
arba grąžiaame jmt 
piaigas •

SUNKI LIGA, i 
Dažnai išsivysto i$ jsfee-! 
>)%jv»i<> šalčio. Milionai; 
ųproniu kožns žiemą *nir»1 
su-, nuo pajausto persi-, 
saldymo. Jei užsiša!des.įi 
tai greičiausia naudok J. 
Eiltrėno Sveikatos Gelbė
toją. Apart to, dar galite: 
ganti sekančias gyduoles

1. Kraujo Valytojas. k«i-: 
ris įtvaro šaltį ir sušildo.'

2. Krištolava čer3uniSka*^h^>dt?Sro’ Litį. iLaio skdvj ir grobu*. į
3. Inkstų Gyduole, kuri išvara ialtj iš Inkštų ir strėnų. <
4. .Minerališka gyduolė dėl maudynės, ištraukia iš viso kūno šaltį <

ir visus nesveikumus. Šitų gyduolių kaina 1 Bohka $1.00. Tos Į 
gyduolės yra geriausios, nes daktarai ir slaugytojos (Nurse) ti- < 
Krina ir liepia naudoti tokiuosegydymo atsitikimuose. Reikalaujant ‘ 
ir pinigus prūsiunciant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame j visas da- , 
lis Suvienytų Valstijų. ‘ <
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CIIEMICAL CO. <

J. Baltrūnas, Prop.
2500 W. PF.RSHING R D, iz'...- CHICACO. ILL. ;

5^-įrę---------=
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I’ AKSIDl OD V FARMA SU REIKA
LINGOMS MAŠINOMS JR GYVU- 
LIA1S. 2?5 akrai žemės. G mailės nuo 
miesto. 12' akru dirbamus žemės ir 
i.ielio miško; yra apie -;oO k:evŲ <!c- 

'ei darymo sirupo ir dat.jr medžiu 
-minas. 2 arkliai. 1 karvė. 40 vištų, 
- kiaulės, <;n bušelių bulvių ir fomi- 
•iai. Už visto. tik ?3.0-» užmokė
ti. Taipgi sutikčiau mainyti ant sku
tas apvlinkėj Bostono. Platesniu ži
nių kreipkitės per laišką Prie savi
ninko. J. A. MPt.KVSKAS. (14)

R. F. n. ’. Giltaanton Iron VVorks, 
New Uampshire.

t

FARMOS! FARMOS!
Pirkit farmjts <’idžioj<>i lietuvių 

ikininku kolonijoj, kur jau y-ra Su
virs 4iM) lietuviu nusipirkę firmas, 
!oi yra didžiau ia Ii-luvių ukininki’ 
kolonija Amerikoje. Aš, kaino se
niausias ūkininkas šios apiMinkd?. 
-j)iu suteikti goriausius patarimus 

tyrintiems npsigyvonti cnt farnnj. 
I ’iio 9 metai kaip parelbsėfu Tietu-

• ian»d Tarmų pirkime. Šįmet surinkau 
’’.7 f*rI’NJS ar.t pardavimo ir dsuee- 
■is. iš tu parsiduoda labai nupiginta 
raina. Reikalaukit taer.ių sųraNMlG) 

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1. Boa 17. Foantain. Mieh.

I

I

FARMA PARDtObt’
Arba mainau aut namo. Kurie ma-1 

not pirkti farmą šį pavasarį, kreipti-1 
,‘ėt na» mane; fcnk<ų tik nmrit farntf 1 
t -ir nauiu ggusit. Kurio norite parduo- i 
.i,*atrašykit, duosiu Paikus.

•T. BRE1VO '
P. O. Boa 247, Simstary, Coiua.

I

PABARA TIRŠTA, RAUDOKI KRAUJĄ, 
STIPRU8, MUOLATmiū? FERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ti«- 

damas neaiškų raintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
iaiaat vaistus <141 padidinimą veiklumo tr vaistus svaiginan
čius, bandyk NtiRa-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku £rc- 
se<* visai nauju žmogų!_ Dtvyues ii deiisite* viltu žmogaus Ii 
tokiu kaip blogas apetitas, negruotnulavimas viduriu, flazai 
išpūtimai, užketėjimas ekilves, tulžiais, an^mia. kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neurahria. atakas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mirguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajie?os, skisto vandeni uotu kraujo ir acuitektlnios c irk u lapijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausel užlaiką geram stovioje pilve, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo^ kraujo cirkulavimo. Nuga-To n e yra labai 
protingas Rydyniae nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad ^ie yra sutaisyti jA aštonru brangiu, 
sveikata duadcnėhi sudėtinni vaistu, ręlioni^nduotu ir nuruodytu 
t>er garsingus Gydytojus. Yra jie ypatinga; maistinei i Geležę ir 
Fo-furo-mawtus dėl Kilojo ir Ncnv.

Nura-TOfie priduoda jžknotns, nastiprin grobus teip.
,i<V je tufrtinase revylaMŠkai.^ A t gaiviu įnkatus, iivara laukui 
uuodinies atmatas. Xiem ęaafriąus kmzq ir suputujiu, ijiera smir- 
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! duos Jums rtebuklttU’4
•rąetita. gtara grooTnuJavlmą* tvi||uanennw ir kįęę* rptftipriuta mrcica. 
Nura-Tone Bustiprirncmujo ir nMTtitM etrkulftvimo jo, pndaos raudo
numo laidui, ir įib’tfn# ak»emsl Nuga»Toti? >adam tvirtom rustus 
vyrus ir sveikesne* ir piotero, Nu<a*1>nr nelaimu savyj jokiu tnikdarou
dariniu paproto vaUtu. Sad^ti ite m parankiam pundelei Yra spvdkti cukrum, priimno 
skonį ir vvftuoti ralęma be Repa<RRUkumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visietna

PnU Nuta-Teaa yra vienas (Bt.OO) dekria 
< Mfimtya (to) pUiuJu. arba viena ndyrap ui paakiur. (fK 0O) ,04 busi uZrOMdintas kine jus u pinigus. NSgsI ta

"’WJ5')®«uvnwA«v 
jį.SJ-sžrstStie 
fes-dftįrtSBa, 
jtapuMy'i '«»» c«M». i _

FtlSTUSK SAVA PASTEUf-VtMO ANT TUO KUPONĄ
Tfotk-MJ Uberatvy. V JGJg J. V,basi. Avė.. Chiragv. PI

a Gcrbisunieji: X4*du £io»U S .............. .. >r męhkįu prisiųsti Tran ...................... bonąuv
Kugą-Te®*.

V'ATtU* ir

Gltvi ir tujtąeci*

.........................

• •• • <
• 4

• r •• U,

Varnu*.

V

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ii gų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čiu, nuo kosuliu ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų i? gerinusius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
racterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknių ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

• • • *
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EXTRA! Didelis pasiūlymas šeimininkėms. EXTRAĮ
Imjsrfaotes langtiesės. Djhi: 6tgiiles Liikrotlis, Aukso Sugulė, Vandens Setus 

Didelis Bargenas: 
12) l>vi naujausiom 
mados- Ianytiesė- 
už ''I.Os. (...e'; 
Laikrodi- kvaili.
(J) Kctprios l.isie- 
ti’’ės tik už ^3.30 
ir Gegutės Laikro
dis. paauksuota š- 
ni!ka su brangiu 
akmeniu ir C ka- 
vaJtai vandens se
to dykai.

šis didelis išpar
davimus te-ii tik 

v-pnii mėneri- mime tik apn.ib’iiaotą skaitiii snnrpai<..iti lan;
jiisaiu. kur>ai- ant taip nupi^::it-v iapanutvimo. lai via labai

lan?t!ėt>e*. kurio? patraukti »’.i kiekvieno praeivio. Šitos 
lan>rie?ės yra padabintos su leistais viriui ir >u kutosais apačioje ir 
utfogcLs riotecų klaųa nua jumia. Lut jus ęa.votu.

Y’-e’V' r-:ra lar.c^iesin vietuun tMVtui rolių pjoč-io ir !> pėdų ilgio. 
N’ERr:fKAUMJ/A3i PINIGU ršKAŲNo. liidmkit si stpt>kelbi- 

r.ųa ir jdfckįt ">b <- stųmnorni* i lajai;* ir patui-kit rimai.. 1’ž ’ausūiest* 
VKįvtJ'žsųt. kaip jaa apJallivvit w>t> ns.^vw>», 114)
B ĄĮJBriii JMMDRTING CO. I>p. 32. ai>29 W. Walln« S4„ 4 hieago. Iii

*



PARSIDUODA "ICE KOX,’» septy
. :i<: tumv. astuonių tjėd.j

l‘..riiu<y.lu todėl, kad išsikran/ 
- a 'Imt iiį ncrciknlin- 

\ af" 'UH du metu.
1’. BUSNl.YI.-SlCYS.

u. L'cd St- So. R'wt«>u. Mass.

m
LIGAX

IV ryui.
3
8 vakar*.

8 .«i
Z iki
7 iki
HYNOYER ST.

BOSTON. MASS.

rankų darbo paveikslą veri.1 
S6, S. Vilaišis tavoro vert. 
•<>, P. Valukonis laikro» Į 
vert. $4.25, J. Valukoni> 
knygų, d. Vaitkus tavoro, J. 
Zinkevič britvą. Mrs Agur- 
kienė sūri, K. Gaidis krekiu. 
P. Ambrozunas lempą, V. 

■ Sungailienė setą stiklų. Mrs.

# # čių tarpe yra ir ne žmonių.
1/lAtinhr 71111A0 Neveltui Hnksino budo žmo- 
VlvUllvS /minios nes juokauja, kad "Sanda

ros” štabe yra ir vienas ”gai- 
'dūkas.” Ar nebus tik Jan- 
kauskutis? Nes to vaikėzo ir 
baloaz, ir išžiūra ir "figjiting 
spirit” visai kaip lietuviško 
gaiduko.

šarkienė keliatą stiklų, K. 
Kalbant apie žmones, rei- Petrauskas 3 rekordus, P. 

kia pasakyti, kad žmonių Vadluga 12 rekordų, 
yra dviejų rūšių: žmonių su Olium paveikslą, švedas ir 
žmonišku išauklėjimu* ir Navickas 6 britvas. J. Žaidi - 
žmonių su kiauliškais pri- kas tavoro. A. Ivaškevičia 
j ratiniais. Prie šių pastaru- aukavo kiekvieną vakarį 
jų aš priskaitau sandarietį :Per visus fėrus po vieną st- 
Kalvi. • tą kristas-set Radio.

į Didelė didžiuma virš mi
nėtų aukų likos sukolektuu- 
ta p. Onos Palubeckienės ir 
p. Apšiegienės. Taipgi ir ki
ti darbininkai dirbo su pil
nu pasišventimu ir energi
ja, nes iš atsilankiusių sve- 

So. Bostono Lietuvių Labda- čių ant fėių padarėm įplau- 
rybės D-jos Fėrų Raportas, kų sykiu su aukomis draugi

jų ir ypatų, viso $1050.40 
Viso išlaidų $ 406.12

Sučiupo 20 šiltu porelių.
Pereitos su batus—nedėl- 

dienio naktį. Bostono polici
ja užklupo Keef’s kotelį ker
tėj Dartmouth St. ir Colum- 
bus avė. ir, padarius kratą, 
suėmė 20 purų, kurios buvo 
sugulusios nakvoti. Visi bu
vo susodinti į vežimus ir iš
vežti į policijos nuovadą. 
Tarpe suimtų vyrų esą žy
mių biznierių ir visuomenės 
veikėjų, gi suimtos su jais 
moteris beveik visos esan
čios prostitutės.

(iERA PROGA
rvISIDlODY BLCERNė t -. 

[; , .-v, So. B). tone. Ger* vieta*
■ - « įuu.-ytiui. Eiznis eixJ

, f*i*Ainiiudokit
• ■ Yt.-iklsusliit <u<> adresų;

I 'l .‘55 Bmad»a>.' So. Boston.

anų

j

su

Kalvi. l

i yiisidlod y hyde parke
NAMAS.

-eiięytuis 11 kambarių, visi 1J?
<!u šildytOj.ii. didelis skly- 5 

. -. geroj vietoj. Galima leng- z 
t i i dvi šeimynas arba * 

private kambarius. Netoli 
; dirbtuvių ir stoties. Apie

••i minu- klauskit: Hyde 
!i ov putų ir vakarais; po 

. Įlydė l'ark 0i>*>8-K.

\ r

»lT
Mi>yt
• • at’

ZZ
!

j

TELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS

kalba Lietuviškai. Lenkiškai
Rusiška'.

G Y DU t HKONIAK Y> 
si.trr as 

VALANDOJ.
Nuo 
Nuo 
Nuo 
m

Padabinkit Savo Namus ant Velykų
Vienintelė Rus'škai-lictuviška 

parterių Išdirbyste
MES PATYRI YM JLMS. PIRM NEGU JI S P1RKS11 SOFAS, AR
MINKŠTAS KĖDĖS. PASIŽIŪRĖKIT MUŠI UDIRBYSTES IR 

PIGIAS MUS KAINAS
Pariorių setaR. iš 3 šmntų $90.00

KAY PARLOR DPB0LSTER1NG CONPANY
165 CROSS STREET. PRIE COMMERCIAL STREET 

Važiuokit su karu iki Haymarket Sųuare.
Telefonas: Richmond 3016 tlo) I

Dar vienas sandarietis pate
ko bėdon.

Šio panedėlio rytą, ant 
Fourth St., So. Bostone, ta
po areštuotas sandarietis .M. 
M. J j policistas užklupo prie 
svetimos pačios.

M. M. yra žinomas kaipo 
sandariečių peštukas ir 
triukšmadaris viešuose susi
rinkimuose.

Vyrai, naujiena! Nordikų 
respublika parsiduoda. My
linčiam senovės liekanas yra 
gera proga. Pasinaudokit!

A. M. Juozeliunas.

i yksiduoda namas
t 1JY I’OINT

\ . nbariy. elektros šviesos. r 
- iuma kiekvienai Išeiiny i- ut z

l
į
£ Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 
Z nuo 7 iki 8 vakare.
$ 107 Sunimer St,

/ LAVVRENCE, MASS.

Ž PAKLAUSK SAVO KAIMYNO

Fėrai prasidėjo 14. o pasi
baigė 24 dieną kovo. Juost- 
dalyvavo šios organizacijos: 
Gabija.” I.. S. Šv. Kazimie

ro D-ja, D. L. K. Vytauu> 
D-ja, Lietuvių Balso' D-ja. 
Lietuv’os Dukterų ir Sūnų 
D-ja, šv. Petro ir Povylo 
D-ja. Lietuvių Ukėsų Kliu- 
bas, A. T. Sandaros 78 mo- 

Tą pri- terų kuopa ir A. T. Sanda
ros 7 vyrų kuopa.

Kiekviena tų draugijų tu- ' 
įėjo nuosavą fėrų stalą su 
savo firmos užrašu ir, lenk- 
tyniuodama su kitomis or
ganizacijomis, kiekviena 

Draugija nutarė stengėsi suimti kuodaugiau- 
sia įplaukų, kad tuo budu 
padarius Fėrų rengėjams 
daugiau naudos ir laimėjus 
užtai skiriamą prizą. Prizų 
buvo paskirta iš viso trįs: 1- 
mas, svetainė .šokiams -bile 
dieną, kada tik neužimta; 
2-ras. svetainė šokiams- iš
skyrus subatas ir šventadie
nius : 3-čia. apatinė salė.

Pirmą prizą laimėjo A. I.. 
T. Sandaros 7S-ta moterų 
kuopa, surinkusi $340; ant
rą—Sandaros 7-ta,vyrų kuo- 
ya. surinkusi.$218.80; o tre
čią—Lietuvių Balso D-ja. 
kuri surinko $115.95.

Per visą fėrų laiką svetai
nėje buvo A. Ivaškevičiaus 
lėšomis įvestas Radio ir su
sirinkusieji galėjo pasiklau
syti smagių dainų ir muzi
kos.

Vardai tų, kurie aukavo 
Lalnlaryliės D-jos fėrams pi
nigų arba prekių:

Lietuvių Rubsiuvių 149- 
Prakalbos bus 2 va- tas Skyrius $25.00, šv. Petro 

ir Povylo Draugija $25.00. 
Lietuviu Ukėsų Kliubas. 
$25.00. D. L. K. Vytauto Dr 
ja $20.00. I ' \ _
Dr-ja $20.00, S. L. Šv. Kaži- įtaisymai, 
miero D-ja $20.00, -J. Kuz- 
mauskas $5.00, D-ras Pusku

nigis $5.00, adv. Wm. F. J. 
Ho\vard $5.00, J. Palionis

(

Pakėlė policmanains algas.

Majoras Curley sutiko už
dėti visiems Bostono polic- 
nianams ir ugnagesiams po 
$100 algos metams, 
dėčką jiems išmokės 1 rug
pjūčio mėnesi. Miestui tas 
atsieis S200.00V metams.

Mitingas Mariampolės 
Gimnazijai paremti.

Mokslo r 
šaukti masini mitingą ir 
rinkti pinigu Mariampolės 
Realei Gimnazijai paremti. 
Prie šito darbo turėtų pri
sidėti visa musų pažangioji 
visuomenė, nes Mariampo
lės Reale Gimnazija yra vie
natinė laisva mokykla Lie
tuvoje ir jai būtinai Reika
linga parama, kad išlaikyt 
kovą su klerikalais.

1 •

f

Mokslo Draugijos 
susirinkimas.

Šios pėtnyčios vakarą Lie
tuvių Žinyčioj bus Mokslo 
Draugijos susirinkimas. Ma
lonės atsilankyti visi nariai.

Protesto prakalbos 
Cambridge’uje.

Ateinanti nedėldieni, 
balandžio. Cambridge’uje 
yra rengiamos bendromis 
LDLD. 8-tos ir LSS. 71-mos 
kuopų spėkomis protesto 
■prakalbos dėl ateivybės var
žymo, 
landą po pietų, Rhodes Hali. 
40 Prospect St. Kalbės ^Ke
leivio” redaktorius Michel- 

sonas.
Ateikite visi, kas tik gy

vas, ir visi kartu protestuo
kite prieš tą reakcininkų su
manymą, kuriuo grumoja- 
ma uždaryti 
giminėms ir 
šios šalies duris.

D

I
I

LSS. 60-tos kuopos 
susirinkimas.

Šio ketverge vakarą, 
3 balandžio. "Keleivio’

y. 
re

dakcijoj bus LSS. 60-tos kuo
pos susirinkimas. Visi drau
gai prašomi atsilankyti, nes 
reikia aptarti Gegužinės 
Šventės apvaikščiojimą. Ge
to da yra kitų svarbių klau
simų, kuriuos būtinai tą va
karą reikės išspręsti.

Seku. J. J. Jankauskas.

Pelno namui lieka $644.2$. 
Baigdamas fėrų praneši

mą, vardan Lietuvių Labda
rystės Draugijos, tariu vi
siems, kaip draugijoms da
lyvavusioms ir aukavusioms, 
taip aukavusiems pinigais ir 
tavorais asmenims, visiems 
atsilankiusiems svečiams ir 
fėrų darbininkams, širdin
gą ačiū.

P. S. Visi, kurie buvot ant 
fėrų, matėt paveikslą išsiu
vinėtą—Amerikos vėliava ir 
erelis. Paskutini fėrų vaka
rą tas paveikslas iš svetai
nės prapuolė. Jeigu kas pa
matytumėt jį kur nors, tad 
malonėkit pranešt fėrų ve
dėjui.

Jeigu per neapsižiūrėjimą 
butų nepaminėtas kurių au
kavusių vardas ar auka, 
taipgi malonėkit pranešti 
fėrų vedėjui.

Fėrų vedėjas.
Petras Žukas. 

460 E. Seventh St.. 
So. Boston.- Mass.

:—  — .
GERA NAUJIENA!

Kas norite geni Hetuviškų va 
giu gardžiai pagamintų, užeikit 
į lietuvių restoraną. Paėmus 
naujam savininkui stengsimės, 
kad kiekvienas gardžiai paval
gytų. (15)

AMERICAN LUNCH
211 Broaduay,

So. Boston. Mass.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

e>Dorchestery 3 šeimynų 
kambarių 

lietuvių Balso piazai ir

, $3,000.

J b
stuba. open plumbing. 
Yrisi kiti modemiški 
Kaina S15.30V. Įnešt 
J. PET-DŽIUS

306 Broaduay.
So. Boston. Mass.

visiems musų
pažįstamiems $5.00, J. Balušaitis $5.00, A.

Kupstis $5.00, P. Korzonas 
š:’,.oo. D-ras P. -Jakimavičia 
$5.00. P. Matiška $2.00, J.
Stones $2.00, D-ras -J. L. Pa- kais Įtaisymais ir geriausioj vie- 
šakarnis $2.00. Ch. Krasnic- toj So. Bostone. Kas nori gero 

biznio ir gražaus namo kreipki-

PARSIDUODA
Dviejų šeimynų kampinis na- 

' mas ir valgomų daiktų krautu
vė. Namas su visais moderniš-

t.

pas:
J. S. PALIOMS.

366 Broadway. Room 1. 
So. Boston. Mass.

TRUMPOS I’ASTA KĖLĖS.

Aš visgi savo tikslo pasie
kiau. Man norėjosi kad san
dariems Kasmauskas pasa
kytų ką-nors apie Mokslo 

koncertą—ir jis 
žargoniškas 

jo chamiški

Draugijos 
pasakė. Jo 
kalbos tonas.
įsišokimai—visai kaip Kal
vio. Sulyginus Kalvio ir 
Kasmausko šmeižtus as 
sprendžiu, kad jiedu ra 
vienos motinos \ ai kai.

r v

Kasmauskas tvirtina, Kad 
sandarietit Kaivif yra ne 
kas kitas, k<J|, t K zmog >. 
Tas jo bVirtinimas duoda pa 

’ I m*5-manyt?

kas $2.00, J. Waleckas $2.00 
F. Ragauskas $2.00, A. Ivaš-;tės 
kevičia $2.00, M. Cro\vlev: 
$2.00. .M. Vviner & Co. $2.00.1

Po $1.00 aukavo sekanti:'
Simckaitis, D. Daunis, S., Tel. So. Boston 2027. 

Blinstrubas, A. Ablianskas, 
P. Nurvila, Mrs. Deverins- 
kienė. P. Pantuzinskas, P. 
Akunevič, D-ras Kapočius, 
D-ras Kasparas, J. Mikalio- 
nis, Kodis Shoe Store, H y.

Stephen Maneikis, 
$3.00, adv. Z.

$2.00, John 
Bottling Co.

1 loger. 
Strand Lunch 
Puišiutė-šalna 
r. Concannon 
$5.00.

Seka vardai 
kavo tavorfi: 
kas J. Dilius puikių daiktų 
vert. $25. Lietuvių rakandų 
krautuvė lempą vert. $16.50. 
G. Masilionis 
vert. $17, Bviis ir 
daiktų vert. $10, 
seckas audeklu vert. $10, K.' 
Petraitis 
\ u r t. •'ii. a d \ 
knygų veri, 
knvuit '"tri

tų. kurie au- 
Laikrodinin-

gramafoną
Klimas

M. J. Na-..... Į 

eiektrikinj liytc-ri;
. b. j. Bagoviusį
$7. bandara’ j
K7 A. Balčienėj

5EVER0S GYDUOLES UŽLAIKO
SEIMYN05 SVEIKATA

1

KOKIĄ DIDELE VERTŲ TURI

£

----- ---- ,—

1 !

Kai-)’-.,i_naujau.i. ?ru-
K uita >1 Į_______________________ ___________

loHN K.YRZLMOYYSKl 
!><>rrbotcr >vc.. So. Besl?>n.

BuMoA Oj'.lį.

CAMBRIDGE-
ainOrid-e’uį par>iJuv<la storas iri

• :«ai, ant kampo gatvių, j
' mėnesiui. Kaina tik S1I.8OO

.. odai:t. Leti;rvos išlygos.'
n U- pas:

. E. OCONNELL
Kiltum St„ Le\iu<tun.

. ' \ .gtor. Obė

,»

lei.'U 
c reit; 
Krvi t

Mass.

r.YRSI DUODA Al TO.MOBILIUS
Ua l’J cilindrų, r .-.ėdynių. at- 

r.r<iduoda ri'iiai.
IK>M. STRUKAS
:ul YVasbington r>t..

tambridge. Mass.

(15),
tI
i 
t
l

YK.-HH <»D.\ III aso N SEDA N 
—J

.'■p-'-

t- I our’h St- Si. Boston. Mass.
’i>.-:e»i;3s: S. Boston 1315

.. i-vras karas. taip kaip 
l'uisįduoda ingiai. Klauskite 

. u-ba per telefonų. ' l<’-» 
PETER TRECTORAS

ųrvit ir pigiai-
pirks, ipilis atsikraustyt, 

... .aUtS tlsCUUS. Kreipkitės
ST. IV ETA

i: St_ St. Rjston. Mass.

;*’.O
\ i s

lilDELlS IMIIGENAS 
1'ar-idtnMla tonikų išdirby stė. 

tvabaigą 
$1200.00 

(Ii)

: j: parduot. prieš 
n-.-:o. Parduosiu už

. Kreipkitės: 
N.SH.MLK

13 l.incoln St- Cambridųe. Mass.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekrctnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St.. Boston, Maus. 
(Prie llanovcr St.)

Tol. Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai po piet.

< J Tel. South Boston 3520 !
' ’ Residence AspinvalI 087J

:! S. M. Puisiute-Shallna j
LIETUVĖ MOTERIS < 

I > ADVOKATĖ !
366 Bruadway. So. Boston. Ma*«. 4 

, • Room 2. J

Atrask Pats Savo Laimę!
Skaityk Naują Knygą 

SLAPTYBĖS BURTININKŲ IR

PASKOLAS
Perkam ir parduodam mort- 

taipgi duodame ir su- 
(Kiskolas ant namu.

A. IVAS •. ž CMĮū
110 Tremont SU Room 500 ’ 

Boston, Mass.
Tel. Main 6467,

gadžius. 

randame

i

NASH KARAI
KOKI PASEKMINGĄ PATARNAVIMĄ JIE SUTEIKIA KIEK

VIENAME REIKALE.
KAINA NUO $1055 IKI $2375.

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

MES TAIPGI MAINOME IR ANT NAUDOTU KARU-

CITY POINT GARAGE
PARSIDUODA t HAS R. DAll.EV TAISO

454 BROAINVAY 62S-6.34 Fourth St.

SOUTH BOSTON, MASS.

DAILEY’S MOTOR SfiOP i
4

i
'i 
t 
i f s f į
J Telephone: So. Boston 2338

—-4

r-

J* 
i 
{

i 

i 
i

r*5 A,

į Išpardavimas
1 GELEŽINIU DAIKTU IR MALIAVŲ Iš DVIEJU OI- 
I DELIU KRAUTUVIŲ. KURIAS MES NUPIRKOM.
| Mes galime sutaupyt jums pinigus ant maliavų, gele-
< žinių daiktu, stogu, stiklių ir plumberiškų daiktu. 1} ' ATEIKIT PASIMATYT SU MUMIS.

Dykai pristatymas mieste.

South End Hardware Co.
1095 WASH1NGTON SI .. BOSTON, MASS.

Tel. Beach 5353-5352

. ......... .

RAGANIŲ.
šitoje K n y - 
Sroje vra: 
Taisyklės da
rymo įvairių 
burtų- mortų; 
Flirtą c i j a : 
Numi r ė 1 i ų 
laiškai; Tai
syklės kortų 
metimo; Spi- 
ritizmas;Kaip 
išperinti Ai
tvarą, kuris 
neštų naudą 
ir pinigus; 
Pinigu išve
dimas? Kaip 
prisivi I i o t i 
•merginą, ar
ba merginai 
vaikiną; Pa- 
gelba geleži
nės žolės at
rakinti viso
kias spynas, 
ir daug j vai
rių receptų- 
pamokinimu 
telpa.
šita 
verta 
tančius dole
rių. bet mes 
parduodame, 

zu prisiunti- 
rou. UŽ $1 
TIKTAI! 
Dūk <i«> 1 c r j 

savo adresą ir

<■/

/ DAKTARAS Jt
✓ Z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
' XXXXXXXXXVXXXX\%^NNN*A*N?i i___ ________________________

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 

ŠIŲ PUIKIU KOMBINUO
TU CUKRAUS TAURIU.

G. GEOIGIADE
Iš l’arj žiaus Universiteto 
.Vidarv gydymo ofisą po 

numerių
tvo IKiYLSTON ST- BOSTON 
ši-v/Ji-tas pentį birų. Kraujo 

ir rvmatizmo.
O; • valandos:

Nuo 11 iki 12 ryte ir. 
nuo 1 iki 1:30 po pietų. 
Nedėlčieniais:
Nuo 11 iki 1 po pietii.

< 18 i

’ laukan. aiškiai parašyk
X adresuok:
|Į LIET. ATBURIMO
.<: 32S1 SO. HALSTED ST..
I__________________________

Todėl
K n.v va

tuks-

L* K $ '
i 

$ 
z

i 
f

•VSAv*>«V ?:

GERIAUSI
ČEVERYKAl

Gaunami Lietuviškose 
Krautuvėse

Brockton Shoe City Store
163 I>awrence St., 

Latvrence. Mass. i
JUSTINAS MICKEVIČIUS. 116 Antes St.. Montello, Masš.

Musų krautuvėse galima gauti naujausios mados čeve- 
rykus. dėl vyrų, moterų ir vaikų, geriausių Ccveryky iš- 
dirbysčių Brvektone.

I

BENDRIJA
CHICACO. ILL.

v

.»ies 
mados

Dr. H. M. Landau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220 llanovcr St.. Boston. Mass. 
Specialistas veneciškų ir inter- 
nalių ligų. Taipgi gydo kraujo, 
skuros ir kitas litras.
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. 

Nedėldieniais: nuo 9 iki 1 
Telefonas Richmond 0380

3

3

j
SUGEDĘ DANTYS PA 

V0J1NGI JGSU 
SVEIKATAI

I lt I1

DR. L. G0LDEN
Bostone: 99 Green Street

Valandos: 3 iki -1 ir 7 iki 8 P. M.
Telefonas Haymarket 2288.
Kovbury: 16 Crauford SL 

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

Telefonas Roxbury 0131, 
KAURU RUSŲ. LENKŲ IK 
LIETUVIU KALBOMIS.

< i

Al] tiseptTšHosiTa

i

IŲ.lt>S.\>>C pc» rtpf7c^O.-iu5.

Vciriojonjas qlio tpcžb, išbcriq 
ir tolų t* odirjčs Ifyos.

W ttr
CEOAR HAP1OS tOWA

išparduodame šias naujausios 
kombinuotas cukraus tauros 

pigesne kaina, negu atsiėjo jų išdi'-- 
bystė. Mes norime nustebinti jurui: 

:tai puikia ir labai paran- 
į kia taure, kuri papuoš jūsų stala.

I’LU \ K SN AS, i’okus. FaduškM,, Jų ap.-ašyr.-as įtikins jum;.' j juju 
Vatalus, Kaldras ir vi»ok»M _ lovų j vertę. Tai ' ra kombinuotos cukraus 
jrėdnes. parduodam pigiausiai. Kreip- j taurės, padirbtos iš balto ir kieto me- 

italo, keturis kartus sidabruotos ir 
Į gvarantuotos art 25 metu. Pangtu- 
i kss šios eUKtiiič.' turi ant savęs 
I paukštnka. kuris tarnauja kaipo ran- 
keiiukė. Ta- paukštukas yra .sidabri
ni'. Prie 'i"- cukrinės taurės yn 
d- ylika kabučių nukabinimui 12 šauk
štuku. Jos įtalpa yra 2 svarai cuk
raus. Kam laikyti cuki-ų pakeliuose 
arba n:r-<Jt:<'-<•. k-.ir jis prisiteršia. 
kad galima jis laikyti š-oj saugioj 
cukrinėj taurėj.

Kuomet ji bus pastatyta ant staio. 
Kiekvienas iš ■ vočių atkreips i ja 
atyda. n<*s ii labai artistiškai pada- 

1 ryta. Visur šita taurė parsiduoda po 
r 
i

i šia nepapra.
• kia taure

. .......... ............. . ........... .------- , i JM aP‘
Patalus. Kaldras ir viaokias lovų • vertę.

kitės ypatiškai arba rašykit:

c iiopean i f:\tiiek co. 
IMPORTING HOUSE 

2 > Ix>*el| Street. Boston. Ma*»-

Telefonas illS'W«

Or. 1. Gorman-duMUSkas
LIETUVIS 

l a landų*: nuo 
nuo 
nuo

DENTISTAS
10-12 <tien«:
2-5 po pi«U»; 
0-8 vakare:

Nedeliomia duu 10—J2 dien*.
<0.1 N. M.-i^n »t. kaap. Broad 

MONTELL0, MAS8.

i >15.00, bet rrv < ją parduosime tik per 
trumpa laiką už $52)5. Naudokite, 
proga-

i’ric jos mes pridč.-imo kaipo prie
itą 12 ’«V. R •gers nikelinioI sidabro 
šaukštuku ir dar vieną daikta vertės 
S2.00. Šita cukrine yra reikalinga 
kiekvienoj šeimynoj. l'risil’sk 25c. 
.įtampomis persiuntime lėšoms, o li
kusius pinigus užmokėsi, kaip daik
tus apiaikysi. Užsigar.ėdininia mes 
užtikrinam. Rašykit tuojaus pas:

I NiON TRAIMNG < <). 
,MI|('HELL ST- Dėt- * 

w 4 11. pp u i .■

Ji»- tanki.-i' būna piicžastimi vi
sokių pilvo li«v.

Greitas <l*r.t:i taisymas ap
saugos jumis nuo bereikalingo 
skausmo i- pinijrv išeikvojimo.

Geras darbas
!;zpildyniai $l.0P
Karūnos $5.(>0 ir
Extrakeija 50c.
Išvalymas 50c.
Valandos; nuo 
nnn 2 iki 8 ix» 

Šventadieniai
DR. M. C. 

IX Huntin?loi> Avė.
BOSTON. MASS.

Tel. Back Bay 6590 (-) !

žemos kaino, 
ir $1.50 
$5.00

iki 12 ryte9 
pietų 
nuo 1 iki 6

. SC KABI A N

NAUJU PLUNKSNŲ LOVOS 
Gauk Didele Rar^etrų Kny
ga Dykai apie naujas, sa
nitares plunksnų lova*, 
raduškas ir patalus. Mu
sų išdirbyetės kainos nu
žemintos. Mes duosime 
jums musų plunksnas 
ant 10 dienų išbandymui 
ir apmokėsime Dersiunai- 
mo lėšas. Musų Kostume.

užRanėdinti visur. Rašyk šiandien. 
..... > Bargcnų ’ Knygos ir 

... <—>
American Eeather & Pillow Co. 

I>ept. C. Nashville. Tena.

' - ■; riaj___ ___ _
' reikalaudamas l._ 
\ plunksnų sampalų.

i

Itališki Armonikai
Mes išdirbame ir importuojame vi

sokių rtjšių rankomis dirbtus
ITALIŠKUS ARMONIKUS.

$ Lietuvis Optometristas |
jTszszszsasaszsgsESZSZSEsasasasasFj

Išegzaminuojiš akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. U PAŠ YK A KNIS O. D. g 
447 Broadw«y. So. Bnxtoii. Ma»n pJ

l.

u Tai yra geriausi armonikai sviete, 
ot Ant 10 metų gvarantuoti. Musų kai
rė nos žemesnės negu kitų išdirbčjų. 
r3 Dykai suteikiam pamokinimus. Rei
nį 'kniauk katalogo, kurį pasiunčiam 
M DYKAI. <18»

• RUATTA SEREMELLI & CO. 
J £17 Eko Isiand Are, DapL 24, 
X| — -----»n


