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KOMPANIJOS IR UNIJOS 
RIANGIASI KOVON.

Fabrikantai pienuoja mušti 
algas. Darbininkai pasiry
žę priešintis. Gali kilti 200,- 

000 audėjų streikas.
Audimo pramonėj pasida

rę labai neramu. Laikraš
čiai rašo, kad bus didelis 
krizis. New Yorke, Bostone 
ir kituose miestuose fabri
kantai daro susirinkimus ir 
tariasi, kas reikia daryti, 
kad išgelbėjus pramonę.

Tuo pačiu laiku visuose 
audimo centruose darbinin
kų unijos kas dieną mitin
guoja ir svarsto, kas reikia 
daryti, kad atsilaikius prieš i 
fabrikantų pienuojamus i 
žingsnius. Darbininkų skai
čius. kurie dirba audimų 
pramonėj Naujojoj Angli
joj, siekia 200,000.

Nors fabrikantai 
pienų da nepaskelbė, tečiaus

save

• talistai, matomai, pienuoja 
da daugiau apkapoti audė
jų algas. Jie supranta kad 
streikuoti darbininkams 
prie dabartiniu sąlvgų bu
tų nelengva.

Tečiaus unijos rengiasi 
prie streiko. United Textile 
Workers of America unijos 
Taryba pereitą pėtnyčią tu

rėjo susirinkimą ir nutarė 
! išsiuntinėti visiems loka- 
lams Įsakymą kovoti prieš 
kiekvieną pasikėsinimą nu
mušti algas arba pailginti 

j darbo valandas. Tas reiS- 

:ki«, kad streikas jau iš kai
no užgirtas.

I. W. W. unija taipgi ruo- 
Įšiasi i kovą. Yra da dvi au- 
Idėjų unijos, tai Amalgama- 

ted Te.vtile Workers ir One 
Big Union. Be to da yra 
kelios nepriklausomos au
dėjų unijos, kurios gyvuoja 
Nevvbedforde ir Fall Ri- 
ver’yje. Dabar jos visos 
veikia skyrium, tečiau jei

I

unijos nujaučia kad jie ren- streikas, tai visos ketina
giasi numušti darbininkams 
mokestį ir pailginti darbo 
valandas. Darbininkai žada: 
prieš tai kovoti.

Dirbtuvių savininkai 
skundžiasi, kad jų padėtis 
esanti labai sunki ir jie ne
galėsią išlaikyti, jei išdir- 
bystė neatpigs. O jei pra
monės padėtis nepagerė
sianti. tai ir darbininkams 
busią labai sunku. Užtaigi 
darbininkai turį sutikti 
dirbti ilgesnes valandas ir 
už mažesni atlyginimą.

Nusiskųsdami ant sun
kios padėties, dirbtuvių sa
vininkai sako, kad pastarais 
metais labai pabrango žalio
ji medžiaga. Į užsienį par
duot beveik nieko negalima, 
nes užsienis galis pigiau to
kias prekes gaminti, negu 
Amerika. Todėl pastaruoju 
laiku beveik visos bovelnos 
audeklinės dirba tiktai pu
sę laiko.

Jieškodami pigesnių dar
bininkų. bovelnos fabrikan
tų pradėjo keltis i pietus, 
kur Įstatymas nedraudžia 
išnaudoti dirbtuvėse mažus 
vaikus, kur juodteidžiai 
dirba labai pigiai ir baltvei- 
džiai taip pat daug pigesni, 
negu šiaurėje. Todėl tos 
kompanijos, kurios dar lai
ko savo dirbtuves Naujojoj 
As^lijoj, ir sako, kad jų pa
dėtis esanti labai sunki. 
Rhode Island valstijoj, kur 
audėjai geriausia organi
zuoti. algos esančios tokios 
augštos. kokių niekur kitur 
Amerikoj audeklinėse ne
moka. Po Rhode Island val
stijos seka Massachusetts 
valstija.

Bet unijos sako, kad dar
bininkai pigiaus dirbti ‘ne
gali. Jau du sykiu po karo 
algos buvo audeklinėse ap
kapotos. 1920 metų rudenį 
buvo numušta net 22 ir pu
se nuošimčių. Vėliaus buvo 
mokestis 12’ -j nuošimčių 
vėl pakelta, bet visgi ji da
bar yra daug mažesnė, ne
gu buvo karo metu. Pasi
naudodami tuo, kad dabar 
daug užsakymų nėra ir apie 
pusę audėju nedirba Rąpi-

ji remti.’

NUMATOMAS ILGAS 
ANGLIAKASIŲ 

STREIKAS. — -
Kentucky valstijos vaka

ruose streikuoja apie 60,- 
000 angliakasių. Nors tai 
nėra formalis streikas, bet 
taip vadinamas ”suspens- 
sion." darbo pertrauka, kas 
beveik visuomet Įvyksta 
Amerikos kasyklose pasi
baigus darbininkų kotrak- 
tui su darbdaviais. Kentuc
kv kasvklu savininkai nori, 
kad darant naują kontrak
tą. butų sumažinta darbi
ninkams mokestis. Maine- 
riai su tuo nesutinka ir nei
na dirbti, pakol nauja sutar
tis nepadaryta. Apie kasyk
las buvo jau riaušių ir vai

zdžia nusiuntė milicija.
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JAPONAI BOIKOTUOS 
AMERIKOS PREKES.
Užtai, kad Amerika nu

tarė neįsileisti daugiau ja
ponų, japonai nutarė boiko
tuoti Amerikos prekes, ypač 
tas. kurios pareina iš Cali- 
fornijos, nes California 
daugiausia japonams prie
šinga.

GAILISI 12 VALANDŲ 
DARBO DIENOS.

Plieno korporacijos pir
mininkas Gary pasakė savo 
akciionieriams, kad panai
kinimas 12 valandų darbo 
dienos nutraukęs šitai kor
poracijai $35.000,000 pelno 
ant metų. Tai ve. ką reiškia 
kapitalistams iigos valan
dos.

EKSPLIOZIJA PARAKO 
DIRBTUVĖJ.

Acte no miestelyje, netoli 
Bostono, pereitą sąvaitę bu
vo didelis sprogimas para
ko dirbtuvėj. Departamen
te. kur yra džiovinamas pa
rakas, sprogo visas maišas 
parako. Trioba tapo su
griauta ir vienas darbinin
kas užmuštas. Paskui kilo 
gaisras, pasiekė girią ir iš- 
<15gč miško

DIDEL1 AREŠTAI 
DETROITE.

Detroito priemiesty Ham- 
tramck’e federalis "grand 
Jury” apkaltino suviršum 
70 valdininkų ir jų sėbrų 

j dėl varymo slapto degtinės 
biznio. Beveik visi apkal
tinti areštuoti, tik policijos 
viršininkas Berlingeris pa
bėgo. Tarp suimtųjų yra ir 
pats miestelio majoras 
ževskis, lenkas.

Reikalaut grąžinimo 
alaus ir vyro. SMŪGIS ATEIVYBEI.

f
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TEISME NUŠOVĖ 
ŽMOGŽUDJ.

Chicagos teisme ši pane- 
dėlį tapo .nušautas Jack Ro- 
sen, kuris pereitą vasarą 
nužudė tūlą Franą Sextoną. 
Teismas turėjo nuspręst:, 
ar Rosen kaltas žmogžu
dystėj, ar ne; tuo tarpu prie 
jo priėjo nužudytojo Sexto- 
no tėvas ir dviem šūviais iš 
revolverio paguldė jį. Teis
me kilo panika.

PAGROBĖ $50,000.
St. Paui mieste pereitą 

savaitę 3 ginkluoti banditai 
užpuolė du pašto tarnauto
ju ir atėmė iš jų $50,000. ku
rie buvo siunčiami Armou- 
ro kompanijos darbininkų 
algoms išmokėti. Plėšikai 
nesuimti.

I KLUXę mitingas 
LYN.N, MASS.

Lynne, netoli Bostono, ( 
kliuksai turėjo savo slaptą 
mitingą anądien. Į neiti ga
lėjo tiktai tie, kurie buvo 
s|>ecialiąi pakviesti ir ku
riems iškalno buvo nusiųs
tas raudonas tikietas. Laik
raščiuose apie tai nebuvo 
nieko skelbiama, tečiaus po
licijai buvo pranešta ir poli
cijos viršininkas nusiuntė 
vieną savo inspektorių pa
žiūrėti, kas tenai bus daro- 

;_!ma. Posėdis prasidėjo nuo Į
II vai. prieš piet ir traukėsi;
iki 6 valandai vakare. Pir
mininko ir kitų viršininkų 
vardai buvo laikomi slapty
bėj. Susirinkusių buvo apie. 
450. Visi jie buvo ne tikri 
kliuksai. o tik pakviesti kai
po prielankus kliuksams 
žmonės, matomai, su tuo 
Įsitikinimu, kad jie čia pri
sirašys. Tečiaus kada pir
mininkas pasakė, kad Įsira
šymas ir "krikštas” kainuo
ja $10.00, tai visai nedaug! 
atsirado norinčių rašytis.: 
Už baltą kaukę ir apsiaus-j 

tą taipgi reikia $lb užmokė- 

žmfiS° '^^■''daugžusTa žem!s^ME’
smulkiu. Vyriausis vadas žiemes.
susirinkusius užtai šiurkš- Bulgarijos sostinėj Sofi-
čiai išbarė, sakydamas, kad joj. buvo anądien šitoks atsi- 
metaliniai pinigai tiktai i ūkimas. Į Amerikos konsu- 
barškėjima daro, bet naudos ^? atėjo tūlas Nikola Gu- 
iš jų nedaug: todėl jis liepė.nov» buvęs turtingas Alba- _ ____________
dėti popierinius, pridurda- valdininkas, paklausė nos Johnsono biliuje tajio 
mas. kad tikri kliuksai ne- ąr čia Amerikos konsulatas, pakeistos, tečiaus svarbieji 
privalo pinigų savo "idėjai” ’r £avęs patvirtinanti atsa- j0 punktai pasilieka tie pa
gailėti^ L'vmo cnčiiVn- tol nio

Policijos inspektorius visą [ 
laiką stovėjo sąlėj, tečiaus 
nematė reikalo nei mitingo 
uždaryti, nei jo vadų areš
tuoti.

I
59 BILIAI PRIEŠ BLAIVY

BĖS ĮSTATYMĄ.

Gompersas ir kiti didelių or
ganizacijų radai smerkia 

prohibiciją.
Washingtqne prasidėjo 

didelė kova dėl grąžinimo 
alaus ir vyno^ Kongrese yra 
įnešta net 59 biliai prieš da-Į 
bailini prohibicijos Įstaty
mą. Bet pirma, negu tie bi
liai bus paimti svarstymui, 
teisminis kongreso komite
tas nori išklausyti argumen
tu už arba prieš blaivybės 
Įstatymo pakeitimą. Todėl 
ši panedėli atsidarė klausy
mas. Suvažiavo daug viso
kių organizacijų atstovų ir 
komitetu, ir yisi jie vienu 
balsu šaukia, ikad prohibici
jos Įstatymą ; ;— "
žiopliausių ir blogiausių nu
tarimų. kokių 1" *
galvoti. Amei ikoje nėra bu
vę da nei vien< 
ri taip niekin ų 
net tie patįs 
ji išleido, kaip labar yra nie
kinamas ir la’ žomas blaivy
bės Įstatymas. 
Codman iš Bostono, 

mėjęs faktą, 
džia jau prirodė, jog ji ne
gali to Įstatymo Įvykinti ir

I

yra vienasv

tik gaiima su-

įstatymo, ku- 
i ir laužytų 

imonės, kurie

pasakė Julian
Pažy- 

*kad pati val-REPUBLIKONAI AREŠ
TUOJA DEMOKRATUS.

Republikonai apkaltino ir,. , x
išleido varantą areštuoti palaikyti, Codman pastate 
demokratų senatorių Whee- klausimą: Nejaugi to įsta- 
lerį už kyšių ėmimą iš alie- tymo salininkai norėtų da 

jaus kompanijų. Wheeleris Ugdau .11 

buvo vienas iš tų demokra- .......
tų. kurie kelia i viršų repub- 
likonų šmugeli. Pasirodo, 
kad visi lygus šmugelninkai.

_: Nejaugi to ista- 
šalininkai norėtų da

DIDELIS DARBININKŲ 
LAIMĖJIMAS AUST

RALIJOJ.
Pietų Australijoj 

įlinkai turėjo didelių 
jimų paskutiniuose 
muose. Iš 46 vietų 
Darbo Partijai teko 26, tai
gi daugiau negu pusė. Lai
mėjus darbininkų partijai 
rinkimus, senoji valdžia re
zignavo ir šalies vairą paė
mė i savo rankas darbinin
kų vadas Gunn.

JOHNSONO SUMANY
MAS PERĖJO SENATĄ.

darbi- Ateivių kvota bus tik 2 nuo- 
laimė- - šimčiai sulyg 1890 metu 
rinki-

Seime,

NAUJAS SKANDALAS. 
Patriotai pavogė $3.000.000 

valdžios turto.
Išrodo, kad teisingų žmo

nių valdžioje visai nėra. 
Štai, federalis ”grand jury" 
P-altimorėje atrado, kad 
pulkininkas Forbes, buvęs 
Veteranų Biuro direkto
rius, parilavė $3,000,000 
vertės armijos reikmenų už 
$600,(>00. Forbes inkrimi
nuotas už apsukimą val
džios.

Laivyno komendantas O - 
Leary, kuris buvo tų reik
menų sandelio viršininku, 
taipgi inkriminuotas kartu 
su Forbes’u. Kartu su jais 
apkaltintas ir New Yorko 
biznierius Nathan Thomp- 
son, kuris tas reikmenis iš 
jų nupirko. Bus išleisti va- 
rantai tiems "patriotams” 
areštuoti.

Tos reikmenįs buvo paga
mintos armijos ir laivyno 
reikalams karo metu. Jos 
atliko nesuvartotos ir pas
kui buvo visokiems biznie
riams parduodamos. Jos su
sidėjo iš antklodžių, rank
šluosčių. daktariškų instru
mentų ir t.t.

$81,574.000 BEDARBIU 
PAŠALPAI.

Šveicarijos valdžia per 
paskutini krizi išmokėjo be

darbiams pašalpos 490,000.- 
000 frankų, kas Amerikos 
pinigais sulyg dabartinio 
kurso reiškia $84,574,000. 
Mažiukei Šveicarijos res
publikai tas reiškia po $20.- 
71 ant kiekvienos galvos iš- 

J laidų

pridarytos jo žalos jau nebe
galima bus atitaisyti?” 

žalos tas Įstatymas prida
rė kraštui labai daug, kalbė
jo Codman toliaus. O ar jis 
atnešė kiek nors gero? Nie
ko. Svaigalų gėrimo jis ne
panaikino. Piktadarybės ji
sai nesumažino. Priešingai, 
žmonės dabar daugiau ge
ria. negu pirma, nes beveik 

kiekvienuose namuose yra 
slaptas bravoras. Žmonės 
varo degtinę namie ir geria, 
o šita degtinė baisiai kenks
minga sveikatai ir nuodija 
visa tautą. Beto, išsivystė 
baisus šmugeliavimas, val
dininkų parsidavimas, kyšių 
ėmimas, protekcionizmas ir 
kitokios nedorybės, šalis 
pradėjo tiesiog puti. Patįs 
blaivybės viršininkai yra 
šmugelninkai ir bootlege- 
riai. Taigi gyvenimas aiš- 

_ kiai parodė, kad prohibicijos 
; Įstatymas yra didelė kraštui 
* nelaimė ir prie to jis da 
’ neša valdžiai milionus dole

rių nuostolių. Taigi atėjo 
jau laikas jį pakeisti. Rei
kia pridėti prie jo tokį pa
taisymą. kuris leistų daryti 
ir pardavinėti alų ir vyną 
su 2.75 > alkoholio.

Taip kalbėjo Codman.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Gomper
sas taip pat reikalauja alaus 
ir vyno grąžinimo. Įvedus 
alų. išnyks munšaino dary
mas, nes žmonės turės daug 
geresnįo ir sveikesnio gėri
mo. jis sako. Man nesvarbu, 
sako Gompersas, kiek tame 
aluje bus stiprumo: aš tik 
noriu, kad ji butų galima 
gerti. Stiprumas reiškia ši

lumą.
Kaip išrodo, tai 2.75 pro

centų aiu> gali būt sugrą
žintai. . __________

MAIšTAS ANT LAIVO.
Bostone gauta radiogra

ma, kad apie 80 mylių nuo 
Bostono švyturio anglų lai
vas ”Newton Ray” sunkiai 
kovoja su audra, o visi lai
vo darbininkai tuo tarpu 
esą surakinti ir uždaryti 
laivo apačioje, nes buvo pa
kėlę maištą ir norėjo paim
ti laiva i savo rankas.

cenzo.
Pereitam "Keleivio” nu

mery rašėm, kad kai kurie 
senatoriai nori Johnsono bi- 
lių pataisyti. Tečiaus nieko 
iš to neišėjo. Senatas ji pri
ėmė maždaug tokioj pat. 
formoj, kaip-jis išėjo iš At
stovų Buto. Apie kitu šalių 
ateivybę nei nekalbėta; bu
vo ilgų diskusijų tiktai dėl 
visiško uždarymo durų ja
ponams. Kadangi .Japonija

ambasadorius 
pagrūmojo

DARBININKŲ VALDŽIA 
DANIJOJ.

Danijoj atsitiko maž-daug
?a.tS’ kaT.k^- !nen^lai šituo sumanymu labai Įsi

žeidė ir jos ambasadorius 
Washingtone pagrūmojo 
net "rimtomis pasekmėmis,” 
tai Kongresas labai sujudo. 
Senate Kilo visokių nuomo
nių. Vieni sakė, kad nerei
kia japonus jierdaug kiršin
ti. o kiti užsispyrė parodyt 
Japonijai, kad ji negali 
Amerikai diktuoti ir negali 
jokiais grasinimais jos pa
bauginti. Pastarieji paėmė 
viršų ir Amerikos duris ja
ponams tapo visiškai užda
rytos.

Nors kai kurios smulkme-

tas ]
atgal buvo Anglijoj. Ren
kant parlamentą, Danijos 
žmonės balsavo daugiausia 
už socialistus. Iš tos prie

žasties senasis ministerių 
kabinetas turėjo pasitrauk- 
iti, o jos vieton susidarė dar- 
■bininkų valdžia.

kymą. sušuko: "O, tai čia 
Amerikos žemė!” Ir tarda
mas tuos žodžius jisai išsi- 
.traukė revolveri ir nusišo
vė.

Tyrinėjimas parodė, kad 
Gunov turi Bulgarijoj daug 
turtų Ir tūlas laikas atgal 
norėjo jierkelti juos Albani- 
jon, lK*t paaiškėjo, kad jis 
negali to padaryti, lies Bul
garijoj yra Įstatymas, kad 
svetimšalio turtas gali būt

JAPONIJA GINKLUOJASI
Anglijos parlamente per

eitą sąvaitę buvo 
klausimas, kodėl Japonija 
nesilaiko Washin?tono nu
siginklavimo konferencijos 
sutarties, no kuria pasira
šiusios valdstybės. tų tar|X‘ 
ir Japonija, pasižadėjo per 
10 metu karinių laivų nesta
tyti. Nuo tos sutarties pasi
rašymo Anglija pastačiusi 
tiktai vieną submariną, tuo 
tarpu Japonija pastačiusi 6 
skraiduolius, 17 naikintojų 
ir 13 submarinų.

svetimsano tunas gan out 
| išgabentas -tiktai tada, kada 
i tas svetimšalis i 
(ant svetimos žemės. Kitaip 

gi visas turtas būna konfis
kuojamas ir atiduodamas i 
Bulgarijos valstybės iždą. ? 
Taigi nenorėdamas, kad 
Bulgarija jo turtu pasinau- 

uakeitas šitas albanas nuėjo
s ant Amerikos žemės ir tenai 

pasidarė sau galą.

ISPANIJA PALEIDO 
KARO PRASIKALTĖLIUS

Pereitą savaitę Ispanijos 
karalius paskelbė visuotiną 
unnestiją karo prasikaltė
liams, dovanodamas baus
mę visiems pabėgusiems iš 
irmijos’kareiviams ir tiems, 
kurie da nestoję kariuome
nėn buvo prasišalinę i užsie
nius.

DIDELĖS SMEGO PUGOb
New Foundlande, netoli 

Kanados, pereitą nedėldieni 
Jautė dideles sniego pūgos. 
Privertė tiek sniego, kad 
traukiniai turėjo su>to;i

svarbieji

tis; ateivių kvota bus nu
statoma sulyg 1890 metų 
cenzo ir kiekvienai tautai, 
išskyrus azijatus, skiriama 
2 nuošimčiai. Tečiaus 200 
ateivių galės atvažiuoti kas 
metai iš kiekvienos šalies, 
nežiūrint kiek jos piliečių 
buvo Amerikoje 1890 metais. 
Prie tų 200 paskui prideda
ma dar 2 nuošimčiai nuo to 
skaičiaus, koks buvo 181MJ 
metais.

iua, Kaua| su]Vg gitu taisyklių, iš 
"um.rstr, , ictuvos iva-juoti’tjk.
c kirmn . ' •

tai apie 400 žmonių Į metus. 
Dabar esamu Įstatymu lietu
vių galėjo Įvažiuoti apie 
2,100 kas metai.

i ------------------------------- --

AUSTRIJOJ FINANSINĖ 
PANIKA.

Austrijos respublikoj, ku
ri randasi po Tautų Lygos 
globa, paskutinėmis dieno
mis subankrutijo keliūtas 
bankų ir ant biržos kilo di
delė panika. Kad išgelbėjus 

bšali nuo krachp, kontrolie
rius Zimmermannas davė 
bankieriu komitetui 300,- 
(00,000,000 kronų Tautų Ly
gos paskolos.

PADEREIVSKIO ŽĖLABA
Lenku muzikantas Pade- 

rewskis dabar nešioja žėla- 
bą. nes pastipo jo šuniukas, 
•lis liepė ji krematorijoj su
deginti ir pelenus siunčia i 
savo dvarą Šveicarijoj.

) RUBSIUV1Ų BANKAS 
SIUNČIA RUSIJON 

$600.000 KAS MĖNUO.
| Rubsiuvių unijos bankas 
iNew Yorke išleistame savo 
(raporte sako, kad kas mėnuo 

per ji dabar yra išsiunčia
ma Rusijon po $600,000. 
Per pereitus metus ateiviai 
išsiuntė Rusijon savo gimi- 

įnėms ir kitokiems reikalams 
išviso daugiau kaip $4,000,- 
000.

Biznis New Yorko rubsiu- 
viu bankui sekasi labai ge
rai. Bankas atsidarė perei- 

i tų metų balandžio menesy 
i su $300.000 kapitalo, kuris 
Ihuvo surinktas už išparduo
tus šėrus. šiandien gi ban
kas turi $3.400.000 turto.

I

KOMUNISTAI ŠVĘS VE
LYKAS 8 DIENAS.

Išrodo, kad iš didelio sa
vo "revoliucingumo” komu
nistai pradeda virsti didelė
mis davatkomis, štai, iš 
Maskvos pranešama, kad 
Velykų šventė šįmet Rusi*

IŠPLĖŠĖ UNIJOS 
SEIFĄ.

New Yorke plėšikai iš
laužė i Curry’s Hali, kur ran- 

jdasi įvairių unijų ofisai, ir joj prasidės 26 balandžio ir 
Iišplėšė vieną seifą, pavogda- pasibaigs I gegužės. Išviso 
‘mi $20.1'00 būt 8 dienos švenčių.
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0 APŽVALGA 0
REAKCIJOS PAMATAI 

JUDA.
šitokiu antgalviu Lietu

vos "Socialdemokrate” ran

dame straipsnį, kur vaiz

džiai apibudintas reakcijos 

šėlimas Europoje, štai jos 

žygiai:

"Pusantri metai praėjo im
to laiko, kaip Musolinį. panau
dojant bjauriausias priemones 
—žudymus, deginimus ir kerš
tą, pagriebė Italijos valdžią i 
savo rankas. Bet ir jo kovos 
būdas ir jo tikslas liko sveti
mi ir nesuprantami Europos 
demokratinei visuomenei, ne
kalbant jau apie proletariatą, 
ir vistik—nežiūrint tos men
kos rvles, kurią vaidina Italija 
tarptautinėj politikoj, nežiu- 
int tu barbariškųjų kovos prie

monių. kuriomis pasinaudojo 
Musolinį, nežiūrint tų supelė
jusių valdymo metodų, kuriuos 
taip uoliai stengėsi atgaivinti 
fašistas.—visose Europos ša
lyse ši "kumščio politika” ra
do sau karštų pritarėjų. Buvo 
Įvykdytas panašus sukilimas 
Ispanijoje, buvo bandomas ir 
Bavarijoje, o mažesniame maš
tabe ir kitose šalyse.

"Neatsiliko ir Lietuva, nors 
čia teko pasitenkinti vien iška
bų murzinimu ir langų daužy
mu- Visoje darbininkijoje bu
vo žymiai nupuolęs ūpas—i 
akcija smarkiau siautė. Areš- V 
tai, tardymai, mušimai, cenzū
ra__ visos represijos, kurios į
kitąsyk sukeldavo bent norą;

AR TAI KRISTAUS 
MOKSLAS?

Kunigų vedamas "Drau
gas” 12 balandžio numery 

i - *
rašo:

"Bostono ’Kelehis’ nurodė 
mums ir gi vieną klaidą. Girdi, 
Kerenskis, kuris sugriovė savo 
žioplumu Rusiją, nebuvęs so
cialistas. !>et eseras. Socialis
tas gi UacDonaldas Anglijoje, 
kaip ir visi socialistai, ar lietu
viai, ar rusai, ar kiti 
jie biaunis šovinistai 
cionieriai’.”

esą 'visi 
ir reak-

"Kelei-

i dabar ji vėl turi reikalų su 

teismu.
i Kunigas Petkus apskundė 
komunistų "Laisvę” ant 

[8100,000 už įžeiiHma jo v;u- 
’do, o "Draugas” dabar pra
neša, kad prie to da ir nu< — 
'to valdžia užvedusi prieš ;; 
byla. Girdi:

"Bolševiku 'Laisvė’ sava
ros prisilaikydama ap>m< 

j kun. Petkų. Suvargęs senuk..- 
butų nebepaiiegęs kreiptis i 
teismą apgynimo. Bet šmeiž
tas buvo tiek negražus .r : '
kvailas, kad į tą bylą įsipain - 
jo Brooklyno miesto valdyk; 
Vž išdergimą viešai spaudi <. 
Dievo ir Kryžiaus, Brookb • 
miestas padavė laisve’ i b 
ma.”

Iš to išeina, kad 
vis” visus socialistus laiko 
"bjauriais šovinistais ir re
akcionieriais.” O ištikrujų 
"Keleivyje” buvo pasakyta 
ve kaip:

”Mes visuomet sakėm, kad 
patriotai visi yra lygus—ar Į 
jie bus rusai, ar lietuviai, ar' 
amerikonai—visi jie biaurus 
šovinistai ir reakcininkai."

Kodėl gi "Draugas” taip 
kraipo tiesą, kodėl jis taip 
meluoja0 Nejaugi Kristaus 
mokslas taip liepia daryti?

"LAISVĖS” VARGAI.
Komunistų "Laisvę” pri

spaudė didelės bėdos. Ir tai 
vis dėl nesuvaldomo jos pa-re | UVOU varvinu jvo

.' linkimo meluoti ir šmeižti

"Keleivis” kunigų negai- 
bina ir jų "stono” neapta
ria. .Jis daugiau juos muša, 
negu "Laisvė.” Bet jis muša 
juos švariais argumentais 
ir faktais. "Laisvė” gi su 
faktais nesiskaito. Ji geriau 
mėgsta riebius žodžius, ku
ine nieko neišaiškina, tiktai 
šmeižia žmones ir duoda pa
mato teismų byloms, čia 

niekas nekaltas, tik ji pati. 
Juk ji net buvusius savo 
draugus socialistus vadina 
"svolačiais.” Taigi kuomet 
dabar ji atsidūrė ant krimi
nalistų suolo, niekas jos ne
sigaili.

Musų korespondentas i< 
Great Neck praneša, kad da
bar da ir vienas policmanas 
apskundė "Laisvę” ant $15.- 
000 už apšmeižimą jo vardo.

žhM \IČIO lAVEIhSLl' jetenų, žinių ir beletristikos. 1
i AKO1JA. Kuomet kitu srovių laik- dav

\ntanas Žemaitis įtaisė rašeiai nuolatos prašo savo valdžią kovą ir spėka versti 
t '.icagoie savo paveikslu skaitytojų au%ų ir nuolatos ją žemėn, tai nelik nedora, 

ar. -i. kuri labai suintere- bankrutija, tai socialistų bet ir baisu.

>avo :

•' L’ l\\
. I (ik

;.| <■ pustrečio
■ .u, neveizint
darbo diena.

Vakarę buvo suėję aplan- 
parodos daugiau jaunimo, 

.-".s nonas žemaitis specia-
... laikė paskaitą, temoje ’l.ie-

• va senovėje ir dabar’.
i\nka girdėt, kad daug

■: jiumo negalėjo vakar daly
tai žada vėl susirinkti veidą ”

savo ............................. ...
kuri labai suintere- hankrutija.

menes. Naujienos” spauda tolyn darosi vis stip
resnė. Tai reiškia, .kad mu
sų pozicija randa visuome
nėj daugiau pritarimo, negu 
pozicijos kitų partijų.

vo revoliuciją. Kelti prieš! Tautų Sąjungos šekit
torius be keliniųA

t\ irtadieny paroda turė- 
elio pasisekimo: apšilau- 

šimto žmo- 
kad tai iiuvo

VISKO PO BISKĮ.
Japonu spauda ugnimi 

prunkščia į Ameriką, kam 
VVashingtonas nutarė neį
leisti daugiau japonų į Su
vienytas Valstijas. "Tai yra 
spiovimas mums tiesiog į 

v, tai žada a ei „susirinkti vejda>” šaukia Japonijos pa- 
ant? šeštadieni. triotai. Ir kalba jau apie ka-

Mums prisiųsta dailus tos11’?- Susirėmimas geltono- 
uarvdos katalogas, kur padsios žmonių veislės su balta

lo ta. kad Antanas žemai- J? tun ^a(.la ?10rs Įvykti, tai- 
o išviso yra nupiešęs apie •?? Jls Įvyksta dabar,
I? ii paveikslų. Astuonias-:ile. sako. Ir jeigu patriotai 

dešimts su viršum jų esą Paimtų viršų, karas įvyktų, 

.-tatvta dabar Chicagos pa- ~ ... 7
rmide. o kiti priklausą I.ie- r Kalifornijos senatorius 
tūtos. Rusijos ir Japoniios ’oįnsonas, progresyvis re- 
muzėiams, arba privati- ■ Publikonas, be pasigailėjimo 
niams asmenims. Iš tu, ka[sk?lbia .P^zidentą Coolid- 
dabar Chicagoj rodomi, df- Xejb Washmgtone didziau- 
ižiuma buvo piešta Ameri-’>l...ska-^?. J1,s sako, sel- 

r ,c * i mišką politika susisebravus

Lietuvoje p. žemaitis bu-Į 
vo žinomas kaipo Žmuidzi
navičius, bet atvykę? Ame
rikon. kur lietuviškas pa
triotizmas yra daug stipres
nis negu pačioje Lietuvoje, 
jisai priėmė grynai žemai
tiška pavardę.

jie sakydavo. i 
Bet Lietuvoj klerikalai da
bar patįs pradėjo ruoštis 
prie tokio perversmo. Jie 
nori nuversti Galvanausko 
kabinetą ir pastatyti savo 
diktatorių, ir kada Chica- 
gos "Draugas” apie tai kal
ba, tai jis net laižosi iš 
džiaugsmo, šita revoliucija 
jam išrodo ir doras ir gra
žus darbas, nes jis, mat, ža
la išeiti kunigams ant nau
dos.

Chicagoj statoma naujas 
kotelis, kuris vadinsis "Pal- 
mer House" ir lėšuos $40,-1 

(KM),000. Tai suma, už kurią 
butu galima nupirkti visą 
Kauną ir pusę Lietuvos. Ho- 
telis turės 2,268 kambarius 
ir 4 mylias karidorių. Stik
lu jo langams reikės trijų ir 
pusės akių. Tokie dalykai 
galimi tik Amerikoj, kur 
žmonės turi daug pinigų.

Nesenai su Tautų Sąjun- 
igos sekretorium ponu l)ru- 
mondu atsitiko labai ”tra- 
gingas” įvykis. Neteko šis 
didelis vyras savo kelinių, 

j Jei panašiai su juo butų at- 
Isitikę Paryžiuje ar kitame 
I ’rancijos mieste, tai apie 
tai nevertėtu nei rašalo su 
popierium aikvoti. Ten pa
našių dalykų tūkstančiai at
sitinka. Bendrai kalbant, 
kas kitose valstybėse doros 
pagrindu laikoma, tas 
Erancijoje senai sugriauta 
ir nudėvėta Nežinąs žmo
gus franeuzų vidujinio gyve
nimo, parausta iš gėdos ir 
užsidengęs rankomis ausis 
bėga šalin, kai išgirsta pasa
kojant, kad vakarais Pary
žiaus bulvaruose žmonės po
ruojasi atviriau, nei pas mus 
gaidžiai su vištomis. Ten 
prie tokių aplinkybių netek
ti kelinių labai lengva. Bet

, ponas Drumondas neteko 
’ kelinių visai ne Francijot ri-Kanados šiaurėj du eski-______

mošai tapo nuteisti pakori- bose jr ne pramogų jieško 
mui už užmušimą dviejų hal-'damas, bet tarnybos parei

gas einant ir taip su juo at
sitiko Rumunijoje. Rumu
nijos tautinės mažumos įtei
kė Tautu Sąjungai peticiją, 
kad juos rumunai skriau
džia. Tautų Sąjunga pasiun
tė savo sekretorių skundą 
ištirti. Ponas Drumondas 
išvažiavo iš Bucharesto į 
vieną mažą miesčiuką netoli 
Semigorodo. Važiavo pui
kiame Pulmano vagone, 
kur nieko gyvam žmogui ne
trūksta. Matomai atydžiai 
rūpinosi tautinių mažumų 
peticija, kad tuomet, kai 
traukinys atėjo į vietą ir p. 
Drumondas pažadintas iš 
miego atsikėlė Adomo kos
tiume ir skubėdamas neihdo 

savo kelinių. Jam pranešė, 
kad reikia išeiti prie susirin
kusių delegacijų. Aišku, 
kad p. Drumondas tokiame 
maskarade negalėjo žmonių 
užtarytoju pasirodyti. Jis 
apsimetęs ploščiumi pro lan
gą pradėjo kalbėti į susirin

kusius. Traukinys nelauk

damas, kol kalbėtojas baigs,

tųjų. Kanadoj valdžios at
stovas dabar veža tenai mir
ties varantą. Jo kelionė tu
rės 2,000 mylių. Jis važiuos 
gelžkeliu, paskui garlaiviu, 
o paskui išlipęs leisis per 
šiaurės sniegus šunimis. Jei 
tie eskimosai mirtų badu, 
valdžia niekuomet tiek daug 
nesirūpintų, kad nusiuntus 
jiems maisto; bet kada juos 

i reikia pakarti, tai valdžia 
nesigailės didžiausių pastan
gų. Turbut didelis yra val
džiai smagumas kitam gal

va nukirsti. Vijūnas.

identas sėdi už geležinių du
rų Baltuose Kuinuose ir ne
turi ką pasakyti. Jei jo vie
toje butų Rooseveltas, jis vi
są šitą skandalą užbaigtų į 
-18 valandas. Coolidge netu
ri nei galvos, nei nugarkau
lio. Republikonu partija da- 
ibar valdo Mellon. Taigi 
Į johnsono nuomone, republi- 

Jtonai turėtų ir savo kandi- 
Idatu ateinantiems rinki
mams statyti Meloną. ne 
Coolidge’ą.

I

"NEDĖLIOS NAUJIE
NOS.”

Musų draugų dienraštis 

( hieagoje padarė^da vieną 
didelį žingsni pirmyn. Jis 
i radėjo eiti ir nedėldieniais. 
Nedėldienio leidinys vadina
mi "Nedėlios Naujienomis."

Pirmą numeri "Nedėlios 
Naujienų" jau gavome. 
N r> jis atėjo pas mus ne
minąs—nes ant pirmo pus
lapio pasakyta, kad jis susi
deda iš trijų dalių, o mes ga
vom tik dvi—bet ir tas, ką 
pas mus atėjo, gali paten
kint: skaitytoją su didžiau
siais uageidavimais. Yra

žmones. Nelabai senai K.; Alat. vienas laisviečių užsi- 
Pilėnas buvo apskundęs ją!manė buržuazijos ismislų 

■ant §100.000 už pavadinimąįir įsitaisė automobilių. Jis 
ijo "šnipu.” Iš tos bėdos [išvažiavo miestan da nemo- 

, , . , ----------s gerai važiuoti ir
f!l:PJ2?™k?LU11.^TLė!neturėdarnas "Iaisnio.- Po- 

"šnipas” lietuviu kalbuie,l’cĮpanasji areštavo. Lai- 
->ot; vdi įvė’ ūžta1 išpylė visą c-eberį

Opa-!srutų ant to policmano gal- 

_ j "detektivu."ivos. Atsirado žmonių, ka 
teismo nuomone, nėra joks "Laisvės" šmeižtus išvertė 
Įžeidimas. anglu kalbon ir pridavė no-

Šitos pamokos "Laisvei” iicmaRui kuris ir užvedė 

prieš ją bylą.

Taigi, jei visi šitie prane- 

Anglijoje jgaspadinę, apie Dievą ir Šimai teisingi, "Laisvė" turi 
'apie policmaną. todėl dabar tris bylas prieš save.

pasipriešinti. dabar paraližavo s,r šiah>tain išsikas k-,politini ir profesini judėjimą. neg aįvo£atai pasLkėj^

Apmirė partijos Kuopos, prote- tfkrinti teisėj kad žodis 
s,nes sąjungos .sknko v,etose -šni •• )ietuv?u ka|bojJ 
clarb.ninku veyteja., .baugmt. ; ką'ansrlu kai- ve
knkscioniskuju sompolu... »detectiveį, paJsrl

Tai taip buvo ligi šiol. Da- žmogų

sinės sąjungos, iškriko vietose

bar jau dalykai virsta ki-,

taip.—
”Dabar jaučiasi kokia tai at-'tečiaus neužteko. Ji prira- 

maina. Tarptautinė darbinin-jšė visokių niekų apie vietos 
ku klasė gali pasidžiaugti net Rietuvių kunigą Petukų ir jo _ 

keliais laimėjimais. . _ _ _
išrinkta darbininkų valdžia, o 
juk Anglija turi labai didelės 
Įtakos Į pasaulinę politiką. 
Šveicarijoj visuotinu balsavi
mu patvirtintas darbininkų ik
šiolinis svarbiausias laimėji
mas—8 vai. darbo diena. Musų 
kaimynų Estų valdininkai už
protestavo prieš darbo dienos 
pailginimą ir valdžia turėjo nu
silenkti prieš darbininkų iško
votąsias teises. Latvių social
demokratai visuotinu balsavi
mu pravedė svarstytinumą Įs
tatymo apie neatlyginimą dva
rininkams už nusavintą žemę, 
čia yra dalykai kuriais kiek
vienas « susipratęs darbininkas 
gali pasigerėti.

"Darbininkų 
mas jaučiasi ir 
kįla žiauriosios 
slėgtasai ūpas, 
dusios kuopos, ima krutėti jau
nimas. Draugai! Desperacija, 
bejiegis nusiskundimas mums 
nieko neatneš! Nesėdėk i m
rankas sudėję! Dabar yra lai
kas imtis darbo, nes reakcijos 
pamatai juda!”

Prie šito, kas čia pasaky
ta, reikėtų da pridurti, kad 
šiomis dienomis skaudus 
smūgis reakcijai buvo už
duotas Danijoje. Parlamen
to rinkimuose sociąlistai te
nai pravedė daug savo at
stovų ir to pasekmėje tenai 
susidarė darbininkų valdžia, 
taip kaip Anglijoj.

Amerikoje reakcinės par
tijos—republikonai ir demo
kratai—taip pat drebina 
savo kinkas, kad ateinan
čiais rinkimais žmonės neiš- 
šluotų jų laukan iš valdžios. 
Didelis socialistų laimėji
mas Mihvaukee mieste paro
do, kad žmonių ūpas labai 
palinkęs už socialistus.

Tarpe spekuliantų ant 
Wall Streeto jau prasidėjo 
laižybos sulyg to, kas bus 
sekantis prezidentas.

Wa’l streetui patinka Co- 
olidge. Jis yra ištikimas 
stambaus kapitalo tarnas. 
Todėl VVall streetas ir "be
eina," kad Coolidge bus iš
rinktas. Laižybos eina to
kioj proporcijoj: už demo
kratą statoma $5,000, už re- 

jame visokių straipsnių, fel- publikoną—$20,000.

\ ’
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jiegu tvirtėji- 
Lietuvoje. Pa- 
reakcijos pri- 
atgija apsnu-

yra.
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“JOięiO APGAVIMO ČIONAI 
NĖRA
— TAI GERIAUSIAS CIGARE- 
TAS BILE KADA PADARYTAS!9

Lietuves Atstatymo Bend
rovė neuždaryta.

—- ——r-
•V ■

Pastebėjau, kad "Kelei
vio" Nr. 15 š. m. tūlas Šeri- 
ninkas giriasi, buk L. A. B. 
uždaryta. Netikėkite tai ži
niai; netiesa. L. A. B. skolų 
neturi ir niekas jos uždary
ti negali. Turėjo nuostolių 
ant Lietuvos indėlių, bet ne 
viena L. A. B. tokius nuo-.------------- --------------------------------------
stolius turėjo. Kitos bend- i pradėjo eiti, veždamas be

rovės ir korporacijos turėjo kalbanti p. Drumondą to- 
Atvykusieji pasitiktida skaudesnių nuostolių, ir liau.

turėjo užsidaryti. Suvieny- stebėjosi aukšto pono išdidu- 
tos Valstijos miliardus nuo- mu< kuris nerado reikalo jų 
■'tolių turėjo Europoje, o . išklausyti, o kuomet sužino- 
i. ”” jo tikrą Įvykio priežastį, tai

biauredamiesi spiaudė ir 

skirstėsi kuris sau. Taip 

kartais nemalonių dalykų 

atsitinka ir labai dideliems 

ponams... . •’ .

---------:-

kiek pavienių asmenų nu
kentėjo. prisipirkdami mar
kių? Bet tai da nereiškia,! 

J kad žmonės virto kri
minalistais, jei indėjo žmo
nių pinigus i tokias vietas, 
kur valiutai puolant turėjo 
nuostolių,

Iškur šėrininkas žino,1 
kad patys šerininkąi vai- j 

i džiai įskundė savo or^ąnįza-1 
ciją, tai man nežinoma, nes! 
aš stengiausi sužinoti, vie4 
nok nepavyko. Kad skun- 

idas buvo, tai užginčyti ne
mėginsiu. Tūlas Vištvana- 
gis (gal advokatas), many
damas pasipelnyti, nupirko 
nuo vieno L. A. B. šerininko 
5 šėrus ir padavė Attomey 
General’ui skundą primeluo
damas, buk L. A. B. parda
vinėja šėrus. Attorney Ge- 
neral pasišaukė mane ir iš
klausinėjo kiek kapitalo bu
vo sukelta, kiek kur kokių 

•įdėlių padaryta, kiek dabar 
! pinigų ant rankų, kiek or
ganizacija turi vertės, ir t.t, 

[ Kuomet pasirodė, kad Ben
drovė neturi visų pinigų, 
kiek originaliai priimta nuo 
šėrininkų, tai pareiškė, kad 
B-vė neturi teisės daugiau 
šėrų niekam pardavinėti, ir 
išdavė valdišką uždraudi
mą pardavinėti šėrus, kitais 
žodžiais kalbant, uždraudė 
daryti tą, ko B-vė per pasta
ruosius penkis metus jau 

[nedaro, tai yra, nepardavi- 
nčja serų. Tai ir visa istori
ja.

A. B. Strimaitis,
L. A. B. Sekretorius.

LAUKO DARBININKO 
DAINA.

Vargas man artojui. 
Reikia sunkiai dirbti: 
Sėti vasarojų.
Rugius? kyiečius kirsti.

Ariu aš rugiepas 
Visas prakaituotas...
Taip vargti per dienas 
Mat likimo duota.

f

Oi aš vargdienėlis— 
Turiu sunkiai dirbti. 
Pats vargdams vargelį 
Kitiems turtus rinkti.

Sunkiai ašai dirbu. 
Krauju prakaituoju 
Ir ką tik uždirbu, 
Turčiams atiduodu.

II •t
i

Bet aušta aušrelė,. 
Arti jau rytojus, '• 
Užtekės saulelė, '■ 
Atgims ir artojas..

Išnyks neteisybė, 
Vargas, prispaudimas, 
Bus visur lygybė, 
Arti atgimimas!...

Ant. Sk—iš.
("S-tas”)



Kas skaito ir rašo 
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Ta siekas Bepeikia

BINGHAMTON, 
Komunistai norėjo 

savotiškai S.I^A. 
kuopoje.

Balandžio 1 d. 
Svetainėje į _______
kuopos mėnesinis susirinki
mas. Susirinkimas buvo 
šauktas atvirutėmis, nes 
buvo nutarta tame susirin
kime turėt Pildomosios Ta
rybos rinkimus. Narių su
sirinko neperdaugiausia, t. 
y-, i" 
apie 50. ___________

gana prastas, baisybė snie-

N. Y. 
pasielgti 
50-toje

Lietuvių
Įvyko S.L.A. 50

I metais, kuomet streikie- 
riams pašalpai prisiųstų au
kų suvirs $3,000 pasiglemžę 
išeikvojo saviems tikslams. 
Gal kas sakys, kad čia 
šmeižtas? 1 
reikalas, tą galima bus 
rodyt faktais.

Dar noriu pastebėti, 
Waterbury randasi

------------ -—”7   ------------------- ———— — • . 

yra taip jau isibridinęs Wa- jeigu ne 
terburiečiams, kad pamate

- - * -------I

visose šalyse pulti dar- jiems ta "mielaširdystė” ir Nashuoj klebonauja ne mil- 
bininkus. Taigi darbininkų pavyko Įbrukti. Dabar yra žinąs ir jokio biznio nedaro 
priešai, kapitalistai, silsime- klausimas. Kodėl bolšeyikai su suvargusiais dzūkais; čia 
tę bendran frontan, išlaikė tą darė? Kode! jie nebruko dzūkai ir nedzukai visi tur
savo pozicijas pasidėkavo- "Laisvės" už organą iki tingesni už mane.

šiol ?
šeškas yra pakastas štai 

kame. "Laisvė” yra patrauk
ta į teismą ant 100,000 dole
rių. Ar jau aišku, skaityto
jau? Reiškia, "isaisvė” nori 
hut populeriškesnė, kad jai

rinkimuose būdavo, kur pa- tinka.SykĮ pasirodė "Kelei- 
sakė, kad eisime giedoti ir vvje” J . *
i rie naujo vargonininko, jūsų purvinus darbus. 
Senasis vargonininkas su- >
aukė giedorių susirinkimą tas pats Balselis pribėgęs 
avo name ir išrinko du gie- prie manęs klausia: ”Ar tu 

rašiai šitą korespondenci
ją?” Aš atsakiau — taip. 
Tuomet jis man pagrasino: 
"Jeigu tu daugiau i 'Keleivį’ 
rašysi, tai aš tave kaip šunį 
nuliesiu.” Tą grasinimą gir

dėjo ir kiti komunistai.
Taigi šiuo tarpu aš pasi

rašau tikrą savo pavardę, 
nes bijau, kad kartais ko
munistai nenudėtų visai ne
kaltą žmogų. Jeigu jau šau- 
dysit "Keleivio” korespon
dentus, tai nušauk it mane, 
bet atsiminkit, kad už mano 
gyvastį jums prisieis nema
žai akmenų priskaldyti.

F. Naunik.

” korespondencija apie
J ...»V* pu. V.U1 kur

ouvo gryniausia teisybe, tai
________ i yra savo pozicijas j

Well, jeigu bus jant tiktai tam, kad darhi- 
pri- ninku bendras frontas buvo 

I suskaldytas. Toliaus kalbė- 
kad tojas pareiškė savo nuomo- 

tulas nę, kad darbininkai ir vėl 
gaivalas, komunistas, kuris turės stoti bendran frontan, 

1 geruoju, tai tam 4 t______________,____
tikrų aplinkybių bus pri- hut galima lengviau laimėti 
versti tai daryti. ,

Ant galo drg. Neviackas 
nušvietė S.L.A. organizaci
jos naudingumą ir ragino 
visus, kaip vyrus, taip mote
ris ir vaikus rašytis prie S. 
L. A. Nors publikos buvo 
neperdaugiausia, bet kurie 
atsilankė, tie buvo užganė
dinti. Pasibaigus prakal
boms, būrelis žmonių tera- 
vosi pas pirmininką .J. žu-l 

jkauską apie įstojimą į SLA. 

i Pastaba. Atvykus drg. J. 
Neviackui į Lietuvių Ukėsų 
Kliubo Svetainę, jį čia tuoj: 
pasitiko "Laisvės” biuro Į 

[agentai ir nusivedė į savo 

"kvaterą,” o iš ten į apati
ne svetainę, žodžiu sakant, 
jie visą laiką sekiojo paskui 

____ _______r_________ .. drg. Neviacką (Atvykus 
macijų, ir Lt. Nepamirškit man į Kliubo Svetainę, ma- 
atsilankyti

mu nrperuaugiausia, l. .. . . . ,.*.>. >*iš 130 nariu atsilankė ■’.,.Katvee!nant’l™klaSlk ^ 
50. Tiesa, oras buvo Venas.. dor®s 9

• • - drauguose, kuriose lis pri-
^■^imTšu'To'^nfaur.Waus«: atėjės sukelia di-J 

... M....... u™. v..(

I II

J

draugijose, kuriose jis pri-

norėjo pasinaudoti proga 
susirinko visi iki vienam ir 
dar naujų atsivedė, o senie
ji S.L.A. nariai, atlikę savo 
priedermę prieš naujus me
tus, t.y. išrinkę iš gabių ir 
jiasidarbavusių narių pasi
tikimą kuopos valdybą ir 
apsiramino, tikėdamiesi, kad 
kuopos valdyba tikrai neda- 
leis negeistinų dalykų. Be
je, reikia pasakyti, kad po 
nulaužimo komunistams ra
gų (neišrenkant jų i kuopos 
valdybą), vaidai buvo apsi
stoję ir rodėsi, kad jie jau 
nebesistengs kišti savo krū
melio ten, kur jiems nepri
klauso. Bet kas tąų! Jie ty
lėjo dantis sukandę ir laukė 
progos, o progai pasitaikius 
puolė iš pasalų, šiame susi
rinkime tie Maskvos garbin
tojai dėjo visas savo pa

.'džiausi lermą. Jeigu kas 
’ bando jį sudrausti, tam jis 

grūmoja kumščia, ir visados 
giriasi, kad gali gerai muš
tis ir esąs diiitas. Mat tur 

• didelį pilvą, kaip telinga 
karvė.

Waterburio Progresyvis 
Draugijų Sąryšis rengia ap- 
vaikšgjojimą Pirmos Gegu
žės, kuris atsibus 4 dieną ge
gužės, svetainėj po numeriu 
103 Green st. vakare. Kal
bės draugas Poška, "Darbo" 
redaktorius, iš New Yorko. 
Taipgi bus Įvairių pamargi- 
nimų, kaip tai dainų, dekla-

ne pasitiko ir draugiškai 
pavaišino seni mano pažis- 

"Dr." K. Itami—Marcinkevičia ir Ro-

stangas, kad butu renkami !do? Keno tiesa 
i i S.L. A. Seimą, ar socialistų?’; _delegatai į S.L.A. _____ _

Mat tikėjosi laimėjimo. Bet 
balsuojant, balsai pasidali
no pusiau ir pirmininkas nu
svėrė, kad delegatų rinki
mai butų atidėti iki sekan
čio susirinkimo ir rinkimus 
pasižadėjo įvykinti pagal 
konstitucijoje nurodytus 
punktus. Taipgi atmetė ke
lis sumanymus, kurie buvo, 
pasiūlyti pasiųsti S.L.A.sei-: 
mui. Daugiausia triukšmo 
buvo pakelta kaslink neuž-i 
baigtų reikalų apie Bimbą J sutvėrė

Dar vienas ____ 2___ "
dalykas. F. Klastauskas, ku-į barzdą. Pagalios sako 

ris visuomet

Atvažiavęs Nashua’n ra
dau viską senoviškai įreng
ta ir lubas bažnyčios beįran- 
čias. Parąnijonai, laike par. 
susirinkimo, visi reikalavo 
atnaujinti bažnyčią. Taigi 
ne aš. bet parapijonai ragi
na mane taisyti bažnyčią. 
Rinkti pinigus pradėjau 

: bažnyčios 
taisymą ir tik vieną dar sy
ki terinkau, nors užbaigus 

Tavoriščiai jau ir dabar darbą vėl prašė parapijonai, 
susirinkimus šaukia kas die-;kad pereičiau )>er stabas, 
na ir rūpinasi, kaip toms bet nėjau... u Viską žinąs 
draugijoms užkrovus mo- rašo, kad kaip pradėjau ko- 
kestis "laisvės" naudai. Jie lektuoti. tai ir galo nėra. Tai 
jau sutvėrė "Laisvės" gyni-teisingai parašė!

nio fondą. Bet pervėlu, bro-į Vargonininko aš nei vie
lini.’ Jau Monteliečiai pama-įno dar nepravariau. Pirmas 
tė jūsų šunystes ir jūsų ap-'tnano 
gavystėms daugiau nepasi
duos.

Draugai monteliečiai! Vi
siems mums rupi gyveni
mas, su geresniu ir teisin
gesnių rytojum. Visi mes 

, neapkenčiame intrigų ir ap
gavysčių. Todėl visi tie, ku
riems rupi ramybės palai
kymas ir prašalinimas iš 
musu tarpo neteisybių, lai 
atsilanko ant savo organi- 
zaciju susirinkimų ir užker
ta tam viskam kelią.

Montelietis.

bylą. Antra, "Laisvei” yra 
reikalinga didelė s’uma pi- pirm pradedant 
nigų, kad galėjus byloj atsi
laikyti.

m

doriu (kurių ir vardus ži
nau), kad nuėję bažnyčion 
pavogtų bažnyčios knygas, 
kad naujas vargonininkas 
su savo giedoriais neturėtų 
•š ko giedoti... Tai tik vieną 
šventadieni negiedojo, o vė
liau visi, išskyrus 3 poras, 
grižo giedoti.

Vyčių nėra ko bijotis, kas 
juos pažįsta, ir aš jų nebi
jau. nes prie jų priklausau. 
Apie tvėrimą bedieviško 
choro negirdėjau, tik šali
ninkai senojo vargonininko 
man pačiam pasakė, kad 
tversime kitą chorą. Nesi- 
pi iešinau naujam chorui ir 
pradžioje buvo gera proga, 
nes giedoriai buvo pusiau 
pasidalinę. Taigi veik pusė 
choro ir dabar neina, tai ir 
dabar nepervėlu hutų, ir aš 
netrukdysiu jiems, nes da
bartinis parapijos choras 
turi virš 50 narių ir nėra 
Jaugiau vietos prie vargo
nų. Taigi pasiimk savuosius 
ir dar daug yra neorgani
zuoto jaunimo ir bus d. K.

Kodėl gi taip neteisingai 
rašai p. Viską žinąs? Duok 
liudytojus, kad aš ką nors 
esu išvaręs. Nei lazdos netu
rėjau dar Nashua’oj* būda
mas. Niekas manės dar ne
girdėjo keikiant niekur, o 
vpač bažnyčioj; nei bartis 
nesi baru, nei pravardžiuo
jant negirdėjo niekas...

Antrą syki kolektuoti1 
prašė patįs parapijonai, tai
gi ir turiu teisę eiti, bet pas 
studentą ir jo šalininkus 
neisiu, taigi bijotis jums ko- 
’ektos nėra ko.

Dar daugiau galima butų 
narašvti, bet ir taip daug 
prirašiau, kol atsakiau i vi
sas neteisybes Viską žinan
čio. Jei teisingai buvai ap
rašęs, tai duok liudytojus su 
tikromis navardėmis.

Kun. P. Daniunas.

VVATERBURY. CONN. 
Prakalbos paminėjimui Pir* 
mos Gegužės. —Komp. M. 

Petrausko koncertas. .
Waterburio Lietuvių Pro

gresyviu Draugijų Sąryšis 
rengia prakalbas paminėji
mui Pirmos Gegužės. Kal
bės ”Darbo” redaktorius d. 
V. Poška.

Musų tovariščiai irgi ren
gia prakalbas paminėjimui 
Pirmos Gegužės. Jie išsiun
tinėjo laiškus i draugijas, 
kviesdami prie jų prisidėti. 
Bet draugijos jų pakvieti
mus atmeta, nes Sąryšis pir
miau už tovariščius tą su
manė

¥ C S

Balandžio 27 d., vakare, 
bus kompozitoriaus Pet
rausko koncertas. Apart pa
ties kompozitoriaus, prog- 
ramo išpildyme dalyvaus: 
Kurkauskaitė, Salaveičikiu- 
tė ir smuikininkas J. Prusa- 
laitis.

• vargonininkas išva- 
. žiavo pats į didesnę parapi
ją—Philadelphijon. ir aš 
pats dar jam ten prirodžiau.

• Tikram varg. išvažiavus iki 
laikui paėmiau vieną para
pijos choro giedorių, kurs 
"Keleivyje” pasivadino "stu
dentu ”. Sąlygų su juomi jo
kių nedariau, mokėjau tiek, 
[kiek ir airiai moka—$3.00 
j už giedamas mišias. Jis suti

ko. Po metų aš jam norė- 
ijau padidinti mokestį, bet 
parapijonai priešinosi.'

_ Atnaujinimu bažnyčios vi
si buvo patenkinti ir pats 
studentas ir visi parapijo- 
Inai ir svetimtaučiai, nes 
Nashua’oj nei franeuzų di
delės parapijos neištaisė 
Itaip gražiai savo bažnyčių, 

irimo neparašė teisingai.; Nashua’oj davatkų visai

I

Balandžio 9 d. "Dr." K.Itami—Marcinkęvicia ir Ko-: 
Pakštas laikė paskaitą te-randas. Kalbėjomės išima
moj: "Kaip pasaulis atsira-[nai aP“? privatiškus reika- 
- — ■ : §v. Rašto *us- apsiėjime ir kalbose

1 neįžiūrėjau nieko blogo—
Publikos susirinko 32 ypa-1 vien tik draugiškumą.—-J. i 

tos ir 9 vaikai. Pakštas NeviackasLMatomai, ’ La 
barzda kasinėdamas sukino- vės" ‘ J" v"''

I

NASHUA, N. H.
Teisybės vardan.

Keleivio” Nr. 15 tilpo ži- 
i iš Nashua’s, kurioje

________________________ agentėliai bijojo, kad;nutė' j- - —___  
si po svetainę, turbūt nedrį-/!1’#- ^ey^.c^as ue>u>ieitu viską žinąs nei vieno užme- 

’ ^^leCiaiS. ‘limo iicptii________ tvijuugčii. i uavežmų visai
Rel. bkaitytojas. Qaya ]-a(| žinąs tei-įnėra, tą visi žino, taigi ir jų

so savo misijos pradėti de-į 
lei stokos publikos. Tečiaus 
pasiėmęs bibliją skaito: 
"Pirmą dieną dievas sutvė
rė šviesą. Trečią dieną die
vas paliepė žemei Įsiželdin-į 
ti žoles ir želmenis sėklas 
turinčius ir vaisingus me

MONTELLO, MASS.
Dar keliatas bolševikų 

gudrybių.
Kovo mėnesyje draugijų 

mėnesiniuose susirinkimuo-

jsvbės nežino, o gal ir nemy-Į muštynių čia nebuvo, ir nie- 
jli. įkas čia iki šiol dar nesimu-

Nenoriu čia teisintis, tikįšė. Už studentą—vargoni- 
|norėčiau į neteisingus pa-Įninką niekas nesimušė, ir 

i niekinimus atsiliepti. -kun. nepravarė studento, o
Jei neatsakyčiau, tai vi-Į tik studentas seniau buvo 

suomenė mišlytų, kad ištik-i atsisakęs ilgiau vargoninin
ku jų Nashua’je taip yra,! kauti, bet paprašiau, kad 
j kaip buvo parašyta.

štai nors trumpai atsaky
siu Viską Žinančiam.

Jei viską žinai, tai kamgi 
abejoji, kokiais metais mirė

turinčius ir vaisingus me- mėnesiniuose susirinKimuo- 
i džius. Ketvirtą dieną dievas se bolševikai užprenumera-'

J sutvėrė saulę...’ Čia vo "Laisvę” už organą šiom1 
pažymėtinas. Pakštas nutilo ir kasosi draugystėm: Lietuvių Pilie-į 

.—Stauskas, ku-,barzdą. Pagalios sako: "Ot, čių Kliubui, Šv. Roko, ir Vie-l 
giriasi esąs be-‘čia biskį neaišku. Taigi lais-nvbei. Jie įkalbinėjo, kad 

partyvis, užvis smarkiausia ’vamaniai mums čionais dau-t "Laisvė’ garsins valdybos 
agitavo už bolševikų kandi- giausia ir užmeta, kad, buk, vardus kiekviename numery- • 
datus į P. T. Dabartinės dievas tamsoje sodino bul- je dykai. Kadangi bolševi- kun. Tyla? Jei viską žinai, 
Tarybos narį, T. Paukštį, ves. Bet tai jie yra durniai, kai prie šito sumanymo bu-į kodėl neteisingai parašei: 
S. L. A. iždininką, net apva- nemoka švento rašto skai- vo prisiruoš© iškalno, taukun. Tylos pavardę? Dabar' 
gino ir siūlė duoti progą ju- tyti.” Na ir pradėjo jis keik- 
jų Salaveičikui praturtėti. ,ti "šliuptarnius," kam jie įs-

Gęgužės 6 d. bus tas S. L. juokia bibliją ir katalikų ti- 
A. 50, kuopos susirinkimas, kėjimą. 
kuriame bus renkami dęle-‘ Man dar pirmu kartu gir- 
gatai į S.L.A. Seimą. Tad vi- dint tokias pliovones keista 
su narių šventa priedermė darosi iš to žmogiuko kal- 
yra jame dalyvauti ir pada- bos. Negalima nei Įsivaizdin-j 
ryti taip, kad nei vienas bol- ti, kad ’daktaras’ taip save, 
ševikas i delegatus nepakliu-ant juoko statytų. Net ir ( 

davatkoms nepatiko ta jo 
kalba, nes kelios nusispiovę 
išėjo laukan. Ir pakol už
baigė tą savo kalbą, svetai
nėj liko 15 ypatų.

Vargdienis.

Nashua’je taip yra, j kauti

i dar pabūtų kol gausiu kitą 
[ir gavęs parėkavau jam už 

darbą.
Streikas įvyko vadovau

jant studentui su kaikuriais 
savo šalininkais. Giedoriai 
nestreikavo prieš kleboną, 
nes ir pats studentas susi-

tų.
Vytautas.

LAVVRENCE. MASS.

WATERBURY, CONN. 
Komunistų smukimas.

Musų komunistai dar kar
tą bandė persitikrinti ar iš-, 
tiesu gi minios jau atšalo' 
nuo jų. Taigi ši kartą jie su- S.L.A. 41 kuopos prakalbos,
rengė prakalbas negyvuo-i Balandžio 13 d. S.L.A. 411 
jančios unijos vardu. Ir, ži- kuopa surengė prakalbas.1 
noma, išgarsino kuonopla- Kalbėjo antrasis "Keleivio”! 
čiausiai. Netik kad pilni redaktorius drg. J. Neviac-j 
krautuvių langai buvo pri- kas iš So. Bostono. Kalbėto-j 
lipinti didžiausių skelbimų,: jas savo užduotį atliko ge-j 
bet ir visuose lietuvių laik- rai. Pirmiausia.apibudino, 
raščiuose garsino tasiaš sa- darbininkų klausimą ir pa-j 
vo prakalbas, kurios buvo aiškino priežastj, kodėl da-, 
rengiamos kovo 30. Tą vaka- bartiniu laiku lietuviai nesi-Į 

’ 1 ’ lanko skaitlingai i prakal
bas. Anot kalbėtojo, dabar
tinis darbininkų apsnūdi
mas ir nusivylimas gyveni
mu yra tiesioginė pasauli
nio karo pasekmė. Bet už- 

adv. Bagočius). Taigi skū-;vis labiausiaa darbininkų 
binausi i prakalbas anksti, ūpą nupuldė savitarpinės 
kad gavus atsisėst. Tečiaus darbininkų peštynės ir skal- 
susirinko vos apie 50 ypatų, dvmasis. Pačiu svarbiau- 
Kalbėįo Juozas Vedrinskas siuoju momentu, kuomet po 
(AVeiss) iš New Yorko. Į karo imperialistinės valsty- 
valandą laiko iškalbėjo vis- bės pradėjo braškėti ir ka- 
ką, ką tik buvo išmokės ant pitalizmui gręsė pavojus, 
atminties iš "Laisvės.” darbininkai, ažuot bendro-

Matyt, musų komunis- mis jiegomis puolus savo 
tams jau ir vėl delnus niež- priešą, ėmė savo tarpe peš
ti. Jie ir vėl norėtų tokios tis. Tas davė progos darbi- 
progos, kokią turėjo 1920 ninku priešams sustiprėti ir

rą nebuvo daugiaus jokių 
parengimų, todėl maniau, 
kad svetainėj pritruks sėdy
nių (kaip tai buvo Progre
syviu Draugijų Sąryšio pra
kalbose, kuomet kalbėjo

BOSTONE MUSU PREMI
JŲ KRAUTUVĖ RANDASI 

PO NUMERIU:
89 Friend SL. arti 
Haymarket Square

Kito* Musų Krautuvės:
FA1.L RIVER. MASS.
14—3rd Street 
arti BedTord St.
BRIDGEPORT. CONN.
105 Congress Street 
arti Main St.
XEW HAVEN. CONN*.
105 Temple Street 

arti t ro»n St.
Providencc. R. I.
49 Aborn Street
arti TVashinzton St.

Puikus Kavos Virdufis
PYKAI už 200 Leibelių DYKAI

STANDARD R CHALLENGE PIENU
u.

X isiems patinka puodukas gerof kavos, bet yri 
gana daug šeiniyninkiŲ, Kurios ją gerai nepadaro. 
Jei vartosite virdulį kaip kad ant paveiksiu, esa
me tikri, kad patiks alei lašelis jusi! kavos. Aies 
s» virduh duodame dykai už leibelius nu*su rūšių 
piene. Jį galit gauti tik musu premijų krautuvė- 
se'.. ,.Pa^Ju nesiunčiame. Pradėkit šiandien tau
pyti leibelius nuo musų Mėsiniu.

, S.P,Eę’ALIS PASIŪLYMAS
V? ap«ars,n'mo kuponą ir nuneši jį • arčiausiaŽeWiV »“^.v«ai« antrašai!'arba pri’ 
vaatin™^ ’v ' |,av*ik>>‘‘<«9 »>«'anu Katama ir

• kor‘?’. k,,ri skai,>sis už 10 leibelių. Bus
čio 40 ar V,.ena lok,a korta nuo vieno pirkėjo duodan- 
šinTu Je’ T. J? ’ S“ bi’e k,‘ais Wb«*a* "“•> >‘tų Mė
tų tibebuSr v’ ."* * ."?ra kra,,lll'<‘s apmokėjimui Ši
mams, klitl 2, PCC‘‘ ,?ova"’» kortos, tai prisiųsk jas 
kS-o^? •" "“•"^“.‘tovanos iš Fave.ksluoto Dovanų 
naraio„o, ir mes prisiusime Jums be iškaičiu.

"Taupykit Leibelius dėl Branjrkj Dovanų”

K U P O N A S 
Borden's Premium Co., Ine. 
14 Hudson Street, X. Y. C.

l>a»a: April 2.3. 1924 
šis kuponas turi būti perkeistas i 

dienu nuo virš paduotos datos 
ant Specialės ltovany kortos. 

Vardas .
Adresas ....
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G RE AT NECK, L. I., N. Y.
Tovariščiai ivėiė "Laisvę" 

naujon bėdon.
Great Neck’o tovariščiai 

ivėiė "Laisve" naujon bėdon. 
Dalykas dėjosi taip: tūlas 
\ ietos tovariščius važiavo 
svetiniu autpmobilium be 
Iaisnių. Policistas, pamatęs 
jį netvarkiai važiuojant, 
areštavo. Tuojaus "Lais
vės” korespondentas išpleš
kino korespondenciją, ap
kali ir/amas policistą areš
tavime jo draugo. Ta kores
pondencija tilpo ir vietos 
anglų laikraštyje. Policis
tas, matomai, "Laisvės" ko
respondento aprašymu įsi
žeidė ir apskundė "Laisvę” 
ant 15,000 dolerių.

"Laisvės” No. 81 tilpo ki
ta korespondencija, kaipo 
pasiteisinimas. Toj kores
pondencijoj visa kaltė su
verčiama ant Baltrušaitie
nės ir ant "Keleivio” bend
radarbio, buk jie Įskundę 
tovariščius policijai. Aš sa
kau, kad čia nei Baltrušai
tienės, nei keleiviecių nėra 
kaltė. -Tuk pats korespon
dentas prisipažįsta, kad jis 
visą tą įvykį matęs, kaip su 
tuo areštavimu buvo, ir ne- 
sisarmatina šmeižti pašali
nius žmones. Kuomet jus 
per savo "Laisvę” pliekiate 
apie provokacijas, tai at
minkite. kad tie komplimen
tai užvis pirmiausia tinka 
jums patiems. Ar jau už
miršot apie tuos juodran- 
kiškus laiškus, kuriuos jus 
rašėt Urbono darbdaviui, 
įkriminuodami savo draugą 
Urboną. Bet visas jūsų 
purvinas darbas išėjo aikš
tėn ir Klastauskas tapo pra- 
jšalintas iš A.L.D.L.D.

Kuomet "Keleivis" rašo 
apie jumis teisybę, tai nepa-

ST. CHARLES, ILL. 
Pranešimas L. U. N. Kliubo 

nariams.
Norintieji prigulėti ant 

toliaus, turite užsimokėti 
mokesčius nuo 1 d. balan
džio, 1923 m. iki i d. spalio, 
1924 m. Mokesčiai bus pri
imami iki 30 d. birželio, 19- 
24 metu.

‘ L. U. N. Kliubo

Valdyba.

CAMBRIDGE, MASS.
Aukavusiųjų Cambridge 

socialistu prakalbose vardai
Balandžio 6 d. Cambrid- 

ge’uje buvo vietinės LSS.: 
kuopos protesto prakalbos 
dėl ateivybės varžymo. Kal
bėjo "Keleivio” redaktorius 
Michelsonas. Po prakalbų 
buvo renkamos aukos. Au
kavo šie draugai: J. S. Ra- 
mašauskis ir Š. Zdanauskas 

po $1.00, o P. Krulis, A. Be- 
iiauskas, F. Kuršauskas, J. 

Valeika ir J. Valontis po 50 
centų. Tų, ką aukavo ma
žiau kaip 50 centų, vardai 
nebuvo užrašinėjami. Viso 
buvo surinkta $6.50. Auka
vusiems ir atsilankiusiems 
rengėjai taria širdingą ačiū.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Visiems. Kurių korespon
dencijos netilpo šiame "Ke
leivio” numeryje, bus patal
pintos sekančiuose.
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“SMUGELNINKŲ 
MINISTERIJA".

i

—Sei, Maike, aš sugalvo
jau gerą skymą.

—Kokį "skymą”?
—Aš nutariau prie bomų 

unijos prisirašyti.
—Eik jau. eik!
—Jes, vaike, kaip aš da

bar gerai apsvarsčiau, tai 
bomų unija yra geriausia 
susaidė visam Amerike.

—Kodėl ji tau taip patin
ka, tėve?

—Ji patinka man valuk 
to. kad jos membėriai nie
kad nedirba jokio darbo, ne- 
prausia veidų ir neskuta 
barzdų, vienu žodžiu—gyve
na kaip šventieji danguje.

—Tai sulyg tavęs, tėve, 
dangus yra bomų karalija?

—Jes, Maike, aš mislinu, 
kad bomas ir pustelninkas, 
tai vis tas pats. O jei pustel
ninkas gali būt šventas, tai 
kodėl bomas negalėtų?

—Tas tiesa, tėve, kad 
tarp vieno ir kito skirtumas 
nedidelis. J r vienas yra vi
suomenės išmata, ir kitas.

—Maike. tu taip nekalbėk, 
ba tu užgauni mano unarą. 
Tu žinai, kad dabar aš esu 
jau kandidatas į bomus.

—Gali būt. kad tu, tėve, 
niekam daugiau ir netinki. 
Bet tas nedaro skirtumo: 
bomų aš nemyliu.

—Kode!?
—Todėl, kad jie nereika

lingi žmonės šiame pasauly
je. '

—O ką tu gali žinot, vai
ke, kas šiame pasaulyje rei
kalingas, o kas ne ? Gali būt. 
kad bomai čia yra reikalin
giausi.

—Kas reikalingas, o kas 
ne, tai žinoti nesunku, tė
ve. Kas dirba naudingą vi
suomenei darbą, kas gerina 
šį pasauli, tas yra reikalin
gas. O kas jokio darbo ne
dirba. tik darbininkų paga
mintą duoną ėda ir da ki
liems po kojų maišosi, tas 
čia nereikalingas.

—-Jes, vaike, taip kalba vi
si cicilistai. Jus norit, kad 
visas svietas tik dirbtu ir 
dirbtų. Bet Lietuvoj, vaike, 
yra daug čigonų, kurie nie
ko nedirba, o betgi gyvena 
ir gana laimingi. Taigi pa
sirodo, kad žmogus gali ir 
be darbo buri gyvas. 1 r kam 
čia dirbti, vaike, kam rūpin
tis? Juk vistiek reikės nu
mirti ir viską čia palikti.

—Taip ir turi būt. tėve. 

Jei žmonės mirdami nieko 
nepaliktų, tai ir musų mies
to nebūtų. Kultūra ir civili

zacija, tėve, tai ne vienos 
kartos darbas, !>et ištisų 
šimtmečių triūso vaisius. 
Jei musų tėvai ir tėvų tėvai 
nebūtų mums nieko palikę, 
tai mes nieko šiandien ir ne
turėtume.

—Tai tu. Maike, sakai, 
kad prie bomų neverta pri
gulėti?

—žinoma, kad ne.
—Na, gerai. * vaike, tai 

prie kokios tada partijos tu 
man patartum prisidėti?

—Juk tu. tėve, prigulėjai 
prie vyčių, tai kam tau rei
kia da kitokios partijos?

—Vaike, aš noriu prigu
lėti prie tokios partijos, kur 
nereikia mėnesinių mokėt.

—Tokios partijos aš neži

nau.
—0 aš, vaike, žinau. Tai 

yra bomų unija.

Vis ta Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministerija...

Ne be pamato dejuoja 
” Naujienos’’ (41 N r. š. nu. 
paminėdamas naująjį skan
dalą Lietuvoj—ponios Lau
rinaitienės (garbingosios 
Lietuvos armijos majoro 
Laurinaičio žmonos) vagys
tes Užsieniu Reikalų Minis
terijoj. Bet dar palaukit, 
vyrai.—dar to toli gražu ne
gana kas dedasi Lietuvos 
Užsienių Reikalų Ministeri
joj... Teisingai sanprotaųia 
minėtosios "Naujienos“ sa
kydamos. kad gal kunigėlis 
Purickis užkrėtė tą ministe
riją tam tikra gangrena, 
kad joj vis ikišiol "pasitai
ko" tokių "dalykų”...

Taip, "pasitaiko.” "pasi
taiko”.... bet ir pasitaikys 
dar... ir daug... Netikit ?...— 
Paklausykit ką ir tokis 
Prielgauskas (tarnautojas 
toj ministerijoj) jums pasa
kys: ”0i gi ir dedasi, dedasi 
musų ministerijoj... Baisu ir 
neatsargu ir bepasakoti... 
Baimės—kas darosi...”

"Vygandas”—kunigas 
Purickis.

Lietuvos valdžios oficioze 
"Lietuvoje” gana tankiai ir
smarkiai politikuojantis ve

damaisiais sieksniniais
straipsniais pseudonimas
(slapyvardis) Vygandas yra 
ne kas kitas, kaip tik palai- 
mintasai dvasiškas tėvelis 
Purickis, žinomasai savo 

I bizneliais-bizniukais ir čie- 
jlais bizniais, buvusis Lietu
vos užsienio reikalų minis- 

; te ris.
Taip, taip. Negana to, 

ikad Purickis viešai, aiškiai 
! paminėdamas savo pavardę, 
yra (kaip jau ir Ameri- 
|k°s lietuviams iš laikraščių 

—Bet tai nėra jokia par-!yra žinoma) atsiliepęs per* 

tija. tą pačią valstybinę "Lietu-1
—Šiur. kad partija. Ir aš vą" į Vyriausiojo Tribuno- 

tau pasakysiu, kad tai yra lo pajieškojimą jo stoti teis- 
kad jis 

nemanęs

Taip tai manevruota prieš 
Lietuvos visuomenės akis 
tuomi čia minimu jieškojimu 
Purickio (kuomet jo jieško
ti visai nereikėjo). Jeigu 
tas pats kunigas Purickis 
p(> \ ygando slapyvardžiu 
Lietuvos valdiškajame dien
raštyje nuolat rašinėjo ir 
rašinėja, ir ytin politikuo

jančius straipsnius, tai juk 
tralu gale Tribunolas galėjo 
kreiptis į "Lietuvos” redak
ciją. nes redakcija slapyvar- 
džiuotų straipsnių, jeigu ne
žino smulkaus antrašo ir 
vardo-pavardės tų straips
niu rašvtojo. niekuomet ne
deda.

Musiį Ateivystė Amerikon.
Kada pernai rudenyje pa-lagentą, apsakau ką girdė-(reikia niaiųti. ^kad n \isi 

■ kėliau musų ateivystės klau-j 
SsimtJ fui mm orrAtA+it loiim 1

Kada pernai rudenyje pa-

♦ ♦ ♦

si meta įžengė į 
nepriklausomojo 
metus—atsimin

kite piliečiai, ir — eiti prieš 
"karalystę” nei 

kad ir smaugtų ta- 
tu busi Lietuvos

Lietuva 
septintus 
gyvenimo

Lietuvo; 
šnipšt !- 
ve. kitan 
nepriklausomybės priešinin

kas.
šitokius maž-daug "uka- 

zus" duoda Lietuvos valdžia 
savo "pavaldiniams.”

Darbo Sūnūs.

simą, tai nuo agentų ir laivai 
kompanijų pelniau visokių 
komplimentų už gadinimą 
biznio.

Pagal dabartinius Ameri
kos įstatymus didžioji dau
guma lietuvių Amerikon ne
atkeliaus, nepaisant, kad 
kviečiantieji ir Amerikos pi
liečiais yra—apart pirmos 
ir antros kategorijų, šeimy
nų narių—žmonų, vaikų, tė
vų ir uošvių, kurių sykiu ga
li atkeliauti tiktai 2,629 me
tuose, i kurią tai skaitlinę 
dar telpa ir Lietuvos žy
dai: kiti visi amerikiečių 
broliai, sesers ir kitokį gi
minės neatkeliaus, tačiaus 
visi agentai po senovei gar
sinasi vis "partraukią gimi
nes iš Lietuvos be klapatų."

Visų agentų troškimas, 
yra tiktai parduoti laivakor-Į 

tę ir gauti savo "commis- 
sion,” o paskui pirkėjas ir 
jo giminės Lietuvoje galą 
gaukit. Kad taip yra, tą

METAI.

- ' - ’ . I turėjo iš Amerikos prisiųs-
—Kam ponas mane su- tas lavakortes, vidutinai 

, Kam rašei, kad kiekvieną skaitant po $164.-
iki 18 metų leidžia, o dabar, 00, kas sykiu sudaro sumą

jau, ir sakau:
M -----

vadžiojai?

penkta Tartą"atvažiavus į’$2,624,000 sumokėtą laivų

Kauną, sakai neleidžia?
"Nieko neatsakė ir nuėjo.
"Tai matote, mielas dėdė, 

kaip agentas mane suėdė. 
Išsikaštavau 450 litų. Vie
nintelę karvutę tėvas parda
vė, kad tik mane išleisti į 

I Ameriką, o ir dar skolos pa- 
! įdarėme. Ką dabar dary
ti, kur kreiptis? Visi sako, 
kad agentą reikia paduoti i 
teismą, kodėl jis iš karto ne
pasakė, kad negalima iške
liauti. Dabar aš nesuma
nau ką daryli, nei kur eiti.”

Kitas laiškas.
"Miela Sesute ir švogerė- 

Ii. ‘
”Labai prašau išpildyti ši

tą mano prašymą, tai aš ga
lėsiu greitai i Auneriką at
važiuoti. Nors dabar kelio
nė yra labai apsunkinta, vie
nok žinant tikrąjį kelią gali

i

Ruduo.
Verkia eglės, niuksta pušys; 
Gedulinga rudens raudą 
Vėjai rustus blaškos, gaudo. 
Verkia eglės, niuksta pušys. 
Gelsvi lapai krinta, šlama, 
Verkia eglės, niuksta pušys.

žiema.
Krinta snaigių milijonai.
Baitu kilimu nuklotas
Vos užmatomas laukų plotas. 
Krinta snaigių milijonai. 
Speigas stiklą gėlėm raižo, 
Rankas, kojas, nosį laižo— 
Krinta snaigių milijonai.

I
!

bok žinant UKrajj Keną gan 
patvirtina paskutinių dienų!kiekvienas doras pilietis nu- 
pranesimai laikraščiuose, keliauti. Taigi nueikite pas 
kad pereituose metuose pas Amerikos notara ir padarv- 
Amenkos konsulą, Kaune, kitę kitą pakvietipą-affida- 
Iietuvių užsirašė net 12,000 vj^a dviejuose egzemplio- 
zmonių, norinčių Amerikon riuose jr tuojaus atsiųskite 
važiuoti. Kitos žinios sako, ;man, su kuriuo nuvažiuosiu 
kad 16,000 aplikantų Kaune!į Kauną pas agentą, kuris 
samdosi krautuvių grindis tuojaus prirengs mane i ke- 
nakvynems, kad anksti iš hone. Taip turi darvti kiek- 
ryto galėtų pirmiau prie vienas ’ ’ 
konsulo durų atsistoti ir pa- važiuoti ________ _________ _
duoti aplikaciją su doleriu. $140 jr ’dar‘$25* parodymui 

Lietuvos valdžia tame rei- išlipus iš laivo, 
kale yra užsimerkusi ir ro- atvešiu atgal.
dosi yra tiktai tam. kad su- daug geriau ir lengviau nu-

Amerikos konsulą,

norintis Ainerikon
Kelionė kainuoja

Laivakortę
atvešiu atgal. Su pinigais

kompanijoms, be palukų, 
kurios tų keleivių niekad 
neatveš, nes dabartinis imi
gracijos įstatymas įleidžia 
iš Lietuvos tik 2,621 žmogų 
metuose. O kiek dar tūks
tančių keleivių yra nuo pir- 
mesniujų metų—1920, 1921 
ir 1922 metų? Kastanto 
Norkaus aplinkraštis paduo
da laukiančiu skaitlių iki 
20,000.

Pačios laivų kompanijos 
garsinasi, kad lietuvių kvo
ta jau pasibaigus, ir kad lai
kas prisirengti prie naujos 
kvotos, kuri prasidės su lie
pos 1 d., 1924 m., bet nieko 
negarsina apie tuos tūkstan
čius laukiančiųjų, laikyda
mos jų pinigus be procentų.

Bet reikia atkreipti domę 
ir į musų žmonių "mandru- 
mą”: jie išsiklausinėja viso
kių žinių pas lietuvius agen
tus, o paskui eina pas žyde
lius agentus reikalą užbaig
ti. žydai viską pažada, tik
tai laukite... Todėl ir mano 
tikslu yra paskelbti šitą raš
tą visuose lietuvių laikraš
čiuose, kad visi žinotų, ir 
nemokantiems skaityti pa
sakytų.

Kad amerikiečiai nori sa
vo giminėms ir pažįsta
miems pagelbėti, tai galima 
juos pagirti už tai, bet toji 
pagalba negalima yra įvy
kinti delei dabartinių Ame
rikos įstatymų. Todėl vieto
je siuntimo laivakorčių, nu
siųskite savo giminėms lai
vakorčių sumą pinigais pa
šalpai, o tuomet tikrai jiems 
pagelbėsite, ir tegul tie gimi
nės Lietuvoje rūpinasi ant 
vietos sutvarkyti savo gyve
nimą galimiausia geriausiu 
budu: tegul negriauja savo 
gyvenimo nepasiekiamais 
tikslais.

Daugelis vyrų ir merginų 
net rizikuoja ir keliauja tai 
į Kubą, tai į Meksiką, iš kur 
pagal Kauno agentų įmela- 
vimą, galės "lengvai" įva
žiuoti Amerikon—įsišmuge- 
liuoti. Visi, kurie tiktai 
paklausė Kauno agentų tų 
melagysčių, skaudžiai apsi
gavo ir įpuolė toj Kuboj ai* 
Meksikoj į neapsakomą var
gą, prapuldė visus pinigus 
ir šaukiasi savo giminių pa
galbos, kad galėtų Lietuvon 
grįžti.

Faktu reikia skaityti, kad 
Lietuvoje yra perviršis žmo
nių ir valdžia lengvai duoda 
pasus iškeliavimui svetur, 
bet be tvarkos—keliaukite 
kur norite. Prie geros tvar
kos turėtų būti paskirta ko
misija apžiūrėjimui koloni
zuojamų vietų Kanadoje, 
kur lietuviai didesnėmis 
grupėmis galėtų apsigyven
ti kaipo naujakuriai. Ta
čiau tokiam tikslui reikalin
gas yra didesnis kapitalas 
ir kantrybė išdirbimui dar 
neartų laukų. Į dirbtuves 
Kanadoje darbininkų nerei
kalaujama, ir jei prireikia 
kada, tai tokių greitai atva
žiuoja iš Anglijos. Papras
tas keliavimas į Kanadą už
darbiauti yra apsunkintas 
kaip ir į Suvienytas Valsti
jas, kur be affidavitų, iš kal
no paruoštų, nenukeliausi. 
Prieg tam kiekvienas kelei
vis turi turėti parodymui 
$250.00 ir tikietą iki keliau
jamos vietos.

Kiek lietuvių gyvena Ka
nadoje, nežinia, nes jie nėra 
taip išsilavinę, organizuoti, 
kaip Suvienytose Valstijose.

P. Mikolainis.

rinkti dideliausias sumas 
už užsienių pasus, po 48 li
tus, ir paskui kas 6 mėnesiai 
arba metai vėl po tiek už vi-! į Kuba, o paskui pas Jus, nes 
zas—pailginimus. Tvarky-j važiuojant i Kubą aff įdavi
mas išeivvstės lyg butų ne tų nereikia/o vien tiktai už- 
Lietuvos valdžios reikalu, ir sienio paso...'
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t važiuoti, negu su laivakorte. 
; Jeigu negalėsite atsiųsti af- 

fidavito, tai aš galiu važiuot

Pavasaris.

Kupina jiegos krūtinė... • 
Teka upės, tvinksta, tvinsta. 
Po ledinėmis nelinksta 
Kupina jiegos krūtinė! 
Želmens puošiasi. Artojas 
Traukia dainą, plyšta gojus, 

: Kupina jiegos krūtinė...

spėriausia partija, ba ji visai j man, sakydamas, 
turi labai i niekuomet nei 

slapstytis ar ką panašaus 
daryti—kad jeigu tiktai bu- 

’i 
lengvai radę, nes jis daug 

i kailių netik i ministerijas, 
J bet ir i tą pati Vyriausi Tri- 
: bunolą Kaune pats užeidavo 
j ir niekas jam jokio kvieti
mo teisman stoti nėra Įtei
kęs. nors tą taip lengvai tuo- u, .
met galėjo padaryti, nuolat įBatniyt seses ima noras, 

j turėdami artimus reikalus! '-ammynais apkaišytas.^ 

su kunigėliu Purickiu... S. Laucevičius.

bepartyviška ir 

gerą programą.
—O ko jis reikalauja?
—Bomų programas reika-i norėję, visuomet butų ji

lauja, vaike, kad visokis dar- ...................
bas butu panaikintas, kad 
tuojaus butų atidaryti saliu- 
nai, kur alus ir senvičiai vi
siems butų už dyką.

—Bet kas padarys tą alų 
ir "senvičius," jei niekas ne
dirbs? Išaiškink, tėve, šitą 
dalyką, tai aš pripąžinsiu, 
kad tu gali būt bomų prezi
dentas.

—Alaus ir senvičių, vai
ke. Dievas duos.

—Jei taip, tai kam da rei
kalauti saliunų? Pastatyk, 
tėve, uzboną ant stalo, ir te
gul jį Dievas pripildo alum. 
Tada nereikės nei Į saliuną 
eiti, namie galėsi balių tu
rėti.

—Kad bomų unija, vaike, 
neturi namų. Mes gyvenam 
ant Dievo burdo ir rendos 
niekam nemokam.

—Bet jei tu tiki, tėve, kad 
Dievas gali duoti alaus ir 
senvičių. tai kodėl jis nega
lėtų kiekvienam bomui na
mus pastatyti?

—Kad mes nenorim na
mų. Namus reikia šluoti.. 
reikia pečių kurti, reikia 
dišius plauti, o mes, vaike, 
tokio darbo visai nenorime.

—Nekalbėk niekų, tėve. 
Tu gerai žinai, kad Dievas 
nieko niekam neduoda. 
Kiekvieną dalyką žmonės 
turi pasidaryti patys. Jei 
kas pats nieko nedirba, tai 
jis turi gyventi iš svetimo 
darbo. Toks žmogus, kuris 
minta svetimu prakaitu, yra 
parazitas. Visviena, ar jis 
bus bomas. ar generolas, jis j 
vistiek nenaudėlis. Naudin-Į 
gas žmogus yra tiktai tas,; 
kuris dirba darbą. Visus gi 
dykaduonius reikėtų išnai-i 
kinti.

—Tokia šneka, vaike, ■
man nepatinka.

> 
i
!

Vasara.
Žalumynais apkaišytos 
Linksmos sesės paukščiais

(skraido, 
Tai pievužėj gėlių braido 
Žalumynais apkaišytos. 
Saulė šaipos, giedras oras.

^chevroleFj

1u *5

■1

Ar Nori Kad Jūsų Šeimyna Butų 
Linksma Ateinantį Pavasarį?

Jeigu jūs esate viena iš tų kelių šeimynų, kurios 
neturi automobiliaus, tai nėra nei mažiausios abejones, 
kad jūs bandysite šį pava-arį įsigyti.
Žema kaina ir modemiški automobiliai kaip 
rolet yra galima įsigyti ir šeimynai su nedideliomis į- 
plaukomis. Miliūnai kitų šeimynų gali paliudyti jums, 
kad geriausia yra turėti Chevroiet. Apie visokias gam
tos grožybes ir kitus gyvenimo patogumus prisieina tik
tai pasiskaityti ir pasižiūrėti paveiksluose pakol jus ga
lite liuosai dasigauti prie jų.
Bet pavyzdžiui jeigu jūs jau galutinai esate nutarė į. 
sigyti Chevroiet šį pavasarį. Tai tas dar nereiškia, kad 
jūs tikrai įsigysite. Kiekvienas surištas su automobilių 
bizniu gali pasakyti jums, jogei tūkstančiai šeimynų iš
tiktųjų negalės įsigyti automobiliaus ši pavasarį. Tas 
atsikartoja kiekvieną pavasarį. ra tiktai du budai, su 
kurių pagelba gali užsitikrinti kad gausi Chevroiet šį 
pavasarį kada kvietkos pradės žydėti ir pavasario gam
ta traukti trauks jumis į laukus, tai yra tie: pirkite dt- 
bar, arba užsisakykite dabar.
Jeigu jūs negalite visų pinigų užsimokėti dabar tai Hile 
Chevroiet pardavėjas padarvs su jumis tokia sutartį, ko
kia jums tinkamiausia. Jūs net nnsistebėsite ant kokių 
lengvų sąbsi galima gauti Chevroiet ir naudoti jį pa
kol moki.
įsėtėmykite šitų mūsų pranešimą ir mes sakome tų tik
tai dėlto, kad išvengus nesmagumu su pristatymu jums 
automobiliaus šį pavasrj ir kad jums nereikėtų laukti, 
tai užsisakykite Chevroiet DABAR.

Kainos f. o. b. Flint, Michigan.
Socrior noidKc . . -— - • - *

Tonring . .
Utilitv Coupe .

taperio* 4*Pm. Coupe .

. $490 

. 495

. 640
• 725 . ______

Bodui oo aU doMd Modeli

Chevroiet Motor Company, Detroit, MichigaD 
Pivuien •/ Qwurel Mojoti Cerporaci.a

įuperior Seden . . . »7V?
CommerciaJ ChMtiR 395 

h’t^rK7 L'«b« neUvirr . . 4«S
V ttJitr Eipren T ruck CbMril U0

Šioji mergaitė padavė 
Amerikos konsului savo ap
likaciją rugpiučio 9 d., 1922 
m., ir gavo leidimą iš Depar- 
tment of Statė spalio 3 d., 
1922, bet būdama trečioje 
kategorijoje, negauna vizos 
delei stokos vietos.

Aš manau, kad ir visi 
agentai turi panašių laiškų 
nuo savo keleivių, nes Kau
no agentai "žino visus ke
lius" kaip padaryti "biznį," 
nepaisydami kur dings ke
leivis.

Trečias laiškas.
"Laivakortę su affidavi- 

tais gavęs padariau pagal 
įsakymą, kas man kaštavo:

Metrikai su ženklais 10 lt. 
Policijos leidimas 10 
Kelionė iki gelžkelio 30 
Kelionė Kaunan 
Nakvynė Kaune 
Kaune maistas
Pasas, daktaras ir 

portretai
Amerikos konsului

viskas yra palikta "specia
listams agentams.”

Ir eis taip iki minia susi
pratusi imsis savotiškos 
tvarkos, nes daugelis yra 
praradusių visą savo turte
li, vis tikėdami tuojaus iš
važiuoti i Ameriką, kur nie
kad neatvažiuos.

Kad taip yra, rodo sekan
tis laiškas:

"Mielas Dėdė:
Kaip prisiuntėte man lai

vakortę, tai ir nuo agento iš 
i Kauno gavau laišką, kad ne- 
jatidėliojant atvykti Į Kauną.
Rašė, jei neturi pilnai 18; 
metų, tai bus galima iške-i 
liauti, todėl aš ir pradėjau' 
rūpintis gavimu vidaus do-i 
kumentų nuo valsčiaus val
dybos, milicijos, apskrities 
viršininko, kuris davė dvi
linką leidimą keliauti i Ame
riką. šių dokumentų gavi
mas man kainavo 115 litų. 
Nuvažiavus i Kauną pas 
agentą, jis sako, kad reikia 
leisti atgal i Amerika popie- 
ras užtvirtinimui. Išleidau i 
ir grįžtu namo. Parėjus po- j Neskaitant praleistų 7 die- 
pieroms iš Amerikos, aš vėl . nu. Bet parašykite man, ka- 
i Kauną pas tą agentą, ku-da galėsiu išvažiuoti į Ame- 
ris pasakė—gerai, bet tu ne-, riką?"

rlnv vinniie rw\ Vii * jr . • • 1Ketvirtas laiškas.
"Kaip gavau laivakortę su 

popteroms, tai tuojaus va
žiavau į Kauną ir viską at-

Viso

36
5

10

100
10

> /

??

n

turi dar vidaus paso, be ku-į 
rio negausi užsienio paso. 
Aš vėl namon gavimui vi
daus paso, su kuriuo vėl į

1 . xi •*• £»!<* V d U 1 IX.11 VICAd dL"Kauna pas tą agentą, kuris,likau pįgal n4rodymą4 Vi- 

sa.,0-,, j . . . sos popieros liko pas agentą
~ i Kaune« Pati turiu tiktai už-

kyta, kad tiktai nuo 17 m«;sjenj0 pasa kuris pasibaigs 
senumo teleidžia ir kaip uz-,kovo m<ne-syje> 19g jr 

stoja J8-tus metus, tai ,)aU; įeigU neišvažiuosiu iki pasi- 
neleidžia. _ . baigiantpasui.taijaunetu-

“rėšiu pinigu naujam pasui, 
kad nebaigus 18 leidzia-at-|Man in^o £ukti.

sa,,!aP Jam* + v- • i • (Gal jus galėtumėte pasku- 
do gaKą neat&a^e 11 nu ei'jbinti mano išvažiavimą."

”—Turėsi eiti pas apsau-j Penktas laiškas, 
gos ministeriją.—čia agen- i "Kaip buvau pas konsulą 
tas parašo prašymą už 4 Ii-! Kaune, liepos 31 d., 1923 m., 
tus ir einu pas ministeriją, tai agentas pasakė, kad gal 
kuri siunčia mane pas nota-1 išvažiuosiu po 3 metų. Rū
rą. kuriam užmokėjau 15 Ii-ginkitės, kad galėčiau grei
tų. ir vėl atgal į ministeriją, čiaus išvažiuoti..." 
kuri man pasakė: "Reikia Pagal vėliausių žinių, jog 
atitarnauti kareivijoj."

"Kotik nenuslobau.

Pagal vėliausių žinių, jog 
16,000 aplikantų buvo pas 

Iš- Amerikos konsulą užsirasy- 
prakaitavęs vėl grįžtu pas ti keliavimui Amerikon, tai

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIŲ TAISYTOJAS.

Taisau visokius laikrodžius Sieni
nius ir Kišeninius prieinamiausią 
kaina. Reikale kreipkitės š.io adresų:

CHAS V f NG RAITI S (25)
66 G ST., So. BOSTON, MASS.
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Bostono žinios.
Iš SO. BOSTONO 

PŪDYMŲ.

Socialistas ir republikonas.

Ties 
susitiko 

tas su 
pradėjo

—Už . . _ f_____
ta šįmet balsuosi?—pakkiu- baigia! 
sė socialistas.

—Už republikonu.
—Kodėl?
—Todėl, kad aš pats re 

publikonas. O už ką tams 
ta balsuosi?—paklausė 
tininkas socialisto.

—Aš už socialistus.
—Kodėl?
—Todėl, kad aš pats esu j 

socialistas, visi mano drau- j 
gai yra socialistai, mano gi
minės socialistai ir r-'-'1 
partija yra socialistų parti
ja.

Šidlausko aptieka 
aną dieną socialis- 

tautininku ir tuoj 
apie politiką, 

kokią partiją tams-

Girta moteris važiavo 
automobilium.

Netoli Bostono pereitą, į 
>ąvaitę buvo areštuota Elz-1 
bieta Radcliffe užtai, kad: 

| būdama girta važiavo auto- 
;mobilium. .Ji buvo nugaben
ta i Dedhamo teismą ir nu
bausta si‘» už girtybę, $100 
už važiavimą automobilium 
ir prie to da 1 mėnesį atsė
dėti |>o areštu. Bom-bizr.is, 
kada good-time šitaip užsi-

Pajieškau savo pusbrolio Matjo 
šiauš J anau-ko. Jis g'V’io am fer
mos VVrignt, Minn. Kas žinot kur jis 
dabar yra. duokit man žinia šiuo ad 
r<-u: MOTIEJUS GL 1AUSKAS 

2121> Carver S;.. rihieagu, Iii.

Aš, Eortuna’.as Višniairtkas. pa
jieškau -av<> motei* VIKTORIJOS 
VISNlAL'SKlENf.’S, i- Lietuve* Aly 
taus ap.-k., Dusmenų parai)., SaratM- 
niškiu kaimų. Prasišalino nuo manės 
17 kovo. 1.023. pulikdunra man dv. 
vaikučiu. Fortūnai* k 'netit ir I‘ra 
nuką L-* mėnesii:. Su -avim pa.-ičtnė 
mergaitę 1 metų, vaidu Juze. Mer
gaitės balti plaukai, mėlynu- aky*, 
nelabai sveika, išrodo kokių 3 n,e:u; 
ji. pati -velia apie lūo svarų, nedide
lė. šviesiai geltoni plaukai, mėlyno.*
akjs. meilios iškalbo.-, linksmau* bu
do. Prasišalino su JUOZE SKIRK A.

Miškai dega.
Apie Bostoną keliose vie

tose pradėjo degti miškai, 
i lidžiausis plotas išdegė 
I.vnnfieldo apielinkėj. Dau
geliui vasarnamių gręsia pa
vojus.I

Reikalauja Sl 0,000 už tele
fono numerį.

Advokatas Harvey pa
mano traukė telefono kompaniją

teisman i eil^ilaudamas sau 
$10,000 atlyginimo užtai, 

j buvo 
klaidingai išspausdintas io 

Jis sako
si nustojęs per lai daug hiz- 
nic. nes jo klientai negalėję 
jo telefonu pasiekti. Telefo
no knyga yra spausdinama 
kas pusė metų.

Tautininkas truputi paty- Kad telefono“ knygoj
le jo ir sako:

—Tai prasta- aigumen-į telefono numeris, 
tas. Tamsta esi sociali-tas 
dėlto, kad visi tamstos d au
gai, partija ir giminės yra 
socialistai. Na, o kas tams
ta butam, jei visi tamstos 
giminės, draugai, ir partija 
butu vagis?

Ilgai negalvodamas socia
listas atšovė:

—.Jei visi mano riminės, 
draugai ir partija butų va
gis, tai aš bučiau republiko- 
nas.

i

So. Bostono bučeris bylina 
Kauno biržą.

‘'Lietuvos Ūkininkas’* ra-Į 

so. kad Kauno biržoj dabai . 
esąs labai didelis antplūdis’

Kareivis ligonbuty 
nusišovė.

Eks-kareivių ligoninėje 
Roxbvry.ie pereitą sąva.tę 
nusišovė 
Crowley.
tenai gydėsi nuo proto ligos 
ir turbut mastydamas, kid 
negales pasveikti, šovė sau 
galvon.

buvusi? kareivis 
Jis jau du metu

Paleido 2,860 darbininku.
Ludlovv miestelyje, netoli 

Amerikos dolerių. Į dieną Koste no. pereitą savaitę už- 
esą parduodama dolerių užisidarė neapribuotam laikui 
10.000 litų. 'šniūrų dirbtuvė, kurioj diiD-

Dešimts tūkstančių litų.Įdavo 2.800 žmonių. Visi 
tai vienas tūkstantis dole-• darbininkai buvo atleisti, 

rių.
Kauno biržai $1,000 yra 

labai didelė suma. Bet So. 
Bostono lietuvių bučeris’ 
Kampinis sako, kad jis vie
nų tik šolderių parduoda už 
$1.000 i dieną.

i

j NORU' SI SlžiNT Sl Ml RINiNKV 
a b kuri- moKa platesni tir ta; 

Ii,mėčiau s įsi-iiinti -u tokiu, kuris 
Įdirba.. .Malonėki: atsišaukti.

i
I

li<)
STANLEY I’OCIUS 

tVa-hington St.. Bislon. Ma-*.

PAJIEŠKOJIMAI
Nupuolė biznis ant tautiš

kos patrovos.
So. Bostono lietuviškieji 

bučeriai nusiskundžia,
kad pastaruoju laiku jie la
bai mažai parduoda pork- 
čapso. Priežastis esanti ta
me. kad tautininkų vadas 
Ivaškevičius, kuris pirma 
daugiausia šitos tautiškos 
patrovos sudoruodavo, da
bar visai jos neliečia.

Ilganosis.

Areštuos už gatvių teršimą.
Nemėtykit ant gatvių po

piergalių ir nešluckit šiukš
lių iš savo namų ir krautu
vių laukan, nes galit papulti 

j
šitoki perspėjimą duoda 

Bostono policija.
Žmonės yra papratę iš

žvejoti iš savo kišenių ne
reikalingus popiergalius ar 
kitokias šiukšles, ir iškrėsti 

jas ant gatvių.
Įstatymas šitą draudžia. 

Ant gatvių nevalia mėtyt 
nei laikraščiu, nei kitokių 
dalvku, nes jos turi būti 
švarios. Gatvių šlavnmas 
miestui brangiai lėšuoja. 0 
jos šluojamos juk ne tam; 
kad piliečiai galėtų versti 

ant jų šiukšles.
Majoras sakosi savo aki

mis anądien matęs, 
vienas 'krautuvninkas 
Šęs viedrą šiukšlių iš

< Štai jų paveikslai.) -Ji.- pueii.a iš 
Kauno •ti'b.. l'elsių apskričio, i.u k - 
narap. Alaluvėnų kai.no. apie •> pėdų 
' olių atlgšėio, sveria 210 svare, u- 
•los akis, veidas ir plaukai uiokus; 

vaikščioja .Vaivą nuleidęs lyv Kup
etas. Iš Lietuvo. jis žinomas kaipo 

Blinuos .-a i k o.-, jis turi savai žyt; kū
jis ta*:.a- 

\ aist. laivyne. Kas tokias 
patėmylų. maionekite mau 
arba vieliniai policijai. Kas 

praneš, {raus dovaną. Ji.mo 
(1<S>

gaivą
Lietuvo

ia su tiuli tikra paučiaka. 
vo Suv.
įpiltas 
pranešti 
pirmas 
adresas:

r ORT. V1ŠN1AUSKAS
23 llighiaiiii .\ve.. 

Nevvtun Lpi»er 1 alk-. Mass.

Pajieškau VIKTlJttO DoBRoVgLS 
!<I*). r a ;- Vilniaus rėuv b ■*. Pau- 
rt; par.ipij,?. Seiliau gyveno Lovai!, 
'1;:-.-,. o <b bar gn dėjau. K.'d gyveni 
'Aorc.-ter. Ma-.-. MJd u a*.-išatl:.ti 
irba kas žinot oraneškit, r.c- Giriu 
svarbu reikalą. 118)

JONAS McNTAITiS
I! Parkin St.. Balti ..o. e. .MJ.

Xs. -io,Kučinskus, utijie* ;uu sa- 
švoącrių Antano ir Kazimiero 

šdiiii ; i-.i. Per: ■ ravo.- v-lucdzių 
caimn. Girdėjau, kad .Vidanas tar
navo Amerikos kariuoaięn^j. ?del- 
ii.iii ao-isaukti s:ųo aure-u: ■ •

JONAS KUČINSKAS
- PETRONĖ STANILILKl 

20ot> licl.ean avė.. Detivit. Micb.

rekomenduoja Eugle'^S

PARDAVIMAI

Brookiyn. N. Y.

kUDIKIų •
EROVės skYRIUS

DĖL APRŪPINIMO

r jM'r-
ka'tu yra

< .ui imanaudoje '

\ t:-
NA K

-:skuui«!
Rufflcs n::t".

Neii i k.isti. jr >u
ticnok jt:s n—Za-s t :> '

i > vai z-ndytii
rno ir Iri’siJuDiino

ilvoG <>•:•»•

s rui.y it
p :krti s -i

!CKU9C.EUUil J

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKIS. .

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRkIPS.NIS tW.
l'ii'.’žiur : kūdikio akių, au-ų 

ir gerklės.
) r;, pirmos svarbos, dalyku 
u kūdikio aki*, ausis, nesį >i geri.- 

į.' -variai. Kiekviena, menkutis ausų 
•.•segimas, arba tekėjimas is ui’=ų.,

< i- manytum nesvarbiu, reikalau
ji ’. 'i.tuojicė irydviojo pr:eziui->- 
<,’ i:;: •.■^'dynrts L'a,; išvengti apū: 
•;:' mo. ai aokurtime. Priprastas 

'•i ...- vanduo dėl plovimo vra bor.ik 
rūgštis (1‘oracic acid». Jos pus

.: teikia įdėti į juo’it-.- v.ijs.-

:<> vandens.

išrašo ir
kūdikiam penėti kada motinos pie

nas išsenka, dėlto kad jis yra saugus ir lengvai 
suvirškomas maistas,

Eagle Pienas pagamintas iš gryno karvių pieno 
ir cukraus, ypatingai paruoštas, kad teiktų kūdi
kiams sustiprinimo, r.urio jie reikalauja. Per 63 
metus jis buvo priimtas maistas kūdikiams penėt
Jei nežinai kaip vartoti Lagle Pieną, prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes
Kūouaų KfiJSi u

jums pasiusime peuėjuuo instrukcijas, 
kitak’SLs brangias iDioraiacijas, dyka;

THE 
BORDEN 

COMPANY

B O R D E N 
BUILDING 
NEW YORK

Parašė M. H. Saiigeriene.
Knyga papuo ta tam tikrai.- pa

veikslai-. Išleido E. J. S’.ropienė, pri
dėdama naudingų patarimų ir uiote-

i rims.
Kuii<»s da ;tus knygos neturit, 

; tuojaus uz-i-akykit. ti kamuoja $1.00 
Į Pinigus galma atsiųsti per nmney 
|»iiici), arba iilėjus )>upieriių dolerį j 
j laišką. Adresui,kit taip-

MRS. V. K ADA V 1< H (—)
506 N. Eiluomi ave_ Kalu mūre. Md.

KAS NORI RŪKYT 
puiku lataką, tas tegul kreipiasi 
pas mus. (21)

Et KOPA BOOK ( O.
57 DEY Si., *EW YORK.

< l)AK I KRAS /
Z - ------------------ *Z z z z z z z z z z z z 
?
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z
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G. GE0RGI4DE
’š Paryžiau* I anersitelu
Atiilaru gyd.v mo ofisą po 

numeriu
!*<) IMHI.STON SI.. BOSIOX
Speciali ta- nervu ligų. Kraujo 

ir romatizmo.
Ofis" valandos:

Nuo 1! iki 12 ryte ir, 
nuo 1 iki l pu pietų.
Neu’čh ieniais: 
Niu 11 iki 1 po pietų.

< 18)

g

J►VVDI >anty s.
' iku kudik'-, tjri p>a*ikuit 

turo šeštu ir septintu mėnuliu.
I 'v.dv.-imts dai.tu -ūdai o pisi'ią setą, 

j i,a "pieninius,’' ir jų pasirudy’ias 
l atni ivairuoj-1. Priežiūra šitų Įtiki 
i: i;, dantų yra 'nbai svarui. Juos rei- 

du svkiu i dieną au’ a.' J šveitriai 
t :rant .u minkštu audeklu arba Vita. 
iaviių..nt fu buraksiuėb rugst:cs :m- 
siiriu. Kūdikiui augant didyn, iti.cia 
•i painu.-ii.ei vu.toti dantų šepetuką, 

•■v sveikumas antrųjų dantų pri- 
1.1: ’su žymia; > ’iu priežiūros "pieni
niu."

\ntri' ji arba amžinieji dantys na- 
- >du apie šeštus arua septintus ku 
• Irtio metus. Sete pareina 12 uai. y.-. 
Pi'ežiii'a -•■it’' dantų yra pirmae.lės 
-’ r.rbos. A ,-a -augus paprotis kas še
ri :ut'n'‘.-iai du<>ti geram dc;.<.i.-’ui ap
žiūrėti kūdikio dantis.

\ isi,do.- savo kūdikiui <iut>k gerinu- 
-i siaistą. Jeį m gali zin iyli savo ku- 
jikiu. neekspeiimentuok su įvairiais 
ui Darata:-, bi t pradėk tuoj gerai- 

-iuak jam ta inai.-tą, -;un- pa l.»r 
daugiau sveiku ir vikrin vyrų bei ;.i-i 
: r.i. negu vi-i kiti kūdikių pi’ep’.tu- 
‘.a kruv.ai . udėri—utiuk savo kūdikiui 
I' ■ deu’s Eagle Kranu Pienę 
uiis išaaklėja vikrias kojas

’■ . t- > ... t:
' ojamas gydyt >ji' delei jo

■ .y uis ir -.rient'uos sudėties, 
iniiion-.ii kūdikių išaugo i 

rniukus bei mergaite;- tie! 
geros priežiui.,. i. r.iaistir.guino. kuri 
suteikia Borden’s Eagie Pienas.

i-..iip gre tai ju-ų i.uiiisiiii pašir <19 
dantys, mokykit j; dantų prižiuiėji- 
' . i.-važj ,<it ;ani dantis su jauti
pirštu, apvynint-j nuakėto nuderiu, 
aptėpiu Colgate's Ribboi: Dantų Ko 
s'le. Vėliaus mokykit kuJikj v: 
darni* su šen-tukif po kiekvieno 
gi" su Colgate’s. .Tai yr;i geria 
pi'taikytas vaikams liauni valytojas.

Skaityk šita- straipsnius atidžiai 
k;<- savaitę ir pasidėk ateičiai.

‘na u;, 
ir svei- 

21- remiama.- ii rekora- n- 
aug’ :,•* 
M ilio-ai 
vikrius
moc m:

p jį» l’

1/ k— \ "^TrY-iam

<1 baHlh.—-

Patarimas Tėvams
Dauguma '.aiku nevalytu savo dantų 
”U tėvai nepadar. tu .ją pareiga ir mokytu 
;uos. Giviau yra Jiems vanoti Colgate’.š 
Ribbon Jka.tal ( ■ rti dabar, negu vėliau 
kentėti nitu Itlogą dantų ir blogos sveikatos 
Uolgr.te's išvalo irimtis visiškai ir saugiai. 
Daktarui ir DtriliMai visur rekomenduoja 
Colgate's.
Geri Da: Gera Sveikata.

>

>
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Amerikc s Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St. 

Chicago, III.
.Mokinaria- Anglu ir Lietuvių Kal
bų. Alium tikos. Knj gvedvstės, 

• Steimgi afi.ios. Typcv riting. Pirk
lį Im-. Teisiu, Laišku Rašymo, Su
vienytu Valstijų Istorijos, Abel- 
nos Istorijos. Geografijos. Politi
nės Ek<mumijos. Piketyėbs, Dąil- 
rasystes. Gramatikos. Literatūros, 
Retorikos. Etimalogijcs, Orato
rystės. (1?)

MOKSLO LAIKAS:
Nuo t) ;š ryto iki i po pietų. 
Vakarais nuo 7 iki y:3l) vai.

Itališki Armonikai
Mes išdirbame ir importuojame vi

sokių rusiu rankomis dirbtus
IT A LIšK l’S AR.MON 1K f S.

Tai yra geriausi armonikai aviete. 
Ant 10 metų gvezantuoti. Musų kai
nos žemesnės negu kitų išdirbčjų. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kurį pasiunčiam 
DYKAI. (18)

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Blu.e Island A»e„ Dept. 24,

« III

Aš. Viiu cs Dumbli u*ca-. pa:ic- 
ica’j s.t e, brolio Antano D'mb.au Ao, 
paeina iš Suvalkų rodybos. Kupiškiu 
paiapijos. Lekėčių kaimo, i'.h'o me
tais jis ’.rę . eiio .J :dl::::d. Pa., dirbo 
aii’riių kasykloj. Aš. Vivcas. i‘ musu 
tėvas Mykolas aivuz’.a'Oi i į iri • 
Daba, musų tėvas ir motira jau nu
mirė. tai aš norėčiau sc tavim susi
žinoti. Jei syvus esi. bro!i. ;;: if :uk. 
Jtijju kas apie jį žinote. Meldžiu r.a-. 
pranešti. 11? •

WILI .1 A.M DU M DLA U S K AS 
Bo:< 121. bt. Cl aries, Mich.

pranešu mano 
moterc; Ona’ .MaksvyGecei- 
,u:i prasišalino nuo manės 
kad atvažiavo pas mane is 
ris pusseserė Ona Gerui: i- 

ė ir nori ia matyti.
.1. P. MAKSVYTIS 

I'. O. Eox -l!>2. Uammond, Inu.

NE DEŠRA’ 
uvnsisi 

I l.utkyte!
1,-1S m., 
t : et u vos
t

l

Antan. ir 
iš Klepu 

šakiu ao- 
........ Chicago, 

s Clir’or.. lnd. I’ra

I'ajiešra-i savo svogerių
A<i >nio Pi rkaičių, paeina 
kaimo. Sintautų valsčiaus, 
skridę*. Antanas gyvenu 
I: .. o Domini:!--; - ____ ....
šou greitai ju pačių atsišaukti, ar ka* 
apie Jucs žino, tegul pr.siunčia i ar 
jj adresą, nes aš rengiuosi važiuot 

i Lietuvon. (18!
A NT A N. V E N D R U K AIT IS 

i". O. Bok ! ;‘l. Renton, \Vash.
i

-’ ;.u cu. seserės Paninės \ :- 
<'i:g’>ai*ė-. pe vyru •k-tcauskie.’.-s. 
IT ina Iš l'-arši-kių kaimo. Kauno rė- 
<’c i>Aš esu i.tvi.žiavu- is I.ieuvo- 
ir turiu r.varb t reikalą. Kreipkite.-:

P M ’.IN A KENEŠIUTĖ
1 15 Miiriou.y St.. \Vorcvstei. Mass.

W NAMU PARSIDUODA, i

APSlVEDiMAi
Pajieška ’ apsivcciimui 

esu vaikinas 27 ;n. : 
didelis šposininkas, 
c;.i mane .-uvalrlytų. .dergnio:- 
nekit susipažinti.

S. W OOLS
'.21 ! Jtnierald Avė.. Ciiicagi-.

n; run:< s. 
amžiaus. :«t e-u 

uola įnerti: a 
m.ilo-

1

Pajieškau :.p.-.'.cdii::ui .nersrino* a"- 
ba naslės. nesenesnės kaip :5 metu. 
As esu '•aikiiias .,S i.ietų. turiu sai 
dūrinių krautuvę. Su pirčių !:Sku 
meldžiu pOs:ų*ti savo ic.vcksių.

C. C LMA.N
•>il E. Icth St., (Cand;- .-.orei

Nev. ’i’ork, N. i.

Pajieškau apsiveaimui 
aiba ’iašlės. b? skirtumo 
tarp JO ir to metų amžiaus 
ti ir ner.-iskyrusi. Kad ir 
vaiku, bile tik butų .teisingi 
ligentiška

POVILAS PETRONIS 1n'elų’
1 A’v ick Av<„ \Vorcester, M- <-. [Siųsti paveik; 

___________________________________ ;----- : x i>no : ••g—
Pa ;:? ka : savo tetos Besės Šilki-! skenoe ”i..č.. 

ri< r.ė- ir draugės Bužinskaites. pa- giriėki:. 
c na iš Kauno radybos, laisvūnų pa-j \. I’.. P-ov 
tap'jrs. Kungių ,-odziaus. Giidėjau 
l a i gyvena Chicago.i. Meldžiu atsi-, 
sau: t' šiuo antrašu: (1S)‘

S'MTTA .MANCEVIcAlTĖ
l \Villl;ie St.. Pravidence. R. L

I’ejieš au draugo Tarno Grigo, p;.- 
eir.a iš Zaideliu kaimo. Kupiškio pa- 
i .'pijus. Panevėžio apskričiu. Malonė- 
kito pats atsišaukti aiua kas žinot 
malonėkit pranešti.

5EVCTC5 GYDUOLE5 UŽLAIKO
JiElMYNŪS SVEIKATA. 1

merginos 
tikėjimu 

, gali bu- 
su vettu 

> ir inte- 
ks. Aš esu našlys be vaiku. 40 
Meldžiu -u pirmu laišku pri- 

:lą. I 
sggr ąžinsiu.

mėnulio ašarose

■. kurį ant pareikala- 
Katro.- esate pa- 

i. _7____ j", tos n< ra
lis i

72. H;>ve:'ri!i, .Mass.

k; tipo

kaip 
išne- 
savo 

krautuvės ir išvertęs jas ant 
gatvės. Jis taipgi matęs, 
kaip vidurmiestyje vėjas ne
šioja gatvėmis laikraščius 
ir kitokias popieras. Todėl 
jis Įsakė policijai šitai be
tvarkei padaryti galą. Ir 
dėlto policija perspėja per* 

laikraščius visus Bostono 
gyventojus, kad jie gatvių 
daugiau neterštų. Po šito 
perspėjimo visi nusikaltu- 
sieji bus areštuojami ir bau- 

džiami.

MoątTp

NEPAPRASTAS PASID 
LYMAS LYTIŠKAI NU- 

SILPN ĖJUSIEMS 
VYRAMS.

Prisiusi mums tik 50c
Lytiškai misiipnėjv vyra’

i',e-vuot’. iš'ryėi s»”t "isados. I ■ 
<lys:t vaitodami NOVO. Todėl, ir ? 
Įima pavadinti stebėtinu, ku".* iau 
tūkstantius ’šcydč Ijtiškai nusilpu
sius vvi js. Jei variriiri nerviškas nu
silpnėjimas. jei nustoję vyriškumo, 
iei ti rite malcnkollja. šaltas ra, ka* 
ir koja*, iralva skauda, skauoė; n':> 

iš priezas- 
ir .dielnai

Vdriqįdn|as qbo qicžii. išbcnnpi 
ir Ų telkiu odiųes Ifyos.

lę<iUskife pas apltc gorius.

’šgydė 
Jei vargina nerv 
jei nustoję 

malcnkollja. 
galva s'kauda. 

a’ba viduriu užkietėjimą 
ties naeina b’’*i»s sapnai i 
kas t’k ap- i 'riški:; žmonėse. Kaip pa- 
s'n-m'lo:o I i4i. tai 
naudojant NOVO. Ta būda vartojant, 
trumpame laike tapsite tvirtu, sveiku, 
laimingu, jei tik laike vartos’t. Pa
vyzdžiui. kad pertikrinu- jus tu>:i.i. 
pasiusime NOVO ir tikrai persitikrin 
šit. pasiųsime VELTUI tiek, kad mi
nai užeks ant 15 dienų, jei tik prisiu
site pavardę, antrašą ir 50 c. pašte, 
ženkleliais arba piniga:s apmokėji
mui persiuntimo lėšų, .'i ildžiu at
kreipti atyda. kad tai ne y ra perma- 
ža* t>an;ėgriirimui pakeli-, užteks ant 
1.5 diena, šis pasiūlymas yra ant a:»- 
> ruošiu-to įaiko. Parašykit mum be 
vilkinimo. P3ini;:<*dami lais ašc«) vąr- 

koriaim* matėme ši į askel >bi ą. o 
sane mir.etas ryd- -1

Geriausia proga papirkt 

namą.
Dorchesterv 20 naujų, i 

tris šeimynas namų geriau
sioj vietoj, moderniškiau- 
siais Įtaisymais, ketvirtai- 
niškai piauto aržuolo grin
dis. po 6 didelius kambarius 
ir reception hales, garo ši
luma. vidus, išbaigtas su 
tiumv.ood. kainuoja tik po 
$16.000; randų po $180 i mė
nesi. įnešė tik po $3.000. 
Pirmas morgičius $10.000 
ant 6r<.

Arlingtone 20 po 2 šeimy
nas naujų namų, labai gra
žioj vietoj, netoli Mass. avė.. 
extra dideli lotai žemės, ir 
visi kuomoderniškiausi Įtai
symai. aržuolinės grindis, 
eraro šilumos etc.. parsiduo
da po $12.000 ir augščiau, 
labai lengvos išlygos ir ma
ži įnešimai.

Taipgi turime daug senes
nių namų South Bostone, 
Dorchesterv, Roxbury, Som- 
?rville. Medford ir Ėverett.

Matykite (18»
TITUS P. G RE VIS

395 Broadway,
So. Boston. Mass. 

Telefonas: So. Boston 2340.

I

ih: v-ik ;t ir j"'

NOVOCOMPANA 
j V r»< r,•/**,• I-• »• > •

tuo-

P \RSIl)l’OI»A Lietuviška drabn
iu i rautuvė. Visokiu vyrišku, mote- 

rii ir vaiku drabužiu. Geroj vietoj. 
vidwy lietuviu kolonijos. Biznis iš
dirbtas per 12 motu. Kaina prieina
ma. K. \IESVLa (17i

1212 M’ashington St. Xorwood. Mass.
Tol. Nomvood 846-J.

PARŠUK ODA <EVERYKV 
KRAI TI Vk \ORWOODE

Biznis gerai išdirbtas, randasi ge- 
••oj vietoj ir daug metu laikomas. 
P-.isinaudo.sit gera proga. Kas bus 
pirmas, tas laimės. Savininkai: <1!>» 

A. SMOLSKIS & .MALIS
1105 Maslrington. st. Noruood. Mus1.

PARSllU'ODA n kambariu na 
ma- ir krautuvės—bjėernė ir gro- 
-ernė su 4 lotais žemės. Biznis per 
! imtu* gerai išdirbtas; apgyventa 
e.gii’ i- -ve'l’.i. Priežastis parda’on1 

o;. 'gę eiti i kita Dizi.i
- LATVV1NA.*

• I .-r V •

• trę

MOTERIMS IR MERGINOMS!
<: ■ ■ '. u; •. ■»• O gal j’?« plaukti yra juodi!
-i-, ar Auk>:nė< parvos; įkaušy i plaukai ar Visiš-

• >■ ■ nežiūrint kokios spalvos jie nebutri, 
uikimi jų ctužiueo!
!.l. • <ui. o-l ■’:> lik Įniks nuo Luko juos
• s.t\o pla ku- •iar t«*be«iėrit s;n 

;>r cal • esu? tiuniu! nusikiri
•š-vari<»>*. iš'-:’’ .. p?oi§kaDos

i »n • ,i’i:o dėlei nie»

Atrask Pats Savo Laimę!
Skaityk Naują Knygą

i n.e.dus t Rvffies.
nn<ų N ■•'••pirk it f».*>c,

krid Rtfftet ri • :ri’:u prieš!)
ų tonikų, k. kj tik kada

SLAPTYBĖS BURTININKŲ IR 
RAGANIŲ.

šitoje Kny

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

FARMOS
t KĖS CARS1DIGDA

tikru. :pi° -!0 vi: barnus 
kt.u žem s. Didelis

iwio 
be akmenų žem s. Didelis miška.- 
ap;e UDO kortų kietų medžiu dcl mal
ką ir pusiu <f“' lentų, apie tus.-- 
sr.cin 7 kambui'i stub:., 2 <u-

‘č-. art "statė roaci." 2 mailės i mies
tuką ir fabrikuVpeu; -teka 
fiirma ir randasi visokių žuvų, 
nu tik S2..K'i. įmokėt si.poo. 
fa: m? yra du syk tiek erta.

į PARSIDUODA 10 AKRU FARMA.
' Namai, daug malku, šimtas vištų ir 
ifarmos įrankiai. Noriu parduot 
greit ir pigiai. nes esu pasirengęs iš
važiuot į Lietuvą. M M BAGDlS
S! Siolev Road. M’ii'clicnd'!'.. Mass.

Ka
si ta

SO akrų, •"•n Iiii>a;'.<>* ž“nii -. 
zanykin i ■ miškas. 7 kambarių 
ba su šiluma, 
Ta’it:.- ':tr Juo. ir kėtė, 
•rk'ia', višti>.i"ka-. v 
' ąs''«. v.-ž>’".’-. n<>yė.
kiti farmo' įrankiai, viena ir.aiiį 
miestuką, prie "statė road.” Piec: 
parduoda kvortom, paranki vieta, nes 
miestuke randasi fabrikų, 
šia audeklines. Parduodama 
5<io. Jmokėt

\. IV ,S.
1:0 Tremont Si.. Ri.vm
Tci. Main 'il<>7.

kit. 
stu- 

eiektros" šviesa ir tx-
12 ki.rvių, 2 

2 an,'- 
pakinkta: ir 

viena
"statė roail.”

daugiau-
už 58.- 

(20;

Uuslur.

P \KSiDLOD V BUN(. \I.OM 
IlAVERiHl.L. MASS.
ia i:' S k^nib^Tiu. mau 
miejran’u p >rūiu. ązuol 

ra vaiideD.** ;’ilv
scjcKcs. d r j-*?! tava.- 

d*. b?uv . tirkama • :!e 
Dirbtuvėlę gahr.ia 

antra bungaiov. Vienas 
visokių vaisini j -r.ee 
iros priei»ui)no>. Be a,

< . E. BR \( KE I ! 
Broadwav. Haverhiil. aias

Su*idc< 
d< rtriT. 
g: i.,<i; .

le tix>- 
'Ižiu* ’v 
kiam bizniu'. 
dirbU i a 
ia., ž'.'">' 
Kaina i i.-l 
tu.

i

i

PARSIDUODA h \R.MA PIGIAI
KM) akeliu, jreras sodas. l > dirb 

mos. srero- ganyki.>- ir didelio :ni.-i 
14 budinkų, 
nė j vanduo, 
duoda i>i ia 
žasti* -.-natvė 
tesiios žinias >

G.
1*. V.

visi ge-i. muooj 

elektrikas šviesa, 
ant lengvų iš!',gų. 

nesveikata, 
uteiksiu per U 

K \ IS! R. vinn I
11,,. - 1 n* .••(>•

PARSIDUODA FARMA.
73 akrai žemės. 2<i akrai dirbamos. 

> likusioji iranykia ir miškas; ;reri 
udinkai. 1<> Karvių. I telyčia. 2 ark

liai. I kiaulės. ">'■> vištų ir visi far
mos įrankiai. Priežastis pardavimo 

savininkas serjra. Nepraleiskit pro
suos. nes farma randasi prie didelių 
piestu. Platesnių žinių suteiksiu per 
laišką. Rašykite šiuo adresu: (17)

GEORGE PETRAITIS
R. K. D.. North XV i Imi netoli. Mass.

PARSIDUODA KARMA 68 
AKERIŲ IR DVI MA

ŽESNĖS.
25 mylios nuo vidurio 

dilphijos. Arti stoti'*, 
steito kelias, mokykla 
Miškas yra ir upelis 
mus. Laukai aptverti 
Budinka: geri. šiltas ir 
plektro vieša. Pigiai 
ūkės įrankiais, 
macijų kreipkite

C.
R. D. No

Tik I’Iiila- 
galAekaris u 

prie namų, 
teka pro na- 
ir ganyklos, 
■altas vanduo, 

su gyvuliais ir 
Dėl platesniu infor- 

> pas savininką. (IR) 
•T. Majauskas
l. <’„!legevri

goje y ra: 
Taisyklės da
rymo Įvairių 
burtų- monų; 
Flirtą c i j a ; 
Numi r ė I i ų 
laiškai; Tai
syklės kortų 
metimo; Spi- 
ritizmas;Kaip 
išperinti Ai
tvaru, kuris 
neštų naudą 
ir pinigus; 
PintĮtų išve
dimas; Kaip 
prisivi I i o t i 
'merginą, ar
ba merginai 
vaikiną; Pa
gelbėt geleži

nės žolės at
rakinti viso
kias spynas, 
ir daux Įvai
rių receptu- 
pamoklnimii 
telpa. Todėl 
mta Knyva 
verta tuks- 
tančiua dole
rių. bet mes 
parduodame, 

su pri.dunti- 
mu. UZ $1 
TIKTAI!
Dėk doler j

laiškan. aiškiai parašyk savo adresą ir
adre-uok:

LIET. ATBURIMO BENDRIJA
3251 SO. HAI.STED ST.. CH1CACO. ILL

!’a.

FARMOS! FARMOS!
I.etuviais apgyvento) kolonijoj. 

New Jer*ev valstijoj, netoli Nevi"-ko. 
turiu nardavimui 1W) far:nu. didelių 
ir mažu, nuo $2.‘)oo iki S.;o.OOi>, Kiek
vienas gali pasirinkt kokia jam pa
tinka. Platesni” žinių klauskite.! 19) 

TONY MARKŪNAS
Box II. Sergeantsville. N. J.

|

I 

kia
! I ■
I ! i ?■ 
i <

PARSIDUODA FARMA
HM) akru žemės, gero miško ir dau- 

lybė vaisinių nvilziu: gero* t: !<>!><>-; 
tarpe 3 lietuviais apgyventu miestų 

!/>v.-c:,io. Iji’.vreiieo ir Nashųa. Tai 
nardavimui ūkės p-o- 

norinti įsigyti pui- 
. kreiukitės ,,a> savininKa. 
ini.rumci.iu .-uteiksiu per 

L ZlHOLiS < 19’ 
,..,„,1 .'Z rolr-re l-

{Tyriausia vieta 
<lukUi. Lietuviai 

Tarmę.
iviau 1 
ika.

Tėmyk! Dykai!
KUNIGO PALAIKAI IR .JO 

GASPADINĖS LAIKAI.

Siuomi pranešame visiems musu 
Slaptyln'- Burtininkų ir Raganių 
knvgų • :n 'am-, jogvi KUNIGO PA- 
I.tlKV i. JO GAS.9.D1NĖS l.AI- 
KV KN^GA. kuri išėjo -nauja iš 
«p.■.• ■!<>-. <:'.i'.<:a'i,e ją ID KAI, tiktai 
pi.sto lė*ų padengimui l’>c. reikia 
teisiu.-ti. Ir tiem*, kurte užsisakys 
Slaptybė* Burtininkų ir Raganių 
Knygą •;., i i>:i.-nr -SJ.tMi. gaus 
Kunigo Palairu ir Jo *ia*padinės Lai
kų Knygą LYRAI’ Ncpiuieisk pra
geri |>.'-k doleri laiškan ir ii.dre.suvk:

I D’T. \TBI R1M( ot sIHtljy 
-•>-,1 < . H-Ut.-/’ < h- aoo, III.



«
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KAIP Bl TJ S\ EIKU.
šioje šalyje yra apie mi- 

lionas džiova sergančių žmo
nių, ir kita tiek , kurie neži
no, jog ta baisia liga serga. 
Kad apsaugojus save nuo 
džiovos reikia kasdien švei

stai gyventi. Dr. Philip P. 
Jacobs, iš \ational Tubercu- 
losis A.-sociation, pagamino 
sekantį naudingą straipsni 
apie dziox ą.

Dr. Jacobs sako, jog svei-j 
kata yra daugiaus negu li
gos nebuvimas. Daugumas 
žmonių apvertina sveikatą 
tada, kada ta sveikata juos f 
apleidžia.

Teisingumas to pareiški-j 
mo matomas iš aiškiai paro-i 
dytų patyrimu. Laike ar-Į 

mijos mobilizavimo, suvirs' 
milijonas v\ rų pirmą syki; 
savo gyvenime sužinojo, jog ) 
jie nesveiki. Ištyrinėjimai 
vyru didžiose pramonės 
korporacijose kaip Metropo
litan Lile Insurance Compa- 
ny, ’The International Har- 
‘vester ('ompany. bears Roe- 
buck \V Ccmpany. The Bell 
Telepkųne Compar.y, ir dau
gelis kitu kompanijų aiškiai 
porode, jog paprastas žmo
gus, kuris tiki esąs geroj 
sveikatoj, paprastai nešioja 
kokias nors ligos sėklas, ir 
jis turi kokius nors truku
mus, kurie, jeigu nepataisy
ti, pavojingai ; 
jo gyvenitno.

Seniausias būdas žinoti 
ar mes esame sveiki, tai nu
eiti pas gydytoją bent du 
kartu ant metų ir tegul jis 
egzaminuoja mus.

Sveikatos prižiūrėjimas 
nėra niekas kitas, kaip var- 

' lojimas sveiko proto. Ku- 
’ nas yra delikatniausia ma- 
" šina.. Mažiausio 
' * šio laikrodėlio 

mas negali būti 
\su kūno dalimis.

mechanikas nevartoja ma
šinos per ilgą laiką be jokio 

•peržiūrėjimo. Tai kodėl ne- 
’ pasielgti taip ir su kunu? 
./Nereikia laukti, pakol svei- 

kata sustoja.

. Inkstams ir žarnoms, ir tie 
‘ ari jos nusikratyti. Gėri-1 
1 nas daug- vandens pagelbsti 
• tiems organams veikti ir ne
geidžia sistemai nuodų pri- 

irinkti.

Reikia atminti, kad kiek 
iena plėvelė ir kiekviena.- 

rganas, 
andens. 
usideda 
andens, 
eikia palaikyti.

i

Sveikatos Kampelis

I

Į

net dantys, turi Į 
Eaktinai kūnas 

iš dvieju trečdaliu, 
ir šia uroporciią 

Kasdieną 
tinas netenka dvieju ir pu-i 
ės kvortų vandens, ir tas; 
tiri būti dapilfloma. jei no-j 
ima, kad jis tinkamai savo 
arba dirbtu.

Nors taip paprasta ir rei-

VMERIKONIŠKI I. \U. \l 
dr! Greitumo. Sausumo 

1‘atuguiiKi.
Nuo Ne a 

i’lyr'.ouih’ą, S 
amptou'y, i nei 
g'ų ir Brenit-n' 
siįurgir.ia dei 
dalių Europos, 
v.tmiai kami 

irt«a 6 žmonių. Bu
Utį iai Moterim-

<lcii pasivaikščiojimo iki v- . 
no K< neeitai ant visų laivų.

Geriuusis valgis su dideliu 
runiu, duota- j didelius, -vai 
valgyiinv kambarius.

Dvi kainų, išplaukimu ir k 
informacijų Matykite jūsų \ 
agentu.

rko
;..ui

l’fi

<11 
B.

i

EKSIvl RSiJ \ | kil ti \ V
Ponas A. S. Lcvvis. Trečio.- 

sos lb‘parian:enio Man 
d< vaus Ekskursiją i 1 ieu.v, 
laivo George \Vashin; 
išplauks iš Nuv I oria 
ir p..nik- 1 Klaipėdą 
ploti. \ ištiek, ar j r 
k«»s pilietis ar ne, jų: 
ii su lauiu Le vi- 
jums s-, til isal.i 
■norėsiu -alėsit

Matyk it jūsų 
mą tmmoKetes 
tuvos. Partrau

Kle
v? -
3FI

,uri< 
č> **

S.»uinam- 
it Anieri

V.kZJU**-

ii aivai

vns,

alinga gerti 
nok vra tokiu, 
ektinai 
ės yra 

»• nors 
ėjimus

- 1US.
andens vra to viso priežas- *

* i Z
Taigi, iei nesi pratęs ger- z

■ šešių stiklu vandens, pra- 
’ėk taip daryti tumaus 
ierk vieną ar du stiklu iš 
yto prieš valgant, patarti- 
a šiltą. Tas prirengs skil- 
i prie darbo. Kitus ketu-i 
is stiklus gerk dienos bė-; 
vie. -Tie prigelbės netik 

■kilvi ir žarnas išulauti. bet 
ikstins kepenis, inkstus ir

vandenį, vie
ku rie neuž- 
Tckie žino- 

mažai gerti.
gena.
pi ate 

kenčia
ir s______  ________

jie nemano, kad stoka i JI

15
4 •>

on, 
Gc

|MT S.
t1.*

ku lis
Kad kak 

i'uos u /»i 
agentą ..pi 
laivakortes 
u t gimines

I Nifi D STATĖS LINKS 
llro^duav, Neu 1 <>

1 Sai< Si. Bosi utį. Ai u.*
MaiUging Operators for 

t nited Sime.- >ni|»,»ia^ lioard

galvos skau-j__

, V< H*. Į/ULUK' * J . . -1 «
atsilieps ant cd* Pne. sveiko veikimo.

sk ilvio narnai i- ;*"-"""""'"""""-’/

UOLLAND
I Vamerica une

Trumpas ir tiesus kelias, per 
RvtUnlamą, j ii iš visų kraštu.

LIETUVOS
Savaitiniai išplaukimai. Puikus 
pa Tankumai.
, Mes pagelbstim išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
afideivitus >. Musu reprezentan
tai aprūpina pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės.

Kai'ias ir laivų išplaukimus 
pasiunčiam ant pareikalavimo.

Delei rezervacijų ir informa
cijų kreipkitės pr.e i ile vieno 
vietinio agento arba j 
I1CLLAND AMERICAN LINE 
89 Statė Street. Boston. Mass.

1

ir germn- 
meenaniz- 
sulygintas 
Nei vienas

Kartais esti pakeltas klau- 
imas, ar patartina gerti 

vandeni valgant. Nieko ne
sakoma prieš toki paprotį, 
ei geriant nėra valgio bur

noj: kitaip vra palinkimas 
.upla ut i valgi su vandeniu 
aip. kad jis nėra užtektinai 

: ukramtomas.
I vandens gėrimą reikia 

•žiūrėti kaino i geros sveika
is paproti—ir reikia paši- 

• rengti kasdien išgerti po 
šešis stiklus.

F.L.I.S.

I

!

Didelė Ekskursija j Lietuvą 
Rengia Seltis ir Urbšos Ageatiin, 24 Gegnės, 1924 

()ii. i.t'i.-iu p;.s.iul\ l nitedStates Linijos laivu "Leviuthan” 
:..-iai i Klaipėdą, ši ekskursija bus asmeniškai prižiu- 

<>ti agentūros nario JONO SEKIO, kuris sykiu su vi- 
!i» tuviais 21 d. Gegužės važiuoja į Kauną. Tas jau duo- 

.. p ina Užtini inimą saugumo, patogumo visiems lietu- 
iaigi kas tik manote keliauti j Lietuvą, tai tuoj atsi- 

kitę asmeniškai arha laiškais i musą agentūrą.
i a.ogi, kurie norite atsiimti savo gimines iš Lietuvos i 

A’ • rik;>. tai kuogreiėiaušiaikreipkitės prie musų agentūros. 
J(.»NAS Sh.KYS būdamas Kaune ir kitose visose Lietuvos 

•<r pateli apžiūrės visus keleivius ir kiek galint paleng
vės visu kelionę is Lietuvos i Ameriką, ypač senų tėvų va- 

ančių pas vaikus, moterų su vaikais pas vyrus, sūnų ir 
•iakteru pas tėvus ir t-t.

\l<< siunčiame pinigus į Lietuvą I.itais ir Doleriais. Musų 
t-a< yra pigiausias:'100 litų už $10.50. Ant didesnių su- 

n : dubiame didelius nuleidimus. Padarome Įvairius liudy
ti .daviemastis. ir 1.1. ą^t^^****^,

\ isad kreipkitės pas mus asmeniškai arba laiškais šiuo 
i.lr.-n: SEKYS & URBSZO

101 OAK STREET, LAWRĖNCE. MASS,

/ KODĖL REIKIA DAUG 
VANDENS GERTI.

Galvos skaudėjimas 
skilvio nemalimas paprastai 
yra iš priežasties mažai gė
rimo vandens, ir šeši stiklai 
ant dienos yra mažiausia 
reikalaujama, kad sveikatą 
palaikius.

"Gerk šešis 
dens kasdien, 
paliepimas

. sveikam žmogui.
. Šis patarimas yra tiek pa-i 

'prastas ir pigus, kad daugu- 
.*ma jo neįvertina. Tiems, 
y kurie yra sveiki ir nori to- 
vkiais likti, užtektinai van

dens kasdien yra neatbuti-i 
>;nai reikalinga. "Užtekti- Į 

nai” yra apie šeši stiklai. Ir Į 
kodėl, paklausi, reikia tiek 
daug vandens gerti?

Yra daug priežasčių. Pir
miausia vanduo suminkšti
na maistą, kurį valgome, 
padarydamas ji lengviau su
virškinamu ir sugeriamu. 
Jis taip susimaišo su virški
namais skystimais, kad jie 
pasiekia mažiausias maisto 
daleles. Vanduo susimaišo 
su krauju ir palaiko plėve- 

.les drėgnomis. Jis pagelbs
ti reguliuoti kūno šilumą 
.Įšskirstydamas ją po įvairias 
...kūno dalis, ir nereikalingą 
^šiluma prakaitu išvaro. O 

. -svarbiausias jis yra tuomi, 
{■Jcad -daug prisideda prie iš- j 

darymo lauk nereikalingų 
gaišto daliu.

Maistas, kuris estj kūne i 
virškinamas, gamina išma- < 
tas, taip pat kaip anglįs pe- ' 

lenus. Taipgi yra nuolati- 1 
tiis kūno celelių nusidėvėji- ’ 

mas. Ši nudėvėta medžiaga ' 
reina į kraują, kuris ją . 
rduoda skurai, plaučiams, i

NAUJŲ PLUNKSNŲ LOVOS 
Gauk Didelę Barger.ų Kny
gą Dykai apie naujas, sa
nitares plunksnų lovas, 
raduškas ir patalus. Mu
sų išdirbystės kainos nu
žemintos. Mes duosime 
jums musų plunksnas 
ant 10 dienų išbandymui 
ir apmokėsime persiunai- 
mo lėšas. Musų kostume-

riai užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
• , reikalaudamas Rargenų Knygos ir 
11’ plunksnų šampa!ų. (—)

American Feather & Pillorr Co. 
Dept. (k. Nashviile. lenn.

I

> X 1 f

stiklus van- 
” Tai gydytojo 

ne ligoniui, bet 
i.

PARBAIGTA 
Nerv^ Jiega 
Menki Nervai Naikina Sveikatą! Jie 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais 

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

Kaip Naujai Gimęs!
Vu^a-Tone iv.ri brangios vertes vaistą 
•erai žinomą gydytojams visose šalyse xr jų 

r.uo nervų suirimo, kaip šuu. prasta 
atmintis, silpni nerangus 
Šyvy bes orgur.ai, nervų st - 
prurr.o žudymas, nerr.iegas. 
dvasinis diegimas, histenja, 
rcuralgiaiat skausrr.au ar 
sopus vien valinio u aovartic 
jausmas.
Šitas pv.ikusprenaratas 
taipgi turi tam tyčia v:.; .tą 
padarymui kraujo gausum. 
raudonu, greitai tekančia; 
j:s sug* žiną rąudortą svei
katos ž<r« sj r.jblyšk :‘-:vn.s 
veidams ir liesemsžmonė- S 
suteikia k mo Jissugr, a 
energiją ir pajiegą dirbti 
tiems, kurie liko silpna:*, ar 
kenčia nemalones sėkmės 
ilgai prasitysusios isgos. 
gripe, ar perdėjimų.
Be to Nuga-Tone turi 
šešis kitus vertingus va s- 
<us. kurie nu\’ą;o spuogus 
r.uo odos ir puikiai veikia 
susirgus nevirškinimu, vi
durių užkietėjimu, turi ne
sveikas kepenis, galvos 
skaudėjimą, širdies pykimą 
ar tulžies kliūtį. Nuga- 
Tone padaro kvapą tyru, 
nuvalo apklotą liežuvi, pa
didina apetitą, ir sutvarko 
skrandį ir vidurius taip, 
kad jie veikia natūralia*.

Nuga-Tone’3

'■

;
Į

Pamėgink
Musų Rizikų

Nuga-Tone atseįoa tik < 1.00 pakeliui— 
užtenka 30 dienų: 6 pakch-ti tik už $r».0O. 
Pamėgink Nuga-Tone’ą 2« dienų musų 
rizikų ir jei tau pasekmes nepatik.-, suzrip ink 
likusią dalį, ovnes atiduosime pinigus aical. 
Pasiusk šiandien— TVOJAVS. Tavo ne.rj > ne 
een:as. Nu«a-Tone yrt taipei pardavinėja
mas aptiekos* ir yra j’« garantuomas. kad 
ji» Mateika pilną patenkinimą, arba bus 
niniaai suąrą/irttl. Pažiūri k garantijų, ant 
kiekvieno pakelio.
•••»•«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pažiūrėk garantuos ant 
kiekvieno pakelio.

NATIONAIe LABORATORY.
Dep. LI> 4 ♦1018 S. Wabash Are., Chicafo. 

Gerbiamieji: įdedu $............ -už.----- ...---- -
paketinius Nuga-Tone’o. Aš imsiu Nuga-Tone ą 
per 20 dienų ir jei man nepatiks, aš lakusią dali 
pasiųsiu a<<al ir jus man sugrąžinsite pmgiua.
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kreipkitės 
agento ar

.v:

SUNKI LIGA
Dažnai išsivysto iš isise- 
nėjosio šalčio. Miliūnai 
žmonių kozną žiema mir
šta nuo paprasto persi
šaldymo. Jei užsišaldęs, 
tai greičiausia ■naudok .J. 
Baltrėno Sveikatos Gelbė-f 
toja. Apart to, dar galite; 
gauti sekančias gyduoles:.

1. Krauto Valytojas, ku
ris išvaro šalti ir sušildo.* 
kraują. u_______

2. krištolava Čerauninko Alba. išvaro šalti, išvalo skilvi ir grobus.
3. Inkstų Gyduole, kuri išvaro šaltį iš inkstų ir strėnų.
4. Mi.'ieraiiska gyduolė dėl maudynes, ištraukia iš viso kūno šaltį 

ir visus nesveikumus. šitų gyduolių kaina 1 Bonka §1.00. Tos 
gyduolės yra geriausios, nes daktarai ir slaugiotojos (Nurse). ti
krina ir liepia naudoti tokiuosegydymo atsitikimuose. Reikalaujant 
ir pinigus prisiunčiant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame į visas da
lis Suvienytu valstijų.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEMICAL CO.

J. Baltrėnas, Prop.
25G0 \V. PERSIIING RD„

(ii** (HARRIMAN L INE)
v JOinTU.’Rvicl with

HAKBUPG.mOi LINE

IRI MPIALSIAS KELIAS 1 •
t LIETUVA
Laivai išplaukia kas sąvaitė. 

Geriausi musų laivai
"Resolųte”. "Rdiance”, 

"Albert Ballin”. "Deutschland” 
veža I. II ir III klest) pasažie- 
rius. Taipgi populeriai laivai 

M«unt Člaj”. ’Cleveland-, 
"IVestphaiia”, ”RansaM ir 

”Thuringia".
UNITED AMERICAN L1NES 

JL LII S ROTTENBERG.
260 Hanover St.. Boston, Mass. 

arba pas kitus agentus.

NEW YORK-H..1MBURG

NORTH GERMAN

r. AD. Ri

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

LLOYD
LAIVAKORTĖS

į ir iš visu dalių 
LIETI L VOS

pc-r
BREMENĄ

Ant nauju puikių laivu
M l N( H E.\ —ST l TTG A R T— 

COLI MEL S
arba ant kitų vienos klesos lai
vų. Labai pagerinta trečia kle- 
sa. su uždarytais kambarėliais 
dėl 2 ir 4 ypatų.
IŠPLAUKIA KAS SAVAITĖ 

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

NORTH GEKMAN LLOYD 
192 U ashington St..

• _ lloston. Mass.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekreteų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 1‘armeiiter St., Boston. .Maso.
(Prie Hanover St.)

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

Tek: Richmond 141* Z
ZZ z z

z z z z z / z z z z z z ■ - - Z

$ . . .a . __ 4
£

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS 

SLAPIAS LIGAS. 
VALANDOS.

Nuo
Nuo 
Nuo
S21

IR

P »k' 10 ryto.
2 iki X dieną.
7 iki 8 vakar*.
HANOVER ST.

BOSTON. MASS.

Dr. H. M. Landau 
GYDYTOJAS IR CHIRl'RGYS 
220 Hanover St.. Boston. Mase. 
Patyręs cyciyme venerikų ir 
vidurių litrų. Tairųri jrvdo krau
jo, skutos ir kitas litras.
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. 

Nedėldieniais: nuo 9 iki 4 
Telefonas Richmond 03S0

Jis žino kur motina laiko Bambina—ir ji» žir.o, kad 
■ s jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išmintas iš šėpos skanios vaisių košės.

SAMBIKTC
V. Far. Piure.

nepn v o.’ i o g.i s— pa<i k ttiiii- ja.-.—salė:
vidurių paliuc-Uviejus.
Kūdikiai ntč'stn i:. Jie net prašo daugians.
Jei jesų k.oiikiš neramus, turi aptrauktą liežuvi, 
negali ramiai ui eroti, inkai verkia tar-i skausmų 

.-.n:. t .-t išdalykite jo sistema su lengvu 
vidurių pa’ii c-• rroy.:. tokiu kaip Bambino. Jis j| 
iir.s - i i.o;: daug geriau jausis rt'o jo. 1 kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.
CO, 104-114 So. 4th btreet, 2ROQKL¥?į N-Y.

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

ar.t J00 Salein st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo. nu<> nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čiu, nuo kosulio ir Kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių siaptinjpj 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyka. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir ąučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

N CUNARD 
>> I AR MANOTE ATSIIMTI 

MUMINES Į AMERIKĄ?

i>
>>
>

>>
>

į

Lietuvos kvota jau ym par
baigus bet dabar laikas prisi
rengti prie naujos kvotos, kuri 
prasidės liepos 1 1921 in.

.’i'j- i ofisas Iutuiis pagelbsti 
iig.e?- pasparne, vizas ir pri
rengia juos tuojau- Kelionėn.

N ra reikalo tetikti t:em ■, ku
rie t ji i Cenarj tikietus. Jus 
laivai išplaukia iš Euroi'.os ki'-’k- 
vieną savaitę.

< urard tikielni vra geri de! 
keleivi.- r-r.t AQliTANIA. BE- 
RENGAR1A ir MALRETANIA 
Greičiausis jūrių patarnavimas 
pasaulyje.

Dei informacijų 
prie mus vietinio 
prie musų ofisų.

Cunard Line
126 Statė Sk.
Boston. Mass. A

:7SBS?S2S2S2Sa5^S2Sa5ZS2SZSHS2S2S?i

Lietuvis Optometristas

I

i’a
g

i Isegzannnuojui akis, priskiriu
1 akinius, kreivas akis atitiesinu 
j ir amblyopiškose (aklose) aky- N
i se sugrąžinu šviesą tinkamu nJ
j laiku. n]
į J. L. PASAK A KNIS O. D. g
j 447 Broadway, So. Boston, Mass pi
S2S2SES2S2Sa52SŪS252S2S2S2S2S2SBS

Skausmas 
R Al MENINE 
Gėlimas 
sąnariuose 
Reumatiški 

skaudėjimai 
nrasišalins nuo Tavęs, 
nusipirksi buteliuką

BEAR BALSAM V
< Menkos Baisumo) I

ir varto-i nagai nurodymų,.kaip 
ir daugelis Iuk.-t.iiičiu kitu ken- 
(••r<-iu < anoj,, įr vartoja. Jeigu 
negan-ite tuos vaistus pas vie
tini apUekorių arba pardavėją. 
pri-iu-4 mtrnis 3oc. ir 5c. uz pa-
-uuntima. >ne< tuojaus išsiųsime 
būt liuką Balsamo. (23>

Centrai Dru{ Co.
-I 1 ' entre Street. L'ept. Kcl.

tdliiNANDOAH. PA.

Neimkit kitokio, kaip ūk 
oaveikata,

Salotaraa ligas gydo. 
Tai daro na ii pavydo;

Teikia kiekviansun sveikatą 
Kurą tik vartoja Salutarą!

Salutarą Biterj žmonės vartoja jav 
nėr 15 metų nuo visokių pilvo ligų ii 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaua, nei už 
ij viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
rateli, o mes užtikrinam, kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas bus L Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaus sdre- 
są. adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO., Ine, 

Dept. 18
1707 Hateted St, Chiearo. III.

t DR. L. G0LDEN
Bostone: 99 Green Street

Valandos: 3 iki 4 ir 7 iki 8 P. M. 
Telefonas Haymarket 2288.
Rozbury: 16 Crawford SL 

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

Telefonas Roibury 0131.
KALBU RUSU. LENKŲ IR 
LIETUVIŲ KALBOMIS

£
<

1

I

1 r
< 1
< 1

Bargenas Maliavų ir Geležinių Daiktų
Gatavai sumaišytas maliavos, gorčius  .......... SI.75
$.3.00 vertės žalios mėlynos maliavos, .gorčius .... S1.25 
Geros rūšies baltos maliavos, gorčius.........................$2.25
$5.00 vertės Dupont grindų varnišis, gorčius .... $2.50
B. H. grindų varnišis. gorčius...................  $1..*>S
Specialės kainos ant Boston White l.ead. Tyro Aliejaus 

ir Tarpetino
žemes kainos ant sietu languose, taipgi ant dratinių tvo

rą. vist ininkų ir budavojimo įrankiu. . Y
Oralinės vinys $.3.15 kegutė

Šou t h End Hardware Co.
WASHINGTON ST„ BOSTON, MASS.

Tel. Beach 5353-5352 r

MEDICINOS DAKTARAS

KOKIĄ DIDELĘ VERTĘ TURI

NASH KARAI |
IR KOKI PASEKMINGĄ PATARNAVIMĄ JIE SUTEIKIA KIEK- « 

VIENAME REIKALE. S
KAINA NUO $1055 IKI $2375. J

REIKALAUKIT KATALIOGO ARBA UŽEIKITE PASIKALBĖTI. 
MES DUOSIM PRIEINAMIAUSIAS SĄLYGAS JŪSŲ REIKALUI. Ž 

.MES TAlI^il MAINOME IR ANT NAUDOTU KARŲ. >

CITY rOINT GARAGE—DAILEY’S HOTOR SBOf | 
PARSIDUODA CHAS R DAILEY TAISO • 8

454 BROADVVAY 628-634 Fourth St. g
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephonc: So. Boston 2238 iQ IVTV^IIVIIV. K7T7. VVOIUII |

skausrr.au


KELEIVIS

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

r • njyiTirLrirTnnfrr'

čius balsus ir kuomet jau 
valdyba buvo išrinkta ne iš 
jų pusės, pakėlė triukšmą, 
kad, girdi, kortelės vieno as
mens rašytos ir balsavimas 

I neteisėtas, ir, kada susirin
kimas dauguma balsų priė
mė, kad balsavimas teisėtas, 
pirmininkas, kuris buvo iš 
jų pusės, susirinkimo neat
siklausęs, uždarė jį. Dėl to
kio pasielgimo iškilo didelis 
skandalas ir prie revizijos 
kom. rinkimų neprieita. Bu
vo manyta susirinkimas tęs
ti toliau, bet čia pat atsira
dęs policistas (beje, be uni
formos) pasakė, kad susi
rinkimą uždarąs. Lauksime 
kito susirinkimo, kuriame 
reikės baigti svarstyti liku
sius dienotvarkės punktu.".

Darbininkų vargai.
RUTKOS DVARAS (Ant- 
nemunio vai., Alytaus aps.). 
Rutkos dvaras ne visai ma
žas—300 hektarų žemės. Or
dinarininkų 20, kurie gauna 
tokia ordinariją: javais 34 
centnerius ir pinigais po 
penkis litus mėnesiui; laiko 
dvi karves, dvi avis; daugu
ma darbininkų neturi už ką 
antrą karvę nusipirkti. Pa
šaro gauna, kiek dvarininko 
gera loska suteikia. Gyvu
liai vos nuo bado ginasi. 
Kambariai netaisomi ir da
bar, žiemos laike, be piršti
nių nei pavalgyti negalima, 
nes, ledai ir sniegas laiko bu
tų sienas ir lubas. Padieniai 
darbininkai gauna: vyrai po 
1 litą dienai, moteris po 5o 
centų; darbo diena nuo tam
sos ligi tamsai jier visus me
tus.

Yra senukų, turinčių virš 
60 metų amžiaus, ir našlių, 
kurių vyrai mirė dvare be
dirbdami, bet Įstatymo nu
matytų svarų negauna.

Darbininkams sunku ko
voti su dvarininku, nes yra 
tokių darbininkų, kurie vi
sokiais budais pataikauja 
dvarininkui. Darbininkai 
dejuoja, kad sunku gyventi, 
kad dvarininkas visaip 
skriaudžia ir apgaudinėja.

Bet laikas jau suprasti, 
draugai, kad ašaromis nieko 
nelaimėsime, kad savo teises 
apginsime tik savo jiego- 
mis, susiorganizavę i tvirtas 
klasines organizacijas—į po
litinę partiją darbininkų ir į 
ekonominę profesinę sąjun
gą. Gana jau dejuoti, pra
dėkime dirbti tiltą i ateities 
gyvenimą.

Lenkų pinigai Lietuvos 
lenkinimui.

4 
nikų stoties viršininkas Juo- 
zas Janušauskas, 34 metų X x Jfc
amžiaus ir Šiaulių 
viršininko padėjėjas 
nas Prielgauskas, 35 metų 
amžiaus. .Jie buvo kaltina- 

imi už reikalavimus kyšių iš X 
pirklių, vežančių prekes ar- ♦♦♦ 
ba gyvulius. Jie neduodavę ♦♦♦ 
pirkliams vagonų be kyšių ♦$» 
ir pastarieji nenorėdami, ♦♦♦ 
kad gyvuliai išgaištų arba X

stoties X
Anta- X

♦

❖A.

ir pastarieji nenorėdami 

piekės sugestų, turėdavo. 
duoti didelius kyšius.

Teismas bylą išsprendęs j y 
pripažino (įofmaną ir Priel- 
gauską kaltais ir nubaudė y 
Gofmaną panrastojo kalėj!-, y 
mo metus, Prielgauską de- y 
vynis menesius. Janušaus- y 
ką gi pripažino nekaltu ir jį *f 
išteisino. Be to Gofmaną ir y 
Prielgauską teismas praša- *;* 
lino penkeriems metams iš *$* 
užimamos tarnybos. -S 

i? ■ t T f X t t T T T t T T t T
§ Sumuš iiurkuniuo įtuiiioitam X 

I gyvenime, bet kaip man rei- X 
!kia gyventi, kad esu nuteis- X 
tas dar nemiręs į peklą?” įX 

............. ....... Nustebęs paklausiau—kas X 
i* valdyba "raštelio Vpasfi^r nuteisė Į tą nelaimingą vie-'X 

jome“kirsti7KaTp brangiai,1 P^elių klebonas Gelžinis 
o gal pigiai turėsime už: Paklausiau—kokiu bud 

i malkas mokėti, valdyba ne- . .........v
pasakė, tik sakė, kad papi- 1 Seimą turėjau eiti ispazm-

- ■ Iškii- ties ir nubėgęs anksti rytą j Y
valdyba, i Pikeliu bažnytėlę pasimel- V 

pranešė, kad džiau kol sulaukiau klebono ♦♦♦ 
savo krūvele ateinant į klausyklą; kaip V

Biednuoinenės vargai.
SALOČIAI (Pasvalio aps). 
Kaip visoj Lietuvoj, taip ir 
musų kampely biednuome- 
nei vargu netrūksta. Tai 
duonos pluta baigiasi, tai

Gj va pcklon nuteisė.
PIKELIAI. Židikų vals. Aš 
turėjau važiuoti iš {lakių į 
Lūšės stotį; važiavom su 
vienu Kentaučių kaimo pi
liečiu, ir kadangi turėjau il
gai laukti traukinio, pasili
kau tame kaime iki 11 vai. 
nakties. Susirinko keiiatas

skarmalų nėra iš ko įstoti, tb kaimo gyventojų, prade 
o kai žiemą tai antra tiek. .i°m. kalbėtis apie sunką g\

venimą, ir sėdėdamas atsi
dūsėjęs jaunas vaikinas— 
Klemensas Juodkaklis tarė: 
”Jųs kalbate apie nebuvimą 
litų, apie—brangybę ir vi
sokius trukumus kūniškam

Sėdėk šaltuose butuose. 
Nuo rudens žabus iš miško 
vilkomės, pasirankioję sau
sų : bet kuomet užsnigo ir 
miškus pradėjo kirsti, nebe
leido. Prašėmės valsčiaus 
valdybos. Ji mus ramino., 
sakė, gausime. Laukėme. • 
Pagaliau pranešė, kad kas 
nori malku gauti, turi ateiti ’ Nustebę: .... 
į -------- -  r... ......... | . ; į . -
Gavome raštelius ir prade- tą, ir atsakė vargšas,—-ogi 
jome kirsti. Kaip brangiai.1 Pikelių klebonas Gelžinis 
o gal pigiai turėsime už1 Paklausiau—kokiu _ budu, 
'malkas mokėti, valdyba ne- atsakė-mat as po rinkimų

r T❖
❖

❖

gintomis kainomis, 
tom. Atvažiavo 
apžiurėjo ir t 
kiekvienas už savo krūvelę 
turėsiąs mokėti po 16* lito 

r_ 22V0’ lito 
mat kiekvienas

Lenkų laikraščiai prane- apušinėms ir po 321 
Iša, kaip Adomo Mickevi- beržinėms, \ *
čiaus vardo draugija nuta-įgalėjo kirsti tik po 2 erdme- 
rusi paaukoti 300 miliėnų. tei iu. Išgirdę kainą nuste- 
lenkų markių lenkų mokyk
loms Kauno Lietuvoje. Yra 
žinių, kad panašios ”aukos” 
iš Lenkijos Lietuvon plau
kia slaptai, bet dabar lenkai 
viešai patys pareiškė.

Kūdikis šuliny.
KAUNAS, šiomis dienomis 
Žaliajame kalne prie L'km. 
plento viename šuliny rastas 
paskandintas naujagimis kū
dikis. Kad tai sąmoningai 
padaryta, rodo, jog kūdikiui 
po kaklu buvus parišta dide
lė pasaga. Kūdikio motina 
esanti susekta.

tik jis atėjo, tuoj priėjau irs*** 
dar nesuspėjau persižegnoti i y 
kain klebonas paklausė—už *♦* 
kokį numerį balsavai, paša- y 
kiau, kad valstiečius liau- *t* 
dininkus, tai suriko—esi be-.#t* 
dievis, ko čia eini dar išpa-!X 
žinties, neduosiu išrišimo, X 
eisi į pragarą,—aš ir paė- X 
jau nuo kunigėlio auselės, X 
atsiklaupiau. susigraudi- 'X 
nau... ir taip iki šios dienom X 
tebevaikščioju gyvu peklon X 
nuteistas. X

bom. Varžytinėse kiti tik 
po 40-60 litų temokėjo už 
sieksnį, o biednuomenei ”pa-, 
pigintomis kainomis” jau— 
160 litų už sieksnį išeina. 
Tat ir aprūpino malkomis! 
Vieni iškrapštę visus už
kampius užsimokėjo, kiti 
nepajiegė ir turėjo malkų 
išsižadėti, nors sukirsti jas 
reikėjo. Kieno čia kaltė,' 1923 metais Lietuvoje nuo 
sunku ir pasakyti. Gal giri- ledų ir audrų nukentėjo 
ninkas ar urėdas kainas nu- 8,132 ūkiai, 
statė, o gal ir kits kas.

Mums gi vargšams vėl ųrj- 
sieis šaltose bakūžėse kuKP 
dentis ir džiaugtis -nors mii-.

■ > i
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Taigi Dabar Turėsime ir Sekmos Dienos t 

Naujienas ir Tai Bus x
>

9

NEDĖLIOS NAUJIENOS
'Oc Hjthuanian Simbau ^etvs

Nedėlios Naujienos išeis kievieną nedėldienį arba 
arba sekmadieni, ir jų atskiras numeris parsiduos 
po 7 centus. Nedėlios Naujienų prenumerata, atski
rai nuo dienraščio, bus $3.00 metams arba $1.70 
pusei metų

*
. •>

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 juokingų serijų tame skyriuje bus 
’SLIM JUM.” 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 moterį ir jos interesų 
sritį, neišskiriant svarbiausio dalyko—meilės.

LITERATŪROS IR DAILĖS SKYRIUS, į kurį r*, 
šo ir rašys gabiausi lietuvių rašytojai ir dailininkai, 
čia tilps puikių apysakų iš dabartinio gyvenimo, apie 
stebėtinus atsitikimus, apie meilės prietikius, ir Lt. 
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.

>

X
«♦

>
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t
XSVEIKATOS SKYRIUS, kuriame tilps visuomet ge- 

rų straipsnių apie higieną ir ligas, šio skyriaus ve
dėju bus Dr. A. Karalius, o bendradarbiaus jame vi- 

J si žymesnieji lietuV&įždaktarai.

SPORTO SKYRIUS, kuriame bus paduodama žinių 
apie veikimus įvairiose sporto srityse.: atletikoj, rie
tynėse, baksavime, base bąli, foot bąli, teni^įplauki
me, šokime, golfe, hockey ir 1.1 * 'Ų,

* S

BIZNIO IR GYVŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS, kurį 
ir toliaus ves Naujienų biznio vedėjas advokatas Kl. 
Jurgelionis, šis skyrius yra vienutinis šios rūšies da-

. v

lykas lietuvių laikraštijoj, ir suteikiamos jame in
formacijos yra labai žingeidžios ir naudingos biznie- 

j ■? •>' ' i
riams, farmeriams, darbininkams ir visiems kas tik 
žingeidauja dabarties dalykais.

Kas Padare Dievas?
Knyg-a su 14-ka Dievu paveikslu. 

Tris Dievu Sunai; trįs Panelės Šv. 
, Dievų Motvnos. Kiekvienas Dievas 

giriasi, kad jis visą svietą, dangų ir 
’ žemę sutvėrė ir patsai save .pasidarė 

iš nieky. Kaina...............................   .25c.
PASIKALBĖJIMAS VELNIO SU 

IHEV U.
Knyga su 15-ka šventraščio pa

ti įdomus.
, 22'pusi...........................25c.

BIBLIJA RIEŠUČIO KEVALE.
Knyga sn C. <-niais paveikslais šven

to rašte Biblijos. Taipgi 10-šimt pa
veikslų Dievo natri iarkų-draugą. 
Knyga 5x8, 85 pusi, kaina.......... 50c.
3 egz. duodasi už S 1.00. šita kaina 
tik ant trumpo laiko. Persiuntimo lė
šas aš apmokėsiu. Pinigus siųskit 
per Money Oorder arba American 
Express. (-)

K. BUTKUS
42 MaujerSU Brookiyn. Xew York.

Žinunai Cigarų
Kaipo supratlyvi vyrai, užtai rū

ko Naiiįokn Cigarus, kad pačių bro
lių Jor v jr Petro Naujokų .vra suma
niai padaryti iš geriausio Havanos 
tabako, gražiai dega, malonus rūkyt 
ir dūmas puikiai kvepia, broliai lietu
viai, kurie dar tų cigaru nežinot, tad 
visur lietuviškose užeigos*. Restora
nuose. K liūliuose. Cigarų štoreiiuose 
ir draugysčių Salėse reikalaukite ir 
'.akykite po vaidu:
JONO—JOHN’S CIGARS 

arba Petro Naujoko po 10 centų ciga
rą, o rūkant džiaugsitės, kad rukai 
gerą cijrarą. Vytauto po 15 centų di
desni. imant taksais atsieina daug

* pigiau. Cigarus išsiunčia per paštą 
I į kitus miestus pvivntiškai ir biznie
riams. Reikalaukit pi ekiu surašo ad
resuojant:

Naujoku Cigar Factory 
231 Division Avė., 

Brookiyn, N. Y.
Verta paremi j brolius lietuvius, ji' 

cigarai labai geri. Agentai visuose 
miestuose gali .uždirbti extra pinigu 
parduodant savo miesto biznieriams.

su ponu laiptfe. 
; V' -■ / *

. Liūdnas pavyzdys.
LINKSMADVARIS (Kau
no apsk.). šis dvaras nuo O,C.1V,
pat įsikūrimo Lietuvos buvo veikslų; p»veikslar yra laba 
valdžios A7aldomas. Dabar s" -p-.Su
dvaro centrą nupirko kun. 
Vailokaitis ir išnuomavo žy
dui. Kadangi dvaro centre 
yra ne daugiau kaip 80 hek
tarų žemės, tai nuominin
kas "laiko dvaro darbininku 
samdymo įstatymą sau ne
privalomu ir su ordinari
ninkais elgiasi savo nuožiū
ra. Tąip, metiniams ordi
narininkams laiko po vieną 

buvo balsuojama slaptai, i karvę, avių visai nelaiko. 
Kaip kitur, taip ir,Naumies-'karvėms pašarą duoda irgi 
tyje, susigrupavę kuniginiai (savo nuožiūra; ”kiek loska." 
buvo pasiryžę" užgriebti,Tai tokia tvarka tame dva- £ 
.Naumiesčio Vartotojų B- re. Galima tikėtis-, kad pc. 
vę ’?Vienvbe,” kuri iš pat josjšparceliavimo dvaru tokia 
■susitvėrimo pradžios buvo Į tvarka viešpataus visuose 
remiama tik darbininkų dvaruose. Tai pirmas pa
kinkiai uždirbtais skatikais.1 vyzdys darbininkų gyver 
■liet dabar į koperatyvą su-;mo tuose dvaruose, kui 
širašė ir tokių asmenų, ku
rie koperacijoje visai nepa
geidaujami, kaip pavydžiui: 
krautuvninkai, kurie varo 
.savo prekybą. (Jie mat su- .... 
sirašė, kad pagriebti kopė- nagrinėjo geležinkelio valdi- 
ratyvą į savo rankas). Bet ninku bylą. Byloje buvo kal- 
skaitant balsavimo korteles.tinami Lydavėnų stoties 
paaiškėjo, kad kuniginiai viršininkas Arturas Gofma- 
nieko nepeš, todėl jie susRai- nas, 50 metų amžiaus, Kut-

Kunigų atakos prieš 
koperaciją.

NAUMIESTIS (šakių aps.). 
1924 m. kovo mėiu? d. įvy
ko Naumiesčio Varto tijų 
Bendrovės ^Vienybės” vi- 
^suptinas narių susirinkimas. 
Svarstant dienotvarkės 
punktus, po ilgų ginčų pri
eita prie valdybos ir revizi
jos komisijos rinkimų. 
Prieš rinkimus buvo daug 
ginčų keliama, ar balsuoti 
slaptu ar pusiau slaptu bal- 
•savimu, bet kadangi įstatuo- 
;se pažymėta, kad valdyba 
:renkama slaptu balsavimu, 
buvo balsuojama j’

r

Įstatymas neliečia.

jbi- 
uriu

Nubaudė už kyšių ėmimą.
Pereitą mėnesį Kauno 

Apygardos Teismas Kaune,

UŽSISAKYKI! NEDĖLIOS NAUJIENAS TUOJAUS
* .’ » . • 

t v

Pusei Metu

4 f 
t • "S I

NAUJIENOS 
1739 So. Nilsted St.

Ckicip, m.

NEDĖLIOS NAUJIENŲ 
URENI MERATA:

Metams .
Pusei Metu
l.iet uror

.. $3.00

.. $1.70
. $3.50

CHICAC.OJE gausite Ne
dėlios Naujienas ant kam
pų, krautuvėse ir per išne
šiotojus.

Vieniems Metams -

NAUJIENOS 
1739 So. Hajsted Sf.

CVcaga, Iii.

NEDĖLIOS. NAUJIENŲ 
PftENl MERATA:

.Metams ...'.•................ M3.RR
Pum»i Metu .......... $l.7U
Ijcluvon . .‘r

♦:

Gerbiamieji:
MeMžiu siusti man Nedėtio* Naujienas žemiau 

paduotu adreau. Čia indedu lęaipo mokėki už pu*? 
mėty tl 70 monev orderi: ,

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

Gerbiamieji: ! • l
-Mel.iž ii siąsti rran Nedėlios Naujients Že

miau paduotu adresu. Čia iįdedu kaipo mokestį 
už m-tus ♦.V*0 monej- orderį:

♦ Vardas ir Pavardė< . .

Adresą*Užsisakymui galite vartoti 
čia pridėtus kuponus:

Adroa* ........ * •
• > •

Vardas ir Pavardė ...



DIDELĖS PRAKALBOS! '
Kalbės adv. F. J. Bagočius.

Ateinančio j nedėlioj, 27: 
balandžio. Mokslo Draugi
ja rengia dideles prakalbas. 
Kalbės adv. F. J. Bagočius. 
Ateikite visi, kas tik gyvas,' 

nes reikia gelbėt Mariampo- 
lės Reale Gimnaziją. Jai 
gręsia didelis pavojus.

Prakalbos bus Lietuviui 
žinyčioi. 430 Broaduay. į 
prie So. Bostono pašto. Pra-j 
ūžia 7:30 vai. vakare.

•*___________

Gegužinės prakalbos.

Pažymėjimui 'Parplauti-į 
nės Darbininkų šventės. L. 
S. S. 60-toji kuopa rengia 1 [ 

gegužės prakalbas Lietuvių 
Žinyčioj. Tai bus ketvergo 
vakare, pradžia lygiai kaip 
S. Kalbės abudu "Keleivio” 
redaktoriai dd. Neviackas 
ir Michelsonas.

Rengėjai kviečia atsilan
kyti visus darbininkus ir 
darbininkes.

Vaikas sudegino mergaitę.

Colotui namuose po No. 
12 Brent st. virtuvėje žaidė 

vaikas ir 6 metų 
Vaikas uždegė

8 metu 
mergaitė, 
degtuką ir įdėjo mergaitei 
i jos suknelės kišenių. Suk
nelė užsidegė ir mergaitė 
taip apdegė, kad nuvežta li
goninėn tuoj mirė. Namuo
se tuo tarpu buvo tiktai vie
na vaikų bobutė, bet pradė
jus mergaitei _klykti, senė 
nusigando ir nežinojo ką da
lyti.

Sučiupo 4 trokus degtinės.

Nantas’o miestelyje val
džios agentai sučiupo 4 tro
kus su degtine. Isviso buvo 
800 keisiu po 12 bonkų į kei- 
są. Vertė šitos degtinės ap
skaitoma i 850,000. Visi ke
turi trokai ritosi sau po va
liai vienas paskui kitą, kaip 
staiga skersai kelio eilė po- 
licmanu pasirodė ir išsitrau
kę revolverius liepė sustoti. 
Vežėjai sustojo be jokio pa
sipriešinimo ir policija vis
ką suėmė.

Sustreikavo makaronų 
dirbėjai. i

Pereita sąvaitę sustreika
vo visi makaronų dirbėjai 
Bostone, New Yorke ir New 
-Jersey valstijoj. Streikie- 
riai reikalauja 20 nuošimčių 
daugiau algos, Įvedimo 8 va
landų darbo dienos ir pripa
žinimo unijos. Fabrikantai 
sakosi negali šių reikalavi
mų išpildyti, nes ir dabar 
jau streikieriai gaudavo po 
831 i sąvaitę ir dirbdavo 
tiktai 9 valandas dienai. Bet 
unijos pirmininkas Carbo- 
naro sako, kad tai yra me
las. Makaronų išdirbystėj( 
tiktai formanai gaudavo po: 
835 savaitei; darbininkų gi1 
alga prasideda nuo 810 ir ei-' 

na iki 828. Daugiau per 828 
savaitei niekas negauna. Gi 
darbo laikas dabar esąs ne' 
9. bet 10 valandų i dieną.

Policmanas areštuotas su 
mergina.

•Jieškodama dtįgtinės, 
Lynno policija užtiko vienoj 
lodžingauzėj buvusi polic- 
maną Shanahaną su jauna 
mergina, 
šėpą, 1 
jj iš tenai ir kartų su jo mei
luže nugabeno i belangę.
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Stovintis ant sargybos
visados dabodams teises abiejų 
pardavėjų ir vartotojų augščiau 
sios rūšies La Touraine Kavos

Jums patartina 
sirinkt geriausia

W. S. QU1NBY CO.
New YorkBOSTON—Chicago

Jisai pasislėpė i ku su mur.šainu. Gudriai, 

bet saržentas išvilko buvo Joselio sugalvotas ka
mufliažas, bet policijos no-! 

sis degtine visur užuodžia, 
I_____________ _______________ _ vakare LIETUVIŲ SALĖJE

Gudrus žydas, bet policija vietinių žinių ir prą.;b™p.EirSilverCiv.s».iw<>:.
nešimų ant 5 puslapio.)' JA.L.T.S. 7 kuopa rengia ga-

■-------------------------------------------- - puikų 5 aktu su dainomis vei-
• i "UŽ TĖVYNĘ"

Scenoje perstatys Aušrelės
ir. Mass.

Veikalas gan įdomus. Lietu- 
vių kalbi»|e ir dvasioje dar pir
mas.

Persiūto pirma-' grumtyne. 
ilietuvių i u lenkais. Viską aprc.

iSvarbi Naujiena
Balandžio 26. 1924. lygiai s ' a'

da gudresnė.
Lynne policija suėmė žy

deli Goldebergą. kuris ture- REIKALINGI SKALBIMU a* 
jo vežimą ir važinėjosi ne- IšVEžIOTOJAI ;
va rinkdamas senus skudu-i Vyrai, kurie norėtų dirbu- draugija i> Vlorceste 
rus ir bonkas. Padarius prie išvežiojimo skalbinių,- - 
kratą, pasirodė, kad skudu- atsišaukit:

-- - • FEDERAL LAUNDRY
1418-20 Uolumbia Road, 
Soufh Boston, Mass.

rai ir tuščios bonkos pas ji 
sudėtus tiktai ant viršaus, o, 
a nacio jo pridėta pilnu bon

(sioj vietoj Dorcbestery; geras 
biznis, dėl greito pardavimo prc- 

_____________________ kė $3.300. Įnešt $1.500.
Vįsai ireri, 5 kambarių. Par,įduoda ( MĖSOS IR GROSERIŲ krautG- labai pigiai iš priežasties savininko - _ . . . v

važiavimo į Lietuvą. Norintieji trati vė, geriausioj Vietoj BrooklinC. 
ititi ir tenementą. Rand i piga. (19) T • . f r.u>.a1.ntn <;u nodplin nžV. v.. 262 Third st. (antros .ūbos) 'un but Parduota šia netieną uz 

So. Boston. Mass. $1.600, vertai $3,000.
CAMBRIDGE’UJ —3 Šeimynų, 

17 kambariu namas. Atskira ši
luma ”steam”, elektros šviesos 
ir visi kiti Įtaisymai; graži vie
ta. turi but parduota greitai, 
prekė

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FORMCIAI

26 Lincoln St.. Brighton. Mass.
Pradžia 2:30 vai. po pietų.'

Programa išpildys geriausi 
dainininkai ir muzikantai kiek 
vra, Bostono apielinkėje. šis 
koncertas bus vienas iš geriau
siu negu kada yra buvęs sureng- 

Brightone- Kuris tik atsi- 
viršminėtą koncertą, 
patenkintas jo pro-

i visą lapą, lik visi ge- 
i a: 'itv>nvkit<-datą ir vietą—ne- 
•< “klokit: ;

• k iušrek' visada pasižymi.
- direktorius J. Dirvelių,
u> B. Mingilas. Dalyvau- 

."Cas ir orkestrą. •;
Kviečia visus Rengė jai-, tas

-----1 lankys i 
j bus pilnai 
gramu.

Įžanga
150:
\ u nebus i leidžiami.

m, i Visus kviečia atsiiankvtiM 4 •
i Komitetas.
• --- --------------

’:KSTR\ 1)1 DELIS

KONCERTAS!
:: iria Paš.doinė Draugija 

"VIENYBĖ" 
v: IO.J Balandžio-April 

i -i ’ >u Salėje

SI.on.y pa ta i $1.00. 75c. ir 
vaikams 15c. Vaikai be tė-

Parsiduoda Rakandai.
6 kambariu, mažai vartoti. 

Kreipkitės pas:
V. Jakstis.

100 G St.. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA.
SALDAINIŲ IR VAISIŲ (con- 

fectionarv & fruit) krautuvė su 
V>£Hlioc ih»wvm$» <roriy|i

/ _ - ■ ■ . _ " i

$12,500, įnešt $3,500.
A. I V A S

361 W. Broadway, 
So. Botalon, Ma»s. 

boston 605 *»-7*bo 1337.

i


