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Lietuvių-lenkų santikiai 
eina aštryn.

ŠILTINĖ SMAUGIA KA- i ATPIUVDCT fDVCIA TALIKŲ KLIOšTORIŲ. AlUVlDU uKlįūlA

KĮLA NAUJAS KARO 
PAVOJUS.

Varšuva skundžia Lietuvą 
Tautų Lygai ir grūmoja 
"rimtomis pasekmėmis.”
Lenkija baisiai nepaten

kinta Klaipėdos klausimo 
išsprendimu. Jai daugiau
sia nepatinka tas, kad Klai- 
)>ėdą valdys trijų žmonių 
komisija ir kad toj komisi
joj Lenkija neturės savo at
stovo. Vieną atstovą skirs 
pati Klaipėda, kitą Lietuva, 
o trečią Tautų Lyga, tečiaus 
ji negali skirti lenko.

Lenkija tikėjosi, kad Klai
pėdos valdyme ji tikrai tu
rėsianti balsą. Balso neg*.- 
vt}S, ji dabar siunta. Ji 
blaškosi, šokinėja ir jieško 
priekabių. Išrodo, kad Len
kija nori sukelti karą ir pa
imti Klaipėdą spėka.

Šiomis dienomis Varšuva 
pasiuntė Ambasadorių Kon
ferencijai notą, pareikšda
ma, kad amerikiečio Daviso 
paruoštasis planas dėl Klai
pėdoj klausimo išrišimo ne

pripažįstąs Lenkijai tų tei-

gi neišrodo, kad "arti" 
miesto Lietuvos valdžia ga
lėtų lenkus persekiot. Bet 
kad ir prasimanyta bus ši
ta žinia, tai vis yra žinomas 
dalykas, kad lietuvių-lenkų 
santikiai yra labai Įtempti 
ir nebūtų dyvų, jei kiltų ka

ras.

to

AMERIKOS IR LIETUVOS 
SUTARTIS DĖL PABĖ

GĖLIŲ IŠDAVIMO.
Tarp Suvienytų 

ir Lietuvos tapo padaryta 
sutartis, kuri reikalauja, 
kad abidvi valstybės išduo
tų viena kitai pabėgusius 
nuo teismo prasikaltėlius. 
Lietuvos valdžia šitą sutar
ti pereitą sąvaitę jau pasi
rašė.

Rymo katalikų vienuolv- 
, ne Austrijoj, netoli Vienos, 
; siaučia baisi karštinės epi
demija. 150 vienolių ir mi- 

sijonierių guli be vilties at
sikelti. Šitam klioštoriuje 

randasi didelė mokykla, ku-j Senatas ketina jį pataisyti, 
ri rengia visokius misijonie-jbet daugiau kaip 888 lietu- 
rius. ■ 2 ‘ - -1—--—

PAVOJUS.
JOHNSONO KILIUS 

PRIIMTAS.

viai neįvaziuos.
Johnsono ateivvbės bilius, 

prieš kurį lietuviai ir kiti at- 
Pereitą**TąvaitV" Vokieti- eiviai kėlė d.ideii4 Protestų, 

joje mirė Hugo Stinnes (iŠ- ;P?reita savaitę žemesniojo 
tark: Štines). Jis buvo labai buto tapo jau pn-
gabus biznierius ir turbut; ,nua*- Dabar jį svarsto Se- 
turtingiausis žmogus visoj ,r j-ia. ^U1but bus
Vokietijoj. Jis kontroliavo: z'?nia11 Pakelf>tas, nes Japo- 

... . r •’.r ......... ----------- mja labai jam priešinga,
i kad japonams jis visai už
daro duris Amerikon. Sena
torius Reed pasiūlė prie 

i Johnsono biliaus tokį patai- 
^'symą, kad kas metai Ame- 
jlirikon butų įleidžiama 300,-

MIRĖ VOKIEČIŲ AUKSO 
KARALIUS.

joje mirė Hugo Stinnes (iŠ-: pereitą sąvaitę žemesniojo
’ 1

Valstijų netiktai Vokietijos pramo-
nę, bet ir jos politiką.

NAUJA PARTIJA 
LIETUVOJ.

Lietuvoje tveriasi nauja 
partija. Jos Įstatai (konsti
tucijai jau paduota apskri
ties viršininkui patvirtinti. 
Ji vadinsis "Darbo Žmonių 
Partija.” Bet "Lietuvos Ži
nios” sako, kad Į)ą tveria ne 
darbo žmonės, o keliatas

šių, kurias jai gvarantavusi’studentukų, ir valdininkų su 
Versalės taikos sutartis, tulu Nekvedavičium prieša- 
Tuo pačiu laiku šitas planas Ry.
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taikos

padrąsinęs Lietuvą jieškoti 
daugiau užgrobimų ir dabar 
Lietuva jau norinti Vilnių 
iš lenkų atimti. Del šitokių 
Lietuvos siekimų gali kilti 
labai "rimtų pasekmių." Su
praskite, gali kilti karas.

' Kova tarp lenkų ir lietu
vių ištikrujų prasideda ne 
juokais. Štai ką praneša iš 
Rygos Chicagos "Tribūne” 
korespondentas:

"Tas neoficialis karas, 
kuris tam Lietuvos ir Lenki
jos buvo vedamas pasieniais 
per pastaruosius ketverius 
metus, paskutinėm dviem 
savaitėm priėmė jau kito
kią išvaizdą. Dabar ir Lie
tuva ir Lenkija gaudo viena 
kitos piliečius ir tremia juos 
laukan.

"Koks mėnuo atgal lenkai 
ėmė vyti lietuvių šeimynas 
iš Vilniaus krašto. Kad len
kams užtai atsilyginus, Lie
tuva dabar išvijo apie 200 
lenkų šeimynų, kurios 1915 
metais buvo apsigyvenusios 
netoli Suvalkų.

"Kaip Lietuva, taip ir 
Lenkija turi savo ribose ne
mažai viena kitos žmonių, 
kuriuos persekioja visokiais'

. Visi jie esą atžagarei- 
viškos "Neo-Lituanijos” 
žmonės.

LIUDNOS LAIžYBOS.
Lietuvos laikraščiai pra

neša šitokią žinią: Deščio- 
nių kaime. Lapių valsčiuje, 
Kauno apskrityje, Vladas 
Radzevičius. 22 metų am
žiaus vaikinas, kirto su savo 
draugais iš laižybų, ka.d jis 
išgersiąs dvi kvortas degti
nės. Ir. norėdamas laižy- 
bas laimėti ir pasirodyt 
"didvyriu.” jis ištikro dvi 
kvortas baltakės išmovė. 

; Tai atsitiko 14 kovo. Bet 
■ pasekmės buvo tokios, kad 
I Radzevičių reikėjo vežti Į 
į Kauno ligoninę, ir 15 kovo 
jis tenai mirė degtinės sude> 

' gintas.

GAISRAS VILNIUJE.
šiomis dienomis Vilniuje 

buvo didelis gaisras. Sude
gė žinomas teatras "Palas.”

budais, kad privertus juos 
išsikraustvt i savo prigimtą 
šalį. Kraštutiniai patrioti
nė tų dviejų šalių politika 
gimdo tokią vienų prieš ki
tus neapykantą, kad pasie
niais nuolatos atsitinka su
sirėmimų netik tarp karei
vių, bet ir tarp civilių gy
ventojų.”

Tiesa, kai kurie dalykai 
šitame pranešime gali būt 
ir prasimanyti. Pavyzdžiui, 
apie ištrėmimą 200 lenkų 
šeimynų iš netoli Suvalkų 
ligi šiol da niekas nerašė. 
0 jei taip butų ištikrujų at
sitikę, tai juk lenkų patrio
tai butų jau pakėlę didžiau
si riksmą Amerikos spaudo
je. Antras dalykas, Suval
kai vra I. i tjh

V ARŠUVOJ RADO BOM
BŲ SANDELĮ.

Varšuvos ix>licija surado 
slaptą bombų ir kitokios 
sprogstamos medžiagos san
deli. Atrasta 23 bombos to
kios didelės, kad kiekviena 
jų galėtų pagimdyt tokią 
ekspliozija, kaip andai vie
nam Varšuvos forte atsiti
ko. Valdžia, žinoma, sako, 
kad šitas sandelis prigulė
jęs komunistams.

(AMERIKA TURTINGIAU
SIA ŠALIS.

Washingtono apskaitlia- 
jvimu, vadovaujamų valsty- 

ibių turtai stovi šiaip:
Suvien. Valstijų 

$320,803,862,000
Anglu Imperijos

$120,000,000,000 
Vokietijos nežinia
Rusijos nežinia
Francijos 90,0o0.000.000 
Italijos 35,000,000,000 
Japonijos 22,500.000,000 
Kanados ir Australijos 

27,000.000,000 
Belgi j os 11.000,000.000 
Nuo 1922 metų kitų šalių 

turtai sumažėjo, o Ameri
kos žymiai paaugo, nes čio
nai suplaukė beveik du treč
daliai viso pasaulio aukso. 
Dabar jei padalyti šios ša
lies turtus lygiai visiems jos 
gyventojams, tai kiekvienai 
galvai išpultų po $2,918.

Atsidarė anglų-rusų dery 
bos Londone.

LENKŲ KUNIGAS PRA
LAIMĖJO $20,000 BYLĄ.
Bostono lenkų kunigas 

Chmieliauskis norėjo gauti 
iš Massachusetts valstijos 
$20,000 už savo parapijos 
mokyklą, kuri kasant anais 
metais tuneli suiro. Buvo 
jau beveik nutarta kunigui 
pinigai išmokėt, bet senate 
apsižiūrėta, kad šita mtjkyk- 
la. nors lenkų parapijonų 
pinigais pastatyta, tečiaus 
užrašyta kardinolui ir ji 
skaitosi jo savastis. Taigi 
nutarta, kad už svetimą sa
vastį neturi teisės reikalau
ti sau atlyginimo, ir byla ta
po panaikinta.

ANGLIJOS VALDŽIA IŠ
SIŽADA PASKOLŲ.

Tečiaus reikalauja, kad 
Anglijos piliečiams rusai 

atlygintų visus 
nuostolius.

Ši panedėli Londone atsi
darė anglų-rusų konferen
cija, kuri turės išrišti visus 
praeities nesusipratimus 
tarpe tų dviejų valstybių, ir 
atnaujinti normalius preky
bos ir politikos santikius.

Rusų delegacija atvyko 
jau pereitą sąvaitę. Jos 
priešakyje stovi žinomas so- 

diplomatas

VĖL GALĖS ŽUDYT 
ŽMONES BE TEISMO.
Berlino žiniomis, Rusijos * . ............. ......

sovietų valdžia vėl sugrąži-<’ . . - ... ...
no savo žvalgybai (ČEKĄ) kad tas skai-
teisę žudyti suimtuosius c!us bptų padalytas propor- 
žmones be teismo, sulvg sa-į cion.akal. ' tautoms,
vo nuožiūros, šitokią teisę i remiamus 1J10 metų cen- 

ČEKA turėjo ir seniaus, bet zunh . .
d 1 «-• Dabartinis įstatymas

šita teisė dabar įPekkda ->-<7,800 atei\ių ant 
turbut dėlto, 0 blhus !lels-

tų tiktai 169,08b.
į Sulyg dabartinio įstaty
mo lietuvių galėjo įvažiuoti 
apie 2,400 ant metų, o sulyg 

s vos tik 
apie 400. Gi sulyg senato
riaus Reedo pataisymo, iš 
Lietuvos galėtų įvažiuoti 
888 žmonės.

i Reedo pataisymu, metinė 
kvota Įvairioms tautoms bu-

I

apie metai atgal ji buvo pa

naikinta. d
sugrąžinta turbut 
kad Rusijoj iš naujo prasi
dėjo žmonių sukilimai prieš? 
bėlševikuš.

BULGARIJOJ PANAIKIN-iJokns,oao ^iau^ 
TA KOMUNISTŲ

PARTIJA.
Augščiausiojo teismo nuo

sprendžiu Bulgarijoj tapo 
panaikinta komunistų par
tija ir visos kitos jai arti
mos organizacijos. Visas jų 
turtas yra konfiskuojamas 
ir imamas valstybės naudon. 
Šita žinia buvo priimta su 
dideliu džiaugsmu visose 
Balkanų valstybėse. Taigi 
pasirodo, kad reakcija tenai 
labai Įsigalėjusi.

GAISRAS ANT LAIVO.
Londone gauta žinių, kad 

ant jūrių užsidegė anglų lai
vas "Frangestan.” Ant lai
vo yra 1,200 žmonių.

LOKAUTAS LAIVŲ 
DIRBTUVĖSE.

Anglijos laivų statymo 
kompanijos pereitą savaitę 
apskelbė savo darbininkams 
lokautą, kuris paliečia 100,- 
000 darbininkų.

APIPLĖšĖ LAIVĄ ANT 
UPĖS.

Kynuose jūrių plėšikai 
užpuolė ir apiplėšė pasažie- 
rinį laivą upėje tarp Kong- 
mino ir Hong Kong. Vienas 
plėšikas buvo užmuštas.

I

TURKIJOJ ATŠAUKTA 
BLAIVYBĖ.

Turkų Seimas Angoroj 
nutarė atšaukti blaivybės 
Įstatymą, tečiaus ant gėri
mų uždėjo keturgubą mo
kesti ir viešai gerti uždrau
dė. Karčemų todėl nebus. 
Žmogus nusipirkęs svaigi
namų gėrimų galės tiktai 
namie gerti. Vėliaus turkų 
valdžia ketina įvesti valsty
bės manopoli.

BOLŠEVIKAI PASMERKĖ 
4 ŽMONES SUŠAUDYMUI

Iš Maskvos pranešama, 
kad bolševikų teismas Kije
ve pasmerkė sušaudymui 3 
vyrus ir 1 moterį už agitaci
ją prieš valdžią. Dvidešimts 
kitų kaltinamųjų, tarp jų 
profesoriai Vasilenko ir į kasyklose. Indianos valsti- 
Smirnovas, nuteisti nuo 5 joj. pereitą sąvaitę streikuo- 
iki 10 metų kalėjimo. Pa- jantįs angliakasiai užmušė 
merkti nužudymui vadina-, streiklaužį, 

si: čebakov.

UŽMUŠĖ STREIKLAUŽĮ.
Smith and Zinth anglių

s tūlą Artiiurą
KakovlefenJRogersą. kurs streiko metu 

pin dirbti

priešakyje stovi 
vietų valdžios 
Rakovskis.

Sveikindamas 
gaciją, Anglijos

tu tokia:
Albanų 36
Armėnų 101
Austrų 3,685
Anglų, airių 182^21
Belgų 519
Bulgarų 69
Čeko-slovakų 2,639
Estų 447
Finų 995
Francuzų 5,526
Vokiečių 44,035
Italų 11,755
Latvių 506
Lietuvių 888
Lenkų 9,019
Rusų 8,004
Japonų 360
Ir Lt.
Taigi ir pataisytas naujas 

ateivvbės Įstatymas žada 
Įleisti lietuvių vos tik vieną 
trečdali to skaičiaus, ką da
bar įvažiuodavo.

PRIEŠINAS KALĖJIMO 
ČEVERYKAMS.

Amerikos valdžia projek
tuoja Įtaisyti federaliame 
kalėjime Leavenworthe če- 
verykų dirbtuvę ir daryti 
tenai armijai čevervkus. 
Prieš šitą sumanymą bat
siuvių unijos pakėlė protes
tą. Pereitą sąvaitę batsiu
vių konvencija Haverhillyje 
išnešė protesto rezoliuciją ir 
nusiuntė ją Kongresui ir 
prezidentui Coolidge’ui. 
Batsiuviai nurodo, kad ka
lėjimo dirbtuvė atimtų daug 
darbo liuosiems darbinin
kams ir pakenktų visai če- 
verykų pramonei.

TEATRE ŽUVO 26 
ŽMONĖS.

Meksikos sostinėj vienam 
teatre pereitą sąvaitę kilo 
gaisras. Kilo panika ir besi-

SUĖMĖ 8 BANDITUS.
Pereitą sąvaitę Nevv Yor- 

ke policija su detektyvais 
suėmė 8 banditus, jų tarjie 
2 merginas su nukirptais 
plaukais. Visi jie buvo su
imti namuose, kuriuose 
slaptoji policija buvo nužiū
rėjus juos gyvenant. Prie 
Riverside Drive, kur gyve
na Nevv Yorko turtingoji 
klesa. i vieną apartmentą 
policija vos Įsilaužė. Duris 
buvo varinės ir reikėjo su
vežti daug kūjų, štangų ir 
kitokių Įrankių, pakol jas iš
laužta. Tame apartmente 
policija rado 2 merginas ir streikuoja 40,000 angliaka- rėdami Į šitą konferenciją 
q .7.-....^ prie jų atrasta 6 (šių, nes 1 balandžio pasibai- tikisi didelių darbų,” užbai- 

i virVAS ’ džirnės” cta iii l-nmiia. era MunelnnalH

rusų dele- 
premjeras 

Macdonald pasakė: ”Jųs no
rit nuo mus politinio prie
lankumo ir ekonominės pa
ramos, o mes nuo jus nori
me kaimyningumo ir pripa-

CHICAGOJ STREIKUOJA
10,000 ŠEIMY’NŲ.

Chicagos žydai iš North- 
vvest saidės turėjo sušaukę 

■anądien mitingą ir nutarė 
streikuoti prieš rendų kėli-_______________ ___ ____
imą. Jie nutarė pakeltų ren- žinimo tarptautiniu parei
gų nemokėti ir iš namų ne- gų.” 
įsikraustyti. Streikas ‘ jau Pripažindama sovietų Ru

'paskelbtas ir jis žada prasi- siją de jure, sako Macdo- 
riZU mm 1 ...11 ...j...-

I (
j
I

dėti nuo 1 gegužės. nald, Anglija padarė pir
mutini žingsnį, ir žingsni 
gana dideli. ‘ ~

f "Padarykime dabar kitą 
Missouri, Kansas, Oklaho- žingsni ir išpildykime vilti 

ma ir Arkansas valstijose milionų žmonių, kurie žiu-

SUSTREIKAVO 40,000 
MAINERIŲ.

3 vyrus, j _ 
revolveriai, virvės, ”džimės”(gė jų kontraktas su kompa- gė Macdonald. 
ir kitokie plėšikų Įrankiai, nijomis ir kompanijos dabar Kaip Anglijos premjeras, 
Atrasta taipgi daug auksi- nori numušti algas. .taip ir Rusijos delegacijoa
nių daiktų, brangių drapanų; ---------------------- įpirmininkas pirmutinėse sa-

STANKUS IR VENCKUS ,vo kalbose nepalietė savo 
NUBAUSTI PO $500. nusistatymų nei reikalavi- 
Kazys Stankus ir Mateu- tiktai, linkėjo, kad kon- 

šas Venckus, kurie Chica- ferencija gerai nusisektų, 
gos žulikui Bischoffui pade- Tečiaus Anglijos valdžios 
davo apgaudinėti žmones, nusistatymas iš dalies yra 
tapo nubausti ir užsimokėio Jau žinomas. Anglijos vai- 
po $500. Apie tai praneša džia jokiu budu neskolins 

/'Naujienos.”

ir puikių gėrimų. Suimti 
banditai yra kaltinami už
puolimu ir apiplėšimu vie
no lombardo (panšapės) 
Nevv Yorko priemiesty ke
lios dienos atgal, kuomet 
buvo nušautas vienas to 
lombardo klerkų.

Viena suimtųjų merginų,' 
20 metų amžiaus gražuolė,1 
sakosi nesenai pabėgusi nuo 
savo tėvų iš Hartfordo, Con- 
neetieut valstijos.

MILIAUSKAS NUTEIS
TAS VISAM AMŽIUI 

KALĖJIMO.
"Naujienos” praneša, kad1 

Juozas Miliauskas, kuris 
pereitų metų 1-3 gruodžio 
Chicagoje užmušė savo pa-1 
čia. dabar tenai likos nuteis
tas kalėjimai! ligi gyvos gal-į 

vos. . .
Juozas Miliauskas kadai

se dirbo skerdyklose. Jo 
darbas buvo skersti avis. Su- 
sitaupęs pinigų, jisai užsi
dėjo smuklę. Praeitų metu 
gruodžio 13, naktį, jis kažko 
supykęs ant savo žmonos, 
nusigabeno ją i savo s’*”,,‘ 
lės rūsį ir ten ją užmušė. 
Ant rytojaus nuvilko

(Rusijai daugiau pinigų. Jei 
rusai norės kokių paskolų 

! Anglijoj, tai jie turės tartis 
įsu privatiniais anglų ban

kais.

NORĖJO IšSIKAST Iš 
KALĖJIMO.

Pennsvlvanijos valstijos.. .. . . ..
kalėjime ' Philadelphijoj su-1. ,s'tc'. Angli-

sekta tunelis iš vieno kam- ĮV- ,a™« *!'" ,uz 
bario kuriame <=ėdėio du laikvs susitarti su Rusija 
kaliniai pasmerkti dešim- del atIygmimo Anglijos pi- 

Lort^i Mečiams už visokius jų nuo- 
ciaimetų. Kambario kerte.) H R sj- • Kas'del 
buvo išplautos grindis ir iš , ., , . ' •' , ,.r .
kaitas 16 nėdn ilfrio urvas skolų’ (luotų caro aidžiai, 
kastas lb pertų ilgio ūpas . A lija nek ti statyti 
Kalimai tuojaus butų jau jokj įiįaIavimu daU 
tssikasę laukan. ..

tų paskolų išsižadėti už pa
darytus rusams nuostolius 
laike intervencijų, kuomet 
aliantai buvo Įsilaužę Rusi
jon ginklo šneka ir su pagal
ba visokių Kolčaku ir Deni- 
kinų norėjo nuversti sovietų 

, valdžią.
| Tečiaus privatines skolas 

. Jie tu
ri atlyginti Anglijos pilie
čiams už nacionalizuotus 
'arba sunaikintus laike revo
liucijos jų turtus Rusijoj ir 
turi atmokėti "askolas, ko
kios buvo užtrauktos pini- 

New Yorko policija per- gaiš iš privatinių Anglijos 
eitą sąvaitę suėmė 11 vyru piliečių, šitokių paskolų 
ir 2 moteris, kurie rengėsi anglai priskaito 14,000,000 
paskleisti po visą Ameriką svarų sterlingų, o už nuo
ri augybę netikrų 20-doleri- stolius reikalauja 350,800,- 
nių. Pas juos atrasta tokių OOO svarų sterlingų, 
pinigų išviso $40,000: atras- Taigi nuo to, kaip rusai 
ta taipgi klišės, spausdina- tuos reikalavimus priims, 
mos mašinos, dažai ir kito- prigulės visos konferenci- 

ikie prietaisai. jos nusisukimas.

2,000 KLl XŲ PROTESTAS
Altoona, Pa.—Pereitą są

vaitę čia susirinko apie 
2,000 kliuksų, išsprogdino 
keliatą bombų, paskui sude
gino keliatą kryžių ir išnešė 
protestą prieš valdžią, kuri 

smuk- Johnstovvno miestelyje areš-į 
žmušė. tavo 21 kliuviis del šaudymų rusai turi pripažinti, 
jos la- Lilly miestelyje. Kada kry 

voną j savo garažą ir i>rane- žiai sudegė, kliuksų domons 
šė policijai, kad i»u:< radęs tiacija išsiskiistė. 

savo žmoną kažin-kieno nu
žudyta. Policijai betgi ėmus 
tyrinėti, Miliauskas galų 
gale prisipažino jjatsai tą 
baisų darbą padaręs.

TILTAS ĮLŪŽO PO 
TRAUKINIU.

Ant Wabash ui>es ties
. .fayette, Ind., Įlūžo po trau-

grudant laukan 26 žmonės kiniu tiltas. Apie 20 vagonų 
buvo užmindžioti, o 56 su-'su visokiom masinom ir au- 
žeisti. _______ __ ___ jtomobiliais suvirto upėn.

La-

SUĖMĖ NETIKRŲ PINI
GŲ DIRBĖJUS.
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APŽVALGA B
SUSIRINKIMAI IŠEINA 

Iš MADOS.
Buvo laikas, ir tai da vi

sai nesenai, kuomet Į musų 
susirinkimus žmonės netilp
davo. Dabar gi salės būna 
apituščios. Ir šitoks atšali
mas nuo visuomenės reika
lų apsireiškia lygiai visose 
musų srovėse, štai ką rašo 
katalikų Su>ivienijimo orga
nas "Garsas”:

"Daugely lietuvių kolonijų 
Amerikoje darbuotojai nusi
skundžia, kad nebesiseka su
rengti prakalbų, paskaitų ir 
Įvairių pramogų. Esą, kaip 
nekviesi, kaip nesiskelbsi- - 
publikos maža ir maža. Neb
eina žmones nei Į sensacingai 
skelbiamus vakarus.

”Nu<> to daugiausia nuken
čia draugijos ir organizacijos, 
kurios iki šiol beveik lik pra
kalbomis pasilaikydavo ir na
rių skaičių didindavo.

"Patys darbuotojai į visą 
Amerikos lietuvių judėjimą 
pesimistingai pradėjo žiūrėti 
ir daugelis nuleido rankas, 
prie visuomeninio darbo juos 
sunku bepriprašyti."
"Garsas” sako, jog ameri

konai skundžiasi, kad ir jų 
organizacijos krinka. "Gar
so” nuomone, čia esą kalti 
automobiliai, teatrai, radio, 
munšainas ir kitokie pasi
linksminimai. Prie to da 
prisideda spekuliacija, pir
kimas ir pardavinėjimas na
mų. žmonės šitais dalykais 
esą taip užimti, kad susirin
kimams v isai nelieka pas 
Juos laiko.

APSIIMA PAGAUTI 
"VELNIĄ.”

Krikščioniškos Lietuvos 
valdžios organas paskelbė 
"žinią,” kad Kauno prie
miestyje, Šančiuose, ant Vo
kiečių gatvės po Nr. 97 nak
timis vaidinasi "dvasios.” 
Kaip tik ateinanti 11 valan
da, taip ir prasidedąs lekio- 
jimas suodinų plytų, tuščių 
bonku ir net forto gabalų. 
Gyvenančios tenai moterįs 

ėmusios Įvairių priemonių— 
ražančium duris rišusios, 
žvakes degusios—bet bildė- 
sis nesiliaująs.

Bet atsirado tūlas Petras 
Dudėnas, matomai didelis 
bedievis, kuris jokių dvasių 
nesibijo, ir apsiėmė tą "vel
nią" sugauti. Jis nuvyko i 
tuos namus ir štai ką jis da
bar "Lietuvos žiniose” apie 
tai rašo:

"Suradau vaiduoklių namą, 
gerai apžiūrėjęs pasisakiau at
ėjęs vaiduoklio j ieškoti, bet 
ten buvusis vaikinas perspėjo 
mane, kad sergėčiaus, nes ga
liu gauti su buteliu ar plyta Į 
bent kurią vietą. Aš gi paža
dėjau plytą grąžinti su pora 
kumščių priedo ir vaiduokli 
pristatyti Į miliciją. Tokiu bu- 
du pažadėtos plytos nuo "dva
sios" neteko gauti, bet gi pa
siryžau galutinai ištirti daly
ką.

"Lipau ant aukšto, bet šei
mininkas sugriebė mane už 
kojos klausdamas, ar aš vel
nių j ieškąs. Man pasakius 
’taip,’ šeimininkas liepė nejieš
koti, nes jų čia nėra ir nebuvę 
niekados. .Jis papasakojo, kad 
čia gyvena jaunos moterys, 
pas kurias per visą naktį ule- 
voja vyrai, todėl ir vaidintis 
yra kam.”
Na, o valdžios organas 

"Lietuva” nesisarmatija 
skelbti, kad namuose "dva
sios” vaidinasi!

AR IšTIKRO VOKIETIJA 
GINKLUOJASI?

Nesenai Amerikos spau
doje pasirodė žinių, buk Vo
kietija rengiasi prie naujo 

karo. Jos militaristai nori 
sumušti 'Francija ir Belgi

ją. Tuo tikslu slapta esą la
vinami kareiviai ir 
darbuojasi tokios 
organizacijos, kaip

sparčiai 
karinės 
”Fater-

Amerikiečiai, pastaty 
kime laisvą mokyklą fe 

Lietuvoj!

Akademijai

D-rai Adams ir \Viliiamson. 
Mokslinis Washingtono laik
raštis, "Dailv Science Xevs 
l’ulletin,” paduoda ta rapor
tą šitokioj sutraukoj:

"D-ras Adams saku, jog la
bai gali būti, kad musų zerr.< s 
branduolys susideda iš auk
so arba platinos, arba koki< 
nors kito metalo, kuris turis 
būti daug sunkesnis už gelf .i 
ir akmeni. Nuo žemės viršaus 
ligi artimiausio branduolio 
krašto esą apie 1.800 mylių, r 
šitas atstumas dalijasi i tris 
sluogsnius. Pats viršutinis 
sluogsnis, paprastai žinomas 
kaipo žemės pluta, susidėti; 
iš žinomų mums uolų ir tur 
maž-daug apie 35 mylių storu
mą. Antrasai sluogsnis es; 
panašus pirmajam, tiktai t;;- 
ris daugiau magnezijos. L. i 
tretysis sluogsnis. tai akmens 
ir geležies mišinys, Toiiuu.-* 
jau prasideda daug sunkesnė 
medžiaga, kuri veikiausia 
esanti auksas arba platina.

"šitą nuomonę apie žemės 
anatomiją mokslininkai išve
da iš žemės dnjbėjimo Vilnių 
greitumo ir paskui da remia 
ją meteoritais, kurių sudėtis 
atatinkami žemės sudėčiai. 
Yra. pavyzdžiui, žinoma, kad 
visos žemės svormė yra apie 
5.52 kartų didesnė už vandenį, 
o viršutiniai akmenis yra tik 
2.7 kartų sunkesni už vande
ni. Taigi savaimi aišku, kad 
žemės viduriuose turi būt kas 
nors sunkesnis.”

i
lando Draugija,” "Karo 
Draugai,” "Plieno šalmas” 
ir šimtai kitų. Be to, Olan
dijoj. kur dabar gyvena pa
bėgęs kaizeris, Vokietijai 

esą daroma 1,500 karo orlai
vių. Tarp buvusių Vokieti
jos kareivių esą išdalyta ir 
paslėpta 2,000,000 karabinų 
ir 20,000 kulkasvaidžių. 
.Maisto ir karo medžiagų Vo
kietijai pristatysianti Rusi
ja.

Bet šitas žinias, matomai, 
platina patįs francuzų mili
taristai, kad pateisinus sa
vo smaugimo politiką prieš 
Vokietiją. Kad Vokietija ' 
dabar negali apie naują ka
rą svajoti, tai aiškiai paro
do Chicagos "Tribūne” ko
respondentas Raymond Fen- 
dric-k, kuris rašo iš Ęerlino:

"Pradėti keršto karą prieš 
Francija greitoj ateityje Vo- 
kiečiams nėra jokios viltie.*.

"šitą man šiandien išaiški
no vienas žymiausių Amerikos 
karo ekspertų Eerline. Jisai 
pamatuoja savo nuomonę se
kančiais motivais:

"1. Vokietija neturi nei vie
no pirmos klesos karinio oriai-' 
vio. kuomet Francija turi jų; 
30.000 ir visos orlaivių dirbtu
vės Franci joj dirba pilną lai
ką, kad karo laivyną da dau
giau padidinus^ Ir nuo savo ■ 
pasikėlimo papėdžių šitas lai-Į 
vynas gali pasiekti kiekvieną’’ 
strategini punktą Vokietijoj.

"2. Vokietijos plieno ir che
mijos pramonė, kaip lygiai ir testeryje busią

. ! laikraštininku suvažiavimas!

j. P^^-jir priduria, kad Į tą
•1O H1/17111TY1O luntrVAClAO IV ! v • • |

Įvažiavimą yra kviečiama 
ą laikraš

čiais ir "Tėvynė." Iš to išei
na, kad "Tėvynę” tautinin
kai skaito savo laikraščiu.

Tuo tarpu gi "Tėvynė” 
yra Amerikos Lietuvių Su
sivienijimo organas ir kaipo 
toks negali nieko turėti su 
tautininkų politika. Susi
vienijimas yra nepartinė ir 
nepolitinė organizacija. Jai 
priklauso visokių pakraipų 
ir Įsitikinimų žmonės, ir jų 
pinigais leidžiamas laikraš- 
itis neprivalėtų maišytis tau-

I

!

I
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"TĖVYNĖ” IR TAUTININ
KŲ PARTIJA.

Brooklyno "Vienybė” pra
neša, kad 10 gegužės Wor- 
_______ j.y. ^^.as Amerikos 

anglies kasyklos beveik visos___________ tautininkų-liberalu
• rTiobz1imt0S francuzy- laikraštininku suvažiavimas
.. - trancuzai tun paglem-iir priduria, ’ kad Į tą gū
žiančią didžiumą lengvosios ir !Važiavįma vra kviečiama su 
sunkiosios artilerijų, tanku, kitais tautininku 
šarvuotų traukinių, motorais 
varomų kulkasvaidžių ir kito
kių karo mašinų.

”4. Iš Frankfurto franeuzai
gali Įsiveržti Į Meino upės klo
ni ir be j’okio sunkumo atkirs
ti Bavarij'ą.

”5. žengdami nuo savo pa
pėdžių Rūre ir Pareinėj fran
euzai gali užimti visą vakaru 
Vokietiją ir užpulti vokiečius 
namie da jiems nesusimobili- 
zavus.

"6. Franeuzai turi susior
ganizavę
slovakų armijas, kurias taip ...............  .........1 J
pat gali mesti ant Vokietijos, SIRVYDAS IR BIRŽIŠKA.

ę dideles lenkų ir |tininkų

jei butų reikalas.
”7 Penkių metų Vokietijos 

riaujokai, kurie priaugo po di
džiojo karo, nėra turėję nei 
vienos dienos karinio muštro.

”8. Vokietijos darbininkai 
šiandien yra daugiau priešin
gi karui, negu kada nors pir
ma, o aristokratijos kontrolė 
ant tų darbininkų jau sunai
kinta.

"9. Rusija yra baisiai Įnir
šus ant Vokietijos už sutriuš
kinimą komunistų ir ji niekad ( 
Vokietijai nepadės prieš fran- 
cuzus- Priešingai, bolševikai 
bando tartis su Francija.

”Kad Vokietijos viešpatau
jančioji patriotų klesa norėtų 
iškelti keršto karą francuzų 
patriotams, tai faktas yra vi
siems aiškus, tečiaus jie netu
ri jiegų tatai padaryti. Niekas 
taip gerai šito nesupranta, 
kaip kad gen. Hindenburgas. 
kuris atkartotinai yra pareiš
kęs. kad apie karą Vokietija 
dabar negali nei svajoti.”
Taigi pasirodo, kad visos 

pasakos apie Vokietijos 
ginklavimąsi ir ruošimas! 
prie naujo karo.yra grynas 
prasimanymas, ir prasima
nymas pačių francuzų.

!

ŽEMĖ TURI AUKSO 
VIDURIUS.

Amerikos gamtininkai 
prie Carnegies Instituto 
VVashingtone yra tos nuo
monės, kad musų žemės 
branduolys turi būt arba 
gryno aukso, arba platinos, 
kuri yra brangesnė da ir už 
auksą.

šitą nuomonę plačiai iš
dėsto savo raporte Mokslo

no redaktorius dalyvaus 
"neoficialiai”? O gal prisi-j

s, kad S.L.A. seimas ne-j 

pertų jam kailio už "bepar-, 
tyvišką” uodegavimą tauti

ni inkams.

Dar apie kruvinę kluxų 
demonstraciją.

Stebėtina. kad tautininkai 
prie "tautiškos srovės” laik
raščiu priskaito ir "Gydyto
ją.” "Gydytojas” negali būt 
kokios-nors politinės srovės 
laikraščiu, nes jis politinių 
ligų negydo. Jeigu musų 
tautininku politika sirgu
liuoja. tai Chicagos "Gydy
tojas” čia nieko nepagelbės.

"Keleivio” nu-sai. Išėjo pusėtinai laiko,
> trumpai pra- pakol iškrėsta ir surašyta 
apie anglių ka- keli šimtai žmonių.

1 ” ‘ - “Traukinyje buvo tris
sunkiai sužeisti kluxai; tie 

nugabenti li- 
lengvia.u sužeis-

Prieš mus guli Realės 
i Mariampolės Gimnazijos 
laikyt uju Įgaliotinio laiškas. 

;kur dėkuojama už nusiųstą 
auka ir sakoma:

Dėl lėšų Gimnazijos na

mams statyt šiuo tarpu da 
; turime pasiskųsti. Gimna- 
j zijos namams reikia daug 

pinigo, ypač dabar, kai Lie- 
! tuvoje visokia statymo me- 
į džiaga ir amatininkų dar

bas kibai brangiai moka- 
, mi; o gimnazijai namu 

reikia erdvių,—reikia vie- 
tos keliatui šimtų mokinių; 

kambarių pamokoms 

reikia vietos laboratori
joms, dirbtuvėms, salės 
gimnastikai, bendrosios sa
lės ir kt.

"Be to mes, gimnazijos 

mokytojai, kibai pageidau
tume. kad Įsigytieji pažan
giosios Amerikos visuo
menės lėšomis namai butų' 
gražus; kad visi, kas bus; 
aukavęs pinigą, nesigailėtų 

o aukos. Mes norėtume, 
kad Suvalkija ilgai gerbtų 
Amerikiečių auką.” 

Taigi ir pastatykime Lie
tuvoje paminklą Ame- 
i ikos pažangiajai visuome
ne’. Jei kunigai galėjo pasi

statyti amerikiečių pinigais 
tamsiajai savo "Saulei” na
mus. tai mums, pažangiajai 
visuomenei, sarmata butų 

■ psileisti.
ik-alė Mariampolės Gim- franeuzus). 

nazija yra vienatinė mokyk- tynose buvo ” 
a. Lietuvoje, kur nešeimi- 
ninkauja juodas žandaras 
su kryžium. Tiktai tokia 
mokykla gali duoti Lietuvai 
•viešių ir pažangių visuome
nės veikėjų. Tiktai tokioj 

mokykloj gali laisvai vysty
tis ir tobulintis pažangaus 
musų jaunimo protas.

Juodasis kleras iš kailio 

neriasi, kad šitą gryno mok- 
slo Įstaigą sunaikinus. Mu
sų pareiga yra paversti to 

klc-ro nastangas niekais. 
Tik surenkime pečiais, ir

I

I 
I

Kadangi sandariečiai de
dasi dideliais darbininkų 
klesos draugais, tai pažiūrė
sime. kaip jie savo seime iš- 
sircikš apie politines Ameri
kos partijas'ir kokia parti
ja jie nutars remti šių metų 
rinkimų kovoj. Juk sanda- 
riečiams ne visviena, kas 
bus išrinktas Suv. Valstijų 
prezidentu, jeigu jiems ru
pi darbininkų reikalai.

Socialistas.

Komunistą krikštynos 
ir poteriai.

pir

Pereitam 
meryje buvo 
nešta, kad <. 
sykius Pennsylvanijoj klu- 
xai sukėlė kruvinas riaušes. 
Keli šimtai Ku Klux Klano tuojaus buvo 
organizacijos narių atvyko goninėn: „
iš Johnstouno i Lilly mieste- tuosius paleista namo. 
Ii ir Įtaisė nakties laiku de-‘ 
monstraciją, kuri pasibaigė vo 
tuo, kad du vietos žmonės miestelyje, Įtardama 
tapo nušauti ir apie 2o su-i užpuolimu ant kluxų 
žeista. jmonstracijos.

Dabar vienas musu skai-i ”Kluxai jau pirma buvo 
tytojas prisiuntė iš tenai bandę čia Įtaisyti savo de- 

vietinį angių laikrašti, 1 
šitas atsitikimas 
su visomis smulkmenomis.

Tenai skaitome štai ką;
"Kuomet specialis trauki

nys pereitos subatos vakarą 
•atvažiavo čionai su apie 450 
klansmanų, tuojaus susirin
ko žmonių minia žiūrėti jų 
procesijos, kuri susiformavo 
prie traukinio ir, apsisiau
tusi baltais apsiaustais ir 
užsidėjusi ant gaivu baltas 
kaukes, numaršavo didžią
ją miestelio gatve ant Pip- 
er’s Hill kalno, kur no kelių 
markių dinamito ekspliozi- 

jų uždegė du dideliu kryžių 
ir jiems liepsnojant laikė 
savo ceremonijas.

"Reikia da pažymėti, kad 
kaip tik Įvažiavo tas specia
lis traukinys su kluxais, 
miestelyje tuojaus užgeso 
visi elektros žiburiai. Vė- 
’iaus pasirodė, kad ant sub- 
Moties už miestelio kažin 
kas ištraukė fiuzą, paskan- 
lindamas tuo budu visą; 
miesteli tamson. Matomai 
buvo padaryta tam, kad skaito 
ryškiau matytųsi liepsno- > 
jantia kryžiai ir kad didės-i šitą organizaciją žinoti, tė
ti Įspūdi darytų visa de-gul perskaito’ "Keleivio” 
monstracija. 'kalendorių 1924 metams.

"Sakoma, kad susirinkus!Tenai telpž visa Ku Klux 
kluxams ant Piper’s kalno,!Klano istorija ir pridėtas 
aurvs vietos gyventojų ap--paveikslėlis parodo, kaip
supo paliktąjį traukini ir kluxai išrodo savo unifor- 
lorėjo priversti gelžkelio Anose, kada jie rengia ši- 
arnautojus tą traukini iš-1tokias demonstracijas, kaip 
zežti ir visus kluxus palikti! dabar buvo Lilly miestely
je galimybės sugrįžti namo.! įe. 
Tečiaus kluxai nieko apie; 
tai nežinojo. Atlikę savo 
•eremonijas, jie vėl susiri
kiavo i eiles ir pradėjo griz

li pilnoj tvarkoje nėr mies- 
:eli atgal ant stoties. Pirm u-Į 
:inės jų eilės buvo pasiekti-j 
sios traukinį, kaip užpaka-Į 
yje prasidėjo triukšmas.] 
Susirinkęs būrys vaikų ir 
lidelių vietos gyventojų, ga- 
.o kažin kur ugnagesių 
šmirkštynę ir, prisukę ją] 
mt gatvės prie gaisrinio] 
krano, pradėjo lieti paskuti- 
įes demonstrantų eiles van
deniu. Tuo pačiu laiku ant 
klpxų pasipylė akmenys, 
)lytos, tuščios skardinės, pa
rakai ir kitokie daiktai. 
Tuomet iš kluxų eilių pasi
girdo šaudymas. Kluxai 
iaudė tiesiog Į minią. Ir du! 
zietos žmonės tapo ant vie
los užmušti, 8 mirtinai su
žeisti ir keliolika sužeista 
engviau.

"Vos išėjo 7 minutos, 
kaip visi kluxai susėdo Į sa- 
’o speciali traukini ir išva
žiavo Į Johnstotvną, iš kurį 

:ie buvo atvykę.
"Į Johnstovuną tuojaus 

buvo duota žinia apie Įvyku- 
ias riaušes, ir kaip tik spe- 

eialis traukinys tenai pribu- 
zo, tuojaus vietos ir apskri
čio valdininkai apsupo stoti 
r visų vagonų duris tapo 
užrakintos, kad niekas ne- "Draugas” rašo:
galėtų išeiti. Kai kurie klu- cek girtas eidamas krito su 
xai tečiaus pabėgo per lan- galva duobėn ir negalėjo pa- 
gus. kilti.”

"Išleisdami iš vagonų po Sulyg "Draugo” išeina, 

vieną, valdininkai kiekvieną kad jeigu Boucek be galvos 
kluxą iškrėtė ir pas kuri ra- butų kritęs duobėn, tai butų 
Jo revolveri ar kitokį gink- pakilęs. ,
ią, tą areštavo. Tuo budu Ar "Draugo” redaktoriai 

areštuota 24 kluxai. Visi taikiai krinta i duobes be 
areštuoti buvo susodinti Į galvų, to neteko patirti, bet 

policijos vežimus ir nuga- kad jie be galvų žinias rašo, 
benti Į kalėjimą. Visų kitų tai tas jau visiems aišku, 

buvo paimti vardai ir adre- X.
I

isė nakties laiku de- "Valstijos policija arešta- 
iciją, kuri pasibaigė vo keliūtą žmonių ir Lilly 
’ ’’ ’ , žmonės miestelyje, Įtardama juos

de-

tenai Ibandę < 
kur i monstraciją ir sudegti kry- 

s aprašytas j žilis, bet buvo atremti.

i "Kelios savaitės atgal čia 
Inežinia kas šovė jx?r langą Į 
'liuteronų kunigo namus ir 
kulka bemažko neužmušė 
pastoriaus žmoną. Kiek vė
liaus buvo paleistas antras 
šūvis, o da vėliaus ir trečias. 

"Tūlas laikas atgal vietos 
angliakasių unija išmetė 6 
ar 7 savo narius, kurie pri
sipažino priguli prie K u 
Klux Klano organizacijos. 
Taigi galimas daiktas, kad 
dėl šito kluxai pradėjo tero
rizuoti Lilly miesteli."

"Laisvės" No. 88, ant 
mo puslapio, tilpo aprašy
mas komunistiškų krikšty

nų.
Pasak to aprašymo, Ne\v 

Yorke gimė ir buvo apkrikš
tytas pirmas žvdukas-komu- 
nistas (Jeigu dar tik pir
mas, tai New Yorko komu
nistai veisiasi lėčiau ir už 

Tose krikš- 
’puikios” ce

remonijos: atsilankė apie 
200 svečių, griežė Interna
cionalą, buvo iškabinti 
Markso, N. Lenino ir Lieb- 
nechto paveikslai (mano 
manymu, Markso paveiks
las ten visai netiko), na ir 
buvo atkalbėti nauji komu
nistiški poteriai, kurie 
skamba šitaip:

"Tėve musų, kuris esi Ru
sijoj, švęskis vardas tavo, 
ateik diktatūra tavo, buk 
valia 
taip 
Sveiko proto

tiampolėj atsistos. Tai bus duok mums šiandieną ir at- 
kulturos ir mokslo tvirtovė, 
prieš kurią sutrupės visos 
juodosios armijos atakos!

Taigi, draugai ir draugės, 
į darbą! Ar busite draugijų 
mitinguose, ar privačiuose 
susirinkimuose — visur ir, apkvailintiems 
urie I ' 1 ‘----- --------- ’
ki.nkit Iiealės Mariampolės patriotines kilpas; bet gel- 
Gimnazijos reikalą ir rinki- bėk mus, nuo parazitų, 
u? jai aukų. Visur ir prie Amen.” 
kiekvienos progos kelkite; Tai toks komunistų 
obalsi’ A ATTTDTirTTZZ'T AT L^ ” 
PASTATYKIM 
MOKYKLĄ LIETUVOJ!

Į 
i

j ...... ......... - r--------7 -
I laisvos mokyklos rūmas Ma
ri .

Brooklyno "Vienybė” no
rėtų žinoti, kodėl "tokios 
pažangios partijos žmonės, 
kaip 
aklai 
štai, 
žiška tapęs klerikalų vadas. 

I Kodėl taip esą?
Bet "Vienybės" redakto

rius p. J. O. Sirvydas taipgi 
yra buvęs socialistu, o da- 

ibar atžagareivis.
Kodėl jis persimainė?

1 Todėl, kad jis nerimtas 
žmogus. Jis neturi išsidir
bęs aiškios pasaulėžvalgos. 
Dėlto jis ir maino savo kaili. 
Tas pats yra ir su Biržiška.

Grigaičio, vis sutinka 
tarnauti klerikalams." 
girdi, socialistas Bir-

1

NEREIKIA ASILŲ 
JIEšKOTI.

Chicagos "Draugas,” pa
mėgdžiodamas turbut Bris- 
bane’ą, sako: "Chicagon at
važiuoja daug Įdomybių. Iš 
Andų kalnu atvyksta paukš
tis, kuris bliauja asilo bal
su; atkeliauja antis, nemo
kanti lakstyti; bet svar- 
biaueis svečias—tai gorila, 
milžiniška beždžionė, stipri 
kaip jautis, žiauriausi visų 
žvėrių. Eis žmonės tų rete
nybių žiūrėti, bet eis be rei
kalo. Musų tarpe yra gana 
paukščių su asilų gabumais, 
o tokių gorilų, kurių visa iš
mintis kumštyje, rasi ant 
kiekvieno kampo.”

"Draugas” yra šventa- 
kuprių laikraštis, taigi ir ši
ta pastaba jiems yra taiko
ma. Vadinasi, šventakup- 
riams nėra reikalo eiti žiū
rėt asilo ir beždžionės, nes 
jų pačių tarpe tokių sutvėri

mų yra gana.

I 
I 
I 
I

KAS YRA K U KLUX 
KLANAS?

i Ku Klux Klanas yra slap
ta Amerikos teroristų orga
nizacija. Jos istorija labai 
ilga ir Įdomi. Ji prasideda 
nuo panaikinimo juodvei- 
džių vergijos Suvienytose 
Valstijose. Per nekuri lai-

j ką Ku Klux Klanas buvo 
i

i jau apmiręs, bet po didžiojo 
karo vėl atgijo ir dabar 

suviršum 1,000,000 
nariu. Kas nori plačiau apie 

• • • w • »•

tavo, kaip Rusijoj 
ir visame pasaulyje, 

visų dienų

leisk mums praeities kvai
lybes (Čia tai gryniausia 
teisybė pasakyta, nes niekas 
tiek kvailybių nepridirbo, 
kaip komunistai.—R.). kaip 
ir mes atleidžiam saviems 

; bendrams 
kiekvienos progos aiš- patriotams, ir nevesk mus ’

kelkite ♦ 
AMERIKIEČIAI, Ve musu. 

laisvą kiu”:
1 "Tikiu į vieną dievą, Į me 
■^= džiaga ir joje esamas spė 

kas. kaipo į tėvą ir sutverto 
*. i ją visų daiktų, ir Į revoliuci- 

__________ į ne dvasią komunizmo, kur 

"Tėvynės” redaktorius 

tankiai myli pasigirti, kad 
jis nepataikaująs jokiai par
tijai ir vedąs S.L. A. organą 
visai bepartyviai. O vienok 
sandariečiai skaito "Tėvy
nę” savo srovės laikraščiu, 
ir p. Vitaitis neatsisako da

lyvauti "tautiškos srovės” 
laikraštininkų suvažiavj- 

muose. Nejaugi p. Vitaitis 
vis dar mano, kad "tautiško
ji srovė” tai yra "hepartyvė 
partija"?

Sandara yra politinė par
tija. kuri sandarbininkauja 
su Lietuvos Valstiečių Liau
dininku partija, ir praėjusis 
"tautiškos srovės” laikrašti
ninkų suvažiavimas nutarė 
sekti šitų dviejų partijų ini
ciatyvą politikoj. Tame su
važiavime "neoficialiai” da
lyvavo ir "Tėvynės” redak
torius ir oficialiai tapo iš
rinktas i tūlos komisijos na
rius.

Kažin ar ir antrame „tau
tiškos srovės” laikraštinin
kų suvažiavime S.L.A. orga-

•eremonijas, jie vėl susiri-

. šitą Kalendorių da gali
ma gauti "Keleivio” knygy
ne; kaina ' Keleivio” skaity
tojams tik 25 centai.

ŽARUOS

_ ”Tė-
Toliaus seka ”Ti-

Marksas ir Leninas ir kuris 
j buvo pašventintas krauju 
• nesuskaitomo proletariate 

kankinių.
"Tikiu i komunistų res

publiką ir išpažįstu vieną 
krikštą, komunizmo krikštą, 
ir atpirkimą nuo kapitaliz
mo griekų. Ir laukiu prisikė
limo žmonių mašinų, kurios 
nuves juos Į laimingą gyve
nimą ir ateiti. Amen.”

O ką, ar nepuikus -pote
riai! Kvailesnių poterių lig- 
šiol. rodos, dar niekas nebu
vo išmislinęs. Bet nereikia 

stebėtis, nes... koks ponas, 
toks ir kromas. Neveltui 
žmonės sako: ką dievas no
ri nubausti, tam pirma pro
tą atima.

"Tėvynės” redaktorius la- 
įbai sekretnas žmogus: kuo
met jis gavo kopiją to "kab
lio” apie fašistiško plauko 
kolektorius, tai paslėpė i 
apatinių kelnių kišenių, kad 

j niekas nežinotų. God bless 
you, Mr. Vitaiti!

ą ❖ V

Niekas tiek daug bėdps 
neturi, kaip "Vienybės” re
daktoriai Sirvydai su tuo ne
laimingu "kabliu": ar šiaip 
sukas, ar taip sūkas, yjs 
juos Grigaitis pagauną me
luojant. Iš šalies žiūrint at
rodo, kad lėngviau kuprai 
nugarių i per adatos aūsųtg 
išlyst. negu ponams Širvy-; 
vydams aiškią tiesą melu ap
vilkti.

I
I

i

* ♦ » ’

” Laisvės” redaktorius. 
Pruseika vertėsi, vertėsi, irj - — — ------- -J ~ • -

i taip išsivertė, kad atsistojo 
šalia J. O. Sirvydo, kuris tą 
vertcligaciją atliko apie pen

kiolika metų atgal. Dabar 
abudu lygus dvynai, tik bis- 

ki skirtingais keliais klam
poja. K-ą

>

"Bou-

Raulinaitis.

AR ŽINOT, KAD—
šmugelninkas kun. Pu

rickis, kuris būdamas Lietu
vos užsienio ministeriu va
rė šmugeli ir apgaudinėjo 
valstybę, tebėra da nenu
baustas ir nepasodintas ka- 
lėjiman?



T ii E L.e I v I 5

Kai įkaita Ir riša 
Tas duonos nepraši AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

- v
_____ ___ o

T—J—Įh

............. - - - "

Kii sieko neveikia 
Te siekia nekeikta

DETROIT, MICH.
P. Grigaičio prakalbos 

ir kiti dalykai.
Kovo 23 d. š. m. US.S. 116

mi jiems darbą surasti. O 
kad geriaus parodžius be
darbiams, kad jie gali duot 

t 'darbą, tai vieni tų apgavikų 
kj). 'surengė prakalbas? Kai- j -f dėdavo ofise, o antri atei- 

bėjo d. P. Grigaitis, 
jienų” redaktorius, 
atvejais. Pirmuoju atveju 
kalbėtojas nupiešė kaip da
bar atrodo Lietuva, nurodi-j1. • . 
nėjo kas yra Lietuvoje gera eieK\

i-»e- — naud

"Nau-Mav0 .ieškot 

dviem

bar atrodo Lietuva, nurodi-

; darbininkų 
i kaipo samdytojai. Yra ma
noma, kad tuo budu ta "Bro- 

įtherhood Society" arba ki- 
; taip vadinama ”Wellfare So- 

/’ iškiliojo $4,000, ap- 
gaudama 4,000 bedarbių. 
Bet detektyvų tapo susekta, 

i ir samdytojai ir agentai at- 
Isidurė šaltojon.
I * # »

"Well-to-do” moteris rei-

ir kas bloga. "Kaip mes ne
žiūrėsimi i Lietuvą, Lietuvos 
liaudis šimtmečius vilkus į 
svetimą jungą ir buvus at 
stumta nuo piliečio teisių,! 
šiandien jau ji laisva ir nesi-i 
bijo ruso ar kokio kito ten j liauja teisėjo Edward J. 
svetimo žandaro. Tiesa, teivJeffries pasiaiškinimo t kuo-

ir rimtai nurodo, kas yra vių Piliečių Kliubas didžiu- draugas važinėjasi gražiam 
Sąryšis, kas jį suorganiza-: ma balsų ūžgyrė valdybos automobiliuje.
vo, kokiems tikslams ir kam pareiškimą ir tuo budu pa- Darbininkų judėjimas be- 
Sąryšis tarnauja. Rimtesni įtraukė iš Sąryšio. Bravo! veik apmiręs. Kuomet kila 

i _ _ ______
—tai bolševikų išperėta or-Jjoms pasekti Kliubo pavyz- ganizuoti 

ganizacija, tai komunistų I dį. Montelietis.
"frontas." Bolševikai slapta 
Sąryšį suorganizavo ir duo- i 
da-jam įsakymus iš Nev.1 
Yorko. * - I _____ ____ ____________

Kada Sąryšis užkvietė pi- čiuose apie šito miesto dar- 
lietį Bielini, Lietuvos Seimo bus ir bedarbius. Kad butų 
atstovą, su prakalba i Mon- aiškiau "Keleivio” skaityto

jams, prisieina apie tai pla
čiau parašyti.

mi remdamasis teisėjas pri
lygino prostitutę prie moti
nos? Dalykas tame: apie 
savaitė laiko atgal policis- 
tui einant pro tūlą namą 
moteris (ar mergina) pa
barškino i langą ir policis- 

jtas Įnėjo i vidų, bet daugiau 
jis nieko nepelnė, nes mote
ris turbut suprato, kad ne
pataikė, vienok ji ta)X> nu
gabenta prieš teisėją Jef- 
ries. Policistas kitokio kai-į 
tinimo neturėjo, kaip tą, 
kad ji yra ramybės ardyto
ja. Tad teisėjas buk paklau
sęs policisto:

—Ar tu pameni, kada tu

šeimininkauja klerikalai, 
kurie turi didžiumą Seime, 
o per Seimą jie kontroliuoja 
valdžią, tad valdžia ir patai
kauja klerikalams. Bet yra 
tas faktas, kad Lietuvos 
liaudis, kuri neturėjo jokio 
patyrimo iš pirmiau kaip 
tvarkyt savo reikalus, šian
dien yra priversta protauti 
ir tvarkyti savo reikalus. O 
kad šiandien ten sėdi viršū
nėse klerikalai, tai tas visai 
neturėtų mus baugint. Kle
rikalai Įsigavo ten tik per 
prižadus, kurių išpildyt jie 
nemano ir negali. Todėl, 
kada Lietuvos liaudis su
pras, kad ji tapo klerikalų Į buvai mažas vaikas? 

apgauta, tai ta liaudis ir 
prašalins juos (klerikalus)

nariai nurodo, kad Sąryšis I Patartina ir kitoms draugi- streikas, žmonės pradeda or- 
------^1,4.: T71.-..U. ---------------- oronivurd-ig, Įvelti UllljaS.

Bet pasibaigus streikui vėl 
viskas paki inka, darbinin- 
kai užmiršta savo nareigas, 
pasiskirsto Į tautas ir religi
nes sektas.

Jei pas darbininkus butų 
vienybė—o tas galima butų 
atsiekti, jeigu nebūtų darbi
ninkai užsiėmę uzgrabinio 
gyvenimo reii 

Bedarbė čionai tęsiasi jau lėtu turėti sti 
kokie 9 mėnesiai; visos dirb-įviją i 

uvės dirba, nei viena nešto- Į ko galima 
■ i. liet kas iš 
kad dižiuma darbininkų jau

LAWRENCE, MASS. 
Darbai ir darbininkai.

•Jau buvo žinių laikraš-

Policistas atsakęs:—Taip. 
__________ ___ ____ _______ —Ar tavo motina nebarš- 
iš viršūnių, kaip'ji juos pa- kindavo Į langą, kada norė- 
statė," —sako kalbėtojas, j davo tave pašaukt yakane- 

Antru atveju d. P. Grigai- nės?—vėl klausia teisėjas.
lis kalbėjo apie Amerikos —Taip,—atsako policistas.
darbininku reikalus. Nuro- —Bet tu nesakai, kad ta-
dinėjo kiek žalos pridarė Į vo motina buvo ramybės ar- 
darbininkams tie skaldymai!9 

ir kaip nesėkmingai musų 
komunistai kėlė naujus obal-

dytoja? 
—Ne,—sako policistas. 

_____________   —Well, šita moteris nėra 
sius dėl laimėjimo galutinos didesnė ramybės ardytoja, 
pergalės ant buržuazijos ir kaip tavo motina,—tarė tei- 
isteigimo proletariato dikta-: sėjas. Ir areštuotąją paleido, 
turos, kad ir nepasijuto, i Užtat dabar visos tos 
kaip atsidūrė vidury ketu-’vvell-to-do motinos susiru- 
riasdešimts astuonių buržu- P?n0 klausia teisėjo Jef- 
jų apaštalų (48 komitetas ries, kad jis joms paaiškintų 
yra žinomas nuo 1920 metų, ar menama prostitutė (bent 
kada jis norėjo suorganį- tuom kart ji ir to grieko ne- 
zuot naują buržuazinę par-; papildė) galii ar bent yra bu- 
tija, arba atgaivint T. Roo~;vus motina ir kas aršiausia, 
sevelt’o—"Bull Moose" par- taį ar galimas daiktas, kad 
tiją.—P.) ir atsižadėjo revo- rašytos ‘ 
liucijos ir proletariato dik- konstitucijoj tiesos negale- 
taturos (kaip kun. Žilinskas tU girdėt ir atskirt ant bal- 
kunigystės.—P.). "Tad ko- js?’ kada langą barskma mo
kią teisę turi komunistai I *ina kada prostitutė. . 
šmeižti socialdemokratus, Bet teisėjas tylėjimu at- 
kurie savo principų nėra su-lsa^o: Jei£u norit būt tokios 
jungę nei su jokia buržua- i razumnos, tai apsimamykit 
zine partija?”—klausia kai-1 vietom su ta moteriške, kų- 
bętoias._______________ » '■ iri buvo prieš piane ątvesta.

Tbliauš drg. Grigaitis ra-; Progos.^.pridursiu,
gino visus progresyvius kad teisėjas Jefiries vietos 
žmones jungtis, kad padėjus didžiūnams yra nepageidau- 

Lietuvos liaudžiai atsikraty- 
ti nuo vyraujančių tenai kle
rikalų.

žmonių prakalbose buvo į 
apie 300, nors Įžangos buvo 
25 centai. Palyginus šias I 
prakalbas su nesenai atsi-l 
buvusiomis L. Pruseikos: 
prakalbomis, tuoj matosi, 
kam žmonės daugiau prita-; 
ria. L. Pruseikos prakalbose j 
kur Įžanga buvo dykai, pub-[ 
likos buvo tik apie šimtas' 
ypatų ir aukų tapo surinkta tokolas, kuriame buyo užra- 
tik apie 5. do 1. O d. P. Gn- 5 kad minėtas 
gaicio prakalbose aukų su- išsitraukia iš Draugijų Są-

kaip tavo motina,—tarė tei-

ir atspausdintos

kunigystės.—P.)

jamas. nes nešoka kaip 
jiems norėtųsi. O uni.iistų 
darbininku tarpė jis žinomas 
kaipo "musų dėdė."

Proletaras.

MONTELLO, MASS. 
Komunistai gavo skaudų 

antausi.
Balandžio 3 d. Lietuvių 

Piliečių Kliubo mėnesinia-j 
' me susirinkime buvo skaito-! 

mas, rodos, direktorių pro-i

Kliubas i

rinkta Ū S. D. P. apie 30 do-irvg|0 Nutarimas pamatuo-' 
I-viii . • a____ • i___i jlerių.

# ♦ *

Kovo 30 d. L.S.S. 116 kuo
pa laikė savo mėnesinį susi
rinkimą ir f - •

1 jamas tuomi, kad Sąryšis 
užsijnna nelegaliais komu
nistiškais darbais.

Šventas Jackau! Vos per-
------------- --  __ entuziastiškai skaičius ši protokolą, kaip 
svarstė bėgančius reikalus. šoks pustuzinis komisaru. 
Buvo Įnešimas, kad 116 kp. kaip pradės rėkti visokiais 
padarytų iniciatyvą L.S.S. vilku baisai kad veikiantis 
cnvnKai- nn mirt- « • . . __ x___•

Buvo Įnešimas, kad 116 kp. kaip pradės rėkti visokiais

suvažiavimui, bet po nuo
dugnaus apsvarstymo liko 
atmesta, motyvuojant, kad I p^Jinkas ' r_
pirmiau reikia sustiprėti fi-, reiškja kad veikiantis komi- 
nansiniai. r”—--- • - ---■ •
tei tapo nutarta surengti de-'^^^ pavojaus.

Tnn, HW„{ iSvinVta, §.g pajmta ant ap

kalbėjimo. Bolševikai nuro
do. kad Draugijų Sąryšis

komitetas neturi tiesos, 
Kliubą ištraukt? iš Sąryšio.! 

i Jodeikis pa-1 
•__ x _ 1____ • I

Kuopos darbuo-; £etas gay persergėti Kliubą1

batus. Tam tikslui išrinkta 
komisija iš trijų narių.

♦ ♦ ♦

Balandžio 3 d. čia tapo 
areštuoti aštuoni vyrai, ku
rie buvo pasivadinę "Bro- 
therhood Society" ir viliojo 
iš bedarbių pinigus, žadėda-

yra labai gera organizacija, 
per ją galima atlikti labai

atstovą, su prakalba i Mon- 
tello, tai pirm prakalbų ke
lioms dienoms atsilankė 
Pruseika ir, "sudrutinęs” 
savo "frontus,” Įsakė, kaip 
su Bieliniu kovoti. "Fron
tai” reikalavo, kad ir Pru
seika butų su jais, bet Pru
seika nesutiko būti, vienok 
davė užtikrinimą, kad jis at
siųs Bimbą, ir tas buvo pa
daryta. Pilietį Bielini išpaš- 
kudino taip, kaip komunistų 
vyskupas Pruseika Įsakė. 
Už prakalbą Bieliniu i neuž
mokėjo, aukas rinko Brook
lyno "kalinių” fondan. Tai 
viena komunistų šunybė.

Toliau?, Sąryšio vardu pa
rengė vakarą ir užkvietė 
"Keleivio” redaktorių d. Mi-' 
c-helsoną už kalbėtoją, ne
pranešdami, kad jis turės 
su kuo nors debatuoti. Po 
d. Michedsono rimtos kalbos, 
komunistai ištraukė Petri- 
kienę iš užslėpto kampo, kad 
išpaškudytų ne savo plauko 
darbuotojus. Tai antra ko
munistų žulikystė.

Sąryšio vardu surengė pa
minėjimą 6 metų Lietuvos 
nepriklausomybės. Komu
nistas Pruseika buvo tuom 
pralegentu ir rinko i savo 
fondą aukas, bet išlaidas tu
rėjo apdengti iš Sąryšio iž
do. Tai trečia komunistų 
žulikystė.

Toiiaus, Sąryšio vardu ko

munistai aptaksavo draugi
jų narius mokėt po penkis : 
centus nuo nario i Sąryšio 
iždą, iš ko matyt niekas ne
pasinaudos, kaip tik komu
nistai.

Tai yra faktai, kad Sąry
šis netarnauja visuomenei, 
bet vien komunistams. Te
gul komunistai jieško sau 
asilų, iš kurių jie galėtų pa
sinaudoti.

Po šito apkalbėjimo Lietu- <

daug naudingų darbų ir t.t. 
Už valdybos pareiškimą 

taipgi kalba keliatas narių .

..................... ■

kuopos susirinkimas. Prisi-
i 3 

padavė aplikacijas. Nutar
ta, kad Į sekantį susirinki
mą, kuris Įvyks 21 d. balan
džio, ik> numeriu 526 Whi- 
tesboro St., butų visi nariai 
pakviesti atvirutėmis. Taip
gi Įnešta, kad po mėnesinių 
mitingų butų paskaitos ar 

prelekci jos. N arys.

jų giminiavimosi galės išei
ti. I..........................
i mnistų lyderių, tai tie at- 
>akydavo; girdi, reikia su 
vyčiais tik tavoršeiaut, o jie 
t-ioj taps komunistais. Aš 
;iems pastebėdavau, kad 

1 oi vyčiai taps komunistais, 
'ai komunistai patįs nuke- 
1 aus pas vyčius ir išdils kaip 
! amparas. Ir dabar mano 
:odis .jau pildosi. Pirmuti

nė pradėjo M. Mikalavičie- 
rės—Krasnickienės duktė: 
ji su italu apsivedė ir bažny
čioj šliubą ėmė. Bet pagyve

ns kelias dienas, italą pa
metė. Turbut negardus "ma
karonas” buvo. Antras iš 
eilės, tai Adolfas Kontautas, 
įžymus komunistų lyderis, 
atliko išpažinti, užmokėjo 

ir už tai kunigas ji pasi- 
klupdęs pas altorių, surišo 
amžinu šventos moterystės 
vyšiu. Fotam sekė kaleina 
Juozo Zalenėko ir Petro 
Blėkiaus. Jiedu taipgi po 
vytę vedė ir kunigas Valan
tiems. ai.iem šliubus davė. 
9 dabar, tie buvę komunistų 
vderiai ir lasvamaniai, yra 
karščiausi katalikai. Ypač 

J. Zalenėkas, tai kiekvieną 
įedėldienio rytą didelę mal-

Kartais užklausdavau ko- rašė 3 nauji nariai ir kiti

užsiėmę
“ikalais—jie ga- 

stiprią organiza
ciją ir pašalpos skyrius, iš 

a butų sušelpti ne- 
tokio darbo, |laimėn patekusias šeimynas, 

arba priversti darbdavius, 
enai išmesta ant gatvių, kad duotų visiems vienodai 

dirbti: mažai darbo—tai 
kad visi mažai dirbtų, o ne 
taip kaip dabar kad yra: vie
ni dirba pilną laiką, o kiti 
nei kiek. Žinoma, vieni lie
tuviai negali to padaryti. 
l)et reikia suprasti, kad ir 
kitos tautos vienos negali 
nieko padaryti be lietuvių ii 
kitu darbininkų. Geriausia 
—visų tautų vienybė, tai 
yra, socializmas! Kolei dar
bininkai nenorės to supras
ti ir pripažinti, tolei ir bus ]ų knygą po pažaste pasi- 
vargas ir saužudystės. Ka-1 spaudęs traukia i bažnytė- 
pitalistai iš to tik tyčiojasi, i? melstis. Dar už durų sto-

Maiunų Gizelis, j vedamas ant laiptų kepurę 

nusiima ir žegnojasi. O pir
miau?. kaip dar buvo komu
nistu, tai nešiodavo pilnus 
kišenius prisikimšęs "Lais
vės,” "Vilnies,” "Darbininkių 
oalso” ir "Rankpelnio." Da
bar jau tų vieton nešioja ir 
olatina "Darbininką” 
"Draugą,”

i vietos kapitalistai yra pasi- 
yžę bausti savo vergus. 
Kaip tik sumano sumažin- 
i darbą, tuoj sustabdo ke- 
iatą skyrių arba, kaip vio
lai vadina, "sekšinų,” ir at- 
'eidžia darbininkus ant ne- 
įpribuoto laiko. Likusiems 
i uodą darbo užtektinai, ar
ia da ir viršlaiki duoda dirb- 
:i. Už kiek laiko ir vėl su- 
■tabdo keliatą "sekšinų." 
Tokiu budu vieni dirba pil
iai, o kiti vaikščioja gatvė
mis. Įvairus patriotai ir ku- 
n’gai visuomet ragina skur
džius nesnausti, bet platin
us kiek tik galima, kad neiš
nyktų tauta ir tikyba. Bet 
kuomet toksai "tautos pla
tintojas" lieka išmestas iš 
dirbtuvės, tada jo niekas ne
mato, ir kuomet jo šeimynai 
gresia navojus, neateina jam 
i pagalba nei tauta, nei baž
nyčia. šeimynos penėtojas 
negalėdamas pakęsti bėdos, 
tankiai nutaria užbaigti gy
venimą (nusižudyti), čia 
buvo jau keliatas tokių atsi
tikimų. Tarp lietuvių to dar 
negirdėti, nes lietuviai yra 
taupesni žmonės.

Likusieji dirbtuvėj darbi
ninkai, kaip minėjau, dirba 
pilnai, turėdami mažas šei
mynas, krauna pinigus, per
ka automobilius ir kitus pa
silinksminimo daiktus.. To
kiu budu apie darbininkų 
vienybę nėra nei kalbos,________ ______ __ _ _
kuomet vienas netekęs dar- davo vyčius kain tik "drau- 
bo, su šeimyna, priverstas 
skirtis su pasauliu, o jo

WATERBURY, CONN. 
Iš laisvųjų "progreso."
Penki metai tam atgal 

Waterburio lietuvių tarpe 
progresyvis elementas buvo 
gana stiprus. Vadovauja
mą rolę tada lošė Lietuvių 
Socialistų Sąjungos 34 kp.. 
kuri buvo skaitlinga nariais. 
Tais laikais kuopa turėjo di
deli ir gerai išlavintą chorą 
kuri vedė drg. Prusalaitis. 
Bet 1919 metais, užėjus skal-j 
dymo ir griovimo epidemi
jai. viskas subirėjo. Komu
nistai suskaldė LSS. 34 kuo
pą, sugriovė chorą ir kartu 
visą progresyvi judėjimą 
nuslopino. I

Tą viską atlikę, komunis
tai pradėjo gerintis prie vy-j

I
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BOSTONE Ml SI PREMI
JŲ KRAUTUVĖ RANDASI 

PO NUMERIU:
89 I-'riend St.. arti 
liaymarket Sųuare

Kitos Musu Krautuvės: 
FALL R1VER. MASS. 
14—•■rd Street 
arti Bedford St.

BRIDGEPORT. CONN.
105 Congress Street 
arti Main St.

NEU IIAVEN. CONN. 
105. Temple Street 
arti Crown St.

Providence. R. I.
49 Ahorn Street 
arti Basliingtnn St.

"Taiipykit

Kondensuoto Pieno Indas 
DYKAI nž 80 Leibeliu DYKAI

STANDARD IR CHALLENGE PIENUt/
Jei vartojate musų rusių Kondensuotą Fier.ą. tai 
tikrai jums reikalingas indas JĮ laikyti. Indas 
Kondensuotam Pienui, kurį matote ant paveiks
lo. padarytas iš atvežto porcelano ii- išrašytas 
gėlėmis. Ji galima vartoti laikymui ir kitų pa
našių dalykų. Rasi ji labai paranką ir naudingą. 
Jį Rali gauti musu Premijų Krautuvėse., Ne- 
siunčianie jo paštu. Pradėk šiandien taupyti 
leibelius nuo musų Mėsinių.

SPECIALIS PASIŪLYTAS
Jei išrašysi šio apgarsinimo kuponą ir nuneši jį į arčiausią 
dovanu krautuvę, žemiau nurodytais antrašais, arba pri
siusi mums, tai gausi Paveiksluotą Dovaną Katalogą ir 
ypatingą dovanų kort^ kuri skaitysis už 10 leibeliu. Bus 
priimama tik viena tokia korta nuo vieno pirkėjo dividan- 
čio 40 ar daugiau leibeliu. Eile musų Dovanų Krautuvė 
apmokės šitą kortą nu biie kitais kabeliais nuo šitų blė
simų.. Jei Tamstą mieste nėra krautuvės apmokėjimui ši
tą leibeliu ir Ypatingos Dovanų kortos, tai prisiųsk jas 
mums, kartu su numeriu dovanos iš Paveiksluoto Dovanų 
Katalogo, ir mes ją prisiusime Jums be iškaačių.

I.eihelius dėl Brangią Dovanų”
z

KUPONAS 
Borden's Premium Co.. Ine. 
44 Iludson Street. N.-Y. C. 

Data: April 16. 1924 
šis kuponas turi būti perkeistas į 15 

dienu nuo virš paduotos datos 
ant Specialus Dmanų Kortos.

VARDAS ............................................ (j

ADRESAS •..................................  (Lith

BALTIMORE, MD, 
Nutarė remti Lietuvos 

socialdemokratus.
L.S.S. 14-ta kuopa laikė 

savo mėnesini susirinkimą 
ir, apkalbėjus dienos klausi
mus, draugai pakėlė klausi
mą kaslink sutvėrimo Liet. 
Soc. Dem. P-jos rėmimo 
fondo. Draugai visi išsireiš
kė už reikalingumą šelpti 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partiją, todėl kad tik ji vie
na atstovauja darbininkų

Įklesą Lietuvoje ir su pasiry

žimu kovoja prieš klerikalu 
nedoras užgaidas pavergti 
darbininkus. Musų kuopos 
draugai, turėdami omeny 
visus Socialdemokratų Par
tijos uždavinius, jų darbuo
tę ir pasišventimą, mielu no
ru sutiko apsidėti save mo- 
kestimis ir sutvėrė minėtą 
fondą. Į fondo valdybą iš
rinkta sekantis draugai: 
d-gė T. Matuliauskienė, 
pirm.; S. Butkus, sekr.; K. 
Liutkus, ižd. Kad padidinus 
fondą, .draugai pasižadėjo, 
kur tik bus galima, rinkti 
aukų ir kitais galimais bu
dais didinti jo iždą.

Nors po komunistiškai in- 
________ i musų kuopa liko 
gana neskaitlinga, bet vie
nas dalykas kas reikia pažy
mėti, tai tas, kad mes nors 
neskaitlingi, bet socialistiš- 
koj idėjoj esame visi tvirti, 
ir jokie "chamo-izmai" mus 
negalėjo ir negalės suklai
dinti. L.S.S. 14-ta kuopa gy
vuoja ir siekia platesnio vei
kimo tarp Baltimorės lietu

vių.______________________ Kazys.

11 ‘fluenzai

Vargdienis.

PORTSMOUTH, N: H. 
Lietuviu apsnūdimas.

Pora metų atgal vietinė 
lašalpinė Vytauto draugija 
'•engdavo balius ir vasaros 
’aike piknikus, o dabar nie
ko neveikia, nors tie patįs 
žmonės prie jos priklauso, 
'i-icžastis tame, kad musų 
broliai paliko perdaug dide- 
'i saumyliai ir pamėgo skys- 

čių/su vytėmis romansuoti. | imėli. Kur yra išsigert 
Būdavo, kitaip ir nevadin-Į įkystimėlio, tai ten susiren

ka visi, nepaisant pažiūrų, 

gai vyčiai." Ir aš tada nega- bet jeigu kas sumano pa- 
lėdavau suprasti, kas iš to engti kokią blaivą pramo

gą ar prakalbas, tai pritari
mo nėra. Laikraščius irgi 
mažai kas skaito, todėl susi- 

I pratimas ir apšvieta ant že
mo laipsnio stovi. Jeigu kas .. . ..
parašo korespondenciją i I“1""? 

laikraščius apie vietos lietu
vių apsnūdimą, tik tuomet 
;isi sujunda j ieškoti. kores
pondento, kuris išdrįso taip 
padaryti ir spėliodami labai 
tankiai užsipuola ant nekal

tų ypatų.
Musų miestelio apielinkej 

smarkiai pradėjo veikti Ku- 
Klux-Klanas, kurio Įsigalėji
mas reiškia pavojų atei
viams. Nepaisant to, neku- 
:ie lietuviai yra gana prie
lankus kliuksams. Broliai, 
nekaškite patįs sau duobės! 

Esperanto.

IIUDSON, MASS. 
Lietuviai patriotai neprita

ria lietuvių mokyklai.
Tarpe kitų progresyvių 

organizacijų čia gyvuoja 
Jaunimo Ratelis, kuris pui
kiai darbuojasi visuomenės 
labui, rengdamas teatrus, 
koncertus, vakarėlius ir t.t. 
Per Jaunimo Ratelio pasi
darbavimą tapo atidaryta

• •

lė, kuriai Ratelis suteikė dy
kai savo kambarius dti kar
tu savaitėj. Kitos progręsy- 
vės vietos organizacijos Ir
gi prisidėjo prie palaikymo 
minėtos mokyklėlės. Prie 
šio prakilnaus darbo buvo 
kviečiami ir katalikai su 
sandariečiais, bet kaip vie
ni, taip ir kiti atsisakė. Jie 
tik moka deklamuoti apie 
tautos reikalus, bet prie tik
ro darbo, kuris kelia lietu
vių tautą iš miego, prisidėt 

jie nenori. Visų Draugas.

UTICA, N. Y. 
Margumynai.

Darbai čia eina neblogiau
sia, darbą gali gauti kiek- 
; /ienas, kas tik nori dirbti. 
Vienok pragyvenimas bran
dus. Už šešių kambarių 
-tūbą ant mėnesio reikia 
mokėti rendos tarpe 55 ir 60 

dolerių.
Vasario 23 d. čia buvo lo

damas teatras, kuri rengė 
kaip ir slaptai, nes mažai 
kas iš vietinių žinojo. Vedė
jas teatro buvo iš Roches- 
ter. N. Y. Sandaros kuopos 
pirmininkas. J teatrą buvo 
atėjęs ir Uticos atbulinis, 
kuriam Rochesterio sanda
riems laižė rankoves.

Kovo 14 d. čia kalbėjo 
Lietuvos universiteto stu
dentai. Aukų jiedu surinko 

20 dolerių.
Kovo 16 d. buvo S.L.A. 179

DETROIT. MICH. 
Biaurus kerštas.

Tūlas laikas atgal Į Det
roitą atvažiavo iš Lietuvos 
viena mergina. Kadangi 
Lietuvos kvota jau buvo iš
sibaigus ir jos Į Ameriką ne
įsileido, tai ji važiavo i Ka
nadą ir iš ten slaptai perėjo 
Į Suvienytas Valstijas ir 
pribuvo i Detroitą pas sese
rį.

Minėta mergina labai puo
lė Į aki tūlam vyčiui ir jis 
ėmė ją kalbint ženytis. Ka
dangi mergina atsisakė te
kėti už jo, tai jis, keršto ap- 
mtas, Įskundė ją valdžiai, 
<ad ji netiesotai atkeliavo i 
Suv. Valstijas. Ir valdžia tą 
nelaimingą merginą depor
tavo atgal Į Kanadą.

Žmonės to kerštinčiaus 
darbu labai pasibiaurėjo.

šliuptarnė.
(KorMpondencijii tųs* ant į puslj



■ .........................................

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Galva
(Feljetonėlis.)

—Alou, Maike! Kas girdėt 
ant svieto? Žmonės kalba, 
kad bus nauja vaina. Sako, 
džermanas su ruskiu eis ant 
prancūzo. Ar tai teisybė?

—Da gali miegot ramiai, 
tėve. Kol kas da nesimato 
jokio karo pavojaus. Vokie
čiai yra visai nuginkluoti, 
jų karo laivynas sunaikin
tas, fabrikai ir kasyklos 
francuzų užimtos, taigi kad 
ir norėtų, jie dabar negali 
apie karą svajoti.

—O butų gerai, vaike, 
kad da pasimuštų.

—Kodėl gerai?
—Ogi valuk to, Maike, 

kad per vainą žmonės grei
čiau patenka į dangaus ka
ralystę.

—Ar jau tau nusibodo 
ant žemės gyventi, tėve, kad 
užsimanei i dangaus kara
lystę keliauti?

—Tu, vaike, juokų iš ma
nęs nedaryk. Tu turėtum 
pasiskaityt švento rašto, tai 
žinotum, kaip yra.

—O kas tai per raštas?
—Tai yra šventi žodžiai. 

Maike.
—Kodėl jie šventi?
—Todėl, kad pats Dievas 

savo pirštu juos parašė.
—Gerai, o ką tie žodžiai 

sako?
—Jie sako, vaike, kad Ni

kodemas atėjo pas Viešpati 
Jėzų Kristų nakties laiku, 
norėdamas sužinoti kur yra 
dangaus karalystė. O Kris
tus jam tarė, kad žmogus 
turi iš naujo užgimti, idant 
regėti dangaus karalystę. 
Nikodemas sudrebėjo, ba 
nežinojo, ką tai reiškia. Ta
da Kristus jam tarė šitaip: 
"Kaip Maižiešius pūsčioję 
žalti aukštai pakėlė, taip ir 
žmogaus sūnūs turi būt pa
keltas.'’

—Ar tai tu sakai, tėve, 
kad šitie žodžiai yra šventi?

—Jes, vaike.
—O ką jie reiškia?
—Matai, vaike, ir tu jų 

nesupranti. Tas parodo, 
kad dvasia šventa nešviečia 
tavo protui.

—Tėve, šitą pasaką apie 
dvasią šventą gali palikti 
davatkoms, o su manim kal
bėk rimtai, nes tuštybių aš 
nemėgstu.

—Gerai, vaike, tai ką tu 
nori, kad aš tau papasako
čiau?

—Aš klausiu, ką reiškia 
tie neva šventi tavo žodžiai, 
tėve. Taigi aš ir noriu, kad! 
į tą klausimą duotum man 
aiškų atsakymą.

—Tie žodžiai, Maike, reiš
kia, kad norint pasiekti Ab
raomo karalystę, reikia iš- 
naujo užgimti.

—Bet ką reiškia 'išnaujo 
užgimti” ?

—To tai aš nežinau, vai
ke.

—Tai reiškia, kad ir tavo 
protas, tėve, nėra dvasios 
šventos apšviestas.

—Aš, vaike, žinojau, man 
kunigas aiškino, ale aš už
miršau.

—O ką kunigas apie to
kius dalykus gali žinoti? 
Juk jis Į bobutes prie gimi
mų neina. Apie moteris 
jam ir pamislyt nevalia. Tai 
ką jis gali žinoti apie gimi
mą, ir prie to da nepapras
tą gimimą, bet gimimą iš 
naujo? Pasakyk, tėve, ar tu 
esi girdėjęs, kad žmonės 
gimtų kur nors iš naujo?

—Maike, tu manęs neka- 
mantinėk, ba tai ne mano 
išmislas, o švento rašto žo
džiai.

—Bet aš nesuprantu, tė
ve, kam tu tokią nesąmonę 
vadini "šventraščiu”?

—Tai kaip tu, Maike, ji 
pavadintum ?

—Aš pavadinčiau jį sta
čiai kvailaraščiu.

—Kibą tu pasiutai, Mai
ke! Kaip tu gali Dievo žodi 
kvailybe vadinti?

—O kaip tu žinai, tėve, 
kad tai yra Dievo žodis? 
Kur tu girdėjai Dievą kal
bant?

—Maike, žegnokis, ba 
velnias tavo lupomis kalba!' 
Žegnokis, vaike, žegnokis, o i 
aš bėgu parnešti iš kleboni-Į 
jos krapylą ir šventinto van
dens.

Galva susideda iš daugelio 
dalių, kurios turi nemaža 
vertės tam. kas tą galvą ne- 

’šioja, kaip lygiai ir tam. kas. 
kaip žmonės sako, "iš galvos 
išėjęs."

Pas vienus žmones galva 
yra užtupdyta ant galo 
sprando, o pas kitus visai 
kur kitur. Pavyzdžiui, ka
talikų galva lupi Ryme, bol
ševikų mirksta i spiritą 
įmerkta Maskvoje, ir t.t. 
Tečiaus mes šiame straips
nyje kalbėsime tik apie tas 
galvas, ką žmonės ant pe
čių nešioja.

šiandien viešpatauja nuo
monė, kad galva yra apskri
ta, kaip bomba. Bet tokia 
nuomonė nevisai teisinga. 
Nes jei gerai prisižiūrėsime, 
tai pasirodys, kad galvų yra 
visokio pavidalo: viena išro
do kaip puodynė, kita kaip 
kopūstas, trečia kaip arbū
zas ir t.t.

Kaip nevienodas galvos 
'paviršius, taip nevienodas ir 
jos vidurys. Jus jau girdė
jot, kad yra žmonių su viso
kiomis galvomis: "avingal- 

;vių.” "vištagalvių." "šungal
vių,” "karštagalvių," "vėja- 
galvių" ir visai "tuščiagal
vių.”

Kas kokią galvą nešioja, 
toki ir palinkimą turi. Pa
vyzdžiui, avingalviai labai- 
mėgsta, kada jiems kas kai
lį kerpa, o ypatingai kada 
kirpikas būna Dievo tarnas. 
Kirpikų būna visokių: su il
gais skvernais ir su trum
pais. Trumpaskverniai dau
giausia darbavosi karui pa
sibaigus, kuomet jie rinko 
drabužius, dešras, lašinius 
ir kitokius daiktus neva iš- 
badėjusiems Lietuvos var
guoliams. o paskui tuos daik
tus išpardavė, prisistatė sau 
bankų ir kitokių mūrų. Gi 
visi avingalviai gavo špygą.

Po karui buvo labai daug 
privisę ir "karštagalvių.” 
Tie žmonės norėjo visą svie
tą paversti į raudonąjį rojų 
sulyg Maskvos recepto.

"Šungalviai" taipgi pasi
žymėjo daugiausia karo me
tu. Jie parodė nesuvaldo
mą palinkimą būti valdžios 
šuneliais ir loti ant lietuviš
kų laikraščių ir visuomenės 
darbuotojų.

Prie "vėjagalvių” galima 
priskaityti visus sportus, 
kurie vaikosi paskui sveti
mas pačias. Tokių visuomet 
buvo ir bus.

I

i

O "tuščiagalviai” tai visi 
tie. kurie nešioja galvas ant 
pečių vien tik tam, kad vė
jas lapų į pilvą nepripūstų.

Bet su tuo galvos defini
cija da nepasibaigia. Gera 
galva susideda iš keturių 
dalių: iš priešakio yra "kak
ta arba ta galvos dalis, ku
ria davatkos grindis bažny
čioje bado ir į kurią musų 
tautiečiai tankiai ..daužo 
stiklus ir butelius; užpakali
ne galvos dalis vadinasi pa
kaušiu. kuris yra labai rei
kalingas žmogui bėdoje, nes 
be jo tuomet nebūtų ktu* pa
sikasyti. arba reikėtų kasy
tis kur kitur. Iš abiejų gal
vas pusių yra atsikišusios 
ausys, kurios yra reikalin
gos tam. kad kepurė neuž- 
lįstu ant akių.

Galva turi da ir pridėčkų 
visokių. Tuoj po kakta ran
dame porą akių. Tai yra to
kios skylės, per kurias žmo
gus gali daug ką matyti ir 
daug ko nematyti. Pavyz
džiui. Gabrys per jas pirmu
tinis pamatė Urachą kaipo 
geriausi vyrą į Lietuvos ka
ralius: tuo tarpu Aukščiau- 

s Krikščioniškos Lietuvos 
Tribunolas žiuri ir jokiu bu
du negali Įžiūrėti kunigo Pu
rickio, pirmutinio Lietuvos 
šmugelninko., Taigi akįs 
yra labai keisti organai: 
vieni daiktai per jas matosi 
labai gerai, kitų gi nepama
tysi visai. Kitas pridėčkas 
prie galvos yra nosis. Kitą
syk nosis buvo reikalinga 
tik tam. kad sužinojus, už 
katro kampo daugiau smir
da. šiandien ji tarnauja 
daugeliui tikslų. Moterims 
reikalinga tam, kad turėtų 
ant ko kreidos užtepti. Ame
rikos policmanams nosis rei
kalinga kaipo rodyklė, nes 

Į parodo, kiek katras jų mun- 
šaino yra išgėręs. Lietuvos 
valdininkai nešioja nosis 
dėlto, kad galėtų jas riesti 
aukštyn, kuomet kunigaį ki
ša savo nosį į politiką. Kun. 
Purickis Įkišo savo nosį į 
sachariną, o francuzų pa
triotas Poincare savo nosį 
Įkišo i vokiečių Rūrą.

Tuojaus (K) nosia yra sky
lė. kuri vadinasi burna. Toj 
skylėj yra liežuvis, tai yra 
toks daiktas, kuris labai 
sunku suvaldyti. Liežuvių 
irgi yra visokių: pas bobas 
liežuvis būna labai ilgas, pas 
klerikalus nešvarus, pas bol- 

jševikus labai palaidas ir t.t. 
Liežuvis yra blogiausis gal-b 
vos pridėčkas ir tankiai pri
daro jai labai daug nesma
gumų. Galvočius.

i

i

iI
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EKONOMINIAI BRUOŽAI.
Paraič A. Bach. Versto i« tusų kaltes.

VARGAS.
Pilys sugriuvę,
Gėlės nuvytę, 
Tekančios saulės
Vis nematyti.
Aukso svajones
Nunešė vėjas.
Vien tik kankina
Vargas užėjęs.
O jus svajonės,
Kitkart svajotos,
Dabar išnykot,
Ar pašarvotos!
Tyli pakalnė
Gėlėms mirgėjus,
Gruodu apšalo,
Liūdi, bodėjas.
Gedulą švenčia
Liepos belapės;
Ošia berželiai,
Niukso ten kapas.
Vasaros rytą,
Kur tas kapelis,
Verkia rožytės
Ir bijūnėlis...
Kapas tai brolis
Vargšo žmogelio.
Kursai sukniubo
Vidury kelio. Į
Liepos ir rožės, 
žemė šaltoji
Glaudžia vargdienį, 
Žuvus bėdoje. 1

J. Petrulio.
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Ar Nori Kad Jūsų Šeimyna Butų 
Linksma Ateinantį Pavasarį? 

Jeigu jūs esate viena iš tų kelių šeimynų, kuries dar 
neturi automobiliaus tai nūra nei mažiatuies abejones, 
kad jūs bandysite šį pavakarį įsigyti.
Žema kaina ir moderniški automobiliai kaip Ck37- 
rolet yra galima įsigyti ir šeimynai su nedidelioznis į- 
plaukomis. Miliūnai kitų šeimynų gali paliudyti jums, 
kad geriausia yra turėti Chevrolet.’ Apie visokias gam
tos grožybes ir kitus gyveninio patogumus prisieina tik
tai pasiskaityti ir pasižiūrėti paveiksluose pakol jus ga
lite linosai dasigauti prie jų.
Bet pavyzdžiui jeigu jūs jau galutinai esate nutarę j- 
sigyti Chevrolet šį pavasarį. Tai tas dar nereiškia, kad 
jūs tikrai įsigysite. Kiekvienas surištas su automobiliu 
bizniu gali pasakyti jums, jogei tūkstančiai šeimynų ia- 
tikrųjų negalės įsigyti automobiiiaus šį pavasarį*. Tas 
atsikartoja kiekvieną pavasarį. Yra tiktai du budai, su 
kuriu pagelba gali užsitikrinti kad gausi CheTTolet šį 
pavasarį kada kvietkos pradės žydėti ir pavasario gam
ta traukti trauks jumis į laukus, tai yra tie: pirki'.g da
bar, arba užsisakykite dabar.
Jeigu jūs negalite visų pinigų užsimokėti dabar tai bile 
Chevrolet pardavėjas padarys su jumis tokią sutartį, ko
kia jums tinkamiaasia. Jūs net nusistebėsite ant koki* 
lengvu sulygu galima gauti Chevrolet ir naudoti jį pa
kol moki.
Isatėroykite šitą mūsų pranešimą ir mes sakome tą tik
tai dėlto, kad išvengus nesmagumu so pristatymu jums 
automobiliaus šį pavasrį ir kad jums nereikėtu laukti, 

.n.----- DABAR.
Kainos f. o. b. Flint, Michigan.

Superior Scdan

tai sžaisakykite Chevrolet DABAR, 
r ■

Superier RoadMer
aupcrtor Tourina

Udlitv Coapa
4-Pa««. Coupe

i
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72* _________________
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Chevrolet Motor Company, Detroit, Michigan 
Divition ef Qtneral lietcrt Carjaratioa

buperior Srd,n . . . >79#
Sūnėne, r 395
^ut*r>or L.ght Deliverr . . 495
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(Tąsa) 
Darbininkų varžytinės.

Pažvelgę į darbo jiegos vertę kreipsimės 
į jos rinkos kainą. Mes matėme, kiek reika
linga darbininkui. Pažiūrėsim dabar, kiek 
jis ištikrujų gauna už savo darbo jiegų.

Mes jau žinome iš 4-jo skyriaus, jog rin
kos kaina čia pakyla, čia vėl nukrinta. Pa
didėjus reikalavimui ištinka pirkėjų kon
kurencija ir prekių kainos kyla; padidėjus 
pasiubtnui. ištinka pardavėjai konkurenci
ja. ir prekių kainos žemyn krinta. Apskri
tai konkurencija stengiasi laikyti prekių 
kainas lygias tikrai prekių vertei. Visa tai 
liečia ir darbo jiegą, kaip ir visas kitas pre
kes. Jeigu darbininkų reikalavimas esti di
delis (pav. įsisteigia 'daug naujų fabrikų), 
lai eina pirkėjų (kapitalistų) tarpe konku
rencija, ir darbo užmokesnis pakyla aukš
čiau būtinosios darbo jiegos vertės. Jau 
mes žinome, jog padidėjus kokių nors pre
kių reikalavimui, greitu laiku didėja ir tų 
prekių gaminimas bei jos pasiūlymas, ka
da yra jos didelis reikalavimas? štai kaip.

Pakilus darbo užmokesniui aukščiau bū
tinosios vertės, t. y. aukščiau to, kiek būti
nai reikalinga darbininko pragyvenimui, 
pagerėja darbininkų būvis. Būvio pagerė
jimas reiškiasi tuo, kad darbininkai prade
da geriau maitintis, įsitaiso geresnius dra
bužius, apsigyvena geresniuose butuose ir 
t.t. Dėl tos priežasties vargas, ligos ir 
ankstyboji mirtis tie nuolatiniai darbinin
kų palydovai, mažiau teranda sau aukų, pa
gerėjus būviui, mažiau darbininkų eina be 
laiko i kapus, nekaip pirmiau. Liekasi gy
vi tie darbininkai, kurie blogesnėms sąly
goms esant, butų skyrėsi su šituo pasauliu. 
Ir šitie darbininkai visų pirma didina darbo 
jiegos pasiūlymą. Be to, geriau gyvendami, 
darbininkai dažniau veda ir gema daugiau 
vaikų, nekaip pirmiau. Vaikai, priaukliai, 
gyvendami ir augdami geresnėse, sveikes
nėse sąlygose, mažiau teserga ir mažiau 
miršta, nekaip blogose sąlygose, tokiose, 
kaip kad dabar Rusijoj, kur iš 4 vaikų vos 
vienas teužauga. Taigi, žodžiu, mažinasi 
suaugusių ir vaikų mirtingumas, o tatai 
vis tiek, ką didėja gyventojų skaičius.

Tiesioginiai ir netiesioginiai gyventojų . 
skaičiui didėjant, didėja darbo jiegos gami
nimas ir jos siūlymas, šitai gi iššaukia par
davėjų (darbininkų) konkurenciją, ir dar
bo jiegos vertė turi kristi. Jeigu darbo jie
gos kaina nukrinta žemiau tikrosios ver
tės, tai turi jos pasiūlymas sumažėti, kaip 
tatai atsitinka su kitomis prekėmis. Bet 
kaip gi sumažinti darbo jiegos gaminimą 
bei jos pasiūlymą? Darbo jiega gaminasi 
pačiuose darbininkuose. Reiškia, kad su
mažėtų jos gaminimas, reikia išnaikinti at
liekamus, nereikalingus darbininkus!!!

Taip ištikrujų gyvenime ir atsitinka.. Ka
da darbo užmokesnis nukrinta žemiau būti
nosios vertės (žemiau to, kiek būtinai rei
kalinga darbininkui su šeimyna pragyven
ti ) Įsiviešpatauja badas, paskui jį seka tik
roji jo padėjėja mirtis. Sumažėjus darbo 
užmokesniui, darbininkai negali patenkin
ti paprasčiausių savo reikmenų: minta 
pusbadžiu, gyvena tamsiuose ir drėgnuose 
urvuose bei landynėse, vaikščioja pusnuo
giai, silpnesnieji neilgai beištveria. Badas, 
skurdas siunčia mirtį, o toji išsijuosus ski
na darbininkus. Be to, taip darbininkams 
vargstant, mažinasi jų vedybų skaičius, 
mažiau vaikų gema.

Geležinis darbo įstatymas.
Taigi padidėjus darbo užmokesniui gy

ventojų skaičius dauginasi, tiesioginiai— 
daugiau vedybų ir daugiau vaikų gema, ir 
netiesioginiai—ilgėja darbininkų gyveni
mas. Priešingai, kada sumažėja darbo už
mokesnis, mažėja ir gyventojų skaičius— 
tiesioginiai tuo budu, kad rečiau atsitinka 
vedimų ir mažiau vaikų gema, ir netiesio
giniai—kadangi dėl blogų gyvenimo sąly
gų didinasi darbininkų mirtingumas. To
kiu budu pasiekiamas darbo jiegų gamini
mo sumažinimas (darbininkų lavonai juk 
josios negimdo!) ir jos pasiūlymas. O su
mažėjus pasiūlymui. vėl eina tarp kapi
talistų konkurencija ir darbo užmokesnis 
kyla. Taigi matome, jog darbininkams, jei
gu tiktai neatsirado naujų įmonių, darbo 
užmokesnio padidėjimas kainuoja daug gy
vasčių dauk alkio ir kitokių kančių

i

Taip nežmoniškai darbo klasė suspausta, 
suvaržyta tik dėl to, kad darbo jiega, o 
kartu su ja ir darbininko asmuo preke pa
versti.

Kaip prekių rinkos kainas konkurencija 
artina prie tikrosios vertės, taip ir darbo 
užmokesnį konkurencija stengiasi priartin
ti prie būtinosios darbo jiegos vertės. Jeigu 
laikinai padidėjusio reikalavimo dėka dar
bo užmokesnis laikinai kiek nors pakyla, 
tai badas ir mirtis tuojau žiauriai nubau
džia darbininkus už tai, kad jie kurį laiką 
kiek geriau pagy veno.

Šitą žiaurų darbininkų suspaudimą vo
kiečių socialistas Lasalis pasiūlė net pava
dinti geležiniu darbo užmokesnio įstatymu, 
kuris turi tokią baisią galę tiktai dėl to, 
kad darbininkai neturi gaminimo įrankių 
ir priversti parduoti savo jiegas tiems, ku
rie užgrobė tuos įrankius. Darbininkas tu
ri pardavinėti savo jiegas, kaip prekes. 
Deliai to tarp jų turi eiti konkurencija, ly
giai taip pat, kaip tarpe kitų prekių parda
vėjų. Žodžiu, geležinis darbo užmokesnio 
įstatymas ir baisusis bado viešpatavimas— 
tiesioginiai daartinės kapitalistinio ūkio 
tvarkos daviniai.

Tačiaus mes matome, kad šitas geležinis 
įstatymas tiktai dėl to ir tik tolei geležinis, 
kol darbininku tarpe viešpatauja konku
rencija. Žinoma, jei darbininkai ir toliau 
eis iškrikę, kas sau. jei ir toliau laikysis 
nuomonės "kiekvienas už save, o Dievas už 
visus,” tai jie neišvengiamai numušdinės 
patys sau užmokesnį iki žemiausio laipsnio. 
Ir neišsivaduo darbininkai iš šios katorgi
nio gyvenimo, kol nesupras, jog reikia vi
siems stipriai laikytis, jog reikia tvirtai 
visiems stovėti už vieną, o vienam už visus: 
reikia nesistumdvti, nesierzinti, nesivaržy- 
ti, nespausti vienas kitą, nepakišdinėti vie
nas kitam koją, bet visiems iš vieno bendro
mis jiegomis spausti bendrą priešą kapita
listą—savininką ir versti jį vis daugiau ir 
daugiau nusileisti darbininkams.

Tiktai tuomet iš pat šaknų išnyks kapi
talistinis ūkis, visiškai išnyks darbo žmo
nių konkurencija bei varžytinės dėl duonos 
kąsnio, reiškia, išnyks ir baisioji "geležinio 
įstatymo” šmėkla.

Bet ir dabar darbininkų padėtis ne be 
vilties. Profesinės sąjungos, streikai, viso
kį budai bendrai savo reikalus ginti, jei ir 
nepajiegia visiškai panaikinti darbininkų 
konkurenciją, tai vis tik ją žymiai silpnina. 
O kadangi silpnėja tarp darbininkų konku
rencija, tai ir darbo užmokesnis gali pakilt.

Taigi, nors tūli socialistai ir vadina dar
bo užmokesnio įstatymą "geležiniu,” tačiau 
dėl jo darbininkams nėra ko nusiminti. 
Puiku, tegul jis bus ir geležinis, bet drau
gingas darbininkų susitarimas toks stiprus, 
toks galingas, jog jis pajiegia ir geležinį 
sulaužyki. Nuolatine kova su kapitalistais 
darbininkai jau ir dabar trauko geležinius 
priespaudos ir bado retežius. Bet ateis lai
kas, ir darbininkai visiškai sutraukys vi
sokius retežius ir padarys galą kapitalis
tinei tvarkai.

Mes dabar panagrinėsime kapitalistinį 
ūkį visoj jo esmėj, pažiūrėsime, kokios įta
kos jis daro Į darbo klasę ir kokį vaidmenį 
jis vaidina žmonijos gyvenime.

(Toliau bus)

PASAKYKIM.
Pasakykim, kad mes mylim žemę, 
Kad jos sultis semsim visados, 
Kad mes laisvėn kelią, nors sutemę, 
Skinsim nesustoję niekados! 
Pasakykim, kad kovoti žengiam! 
Prie tiesos mes lekiam kaip arai, 
Neteisybei gilų kapą rengiam, 
Kad ją palaidojus amžinai. 
Jei ir laisvės žemė pašykštėtų,— 
Skurdo gėlės mum takus užklot, 
Ir tada krutinės nedrebėtų; 
Tvirti norai ugnimi liepsnot! 
Kietas vargas, skurdas mus patiko, 
Kai pasaulin žengėm mes gyventi! 
Vien laukimo mums viltis teliko, 
Kad rytojų turim mes nulemt. 
Pasakykim, kad mes mylim žemę, 
Kad jos sultis semsim visados, 
Kad mes laisvėn kelią, nors sutemę, 
Skinsim, nesustoję niekados!

Alfonsas Jakubėnus.
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KORESPONDENCIJOS.
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Protesto rezoliucija prieš 
Lietuvos valdžią.

Lietuvių Draugijų Sąry
šio metinėje konferencijoje, 
įvykusioje 27 d. sausio, 1924 
m.. Lietuvių Tautiško Namo 
Svetainėje, 668 Main St., ta
po priimta sekama rezoliu
cija :

Mes, delegatai, atstovau
janti šias draugijas: šv. Ro
ko. Vienybės, Liet. Piliečių 
Kliubą, A. D. P. Liet. Sekci
jos 51 kuopa, L. M. P. Sa-gosj 
22 kp.. A. L. D. L. D. 6 kp.,1

įkuriame ganėsi didelis bu
lius. Pamatęs bolševiko 
įraudusią nosį bulius prade-, 
jo prunkšti ir kojomis žemę!

1 kasti. Musų "imperatoriui"1 
buliaus smarkumas labai pa
tiko ir jis nutarė eiti į daržą 
su "draugu” bulium pasikal
bėti. Vienok bulius nesu
prato "imperatoriaus” kal
bos ir parsigriovęs jj pradė
jo kakta trinti jam pilvą, 
kad nes ”samodielka” prasi
mušė per burną.

Vėliaus "imperatorius” 
____________ _ ._7 patraukė buliaus savininką 

Birutės Draugystę, Lietuvių (teisman už "demičiu. 

Tautiškojo Namo Draugovę
Teis

mas įsakė buliaus savinin-• MMUVilVJV Ulių V V U, ------ ---

Lietuvių Teatrališką Rateli kui užmokėt "imperatoriui
"Viesulą,” kurios turi tris 
tūkstančius narių, pakėlėme 
klausimą ir apie Lietuvos 
l>olitinius kalinius, kuriuos 
valdžia laiko po kelis metus 
kalėjimuose be teismų. Vi
sapusiai apsvarsčius šitą 
klausimą ir remiantis visais 
dokumentais, ]

nors už kamparą.
Nuo to laiko K. ant tigk 

pagarsėjo, kad visos draugi
jos, prie kurių jis prigulėjo, 
išrinko jį savo prezidentu. 
Tokiu budu jis paliko Mon- 
tellos 
liaus

"diktatorium,” o ve 
ir "imperatorium.’IvlctUeliiią 11 1 cilllctl 11lo v l.rtle

dokumentais, pasiekusiais; Mekas negalėjo prieš jo 'Mi
šią šalį, vienbalsiai nutarė-jdenybę" nei žodžio tarti, 
me protestuoti prieš Lietu-] Katro nuomonė bei žodžiai 
vos valdžios žiaurų elgimąsi (Jam nepatikdavo, tą jis tuo- 
su politiniais kaliniais, nes jaus nubausdavo. Ir nebuvo 
juos ne tik laiko po kelis me-Įto 
tus be teismo, bet ir viso 
kiais budais kankina.

Mes griežtai reikalauja-j Vėliaus prieš
Irių” draugijose kilo ”revo- 
jliucija” ir jis tapo nuo sosto 
I nuverstas—prašalintas nuo 

į visų preizdenturų.
Pagalios bolševikų gudru

mu tapo sulipytas Draugijų 
Sąryšis, kurio prezidentu 
pastatytas ”ex-imperat<>- 
rius.” Čia jis vėl varo savo 
pramaištingą monleliečiams 
darbą.

Noriu priminti ir apie 
Vaitkaus su šv. Roko drau
gyste teismą, prie kurio pri
vedė irgi bolševikiškas "im
peratorius.” Nors draugys
tei tas "trubelis” jau lėšavo 
tūkstančius dolerių, bėt teis
mo galo dar nesimato. Kaip 
matosi, Vaitkaus bus laimė

ta.
Pasibaigus bylai "impera

toriaus” niekšystės nebus 
pamirštos. „Imperatorius” 
su visais savo šalininkais 
įpuls į tą pačią duobę, ku: ią 
jie kitiems iškasė.

Montelietis.

me. kad Lietuvos valdžia vi-H_ių" 

sus politinius prasikaltėlius, 
tuojaus jx) jų suareštavimo, 
teistų. Taipgi reikalaujame,į 
kad valdžia sustabdytų vi-Į 
sas inkvizicijas, Kurios iki 
šiol buvo atlikinėjamos—ka
liniai visokiais žiauriausiais 
budais kankinami.
• Mes nutariame šitą rezo
liucija pasiųsti Lietuvos at
stovui Washingtonę, Lietu
vos Seimui ir laikraščiams.

Pirm. S. K. Kriaučiuna 
Sekr. K. Venslauskas,; 
Ižd. S. A. Smith.

M. LYNN. MASS; 
Margumynai.

Kitose kolonijoje žmonės 
skundžiasi delei prasto mun- 
šaino. Pas mumis gi tokių 
skundų negirdėti, nes W. 
Lynne yra išdirbamas go
riausias munšainas. Užtai 
lynniečiai munšainą vadina 
ne tikruoju jo vardu, bet 
"medicinom."

Tūlas laikas atgal vieną 
nedėlios ryta ant Linden 
gatvės vaikai pastebėjo ant 
vienos bravarnės durų na- 
vatną iškabą, ant kurios 
raudona spalva išmaliavotas 
butelis ir apačioj parašyta: 
’’Best medicine, $2 a quart. 
Vaikai tuo jaus pranešė apie 
tai policmanui. kuris atėjęs 
nuėmė iškabą ir su ja įėjo 
į bravarnę. Bravarnės savi
ninkas daV miegojo, todėl 
policmanas išbudino jį ir 
klausia, kam jis iškabino 
šią sainą. Žmogelis gynėsi, 
kad tai ne jo darbas, o vei

kiausia jo priešų.
Dabar tas bravarninkas 

pasamdė detektyvą, kad su
gautų tą niekadėją, kuris 
šitokias iškabas deda prie 

slaptų bravorų.
Geriausias "medicinas 

pas mumis išdirba tie. ku
rie pribuna iš So. Bostono. 
Šitų ”medicinų" prisigėręs 
žmogus tuojaus įlenda i me
dini ”reinkotą."

Darbininkas.

I
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mainų, kurių produk- vo. Balandžio 3

l REIKALAVIMAI. .
RElklLINGAS PATYRI BARZ* 

!‘\SKl(!S — BAKBF.K1S. Alsi- 
I." • |>< r laiška. as suteiksiu informa- 

\ H. JEN4 H.
L<1 Metropolitan av. Bruokl>n. N.Y.

PATARMĖS MERGINOMS
APIE l.\ LIES DALVKI S.
Parašė M. 11. Sangcriene.

Knyga papuošta tani tikrais pa
veikslais. Išleido E. J. Stropienė, pri
dėdama naudingų patarimų ir mota- 
nn..».

Kurios da šitos knygos neturite 
tuoiaus už-įsakykit. Ji i.aiauuja $1.00! 

, Pinigus galima atsiųsti per money 
j orderį, arba įdėjus popieriui dolerį j 
'laiškų. Adre.-uokit taip*

MRS. V. R ADAV1CH (-)
506 N. Ell«ood avė.. Baltimore. Md.

I

Jei 
Jei 
Jei

susirinkimo, kuriame 
* bent keli žmonės nebūtų 
i "imperatoriaus" nubausti, 
i vaK«„s ”imperato-

draugijose kilo 
yy -

Naujiena Visiems!
SANA-PED REIŠKIA SVEIKOS 

KOJOS.
Je.gu Laite skaudamas kojas. 
Jeigu turite gėlimų kojų.
Jei jusu kojos pailsta

Va: ; SAN A-PED.
tari”? užtrintas k.•jus. 
turite Kietas kojas, 
jusu kojos prakaituoja per mierų

SANA. PE1> prašalina.
S.INA-PED prašalina ištinimų ii už

degimą Kojų.
i’o vartojii'io SANA-PED galima 
Nešioti mažesnius čeverjkus.
SANA-PED vr.-i .susidedanti druska

Išmirkstu vandenyje.
SANA-PED duoda palengvinimų ko

joms.
Atgaivina nuo visokių skauduliu.
Apsieisite g"iai su kojomis, paleng

vins jusu gyvenimų. (lti)
BUNKUTĖ 50c.

55c.. Gaunama pas:
J. PELAMS

3th St.. Philadelphia. I’a.

Nikodemo i j
X:Kodiniu: i

Ka>t Chicago, llli-i 
kur. Jiedu pa-i 

o. Ka-vinių ap- Į 
žir* cuniet spie | 

ai’.c<i, alpi | 
svarbu rcikai;i Į 
TALAiVNAS

l‘x

PARSiDl 4)l)A ČEVERYKU 
KRAI Il lĖ NURIVOODE

Bizni- gerai išdirbtas, randasi ge- 
>j vietoj ir daug metų laikoma-. 

Pu-ir.aud-jkit gera proga. Kas bus
pirmas, tas laimės. Savininkai: (19> 

A. SMOLSKIS .v MAC1S
1105 \\ asiiington. st. Noruood, Mass.

ijg Pajieškau
i 1

P 
neis, 
eina

brolių 
anciškaus T. itnouų. 
rtniau gyveno Ea>t 

o dabar nežinau 1
,. Įtui.i i.- K«-:mes miest
velionis Kastantas paėjo pkriūes. Jeigu g-

įjuos, meldžiu man pi 
| tįs atsišaukit, tunu 
'pranešti. IGNOTĄ.- 
I .321 Cburies St.. Scraniu

d.senų
ui ja siekia milionus doleriu, tapo palaidotas be jokių ce- 
Bet kadangi distriktas yra remonijų ant lenkų kapinių, j
toli nuo didelių miestų ir
beveik užkampyje, tai ir iš Kauno vedybos, Vilkmer- 
mainos neatidarytos ir ne- gės apsk., Kavarsko vai. Be- 
išnaudotos.

Kalnuose yra čia daugybė stambus ūkininkas ir laike 
japonų-rusų karo buvo Ka
varsko vai. staršina, bet re
voliucijai kilus ir ją nuslopi
nus, caro•žandarai pradėjo 
]>ersekiot ir velionį Gabrila- 
vičių. Iš tos priežasties jis 
ir apleido Lietuvą, palikda
mas tenai savo šeimyną. 
Amerikoj jis turėjo tikrą

bunu kaimu. Jis yra buvęs!
~ - I f I 

i

r

Per našta
♦

258 N. 1
P A Ilsi l>EOI) A s kambariu na

mas ir krautuvės—buėerne ir gro
sime su 4 lotais žemės. Biznis per 
4 metus gerai išdirbtas; 
anglų i švedu. Priežastis 
pasirengęs eiti i kita biznį

S. I.ATIV1NAS 
Pelair, N. J.

Tek: Merchantville 1-17-J.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Mokinama- Anglų n- Lietuvių Kal
bu. Aritmetikos. Kin gvedystės. 
Stenografijos. Typevv ritlng, Pirk- 
lybos. Teisių. I-aiškų Rašymo, Su
vienytų Valstijų Istorijos, Abel- 
r.os Istorijos. Geografijos. Politi
niEkonomijos. Pilietvėbs, l’ail- 
rašystės. Gramatikos. Literatūros, 
Retorikos. Etimalogijos, Orato- 
rystės. (17)

MOKSLO I.AIK.aS:
Nuo 9 iš ryto iki -i po pietų. 
Vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Biznis 
apgyventa 
pardavimo

I
i

Pajieškau orolio Stani.-lovo P;m- 
la'iskio, pirmiau ji- gyvei.o Mopvš- 
sen. Pa., taipgi Philadelphia. Pa. 
Paeina is Teisių apsk.. Kiršių kain o. 
Meldžiu atsišaukti aras jei kas kirp
te praneškite, busiu labai dėkinga. .

KAZIMIERAS PAULAUSK1S . 
Ė1O6 Vincennes avė., Chicago, III.

• 
visokiu metalų ir mineralų; 
čią guli daugelis milionų ne
išnaudotu gamtos turtų.

Daugelis didelių kompani
jų pradeda pirkti mainu 
propertes šiame distrikte ir 
kaip atrodo, su laiku šitas 
distriktas gali gerai pratur
tėti. Paskutiniuose metuo
se daugelis naujų pagerini- brolį ir pusbrolį, 
mų įtaisyta metalų išdirbi- Lai 
me ir su tais naujais page- šalies 
rinimais šito distrikto pro
dukcija gali pakilti į milio
nus.

Rudies čia via daugybės. 
Kelios savaitės atgal čia at
rasta Golden Fleece maino- 
je labai brangi rudis, nešau
ki nuo $2,000 iki $22,000 už 
i toną aukso ir sidabro. Cio- 
Įnai tas yra nedidelė naųjie- 

Į-na, nes Golden Fleece mal
ina žinoma kaipo brangios 
įrudies maina. Tos mainos 
produkcija yra* suvirs 2*_> 
milionai ir beveik visa rudis 
buvo siunčiama į tirpyklą 
(melteri. Labai mažai tos 
rudies malta: malamoji ru
dis palikta mamoje ar iš
mesta lauke.

Šiame pavasaryje ketina 
čia pradėti darbus kelios di
delės kompanijos, kurios tu
ri užėmusios daug žemės 
švino distrikte. Nekurie 
sprendžia, kad šitas švino 
distriktas yra vienas iš di
džiausiu neišnaudotų švino 
distriktų Coloradoj. Vienos 
Ute and Ulay mainos pro
dukcija siekia suvirs 14 mi
lionų dolerių. Hiden Trea- 
sure mainos irgi siekia virš 
2’ . miliono. Tokiu budu 
sprendžiama, kad čia guli 
daugybė milionų dolerių 
vertės sidabro, aukso ir ki
tų brangių metalų.

24 mylios nuo Lake City Į 
šiaurę surastas kiek žino
mas antras didžiausias de
pozitas arseniko rudies. Per
eitą rudenį nupirko čia ga
na didelį plotą žemės New 
Yorko kompanija Chipman 
Chemical Co. ir dabar siun
čia savo arseniko rudį į San 
I rancisco. kur išvalo ir pa-

bu.ta jam lengva šios 
žemelė.

Korespondentas.

I

ANTANAS VAIČIŪNAS- j

i

(19)

FARMOS■lieškau stinam Juigio Ramonaičio. 
Jis buvo išėjęs ; Ameriką už kitiriu 
metų prieš didįjį Europos kala. A.- 
tikrai nežinau, ar jis buvo inobiiiz.o- 
tas į kars. !92,i metais gavau vier.. 
laiškeli ir nuo to laiko as neturiu nei 
jokios žinios, nei jokio laiškelio. Ji 
atvažiavęs i Ameriką gyveno Bosto
ne. Jis pats arba kas apie jį žinote, 
praneškite ar ji* gyvas a. miręs' ii 
kur gyvena.

AGOTA RAMONAITIENĖ 
Kauno rėti.. Raseinių ans. Vad: giri*, 

miesteliu. I.ithuania.

i
sodas. 15 dilba-: 

mos. geros ganyklos ir didelio miško.' 
Sluooj ir bar- 
šviesa. Parsi- 

lygų. Prie- j 
«. nesveikata.

PARMiHODA I AR.MA PIGIA!
100 akelių, geras 

niOS, iti’
14 budintų, visi geri, 
nėj vanduo, elektriko: 
duoda pigiai ant lengvų išlygų. Prie-; 
žastis—senatvė nesveikata. Pla
tesnes žinias suteiksiu per laiškų.

G. KAISER, savininkas 4 18) 
P. O. Box 85, Canterbury. (unn. ■ Atrask Pats Savo Laimę!

MIRĖ
Bristol, Conn.—Kovo 6 d. ne- į 

ilgai sirgęs mirė Antanas Vai-1 
ėiunas. 47 metų amžiaus. Ame
rikoj išgyveno 28 metus; visą 
laika dirbo VVallace Barnes Co.

Velionis gyvas būdamas vedė 
pavyzdingą šeiniynišką gyveni
mą. gražiam sutikime gyveno 
su savo giminėmis ir visais Bris
tolio lietuviais. Antanas paliko 
dideliame nuliūdime savo žmo
ną Barborą. 18 metų dukterį 
Onutę ir du sunu: Antanuką:—- 
15 metų. Edvarduką—12 metu.

Velilonis paėjo iš Lietuvos 
Mariškių kaimo. Gižų parapijos. 
Iškilmingai tapo palaidotas 10 
d. kovo, ant šv. Tamošiaus kapi
nių. Lai būna jam amžina mu
sų atmintis. Kaimynas.

t

Aš, Antanas Lazauskas, uajieškai 
savo giminaičiu Juknei.ų, iš Grt.na- 
vo- Kaimo. Mariamnolės parapijos 
\s esu Buraginės kaimo. Meldžiu gi 
.nines ir pažįstamus atsišaukti š.u< 
.d.esu: ANTANAS LAZAUSKAS 

P. O. Box 157. Penu. Pa.

Pajieškau pussesei ės Onos Žiūrai- 
rinkė’. Rundziškių kairio. čeiverii 
valsčiau-. Snvaikų red. Kas apie j; 
-.ibo. malonės pranešti .ubą pati ta. 
;t įšaukia.

Ona Ule* ičiutė-Valasanavičienė 
S Highland Cirklė.

Ne v.-ton L’ppei Palis. Mass.

» l*ajie.:ka:i savo u-tos Besės šilki 
ienės ir draugės Buzi.iskaites, pa 

z r.a i.~ Kauno rėdybes, \ aišvenų ua 
apijus. Kungių sodžiau.-. Girdėjai 
<t'l gyv-ma Chicagoi. Aitlūžiu alsi 

šaukti T uo antra.-u: (18)
SOEIJA MANCEVičAlTĖ

1 VVilikie St.J Providenie. R. I.

PARSIDUODA FARMA.
73 akrai žemės. 2t> akrai dirbamos, 

> likusioji ganykla ir miškas; geri 
nuliukai. 10 karvių, i telyčia. 2 ark

liai. 4 kiaulės. 50 vistų ir visi far- 
mos įrankiai. Priežastis paiiiavirni, 

savininkas -ergą. Nepraleiskit pra
gos. nes farma randasi prie didelių 
•piestu. Piatesnių. žinių 'suteiksiu per 
laiškų.- Ra-vkite siuj; aėfvSu; (171 

GEORGE PETRAITIS
R. E. D.. Narth NVilmingt.ou. Mass.

Skaityk Naują Knygą
SLAPTYBĖS BURTININKŲ IR 

RAGANIŲ.
šitoje K n y - 

5T»“R1Coje yra: 
3 . Taisyidėa da- 

' rymo įvairių 
;j burtų- monų; 

I’ Tlirta c i j- a ;
Numi r e | i ų 

Raiškai; Tai- 
j ayldės kortų 
metimo; Spi- 
ritizmas;Kaip 
išperinti Ai
tvarą, kuris 
neštų naudą 
ir pinigus; 
Pinigų išve
dimas; Kaip 
prisivi I i o t i 
tnerginą, ar
ba merginai 
vaikinu; Pa
velka geleži
nės žolės at
rakinti viso
kias spynas, 
ir daug įvai
rių rceeptų- 
pamokiniroų 
telpa. Todėl 
šita Knyga 
verta tūks
tančiu* dole
rių, bet mes 
parduodame, 

su pritoiunti- 
mu. UŽ $1 
TIKTAI? 
Dėk dolerj 

savo adresą irlaiškan. aiškiai parašyk 
adresuok:

BAKSI DIODĄ KARMA 68 Į 

A KERIU IR DVI MA
ŽESNĖS.

Tik 25 mylios nuo vidurio Phila-1 
delphijos. Arti stoties, gatvekaris ir' 
-teito kelias, mokykla prie namų. į 
Miškas yra ir upelis teka pro na-' 
mus. Laukai aptverti ir ganyklos.' 
Bvdinka: geri, šiltas ir salias vanduo, j 
-lektro šviesa. Pigiai su gyvuliais ir! 
įkės įrankiais. Dėl platesniu int'or-1 
nacijų kreipkitės pas savininką. 118) 

C. J. Majauskas
R. D. No. L Collcgeville. I’a.

Aš
.-<> švogerių Antano
Staniulio, t’ernoravos valse.. 
ualmo. Girdėjau, kad 
••'avo Amerikos kariuomenėj.
iziu atsišaukti šiuo adresu: 

TONAS KUčiNokAS
;r PEVP.ONĖ STAN1L1UKĖ 

2008 McLean avė.. Detroit, Mich.

Jonas Kučinskas, pajieškau sa 
Kazimiera 

Juodžiu 
Antanas tar- 

M ei 
U*n

t LAKE ( ITY, COLORADO.
Naujienos iš metaliniu 

mainu distrikto.
Šitas miestelis yra mažas, 

; guli tarpe didžiausių Coio- 
rados kalnų, kurių viršūnės 
siekia virš 14,000 pėdų vir
šaus jūrių. Pats miestas gu
li mažoj dauboj, 8,686 pėdų 
aukštume. Skaitoma čia 
apie 100 gyventojų, vienok 
keliolika metų atgal, kuo
met distriktas prasidėjo, tai 
čia butą suvirs 4,000 gyven
tojų. Keturios mylios į piet
ryčius nuo miesto yra gra
žus San Christofol ežeras, 
tai didžiausias Colorados 
valstijos gamtinis ežeras: 
apie pusė mylios pločio ir 
apie tris mylios ilgio. Vasa
ros laiku čia suvažiuoja keli 
šimtai turistų, tuomet čia 
tiek daug automobilių, kad 
net reikia saugotis važiuo
jant keliu. Abelnai imant, 
apielinkė čia labai graži, pa
puošta 
įvairumais.

Lietuvių čia beveik kaip 
ir nėra. Yra tik vienas lie
tuvis biznierius—barzdasku- 
tis. Vienok žmogus jau se
nas ir nelabai sveikas, tai ir 
biznio nepadaro labai daug. 
Bet vasaros 
abai gerą 

Sakoma, kad čia pirmiau 
juvę suvirs 15 šeimynų lie
tuvių.

Visi gyventojai čia gyve
na iš mainų. Šitas distrik
tas yra rytinė šaka taip va
dinamo San Juan mainų 
distrikto, kuriame yra iš
kasta daugelis milionų dole- 

auKav, sidabro, 
kitų metalų, oL.i e 
vi k t* ’*•?. keliaritS

PAJIEŠKOJIMAI
i

|
i

APSIVEDIMAI

visokiais gamtos|gryną arseniką. Arse

MONTELLO, MASS.
Bolševiku "imperatoriaus” 

žlugimas.
Buvo laikai, kuomet bol

ševikų "imperatorius" K. 
buvo amžinas latras ir gir
tuoklis. Būdavo taip, kad Ž. 
tankiai atrasdavo "impera
torių" kur patvory nuvirtu
si. tai isiversdavo į točką 
6vheelbarrow) ir veždavo 
namo. Šitokios "parodos 
pasižiūrėt susirinkdavo di
džiausias pulkas vąįkų 
klegėdami lydėdavo impe- 

ratoi iu" i namus.
Vien* kartą ”impttaio irių vertės 

rius” atsakaz-ciai ’ pasistip- švino ir 
i’ines ” ėjo pr- darž?^ p<it !..•

laiku padaro 
pragyvenimą.

nikas naudojamas naikini
mui ”ball weevil” bovilnų 
auginimo laukuose, pietinė
se valstijose.

Darbininkams čja moka
ma nuc $3.00 iki $5.00 už s 
vai. darbo.

A. A. Andrik.

SO. FORK. PA. 
Rado negyvą lietuvį.

Balandžio 1 d., ryte. ta)»o 
atrastas ant gatvės negyvas 
lietuvis Kastantas Gabrila- 
vičius. Išsyk buvo manyta, 
kad jį kas nors užmušė, bet 
kadangi ant kūno nebuvo 
jokiu ženklų, tai sprendžia
ma. kad jis numirė nuo mu;.-, 

k’l/i i b ImEm’ >r> j <1

Antanas Lieponaitis. pajieškau sa
vo moters ONOS MEI’ONAITIENeS. 
Ji prasišalino su burdingieriunt Alek
sandru Gramaičiu. čionai jų apie jų 
paveikslai.

tikrai randasi.
pia- 
tan*

Kas patėmys tokias ypatus ir 
neš man kur jie 
-i:iriu b’25JMl.

ANTANAI
x20 Bank St..

Pajieškau npsivediniui mergino' 
‘arba našlė-, tarpe 22 ir 32 metų am 

aus, Ir? skirtu.r.o tikėjimo. Aš esi 
1 metu. Katra norėtu --u manim si 
tfažint:. malonėkite kaitų su laiški 
įsiusti ir savo paveiksią, kuri ai: 
reikalavimo gražinsiu kiekvienai.

J. J.
R. 1 Bok is. \Vest Chicago. Iii.

FARMOS! FARMOS!
Pirkit farmas didžiojoj lietuvių 

ikininku kolonijoj, kur jau yra su
virs 400 lietuviu apsipirkę farmas, 
ai yra 
:olonija 
liausiąs _____
galiu suteikti geriausius patarimus 
norintiems apsigyventi ant firmų. 
Tau 9 metai kaip pagelbsčiu lietu
kams farmu pirkime. Šiinet surinkau 

’>7 farmas ant pardavimo ir dauge- 
is iš tu parsiduoda labai nupiginta 
;aina. Reikalaukit farniu surašo.( 1G)

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1. Box 17. Eountain. Mich.

didžiausia lietuvių ūkininkų 
Amerikoje. Aš, kaino se- 
ukininkas šios apie’inkės.

1 lEI’ONAITlS. 
IVaterbury. Conn.

.Iš. Ona Markevičienė, pajieškau 
savo d.-augės Monikos Šimkunienės. 
Seiliaus gyveno I’-'troit. Mich.. o da
bar nežinau ku. i: randasi. Girdėjau 
jos vyras miręs. Meldžiu atsišaukti, 
arba jeigu kas žinot kur ji gyvena, 
malonėkite man pranešti, uz ku busiu 
labai dėkinga.

ONA MARKEI IeiENĖ 
B0x 1. Olose. W. Va.

Aš. Ona Maurtičtutė. pajieškau 
AkT.-andro Bitauto. Turiu svarbų 
reikalą, meldžiu atsi.-auKti.

ANNA MAURUčIUTĖ
s26 Bank St.. IVaterbury, Conn.

Pajieškau -los Migloaio, kuris 4 
l ietai atgal gyveno .'lt. Harri-. Coi<>.. 
<> dabar nežinau kur jis yru. Taipgi 
savo š z ' '
7 meta' atgal 
Kas šitas ynata

i pranešti. ari»a jie 
busiu dėkingas.

JOHN
Boy 154. M t.

ivogerio Kazimiero šalčio, kuris 
gyveno Chicago. Iii. 

žinote, malonėkite 
patįs lai atsišaukia

iiISKLS 
Harris. Colo,

Pajieškau brolių Krano ir 
Simonėtių. Meldžiu atsišaukti, 
svarbų reikalų.

JONAS S1MONEI.IS
90 at. Sortier, St.. 

. .icregl. Q. Careds

f’ovylo 
turiu

A

apsivcdimui mergino# 
kad ir -u vienų vaiku. 

'• in-.-lu Sližiai s. Aš esu 
metų. Su pirmu iaišku 

iųsti paveiksią. Kur) ant 
t> gražinsiu kiekvienai, 
ik. i’. O. B«x 91

indiaaa ilarbor. Ir.d.

ligentiška. Aš esu 
metu, 'ieiužij -u 
siųst: pavei' s'ų. 
vbno sugražinsi;:, 
skendo ''menulio 
ši' ėhi .

N. P.. Eox 772.

n ui merginus,
tarpe 25 ir 30 
; 3j metų, už- 
i. Kuri norėtų 

iai prisiurei? 
ant parcikaia*

PARDAVIMAI
P\RS11»( <»l>\ Lietuviška drabu

žiu krautuvė. Visokių vyrišku, moto
ji’ ir vaiku drabužiu. Geroj vietoj, 
• Mio-v lietuviu koloni’"< Biznis iš
dirbtas per 12 metų. Kama prieina
ma. K. VIESULĄ *17)
1212 Washington Si. Nora-iod. .Mass.

Tol. Norw<H»d 8l*’-J.

FARMOS! FARMOS!
Lėtučiais apgyventoj kolonijoj, 

New Jersey valstijoj, netoli Ncwarko, 
turiu pardavimui ’8<» farmu. didelių 
ir mažu, nuo $2.'10,i iki $30,000. Kiek
vienas gali pasirinkt kokia jam pa
tinka. Platesni" žinių klauskite.! 19> 

T0NY MARKŪNAS
Bos 11. Sergeantsville. N. J.

PARSIDUODA FARMA
100 akru žemės, geni miško ir dau- 

lybė vaisinių medžių: geros triobos: 
arpe 3 lietuviais apgyventų miestų 

— Loįve’lio. Lavvrenco ir Nashua. Tai 
geriausia virta pardavimui ūkės 
Įtiktu. Lietuviai norinti įsigyti pui
kią larmą. kreipkitės pas savininkų. 
Daugiau informacijų suteiksiu per 
laišką. J. ZIBOLiS (19>
Gunipos Pound Rd.. Pelham. N. H.

LIET. ATBURIMO
3251 SO. HALSTED ST_

BENDRIJA
CHICAGO, ILL.

Tėmyk! Dykai!
KUNIGO PALAIKAI IR JO 

GASPADINĖS LAIKAI.
Šiuomi pranešame 

Slaptybė< Burtininkų 
knygų ėmėjams, 
LAIKU i. JO GASPADINĖS LAI
KU KN^GA. kuri išėjo 
spaudos. <iu<>dair,e ja DV KAI. 
pilsto lėšų 
prisiųsti. 
Slaptybės 
Knyga lni>a: 
Ktiritm Palaikų >r 
ku K nyra DYKAI! 
gos! Dėk

LIET.
3251 sItališki Armonikai

Mes išdirbame ir importuojame 
šokių rūšių rankomis dirbtus 

ITALIŠKUS ARMONIKl S.

V'

I’YRSIDUOD A SALI i N ki
riame buvo va'un.a- biznis per 15 
metu-. Pri.-ža.-ti pardavimo paaiškin
siu pirkėjui. Namas ant trijų lubų.

ANTINAS Rl PsIS G' ) 
s« Tm. ' ’

i yra spėriausi armonikai sviete.J Tai
Ant 10 metų gvarantuoti. Musų kai
nos žemesnės negu kitų išdirbėjų. 
Pykai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kur; pešančiam 

I KAI.
RL AT

R’" ’

i

i CO.

visiem.-, musu 
ii.iiivę ir Raganių 
joge, KUNIGO l’A-

nauja iš 
tiktai 

padengimui l-’c. reikia 
Ir tiems, kurie uzsisakvs 

Burtininku ir Raganių 
ir prisius 81.00. gaus 

Jo Gasnadinės I^ii- 
Nepralei.-k pru- 

doierj iaiškan ir adresuok: 
\TRURIMO BENDRIJA 
Halsted St.. Chicago. III.

417)

MIZAR
hARAI.il S—UŽMUŠĖ

JAS ROMAT1ZMO
Tai yra gvarantuota 

gyduolė, kuri išgydy 
Ro: .alizria rankose, ko 
jose, pečiuose ir kruti 
nėj: taipgi brušaiins iš 
tinimų sąnarių, raiti i 
kojų, galvos skaudėj i 

spiegimų ausyse, i 
kisis kitas ligas, ši 
rydui'lė vadinasi Ml- 
{. Didelis puodas u 

$6.25, mažas—$4.25. ’ z- 
.-isakykit tiesiai ru, iš
dirbėjo. Pinigai T.,ri būt 
prisiųsti .su .zsakymu 
Adresuok . ..roa ypat’-' 
kai

t

<»rua
...cipKites

i n

a

7

hARAI.il
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Sveikatos Kampelis
KOKI GYDYTOJA 

ŠAUKTI?
Dr. P. E. Brooks, New 

Yorko valstijos sveikatos . 
komisionicrius |>er radio da
vė patarimų, kaip išsirinkti 
gydytoją. Jis sako, kad be
veik kas savaitė Sveikatos 
Skyrius gauna atsišaukimų 
nuo žmonių, kurie jieško pa
tarimo kokioje nors ligoje. 
Jiems atsakoma, kad neiš- 
egzaminavus ligonio, negali
ma duoti patarimo, ir kad 
atsišaukiantis turi kreiptis 
prie vietinio gydytojo. Daž
nai tas pats ligonis vėl atsi
šaukia prašydamas Sveika
tos Skyrių patarti, prie ko
kio gydytojo jam kreiptis.

"šeimynai, kuriai reikia 
persikelti Į kitą miestą gy
venti,” sako Dr.
"klausimas koki 
šaukti yra labai 
Sveikata ir gyvastis era per- 
brangus turtas pavesti Į ne 
atsakančio gydytojo raukas, 
gydytoją nevisuomk leng

va išsirinkti, i’aigi, šios kal
bos tiksiąs yra atkreipti 
atvdą i nekuriuos dalykus, 
kurių pagalba galima tinka
mą gydytoją išsirinkti.

"Pirmas reikalavimas yra 
kad gydytojas turėtų leidi
mą mediciną praktikuoti. 
Kada N e ve Yorko valstija 
išduoda gydytojui leidimą, 
ii užtikrina, kad jis turi rei
kalingą prisirengimą moks
lo, ir kad valstijos kvotimus a. Tuo pačiu sykiu jiems 
yra išlaikęs. j aug pagelbsti patarimai.'

"Išsirenkant gydytoją rei- .etui iv. metų vaikas atsisa- 
kia taip atsargiai elgtis, .c valgyt koki nors valgi, 
kaip daro šeimininkė pirk- įaskui. kada nebūna, verkia- 
dama uogas. Ji paverčia eikalaudamas jo. Toks pe- 
pintinę ir žiuri ar uogos iedas greit pereina, tiktai 
apačioje yra taip pat geros.. - eikia su 
Nelabai senai viena šeimy- . psieiti. 
na. prireikus gydytojo, pa- alome

uomet
•i a

j Jrooks. 
gydytoj, 
svarbus

“Užtikrinimui tiems, kū
le gyvena užmiesčiuose ir 

vienas gydyto- 
biidu neturint 
galima drąsiai 
gydymui. Gal 
teknikos tobu-

ur tėra tik 
?.s, tokiuo 
asirinkimo, 
asiuuoti jo 
iin ir stoka 
bės, bet jis turi nusimany- 

■o. Neturėdamas ant ko 
emtis patarime, jis išmoko- 
ats savim apsirūpinti, (maž
iausiai sunkiausiose ap-
nkybėse
".Jeigu esi ]X) gydytojo) 

lobu, ir jauti, kad neini ge
tu, nereikia tuojaus 
as kitą.
as sąvaūę 
y damas.
is turės vis nuo
radeti, -taip kad jokio.- pa-, 
ingos ligoje nebur 

"Gale, pasirinkęs gydyto- 
’į, atmink, kad jis, nors ir 
ūdytojas, negali stebuklų 
arvti. Nereikialauk 
egaiimų daiktų.

eiti
Nieko neĮJelnysi 
gydytojus mai- 
Naujas gydyto- 

pradžios
i>S

KAS REIKIA DAR>T, 
KAI) VAIKAI BŪTI 

PAKLISNCS.
Nuo trečių iki šeštų metų 

aikas labai mėgia sekretus. 
Tsuomet jo domę galima, 
ikrsipt: "Eik šen. pasaky
ki tau sekretą." Tai yra 
eito, kad jis pradeda su
rasti. jog kiti žmonės jo 
liūčių nemato ir nežino. Ta- 
e amžiuje dauguma vaikų 

ereina priešingumo perio- 
' ą _

! ittig
.etui iv. metų v

t

• Klaipėdą pc.-
L :vk

ponu
Ne1

»

IS JO

i

Nuga-Tone

Telefonai llavmarkei 3190 
BGS1ON. MASS.

KELIONE iLIETUVa
PER HAMLĄUPG^x.Pii.lA\A 
< ’ ARliA. Liepoją.
'j Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

L-etuviai važiuoja j Eiliavą 
Apit-’.kLenkų j,«>stą (kaiidoriųl 

•l-cir. Liesa j>:.ui kuuii>:«- 
Oi 2-j.i. ItIų. 6-šių ir S-i:iy lotų 
i.l'i'UAN i A ■....................   Ual.
ESTON1 k ..................Geįuzės

trecios Kl<-. os La uos į: 
uii-urgą - Ei'iaia SIU<

Liepoją ir Memelį SIU7.UU 
ei Laivų ir žinių kreipkitės 

savo u^emų.

hu-op.: 
: kO-vi

tnaonių.
Ksrauariai. .uote’ :n r>a!» 
ueii ici-iva., >ė.<'j.:r-o >\-i v 
ri> Koncertai ant visų iaivų 

Gei iulisis vakris su ui-u 
i'umu, duotą.- *. didelius, 
vulirymo kumberius.

Bei čn'nų. išnlauki’.iu 
informacijų matykite jūsų 
a/entą.

EKŠKI RSIJA J LIETI 
Portas * ~

sos Departum. :it< 
d-.vaus r 
laivo Geor;re 
išplauks • 
ir niauks 
pt’Ji \U| 
k<*s pt 
ii --u 
jums 
mer •:

Ma
mą U‘l
12.u .

IMTU: 
45 llrouduai, 
75 Sau Si.

-'iaaayi:
l nUed Siu

A. S. I.ev is. Treti- 
.Uakaee

K':skuisiją l l.\
\\ s.-hington.

:• New Yorko (l<- 
Soutru

• «■•** JUS AlDvl .

r ne. jie 
f.c

l!
:*l< -ič

ykit jūsų
MY'->! < < s

irai lt 
wis, kuris 
■t, na<i taiki
l:UvS&:
agentą
h.ivakoi 

įtraukit kiaunes
STATĖS 1.1 X ES 

Neu \ ork
Muse.

Opcratcrs •<><
> - Sniupiug Eo..riĮ

I

i
I
I 
i 
« sI 
4

■MM
MEDICINOS l> AKTARAS

J Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado I
S|»r.’iali.<aA Sl q>lų ligų iu<>ierų irvrrų, kraujo ir Auroe. Kaliu* Jen- |

♦

Pasekme po žl tte*s 
arba grąžiname jums 
pinigus

PADALA TIRŠTA. RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRŪS, NUOLATINIU? NERVUS, 

TVIRTUS VYRŪS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; itįję- 

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kvną; pasibodis^ 
imant vaisos dėl padidinimą veiklumo ir vaistus s v alpinan
čiu.'. bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš deiimtes vi»u žmogaus Ii 
tokiu kaip blogas apetitas, ne^ruomulavimas viduriu. g«zai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžir.is, anemia, kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralgia, stokus energijos. nusilpnė
jime.“ nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegor, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinio3 cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiasc ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas. inkstus ir 
grobus. širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? 'lodė! kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikata duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojas. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip. 
jog je tuštir.ase resrulsriškai., Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu. niera smir- , 
dar. ė i o kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarę gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą mieg*. 
Nuga-Tone >ustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos rai’ao- 
numo veidui ii’ ži'oumą akiems! Nuga-Tone padara t v irt” s. rastus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone n<talpin savyj jokiu migdamu z. T 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti gakma be jokio r.eparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava preteiems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA G VARANCIJ A: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna boakute talpina devynios dešimtys (90) pilių! u, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėte pirkti seses Ecnkutes. arba šešius menesius gydymo už penkių? ($5.00) 
dolerius, i ir. k Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugrąžink bonkute ir piisus, o mes urnai sugrąžysime jusu pinigus. Megalitą 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riąiką.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ 
šationa! Laboratory. L. 21-č jyj§ s VVabash Avė., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu čionais J..................... ir meldžiu prisiųsti man..
Nuga-Tone.

CUNARD
Atlankykite Lietuvą!

Trečioji Vasarinė 

EKSKl’RSIJA l 
LIETUVĄ

E! slursija Vaūov.uju
C. G. Lt KS1S 
..iromas lieiuvis kalbėt' 

ir kerautojas
Gplank'i iš Ne» Yorko

GEGUŽĖS (MAY) 2S D. 
pa-ra r sėju siu v.sum-? sva-,? 

E K S f»R ESI N! 1/ Į.aI V l

AQUITANIA
ll'l.CĮ? IC.l.Ul

DEŠIMTIES DIENI LA'KU 
1 LIETUVĄ 

per Sauthaninioiią 
r:::’o..:os /ienos kriioaės jtirės

Kainos 
TREČIOJI KLASĖ:

Kauna .........................SlūH.f.O
Ęiliayą ..................... $106.50

Klaipėdą (Meiael; • SKG.uo 
Vi: š ’•> jū muito j karės i

Pilietis l.u: ši- lydės ekskursar 
.us Svayic.i i Lietuva ir ciprupip 
visu.* ir pasilinksminimas v 
keiiopgj.

K:: i ^plaukimai kas Ser-.-dą 
Cui-ard Lite 
126 Statė SI.. 
Boston. Mass.

S-ą

plaė j ►ja>

i DYKAI S1DAERINIS SETAS
3: KAVALKŲ

Specialis pasiūlymas ŠioF Ji—1-4 - - -t JI—į—p-
) i

*.*e JSįM* j g

DYKAI
I i1 TĮ i Ju

I

Valstija.

I 
I
i

Vardas ir pa vardo ...

chicago; iii

Gat\ė ir numeris..

Mies’JLs........................

6

LIGAS.

I

/

pardavėjau
i !• 5c. HZ . 
.»js išsiusime -

C*

Centrai Drug Co.
E. Centre Street. 

E\ AN’IO Ali

vyras, 
vaikas gali 
setu, jeigu 
mums savo

laikraščio skaitytojams

Nepraleisk šios puikios 
progos, gauk šitą puiku 30 
kavalkti sidabrini setą, ne
mokėdamas už ji nei cento, 
šis pasiuiymas gal būt nie
kuomet daugiau nepasikar
tos. todėl turite pasisku
binti. kad gavus vieną siu 
setu. Kiekvienas 
moteris ir net 
gaut vieną šių 
jus prisiusite
vardą ir adresą. Ąies išsiun- 
tinėjom tukstancius siu 
tu dykai. pasiusime 
jums. Ncatidėliokit, nes 

vėlia-ti ir prarasti šią puikią progą. Išpildyk 
nrisiųsk ji mums šiandien.

I ' ■ —................... ...........................................

(.1 ARANTEE SALES COMPANY. Dept. 221.
2<> JVashinston Plscc. New Y< rk. N. V

>riu vieną jūsų Sidabrinių setu dvi:a<.

vaiku taktingai 
Paklusnumo pri- 

reikalauti vi- 
ir vaikas turi su- 

i skirtumą tarp palie
simų ir patarimų.—bet pa
tepimai 

' rumpi,
<saugiau reikšmės, negu nuo-, 
utiniai. Jaunas vaikas yra; 
ubai jausmingas, ir pagyri-i 

.nas už gerą daugiau atneša 
laudos, negu papeikimas už 

piogą. Jeigu ]>agirsi ji už jo 
<erumą ir pasakysi kam ki-. 
.am, koks jis geras, tai jis! 

dengsis būti geras. Bet jei-'

šaukė vieną, kuris, jie manė, 
esąs geras gydytojas. Vė
liaus sužinojo, kad jis yra 
tiktai chiropraktikas. Rei
kia žinoti, kad chiroprakti
kas ne gydytojas. Netik 
kad dauguma jų neturi me-. 
dicinos mokslo, bet .vra pra
leidę tiktai porą savaičių 
taip vadinamose ’chiroprak- 
tikų mokyklose.’

“Gydjlojo. kuris pavarto-; 
ja sensacijinj apsigarsinimo . 
L.izlr, >.zUl-i<> ,-zinrrti JeigU

viską -.u jis užgirs sakant, kad jis) 
*' ‘ _ >, jis tam jiatikės, iri 

Tokie> bus blogu. Taip-pat, jeigu! 
išsitarimai kaip’egzaminuo-j jis girdės sakant, jiavvz- 
jame veltui’, arba ’grąžina-' džiui. kad jis negali dainuo- 
me pinigus jei nepatenkina-iti, tai jis tam Įtikės ir nie- 
me,’ yra kilpos atkreipti ma-į kuomet neišmoks dainuoti, 
žai numanančių atvdą. Sy-įf’augume atsitikimų iš tos 
kj buvo paklaustas plačiai: priežasties vaikai palieka 
išsigąrsinusios patentuotų į nieko nemokantis; r
vaistu Įstaigos savininkas:į Pradedant mokyklą, vai-d 
.’Ar tiesa, kad didesnė dalis kai.paprastai painia žingsni; 
iižsisakančių vaistus esti prie doros išvystyme. }Jo- 
mažai nusimananti žmo-.kvkla užima namu vietą mo-Į _ 
nė?’—Tikra tiesa? ; ....................... ‘...................

Sis. i
”N’egalima spręsti-gydy- _ _

tojo gabumo pagal rakandų: čia. jeigu jam kuomi nors 5 
coiirr/Atic tA- mm Vifi] VSikll skU’-

-jeigu-jam priversta dė-jg

būdą, reikia vengti, 
jis galėtų padaryti 
kaip jis sako, nebūtų reika-; Jogas, 
lo plačiai garsintis.

turi būti reti ir. 
tuomet jie turės

i

north
GERMAN 

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai j 

LIETUVĄ 
NEIV YORK—BREMEN 

Ant puikiu Laivu 
GUMBI S—ST L TT< i A RT 

—MUNCHEN 
ir ant kitu vienos Liesos lai
vų. Pagerinta trečia klesa 
Parankus, uždaromi kamba
rėliai su 2 ir 4 ievom.

Reikalaudami laivakorčių 
kreipkitės prie vietos agen
tu arba į

NORTH GERMAN 
LLOYD

192 U'asliin’ton St., 
Boston. .Mass. /

Skati-r»a«
RA t MENYSE 
Gėlimą- 
S \N \RH OSE 
Reutnaiiški 

skaudėjimai 
sišaiins nuo Tavęs 

nusipirksi buteliuką
BEAR BALSAM

• ą.-škos Bals. mo> 
vartosi pairai nurodymą, kaip 

-lis tūkstančių kitų ken- 
'■ ■ rio-Jo ir vartoja. Jeitru 

»• tuos vaistus pas vie- 
aotiekeriu arba

■y r• «K. i 
AG ja 

mo.

'lel.: iiichmond 141$

w.
Kalba Lietuviškai, Laokiėkai 

Rusiškai.
GTIK) CHRONIŠKAS 1* 

SLAPTAS
VALANDOJ.

Nuo F
Nuo 2
N'j<> 7 iki

10 ryte.
3 oieną.
ė vakar*.

121 HANOVER ST. 
BOSTON. MASS.

»K’ 
iki

L™=^

SUNK! LIGA.
Dažnai išsivysto iš įsise-' 
nėjusio ,-aičio. Milionai- 
žmonių kozną žiemą m:r-. 
šia nuo paprasto persi-( 
šaldymo. Jei užsišaldęsų 
tai greičiausia naudok J.’ 
Baltrėno Sveikatos Gelb-
toją. Apart to. dar <raiite7»Į|iJJ 
gauti sekančias gyduoles

i. Kraujo Valytojas, ku
ris išvaro šakį ir sušildo '; 
kraują. .______________

2. Kri.MoIaca čerauninko Ali,a. tšvuro šaltį, išvalo sktlvj ir grobus.
3. Inkstų Gvduole. kuri išvaro šalti iš inkstų ir strėnų.
4. Mincrali>ka gyduolė dei maudynės, ištraukia iš viso kūno šaltį

ir visus nes veiku mus. Šitų gyduolių kaina 1 Bonka 81.00. Tos 
gyduolės yra geriausios, nes daktarai ir siaugiotojos (Nurse) ti
krina ir liepia naudoti tokiuosegydymo atsitikimuose. Reikalaujant 
ir pinigus prisiunėiant iš kalno, rties gyduoles išsiunčiame į visas da
lis Suvienytų Valstijų. ‘ . *
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRl'G CHEMICAL CO,

J. Baltrėnas, I’rop.
2--.B0 W. PERSIIING RD«

atsakė,kinimui, bet šio periodo

MOLLANnl J 0AMERICA UNC
Trumpas ir tiesus kelias, per 
Rotterdama. į ir iš visų kraštų.

LIETUVOS
Savaitiniai išplaukimai. Puikus 
parankamai.

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

Kainas ir laivų išplaukimus 
pasiuočiam ant pareikalavimo.

Delei rezervacijų ir informa
cijų kreipkitės prie Lile vieno 
vietinio agento arba j 
HOLLAND AMERICAN LINE 
89 Statė Street. Boston, Mass. i*

džiausiąs dalykas, tai kitų 3 
aiku Įtekmė. Jis labai jau--^ 

jam 
jo"ofise. Reikia saugotis to- reikia nuo kitų 
Ino. kuris laikas nuo laiko tis,—.’ \ J 
išranda stebuklingus vais- .ėti kitokie rūbai, negu ki
tus. Ir jeigu gydytojas turimai jo amžiaus vaikų. Kada 
puikų automobili ir laukia- ėvai supranta ši jaunumą ir 
maji ’kambari pilną ligonių.) Ii kerbia, daug gero gali pa-! 

tas nėra profesinio sumanu- daryti, 
mo ženklu. i Iki dvyliktų metų vaikas i

"Paprastai gabus gydyto- -gauna papročių, kurių vė
jas nesigarsina plačiai, nesi- iiau nebeatmainysi.—kūno
giria savo sveikatos darbais, prižiūrėjimo papročių, kas
iu nemėgsta kalbėti viešai Sieninio apsiėjimo ir manda- 
apie ligonius. fgūmo. šių papročių nušta-

"Kuomet jam pasitaiko ’-yti sekasi geriausia tiems, 
keblią ligą išrišti, jis tyrinę- ’ kuriuos vaikas žiuri su pa- 
ja‘ ją net kelias dienas. Ir garba. Vaikas tame amžiu- 
jeigu bežino kokia liga tai -e paseka kitų apsiėjimus, ir 
gali būti, šaukiasi kitų gy- jeigu tėvai bus mandagus 

tai padarys irdvtoiu pagalbos. Vyrai, ku- su vaikais, 
rie žinomi, kaipo’ geriausi juos tokiais, 
gydytojai pasauly, visuomet Yra geras dalykas kartais 
ligą gerai ištiria prieš iš- leisti vaikams užsidirbti 
reiksiant nuomone. iiems reikalingu pinigų, at-

”Geras gydytojas turi me- likinėjant pareigas namuo- 
dikalini knygyną, nors ir se. Jie tuomi išmoksta su- 
mažą, ir naudojasi juomi. prasti pinigu vertę, ir kad 
skaito nors vieną medikalini kitų būvis jau biskuti nuo jų 
žurnalą. Jei galima, lanko priklauso, šis atsakomybės 
medicinos skyrių. jausmas yra svarbus,

I

I
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Tol. So. Boston 506-VV J

DAKTARAS <
A.L KAPOČIUS !

LITUVIS DENTISTAS <
VALANDOS: Nuo 0 iki 12 diena <

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietų 

Serrdomū iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name. •

2'1 Kroad"av. tarpe C ir D St.
SO. BOŠTON. MASS.

. ‘ f

;

Neimkit kitokio, kaip uk •* šioo 
caveikala.

Salutaraa li^aa <rydo. 
Tai daro ne is pavydo;

Teikia kiekvienam sveika?* 
Kurs tik vartoja Salutar*! 

Salutarą Eiterj žmonės vartoja jat 
?ęr. 15 n-.elų nuo visokių pilvo ligų i'

• v*?8* ė0 stebčtinoms pasekmėmis 
kadangi neranda jam iygaus. nei už 
j; viršesnio. Pasistengk įsigyti y l 
putelį, o mes uz.tikrinam, kad su ju<»- 
im nesiskirsi, kol gyvas busi. Kok. 
t:!c vidurių nesmagumu jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalui 
damas tikro Ealutaras. o jei jis netu ! 
rė-u’ ,'cre‘?lds tiesiai prie išdirbėjo; 
priduodamas savo aptiekoriaus adrs- ■ 
£♦, adresuodamas šiaip:

SALI TAB \S
DRl G i (HEMICAI. CO._ Ine.. 

Dept. IS
1707 Hakted St, Chicago, 111.

I

71 **t‘>.9 t *

*

a MMI
-> -t -x i ±

Kožna šeimininkė kaip :r k’'*:.vienas turėtų pasinau
doti proga iš šio pastebėtino pasiūlymo, lokio pigu
mo niekad dar nebuvo jums pasiūlyta iki šiolei.

Tik įsivaizdinliit kad ga’it gaut Tikra 26 šmotų 
Stalinių reikmenų setą susidedantį iš 6 peilių. 6 ša
kučių. n šaukštų. <■ šaukštukų, i sviestui pei'io, ir 
cukrui šaukšto, kaip parodo paveikslas, viską už 
S2.99 tik bėgyje Šio rudelio išpardavimo. Kožnas tų 
daiktų padarvtas iš kietos medžiagos storai panike- 
liuotas. gerai s:<:ai>ruotas ir GARANTUOTA^ ANT 
10 METU. Tai yra nepanrasta proga. Pirmutinę 
diena kaip tik ėmėm t> irdavinėti pardavėm 1200 

ir išpardavima tęsime neilgai, kadangi turime tikta. 15.009 setų už ta kainą ir tos rūšies daiktai parsiduos 
tuojau greitu laiku. TAIGI NEATIDĖLIOK1T. Nesiųsk it pinigų iskalno. l'iktai ispildykit kuponą tuoj, o užmokė
sit 82.99 kada tas gražus setas bus atvežtas į namus. Mes garantuojam pilną užsigančdinimą arba grąžinsim pini
gus jeigu nepatiks. Is Kanados ir Mesikos užsisakant tu r nrisiųst visus pinigus su užsakymu.

Union Sales Co., Ine., Dept. .‘>42, 15 So. Desplaines Street, Chicago, Illinois.

10 DIENI BANDYMUI
DYKAI

KUPONAS No, :;<K>

UNION SALES COMPANY. Ine., CHICAGO.
Gerbiamieji: Meldžiu prisiųsti man jūsų Tikra 26 

' šmotų Stalinį Setą už jūsų specialų kainų, bėgyje 
• i-o' didelio išpardavimo, už ką aš užmokėsiu $2.99 
i ] ada bus atsiųsta. .Teigu nepatiktų, aš guliu grą
žinti ir gauti atgal savo pinigas.

t

TIKTAI VIENAS SETAS SU KIEKVIENI’ KUPONU
Už SPECIALU KAIN \ .........................  ;$*.«

BE KUPONO SITf PREKIŲ UŽ TĄ KAINĄ 
NIEKAM NEPAftOrosIM. (17,•

MM

Name

Address

Tnwn

Statė

< *



KELEIVIS 7
manymą nežinant, ėmė *** 
krikštyti vargonininką £ 

J)er. ♦ 

Bet vargoni-
KAS GIRDĖTI UETUVOJE I

įlinkas, nežinodamas sioL.% 
naujo ir prakilnaus klebono1^

kumščiu )>er žandus, 
■galva ir t.t., y ------------------ — - -------------------- ------

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

Lenkinimas už \ alstvbės miest. rado nužudytą karei- 
pinigus. vi. Prie jo gulėjo du maišu

PANEVĖŽYS. Čia yra len-'miltų.
kų gimnazija, kurioj direk-i Bet pasirodė, kad miltus 

toriauja pan Pereščako. pirko broliai Jadkusai. Kri- 
Gimnazijoj varomas lenkini- minalė policija juos arešta- 
mo darbas. Pabaigę gimna- vo. Tardomi jie prisipažino, 
zijos 5-6 kl. mokiniai lietu- kad jie veždami miltus per 
viškai temoka vos 20-30 žo- rubežių buvo kareivių pama- 
džių. Kaip seniau dvarai, tyti. Nenorėdami pasiduoti 
taip dabar gimnazija darko pradėjo šaudytis ir kareivis 
tarnautojus. Algų lape mo- I.adinauskas buvo užmuš- 
kvtojai pasirašo šitaip: tas.
”Sto osiemdziesiąt litow ot-' Teismas 
rzymalam. Bakzykonisov- kaltais ir nubaudė juos 12 
na.” Kun. Dirginčius >er.iau metų sunkiųjų darbų kalėji- 
iki lapkričio mėnesio pasira-'mo. 
šydavo visai taisyklingai lie-j -----------------------

tuviškai, nuo'gruodžio gi ir Baisus bepročio darbas, 
jis stačiai drožia "Czterys-ŠAKIAI. Š. m. kovo 4 dieną 

į šakių apylinkės gyventojai 
buvo sujudinti ytin baisaus 
kruvino atsilikimo. Bepro
tis K. špangelas, pasilikęs 

' vienas namie su motina ir 
Įsesere, išsivijęs jas iš gry-Į 
ičios Į kiemą žiauriai nužudė, 

sutruškinęs joms su kočėlu 
galvas, išbadė peiliu akis ir 

: suaižė galvas. Patsai gi, 
šiek tiek turbut atsipeikėjęs 
nuo savo kruvino darbo, 
kluone pasikorė.

Jau senokai š. užklupda-Į 
vo beprotybės priepuoliai. Į 

j bet atsigaudamas rodės tiek 
i normalus, kad net nebuvo 
i priimtas Tauragės psichiat- 
Irinėn ligoninėn. Todėl bro- 
i lis, sesuo ir motina, kad ir į 
kentėdami nuo jo keistiny- 
bių, laikė ji namie be ypatin 
gos priežiuios. nol beprotis i>ažnyčia, o jei kurios ir 
užėjus smarkiam. priepuo- ejna, ^aj ^ajvą apsukę bent 
iiui, nužudė sese^j ir motiną, rijomis skaromis, kad išti

kus tokiam smarkiam krikš
tui, netiek nukentėtų jų 
kvailos ir silpnos galvelės.

--------------------- -

OKUPUOTOJ LIETI VO.J. 
šunų .vietoje.

Nuo pradžios Vilniaus o- 
kupacijos, lenkai ten pradė
jo leisti valdžios pinigais du 
..................................................  "Dzie- 

”Slovo,” ir 
____________ " L ”Musų 
nas, vaikinas iš Eigelonių ■ Balsas”. Pastarąjį redaguo-

ta dzieiviętnašcie litow otr- 
zymalam. Ksiądz Dyrgyn- 
czus.” Kam jiems, pasak 
lenkintojų, lietuvių kalba: 
juk jei ne šiemet, tai kitais 
metais Aleksandras Meysz- 
totviez, sekdamas žeiigo\vs- 
kio pavyzdžiu, su ginkluotų 
varšuviakų keletu divizijų 
užsimanysiąs aplankyti savo 
dvarus ir Panevėžio slauną 
miestą—kur tuomet dingsi 
su lietuvybe.

Ir taip Lietuvos piliečiai 
lenkai čia varšuvinami, o 
tikri lietuviai lenkinami.

U musų Pliumpis Kaulas 
taip spjaudomas, ausis su
glaudęs vis dar tebekenčia 
ir pinigus dar moka. Iš iž
do pašalpos -gimnazija gau
nanti taip pat ne maža: kas 
mėnuo apie po 9.000 litų tik 
algoms, neskaitant kitu prie
dų.

Dėl mielos degtinėlės 
nutarimą atmainė.

LEIPALINGIS (Seinų ap- 
skr.). Pas mus iki šių metų 
buvo 2 traktieriai. 3 svaiga
lų krautuves. Praėjusių me
tų gruodžio 3 d. vals. taryba 
nutarė neleist daugiau kaip 
vieną traktierių, be krautu
vių. Labai puiku. Tik nege
rai, kad tarybos nariams ta
da teko stot eilėn degtinės 
perkant, nors jie gaudavo 
pigiau. Taigi šių metų va
sario 7 d. v. taryba nutarė 
pakeisti pr. metų gruodžio 
3 dienos nutarimą ir leido 
Maušai šalmukui laikyti 
svaiginamųjų gėrimų krau
tuvę, kurs ir pirmiau buvo 
turėjęs tokią. Vienas naiys 
nesutiko ir net grasino skųs
tis aukščiau, bet ir tą gai
lestis dėl Šalmuko apėmė ir 
nurimo. Labai Įdomiai lei- 
palingiečiai veikia, salmu- 
kas, kaip matyt, "susipran- 
tąs” ir vaišingas.

Isumanymo, vargais nega
lais ištrukęs iš klebono na
gu pasileido bėgti i valse, 
valdybą, rėkdamas: ”0i! 
vyrai, ratavokit. ratavokit!” 
Išgirdę riksmą, valsčiaus 
viršaitis, raštvedis, raštinin
kai ir valdyboje buvusieji 
piliečiai išbėgo visi i lauką 
žiūrėti Kas atsitiko; ir pa
matė atbėganti visą kruvi
ną vargonininką. Užklaus
tas kas ji užpuolė, ėmė pasa
koti apie buvusį atsitikimą. 
Jam pasakojant, klebonas 
išėjo iš jo buto ir ramiai 
sau keliavo i namus. Bet 
namie pabuvęs kokią valan
dą, vėl keliavo pas vargom-Į 

ninką. Matyt, visgi gailėjo 
savo tarno ir bijojo, kad po 
tokio smarkaus ir netikėto 
krikšto, iš išgąsčio ir skaus
mo nenumirtų be paskuti
nio patepimo. Nuėjęs i var- 

jgoninko butą, -jieškojo po 
; kambarius, išsitraukęs brau
ningą, žadėdamas duoti pas
kutini patepimą. Bet pasta
rasis jau buvo išvykęs pas 
gydytoją. Mat, mažus krikš
tija vandeniu, o didelius, 
kad butų ištikimesni, pa
klusnesni, maldingesni ir 
kvailesni krikščionys, suma
nė atnaujinti krikštą kumš
čiu per žandus ir per galvą. 
Minėtos parapijos karštieji 
krikščionys vaikščioja visi 
nusiminę ir galvoja, kaip 
‘čia išvengus tokio baisaus 

■‘klebono sumanymo. Vieti- 
<nės davatkėlės net bijo eiti 

užėjus smarkiam pjjepuo- ejna, galvą apsukę bent 

Mat senesniojo brolio, kurio 
beprotis privengdavo, nebu
vo tuomet namie.

pripažino juos

I 
i

Nušoko nuo tilto.
DUSETOS. Kovo 5 y., ry
tą, bevažiuojant riš Šlapių 
vienkiemio i .Dusetas per til
tą vieno eigulio arklys pasi
baidė, ir kadangi tiltas ne
turėjo turėkliu. arklys, nu
laužęs jenas, nulėkė nuo til
to i vandeni ir smarkiai su
sidaužė. Nulužusiom je
noms- vežimas stebuklingai 
užsilaikė ant tilto ii’ važia- 
vusis išliko sveikas. Arklys 
taip pat nedaug tenukentė- 

npę. Žmogelis ištraukęs ark

lį, norėjo vesti pas veteraną.

Baudžia už davatkų 
pašiepimą.

Pereitais metais birželio
11 d., Stakliškių mieste, Aly- 

’ taus apsk., pas pilieti Proš- 
jkų buvo vestuvės. Kaip ži-
noma, Į vestuves prisirinko lenkišku laikraščiu, 
jaunimo ir pradėjo žaisti; nik Vilenski” ir ”2’ 
bežaidžiant Lukošiūnas Jo- vieną lietuvių kalba

kaimo. Pivašiūnų vai., Alyt ja kun.Gronskis. Įvairiausių 
apsk. ėmė deklamuoti eiles ir begėdiškiausių 
ir tarp kitų pasakė humoris-iprieš Lietuvą ir 
tini ”Naują Lietuvos him- 
na”, kuris 1922 m. tilpo Ke
leivio” numery, kaipo pašai
pa iš davatkų ir klerikalų. 
Bet nei Lukošiūnas, nei 
nieks iš jaunimo nesitikėjo, 
kad čia butą dviejų ”didvy- prask, šauliams) 
rių.” didelių patriotų, davat- ma. Kartais pasitaiko taip, 
kų ir klerikalų karštų gynė ....................................... ’
jų, tai Stakliškių 1 ’ , .
Alekso Lažo ir sekretoriaus šo, kad ją padarę tokie tai 
Antano Plento, kurie, kaipo asmenis, o šie laikraščiai bu
feri katalikai, nubėgo pas tinai ją perdirba savo šab- 
kleboną, o šis Įsakė tuojaus lonu. Mažai kas šiuos Įaik- 
pranešti. žvalgybai, kad Paščius skaito, nes žino, kad 
koks tai vaikėzas viešai ši spauda piudomo šunies 
drįsta kalbėti prieš davat- rolę atlieka, 
kas ir kunigus. Žvalgyba 
griebėsi darbo; pravedę ga
na ilgoką tardymą, byla ner- 
duoda teismui, kur didvy
riškai liudininkais stoja 
minėtas viršaitis su sekreto

riumi.
Taikos teisėjas Alytaus 

apskričio I nuovados, per
žiūrėjęs bylą 16 d. lapkričio 
rado pilieti Lukošiuną kal
tu ir nubaudė ant dviejų są- 
vaičiu arešto ir 50 litų mokė-

šmeižtų 
lietuvius 

šie laikraščiai prirašo. Vi
sos vagystės ir plėšimai, ku
rie Įvyksta okupuotoje Lie
tuvoje, visos žmogžudystės, 

; viskas lietuviams partiza
nams arba ”šaulisam” (šu- 

primeta-

j- kad kiti lenkų laikraščiai 
viršaičio £pje kokią nors vagystę ra-

Taigi Dabar Turėsime ir Sekmos Dienos 
Naujienas ir Tai Bus
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EDELI
(Tbe Uithuanian Siuibau

Nedėlios Naujienos išeis kievieną nedeldienj arba f 
arba sekine dieni, ir jų atskiras numeris parsiduos Ž 
po 7 centus. Nedėlios Naujienų prenumerata, atski- * 
* *t*rai nuo dienraščio, bus $3.00 metams arba $1.70 X 
pusei metų. j;

NEDĖLIOS NAUJIENOS bus didžiausiu Naujienų 
numeriu savaitėje ir didžiausiu lietuvių savaitiniu 
laikraščiu.

Nedėlios Naujienos susidės iš trijų dalių. Viena da
lis tai bus juokai arba ’džiokai” vaikams ir suaugu
siems. Viena iš juokin.ru serijų tame skyriuje bus 
”SLIM JIM.” Tik tėmykit ir stebėkitės.

Kitose dalyse bus daugybė žinių,, straipsnių, edito- 
rialų. informacijų, o taipgi sekami skyriai:—

MOTERŲ SKYRIUS gabiai vedamas Doros Vilkie
nės. šitas skyrius bus dar platesnis negu dabar ir 
jame tilps viskas kas paliečia mot ori ir jos interesų 
sritį, neišskiriant svarbiausio dalyko—meilės.

BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALU SKYRIUS, kurį 
ir toliaus ves Naujienų biznio vedėjas advokatas KI. 
Jurgelionis, šis skyrius yra vienutinis šios rūšies da
lykas lietuvių laikraštijoj, ir suteikiamos jame in
formacijos yra labai žingeidžios ir naudingos biznie
riams, farmeriams, darbininkams ir visiems kas tik 
žingeidauja dabarties dalykais.

LITERATŪROS IR DAILĖS SKYRIUS, Į kurį ra
šo ir rašys gabiausi lietuvių rašytojai ir dailininkai, 
čia tilps puikių apysakų iš dabartinio gyvenimo, apie 
stebėtinus atsitikimus, apie meilės prietikius, ir t.t. 
čia taip jau tilps parinktinė poezija ir kritikos 
straipsniai, čia taipgi karts nuo karto bus spausdi
namos musų dailininku veikalų reprodukcijos.

MOKSLO SKYRIUS, kuriame tilps trumpų supran
tamų straipsnių iš įvairių mokslo sričių, o taipgi ži
nios apie vėliausius išradimus, šio skyriaus vedėju 
bus žymus Mokslo Draugų veikėjas chemijos inži
nierius K. Augustinavičius.

SVEIKATOS SKYRIUS, kuriame tilps visuomet ge
rų straipsnių apie higieną ir ligas, šio skyriaus ve
dėju bus Dr. A. Karalius, o bendradarbiaus jame vi
si žymesnieji lietuvių daktarai.

i
♦»

SPORTO SKYRIUS, kuriame bus paduodama žinių 
apie veikimus Įvairiose sporto srityse: atletikoj, ris- 
Ivnėse. baksavime, base bąli, foot bąli, tenis, plauki
me, šokime, golfe, hnckev ir t.t „ . 1

' f »•.
*' < •✓ .?* •

Nauji smūgiai lietuvių 
mokykloms.

KLEPOČIAI (Rudiškių pa- 
rap.L Šiemet pirmi metai 
čia Įsteigta mokykla. Pir
miau kaimas buvo neutra
lus juostos teritorijoj ir dėl 
to negalima buvo gauti mo
kytojo. šiemet padėčiai 
kiek pakitėjus, ’’Ryto” pa
galba Įkurta mokykla. Mo
kyklą lankė apie 30 mokiniu 
ir vakarinius kursus 20 jau
nuolių. Bet nauji valdovai 
ir mokslo lietuviams pasi
gailėjo ir sausio 17 d. atva
žiavo iš Rudziškių polici
ninkas. kuris inspektoriaus 
Įsakymu uždarė mokyklą. 
Uždarymo priežastis esanti 
sodžiaus artimumas prie 

__________ ______ i ir kad esą 
Musų parapijos klebonas galimas dalykas, jog moky- 
Slabšvs, sumanė atnaujinti tojas varąs agitaciją. Mo- 
krikšta savo parapijos krik- kyklos buto durys ir langai 

L_____, ... .
tiems, ir nutarė pradėti dar-

UZSISAKYKIT NEDĖLIOS NAUJIENAS TUOJAUS
r?

■t

jo, nes Įkrito i neužšalusią 
npę. Žmogelis ištraukęs ark- 
li, norėjo vesti pas veteraną,! _
bet kadangi Dusetuose jo nė- r ti piniginės baudos.
ra. tai taip ir pasiliko. Tz: -------.

Iš atsitikimo galima spręs- rikiečiai, kokia yra Lietuvo- 
ti kaip prižiūrimi Dusetų je žodžio laisvė, kad nebega- 

-. K \ i* ? itvnr. „rU- rlovatlrii naši-

ra, tai taip ir pasiliko. Tai matote, draugai ame-

lima net iš davatkų pasi
juokti, ko rusų caro laikais 

visai nebuvo. J. Dzūkas.
valsčiuje keliai.

Nubaudė už kareivio 
nužudymą.

MAŽEIKIAI, šiomis dieno
mis Mažeikių teisme buvo 
nagrinėjama dviejų brolių 
Jadkusų byla, kurie kaltina
mi už nužudymą kareivio 
Ladinausko—prie Lietuvos-
Latvijos rubežiaus. Iškalti---------- - --  . . ---------- ----------------- ov._
namojo akto buvo matoma,, bą nuo vargonininko. Vasa: nant žmonėms to nepadarv- 
kad 1922 m. rugpjūčio mėn. rio mėn. 25 d.užėjęs pas var- ;—~--i:
du Mažeikių apylinkės gv-igonininką, . jam nieko apie 
ventojai eidami prie Židikių aukščiau minėtų klebono su-

Krikšto atnaujinimas. i________
KRIAUNAI (Rokiškio, ap.). lietuvių sienos 
Musų parapijos I ’ . „ " ____
Slabšvs, sumanė atnaujinti tojas varas agitacija.

i-"2U .. ’
ščionims, aklai Į jį tikm- norėta užantspauduoti, bet

- tuose pat namuose gyve-

ta, tik priversta pasirašyti, 
jog mokyklos Klepočiuose 
daugiau nebebus.

Pusei Metų

NAUJIENOS 
1739 Si. Halsted St.

Ckicaga. III.

NEDĖLIOS N Al JIEM. 
PREM ME'RATA:

%
i

■ Metams 
Pusei 31. (»• 
I.ictuvor

$3.00
S 1.70
$3.*>0

Gerbiamieji:

Meldžiu ei,sti man Nedėlios Naujienas žemiau 
paduotu adresu. Čia indedu kaipo mokesti iž pu*ę 
metp $1 70 money orderi:

CHICAGOJE gausite Ne
dėlios Naujienas ant kam
pų. krautuvėse ir per išne
šiotojus.

*

VISUR KITUR AMERIKO
JE gausite Nedėlios Naujie
nas per paštą arba pas Nau
jienų agentus.

Vieniems Metams
NAUJIENOS 
1739 Sc. HalstedSt.

Ch cago. Iii.

NEDĖLIOS NAI J1ENV.
PRENUMERATA:

Metams ...
Pti-ci Metu
Lietuvon

SI.70
S3..'»o ♦3t

Gerbiamieji:
Meldžiu siusti rnan Nedėlios Naujienas že

miau paduotu adresu Čia indedu kaipo mokesti 
už metus $3.00 rnonev orderį:

Adrrvas\dre-n* 1

Vardus ir Pavardė . .. Va rdas

Užsisakymui galite vartoti 
čia pridėtus kuponui:

juokin.ru


Vietinės Žinios
Montelloj didelis 

sujudimas.
L. UKĖSŲ KLll BAS Iš- 
STOJO Iš BOLŠEVIKIŠ

KO SĄRYŠIO.

Bolševiku lyderis Kriaučiū
nas užsigina, kad jis 

bolševikas.

Tarp Montellos lietuvių 
kilo didelis sujudimas. Pra
sidėjo atakos ant lietuviškų
jų bolševikų ir Draugijų Są
ryšio. kuri jie Kontroliuoja. 
Lietuvių L’kėsų Kliubas. ku
ris turi apie 500 narių, iš to 
Sąryšio jau išstojo. Tai yra 
didelis akmuo išimtas iš Są
ryšio pamatų. Dabar seka 
šv. Roko Draugija, kita di
džiausia organizacija. Ka
da ji išstos, tai Sąryšyje ne
kas jau ir pasiliks.

Reikia pažymėti, kad taip 
Ukėsų Kliubas. taip šv. Ro
ko Draugija ir kitos organi
zacijos, kurios buvo pri
trauktos prie Draugijų Są
ryšio. nėra bolševiku orga
nizacijos. Vienok i Sąryšio 
komitetą pateko beveik vie
ni bolševikai. Jų lyderiu 
yra Kriaučiūnas, kuris tari) 
vietinių daugiau yra žino
mas kaipo "Trockis,” tas 
pats "Trockis”, ką anais me
tais čia ritosi su bulium. 
Tuo Hudu Sąryšis yra niekas 
daugiau, kaip bolševikų ve
žimas, prie kurio tapo Įkin
kytos visai nekaltos musų 
draugijos. Tų draugijų var
du bolševikai rengė prakal
bas. kvietė savo kalbėtojus 
ir varė bolševikišką agitaci
ją. Jie tankiai pakviesdavo 
ir kitų srovių kalbėtojų, bet 
tai vien tik tam. kad paskui 
juos biauriai iškoliojus. 
Taip, pavyzdžiui, jie padarė 
ir su drg. Bieliniu, kuris bu
vo andai atsiųstas Lietuvos 
socialdemokratų parinkti 
Amerikoje aukų rinkimams 
Lietuvoje. Musų bolševikai, 
prisidengę tuomet Draugijų 
Sąryšio vardu, pasikvietė 
drg. BielinĮ i Montello. su
traukė jo vardu daug publi
kos, surinko apie $80 už 
Įžangą, o kada drg. Bielinis 
pabaigė savo prakalbą, išė
jo bolševikų Bimba ir iško- 
liojo ji šlykščiausiais žo
džiais. Ant galo da tie be
gėdžiai pasiglemžė visus va
karo pinigus, neužmokėda
mi drg. Bieliniui nei už ke
lionę (jie buvo parsikvietė 
ji net iš Chicagos). Ir šitą 
kiaulystę jie padarė Draugi
jų Sąryšio vardu.

Panašių atsitikimų buvo 
ir daugiau. Draugijos pra
dėjo tuo piktintis. Ūpas 
prieš "Trockio’’ valdomąjį 
Sąryši augo ir augo. Ir štai, 
Ukėsų Kliubas. viena di
džiausių ir stipriausių orga
nizacijų. iš to Sąryšio jau 
pasitraukė. Kliubo pirmi
ninkas. Antanas Juodeikis. 
pareiškė, kad su bolševikais 
Kliubas nenori turėti nieko 
bendra.

Kitur šitoks Įvykis gal 
praeitų visai nepastebėtas, 
bet kaip Montviloj, tai jis 
sukėlė toki triukšmą, kad 
net anglų spauda pašvenčia 
jam ištisas skiltis. Repor
teriai dabar vaikščioja tarp 
lietuvių, renka informaci
jas ir paskui rašo dideles is
torijas savo laikraščiuose. 
Štai, "Brockton Daily En- 
terprise” reporteris nuvyko 
i Montello. : -
bolševikų lyderi 
Kriaučiūną ir klausia 
ištikro 
istikro muu^iju 
kur tu vadovauji, dirba bol
ševikų

Kriaučiūnas užsigina nuo 
komunizmo, kaip tas šven
tas Petras nuo Kristaus. Jis 
nesąs joks komunistas, joks 
bolševikas, ir Drat gijų Są
ryšis taip pat nieko bendra 
5 j kOHiUnisiais neturįs.

Jiti; K- ia iciuDM užginčiji-

susijieškojo 
Trocki- 

”Ar 
tu komunistas? Ar 
Draugijų Sąryšis,

naudai?”

mą "Enterprise” paskelbė 
9 balandžio.

Bet l’kėsų Kliubo pirmi
ninkas .Juodeikis per tą pati 
"Broekton Daily Enterpri- 
se” parodo, kad Kriauėiunas; 
meluoja, kuomet jis nori už
siginti, kad jis ne bolševikas! 
ir ne komunistas.

"Kriaučiūnas užsigina, 
kad jis atstovauja komunis-1 
tus," sako Juodeikis peri 
anglų laikrašti. "Bet aš no
riu viešai ji paklausti apie 
tas prakalbas, kurios buvo' 
surengtos Tautiškam Name 
20 vasario šių metų pažy
mėjimui 6 metų Sąryšio su
kaktuvių. Kriaučiūnas bu
vo tų prakalbų pirmininkas 
ir jis asmeniškai perstatė 
kalbėti Leoną Pruseiką, o 
Pruseika yra komunistų 
laikraščio 'Laisvės' redakto
rius. įdomu butų žinoti, ko
dėl jisai leido Pruseikai tuo
met vadinti susirinkusius 
'komunistais, ir 'bolševi
kais.’ Negana to, Pruseika 
niekino Suvienytų Valstijų 
valdžią, o Kriaučiūnas buvo 
pirmininkas ir nieko prieš 
tai nesakydamas, rodė savo 
pritarimą kalbėtojui.”

Šitokiais faktais Kliubo 
pirmininkas Juodeikis mu
ša per anglų laikrašti komu
nistą Kriaučiūną.

šitą skandala pradėjo jau 
tyrinėti ir Y. M. C. A. imi
gracijos sekretorius Long. 
Kuo visa tai pasibaigs, pa
matysim vėliaus.

Montellietis.

I

I
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KŪDIKIŲ -

EROVes skYRIIS
DĖL APRŪPINIMO k < 

MOTINŲ IR JŲ V 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^

M 
vi* a 
;ant

ir
. .Mr.J 
pravėdinimo.

galima ir

’v

sūdymas.
kasdien urac.< • -■ 
pagal laikų pe:i,.j:i 
Geriausia yra ryt;, 

vakare. Nereiklu ku
kio maudyti tx> penėjimui, arba 
i.įo prieš išvedima laukan. L: uu:: 
neužgis, reikia trinti tik su «. nų 
Po to vartoti vonele. Per pilniu r> 
r.esį vandens tcniįieratui a lai 
v|iie 95-l<Mi laipsnių Fahrenhe: 
laipsniškai mažinant iki bus ?•• •. 
metų. Rekomenduojama isiujs; 
maudynės termometras. Aus.s .: • 

reikia švelniai išva
S. iiių g'.eivė gerklėje pas kuoik; t 
plona, kad magiausias patrynimas 
' įdrėksti ir atverti kelia u\.-ikr 
mui. T'Mlel patariama, kad mot 
nemileistu burnelei apsipurvmt: 
tada nereikės plauti. Po šeštam • 
resiui kūdikio uerkly jraiima va 
su minkštu audekiu nemytrar.-.. 
it: dantys pasirodo, tai tralima x 

švelnu šepetuką. Kaip tik . 
užauga tiek, kad gali tuok::,

eikia ji pratinti dar.tis valyt:.

loti
•X I -

SPORTAS.
Šiame ketverge Grand Op

era House bus Įdomios ris
telės. Tose ristynėse daly
vaus čampijonai Londos. 
Stasiak. Kotsonaros ir gra
fas Zarynov. Pastarasis yra 
nepaprasto vikrumo vyras.

40 NAMU PARSIDUODA.
Geriausia proga papirkt 

namą.
Dorchestery 20 naujų, po 

tris šeimynas namų geriau
sioj vietoj, moderniškiau
sia is Įtaisymais, ketvirtai- 
niškai piauto aržuolo grin
dis, po 6 didelius kambarius 
ir reception hales, garo ši
luma. vidus išbaigtas su 
aumvvood. kainuoja tik po 
$16.000; randu po $180 i mė
nesi. Įnešt tik po $3.000. 
Pirmas morgičius $10,000 
ant 6^,

Arlingtonc 20 po 2 šeimy
nas nauju namu. labai gra
žioj vietoj, netoli Mass. avė.. 
extra dideli lotai žemės, ir 
visi kuomodemiškiausi Įtai
symai. aržuolinės grindis, 
iraro šilumos et c., parsiduo
da no $12,000 ir augščiau, 
labai lengvos išlygos ir ma
ži įnešimai.

Taipgi turime dausr senes
nių namų South Bostone. 
Dorchestery. Roxburv. Som- 
erville. Medford ir Everett.

Matvkite (18)
TITUS P. C RE VIS

395 Rroadway,
So, Boston. Mass. 

Telefonas: So. Boston 2340.

Priverstas parduot 5 sė
dynių AITOMOBILIŲ, pil
nai sferas, taerai ir )>entas 
visai nauji. Parduosiu ])i- 
giai.

Tel. : Brighton 0781-M.

S.L.D.A. 2-ro Apskričio

KONCERTAS!
Įvyks Nedėlioję 

20 BAKANDŽIO-APRIL. 1921 
Dudley Street Opera House 

113 Dudiey St.. Roxbury. Ma 
Pradžia 3 vai. po pietų

PROGRAMĄ IŠPILDYS: 
A. E. Salaveičikiutė, Soprano 

iš New Britain. Conn. 
O. Katkauskiutė, Kontralto 

iš Hartford, Conn. 
K. J. Kriaučiūnas. Tenoras 

iš Brooklyn, N. Y. 
S. Goromiko, Baritonas 

iš Boston. Mass. 
Liuosybės Unoras. 

iš Montello, Mass.
Įžanga >!)<•, 75. ir

BARGENAS.
- j šeimynų 17 kambarių 
.. -u visais Įtaisymais, 

vandens pečiai, elekt- 
- s'.irsa. Kaina . $11,400. 
. :-ii -<4.000

A. J. NAMAKSY
39'» Broadwa\\

Su. Boston, Mass. 
f<. <outh Boston 2340

KCt 
to i

ODA !“l J.Kl imis '*
Kaina s'h'jhm. R.auskif $

......... “ »-•■ : f
So. Uo.-.tuu, Mass. Y

emil i RAMS
s l.roaduay.

Parsiduoda forničiai 
;ų kambarių geroj 

kur renda maža.
Niek Danyluk 

o") Billerica St., 
Boston, Mass.«___________

OR. J. MARCUS |!
Ll ET L V isK A.8 G Y D1 TOJ At>

Specialistas sekretpų ir chro
niškų vyrų tr moterų ligų.

IK Parnicuter Si.. BotCtua, Mui. 
(Prie Hanover St.)

Tel. itnhinoud SO. (-)
Valandos nito 9 ryto iki % vav.
X. dvldiemais iki 4 tai po piet.

Mau<i> nia-
Soda l’rau.-'nia's.—P:au.~: i 

a patarnauja irana gerai t. 
šilta, ypatingai vasara. I
■'•iiona vandens reikia dėti du ša 

lėliu sodes. Vandens temperatuia 
rj būti ta. orie kurios kūdikis jau 
pratęs. Užtenka laikyti ji dvi ik;

oriu mir.utŲ. Odoje tada vlu 
būti jokio trynimosi. Kūdiki re 
nusausint: su švelniais ..v. -a;-.

Skrudu prausimas.—Sk. :do> 
naudi r gos <lel karščių. I vaadcik 
kia įdėti vieną puodelį skrudu 
nti taip pat kaip su sodo.- praus:

MuštarUos prausima'.— kiu.-tar 
prausimai naudingi nerviškume :r e- 
miegojime. Prirengiant maudynę, d-k 
pilną šaukštą muštardos i še.- 
lionus šiito vandens, kūdiki 
vandeny dvi ar tris minu: 
mus gerai nutrenk oda ir 
■yk. Tuo oudu kudik.s gau 

ir atgaivinančio miego.

.uit. n

luKO’
Ii l .1 - 
t pri- 
i kc-

ė U
.-vilt

\ i

lai k
as, o i■

ra m

Didžiausia problema kiekvie 
tino> yra tada, kada jos kruti 
išsenka, ir jai rupi kokį 
-.ia kūdikiai duoti idant 
butų ir augtų stiprus ir
.vii’s Ea;;:. i’iž;.us ’:::sv ... 

:;’.a tnkstantimyč tuksim; i:-
ą bėgy paskdt.■ ii. šeslosiii 

•v. Daugiau vaiku tapo isauk:eta 
Eagie Brand. negu su visais k:: 
preparatais sykiu sudėtai-, žind; 
Atprantama, pat: kūdikį jei gal .
ebandir.ėk visokiu maistu apie r 

liuos mažai žinai. Eagle Fiena.- \ 
veikas g’- r.as. belo ler.vv;.:

-. irškomas.

pici.;
.k n 

jis sveik: 
prus ir vikrus. Eįo

- f X
s moti- 
uts r.je-

■ u 
ai ?• 
’»’K.

a

K

Jūsų ku-.'ikio maža, kūnelis. > t" 
-i visi jo drabužiai ir viskas-. ka> • 
ama prie kūdikio kūnelio, turi b; 

.varu ir šviežia. Saucriau.-is n.u ' 
drabužiams y 

Soap. T ik :iek< 
yra dedamos

•ie kūdikio k 
šviežia, 

skurai i 
> -Castiie 
kunui dalys

.. Jis nuprau.

Skait'k š
I as <avaite

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešu, kad aš i>vi -įkėli; 

: nauja vieta. Dabartinis adresas: 
A. F. SM EETRA.

Lt HaverhilI St_ La»rence. Mas>

\ORIl SI SIŽINT SU Mt RININK 
arba kuris moka platesni 

norėčiau susipažinti su tokiu, 
dilba. Malonėkit atsišaukti.

STANLEY POCIUS
! >5 Hashington St.. Boston.

»

Ma>>.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ŠTOKAS- 
ir urosernė. geroj vietoj;

ir kitu tautų apjryven'io.j 
lir.kėj. Biznis jrerai išdirbtas.

S. P.
255 Brt>ad"P'. so_ Boston. Ma>

■buce 
ic u u

PARSIDI IDA HIDSON SEDAN 
21 met 

naujas. I 
ypatiškai

(•)
I 
f

I

ir* I6*

t

i t 
t

S Dr. H. M. Landau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
220 Haiiover St.. Bustvn. .Ylas*.
Specialistas .vnerišky ir iuter- 
naiių ligų. Taipgi gydo kraujo, 
skurus ir kitas ligas.
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. 

Nedėldier.iuis; nuo 9 iki 1 
Telefonas Riehmvnd V360

i

IOi;XIClA« PARSIDUODA.
. . .-.bariu mažai vartoti ra- 

::;tv’ m įima nuo 5 .ai. va- 
I Ilarbor St.. Se. Bos- 

jlr.i. pas L M-delinska.
(ie>

PLUNKSNAS. Pukus. radušk.ia. 
. . Patalus. Kaldraa ir visokias lovy 
lt>) irėdnes. parduodam pigiausiai. Krtip 

kitės ypatiškai arba rašykit:

ENTRA!
. ; grosernė

. ai pigiai. Priežastis
;uve< ii abieju negaliu 

'.tsiiaukit: <16)
■ ( St.. So. Boston. Mass.

i r kendžip 
-- k>—tu- Ll KOPRAS FF.AIHEK U O.

IMPORT1NG HOUSE
25 Loveli Street. Boston. Mass.

REIKALAUKITE 
TIKTAI TIKRO

IRTDOTO^Rlt

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIU TAISYTOJAS.

-••kilis laikrodžius Sieni- 
K seninius prieinamiausią 
.-..c kreipkitės š.tc adresų: 

i ii \S \ 1N(.HAITIS (25) 
. <• si., so. B4>STON. MASS.

KAS NORI RŪKYT 
puikų tabaką, tas tegul kreipiasi 
pas mus. (21)

Et KOPA BOOK CO.
57 1)EY ST.. NEW YORK.

j 
;į 
5
5■ X 
n 
;į 
;į

A*

Telefonas 5il2-W.

Or A. Gormati-Gumauskas
LIETUMS

Valandos: nuo 
nuo 
nuo

Nraėliomu nud

?;>j X. Matu st.

DENTISTAS

10—12 diena: 
2—5 po pietų: 
5—8 vakare; 
10—12 dien<.

kainu. Brosd st
MONTELLO. MASS.

/ 
/ 
Z 
✓ 
z 
z♦
✓ 
X z z z z 
z 
z z z z

Z Tel. South Boston 3529 <
x Rusiuence Aspinvall 0S7J ’ 

5 S. M. Puišh tė-Shallna j 
S LIETUVĖ MOTERIS 1 
$ ADVOKATĖ t <
v S66 Bruad»av. So. Boston, M*m. , 
J Room 2. <

TELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTAB.VS

C. J. MIKOLAITIS
Valančio.: nuo 2 iki 4 po pietų, J 

nuo 7 iki 8 vakare.

107 Summer St,
LA1VRENCE, MASS. g

t>0

G. GEORGIADE
K l‘;r>žiaus I niversilcto
■V :aro 'zvdynio ofisą po 

numeriu 
liOYI.STON Si-. BOSTON 

u- nervu licu. Kraujo 
!r romatizmo.

■a'.andos:
X: 11 iki i2 ryte ir,

iki 4:2'' po piety.
'•..iviiaie:
11 iki 1 po pietų.

Xe 
Xu

DR. L. GOLDEN
Bostone: 99 Green Street

Valandos: 3 iki 4 ir 7 iki 8 P. M. 
Telefonas Haymarket 2288.
Ruabury: 145 Crasford St.

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

Telefonas Roxbury 0131. 
KALBU RUSU. LENKŲ 
LIETUVIŲ KALBOMIS

Tai yra geriausis pilvo bi- 
teris sviete.

Rekomenduojamas dauge
lio garsiausių gydytojų, kai
po geriausias apetito paska-
tintojas. pilvo tonikas ir virš- 
kintojas. Nors jis turi savyje 
39'- alkoholio, vienok i<» par
davinėjimas suvienytų vals
tijų valdžios yru leistas.

Jeigu jus negalit gaut io 
justi apt:eko>e arba grosernė- 
se. tai prisiųskit savo vardą 
ir adresą, o mes pasiusime 
jums tris arba šešias bonkas.

Agentai

L.GANDOLFUCO
120 WEST 42MO STREET

BRANCAIU1
N.3j.vio0o ■>UaČ<'«'«*

■ "ke ne r ;

t* ‘V"*
?—oru oCni »L*ho2-
X—_ . • XVI

c.
•t

» ' y. . <■

>T25E5aS2S2SZSaSaSBS252E252S2525^
| Lietuvis Optometristas

>
»

Didelė Ekskursija į Lietuvą
Rengia Sekio ir Urbšos Agentūra, 21 Gegužes, 1824

Didžiausiu pasauly L'nited Statės Linijos laivu "Leviathan'’ 
tiesiai i Klaipėdą, ši ekskursija bus asmeniškai prižiū

rėta musu agentūros nario JONO SEKIO. kuris sykiu su vi
sais lietuviais 24 d. Gegužės važiuoja i Kauną. Tas jau duo

da pilną užtikrinimą saugumo, patogumo visiems lietū- 
viams. Taigi kas tik manote keliauti Į Lietuvą, tai tuoj atsi
šaukite asmeniškai arba laiškais Į musu agent-itrą;

Taipgi, kurie norite atsiimti savo giminės iš Lietuvos Į 
Ameriką, tai kucgreičiausiai.kreipkitės prie musu agentūros. 
JONAS SĖKYS būdamas Kaune ir kitose visose laetiivas 
dalyse patsai apžiūrės visus keleivius ir kiek galint paleng
vins visu kelionę iš Lietuvos Į Ameriką, ypač senų tėvų va
žiuojančių pas valkus, moterų su vaikais pas vyrus, sūnų ir 
dukterų pas tėvus ir 11.

Mes siunčiame pinigus i Lietuvą Litais ir Doleriais. Musų 
kursas yra pigiausias: 100 litų už $10.50. Ant didesnių su
mų duodame dideliu* nuleidimus. Padarome Įvairius liudy- 
mus. daviernastis. ir t.t.

Visad kreipkitės pas mus asmeniškai arba laiškais šiuo 
adresu: SEKYS& URBSZO
101 OAK STREET, LAWRENCE. MASS.

3

Išegzaminuoja akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu [ 
ir amblyopiškase ("aklose) aky- [ 
se sugrąžinu šviesa tinkamu r 
laiku. r
J. L PASAKARNIS O. D. r 
447 Broadvay, So, Boston, M*m į- 
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g: NAUJŲ PLUNKSNŲ LOVOS
Gauk Didelę Bar geno Kny- 
ira Dykai apie naujas, sa
nitares plunksnų lova», 
raduškas ir patalus. Mu
sų išdirbystės kainos nu
žemintos. Mes duosime 
jums musų plunksnas 
ant 10 dier.n išbandymui 
ir apmokėsime persiunti
mo lėšas. Musų kostume- . 

riai užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
reikalaudamas Bargcnų Knygos ir 
plunksnų šampa)u. 4—) '

<
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«
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Bargenas Maliavų ir Geležinių Daiktų.
Gatavai sumaišytos maliavos, gorčius ...................... S 1.75
$3.00 vertės žalios mėlynos maliavos, gorčius .... $1.25 
Geros rūšies baltos maliavos, gorčius........................ $2.25
$5.00 vertės Dupont grindų varnišis. gorčius .... $2.50
B. H. grindų varnišis. gorčius..................   $1.39
Specialės kainos ant Boston V,hite Lead, Tyro Aliejaus 

ir Tarpetino
Žemos kainos ant sietu languose, taingi ant drabniu tvo

rų, vištininku ir hudavojimo Įrankiu.
Oralinės vinys $3.45 kegutė

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

Tel. Beach 5353-5352

►

(►

:■
►

O<1 4 —

/ American Feather a Pilto v Co.db> i

taip kai
Klaupki’ 
. 114

Dept. C\ Nashrille. Tenn.

Gimusia aptiekite

TAISOPARSIDUODA UBAS B. DA1LEY
454 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON, IYASS.
Telephone: So. Boston 2238

.w:»r*S'*..: -i'--' St;k.'-iu: ž:g^n-
naga rali boti P ':k a: nupa •' . «r b-'iji. •* .

us". ff... . •.- p> - -»r' ■ ’ T- U4-’ >
■ pr a-- - . pamals apie j ?•«!

r t- m;>r*st 4. dkc-s t»:* <»••-. ;«-i •- prat.ėMlc ;
cš'ar s pleiskanas jo vissj k ; no bar*. Xauaok*t

] 1G,>'až b*"l>a

I,..., : ■ :j : t zlaikikit -avė kitu rw?«*oj<-. Tik t-l n-
k. v.kara pi-r kok.i ■y-i<n’ ...rnu i- •«.;»■« :mj

■■■. ....... M*e i r. ' - --’-k > tr.n,.... ,.q
> r--, a darvti. tai f- ar«’ '•>< Va <

k pI'-iMkaros JŲ- ntkrJiku.s, Koks skirtumas tuomet bu*.’
p- AD. RICHTER & COu 104-114 So. 4th St. Brooklyn. N, A.

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
r.0-it» teKincu vaistu žemoms kainoms, tai visada ateikit* 

safem st kur rasite visokią naminių vaistų, šaknų nuo viso- 
ka.n tai: r.uo Kalvos skaudėjime nuo uzsisenejusio reuma- 

. r’silunėjimo strėnų, kmujo valymui, nuo uzdeguno plau- 
u!io r kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 

< ausiu patarimus šutei! iame, nuo patrūkimo dėl vyrų ,r 
.. Kielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų lr žolių tunme. Mes 
■.. anausi ne kuosreriausiai- pašaukiame geriausius daktaras

n, uidyk,. Toil, jeigu Sriu
T. -, pinigus, tad ateikite i APTIEKĄ po numeriu 

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
r "''"-I

PAKLAUSK SAVO KAIMYNO
KOKI.' DIDELE VERTE TURI

I

CITY POINT GARAGE—DAILEY’S NOTOR SflOP |
LU\ TAISO >

628-634 Feurth St. į

.... .  . •

NASH KARAI
IR KOKI PASEKMINGĄ PATARNAVIMĄ JIE SUTEIKIA KIEK

VIENAME REIKALE.
KAINA NUO $1055 IKI $2375.

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

MES TAIPGI MAINOME IR ANT NAUDOTU KARI".


