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Didele ekspliozija 
anglių kasykloj.

ŽUVO APIE 115 
MALNERIŲ.

$2,000.000 KOVAI SU 
GYVULIŲ LIGA.

Californijoj dabar siaučia 
gyvulių gerklės ir kojų liga. 
Apsirgusius gyvulius val
džia naikina, kad liga nesi- 
plėtotų. Tečiaus už sunai
kintus gyvulius farmeriams 
atlygina. To atlyginimo rei
kia tiek daug, kad valstijos 
valdžia paskyrė tam tikslui 
$2,000,000. Beto, ant Cali- 

Sakoma, kad iš ryto į ka- fornijos uždėta kvarantina 
syklą nusileido dirbti 115 ir neišleidžiami jokie daik- 
mainerių, ir kad nei vienas 
jų neištruko. Po ekspliozi- 
jos užgriuvo kasyklos vir
šus ir užvertė visus įėjimus 
kasyklom Nors tuojaus pra
dėta gelbėjimo darbas, bet

VirNelaimė atsitiko West 
Kinijoj, prie Ohio upės.
West Virginijos valstijoj, 

netoli Wheelingo miesto, 
prie Ohio upės ši panedėlį 
ištiko didelė ekspliozija 
anglių kasykloj, kuri pri
klauso AVheelingo plieno 
korporacijai.

SUNKI BAUSMĖ FILIPI
NŲ FANATIKAMS.

Tikybiniai fanatikai ant

KOMUNISTAI SUMUŠĖ 
PRAKALBOSE SAVO 

OPONENTĄ.
Paryžiaus priemiestyje 

! pereitą nedėldieni francuzų 
politikierius Andre Tardieau 
turėjo rinkimų prakalbas. 
Komunistai pradėjo šaukti, 
kad jie nori savo kalbėtoją 
pastatyt. Tardieau neužsi
leido. Tuomet komunistai 
puolė ant pagrindų ir nu
traukė jį žemyn, o kalbėt 
atsistojo komunistu rėks
nys Andre Martv. Bet Tar
dieau su savo šalininkais vėl 
užlipo ant pagrindų ir ko
munistų kalbėtoją numetė. 
Tada vėl visi komunistai su
griuvo ant pagrindų ir pri
dėjo versti žemėn Tardieau 
šalininkus. Pats Tardieau 
buvo skaudžiai komunistų 
sumuštas ir nuplėštos nuo 
jo beveik visos drapanos. 
Mitingas iširo.

GRAIKIJOJ AREŠTUOTA 
18 KARININKŲ.

Graiku armijoj susekta 
monarchistų suokalbis nu
versti respublikos valdžią ir 
atgaivinti monarchija. Areš
tuota 18 karininkų, tų tarpe 
■du generolai, Leonardopou- 
Įlos ir 
i Sakoma, 
buvojau origabenę i Atėnus 
daugybę revolverių, amuni
cijos. ir jei valdžia nebūtų 
; suokalbio susekus, tuojaus 
i butu kilus kontrevoliucija.

Konstantinopoulos.
kad reakcininkai

jei valdžia nebūtų

30 UŽMUŠTA IR 50 SU
ŽEISTA GELžKELIO 

NELAIMĖJ.
Šveicarijoj pereitą sąvai

tę būvi didelė katastrofa 
ant geležkelio. Greitasis Zu- 

. richo-Milano traukinys, va
romas dviejų elektrinių lo- 

'komotyvų, susikūlė su kitu 

'tokiu nat traukiniu, ir abu
du sutižo. Visi keturi loko-. 
motyvai sudužo į šipulius ir 
visų keturių mašinistai buvo 
užmušti. Išviso užmušta 
apie 30 žmonių.
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UŽDARĖ BUDAPEŠTO 
LAIKRAŠČIUS.

Vengrijos sostinėj Buda
pešte pasiliko išviso tik du 
laikraščiai, vienas rytinis, 
kitas vakarinis. Visus kitus 
valdžia uždarė, sakydama, 
kad jie suausdino ir platino 
- _ . V. . "t T •klaidinančias žinias. Vengri
ją dabar valdo reakcininkai.

BOMBARDAVO POPA 
KIAUŠINIAIS.

Southbridge miestely ru
sai šventė savo velvkas per
eitą nedėldieni. Kada popas 
atsistojęs ant bažnyčios laip
tų iš lauko pakėlė rankas i 
dangti, būrys vaikėzų pradė
jo leisti i ji žaliais kiauši
niais.

Rusijoj vėl prasidėjo 
žmonių žudymas.

LIEPĖ SUŠAUDYT 700 
KOMUNISTŲ.

Charkove komunistai pa
smerkė miriop buvusi Deni- 
kino kapitoną Stezenką už 
išskerdimą 7,000 darbininkų 
ir komunistų. Stezenko prie 
šitokio skaičiaus neprisipa
žino. bet jis prisipažino, kad 
jo paliepimu buvo sušaudyta 
700 komunistų. Tai buvo 
gen. Denikino laikais.

SUŠAUDYTA 3,000 
VALSTIEČIŲ.

per šešias valandas da nega- Filipinų salų buvo pakėlę 
lėta atkasti nei vieno įėjimo, maištą ‘ “
Pagalios nusileista po žeme mokyklas i 
per oro šaftą ir tuojaus už
eita keturi apdegę kūnai. 
Du iš jų buvo da gyvi, bet 
mirė pirma negu juos iškel
ta laukan. C: *■ ' • < ___ ,_____

Vėliaus " pribuvo pagalba sukilimo! vadai tapo pasmer- 
is Pittsburgo ir iš Charles-jkti miriop, o daugiau kaip 
fzv'imr. Da. I r,™ *___.7. . .V. , .

jimart nuo 10; metų iki viso

prieš amerikiečių 
ir valdininkus. 

Mūšiuose pralieta daug 
kraujo ir daug žmonių buvo 
ųžruiištą. 'Pagalios maištas 
buvo nuslopintas ir daug 
mąistinįitkį areštuota. Trįs

PIRMOJI GEGUŽĖS DIENA
TARPTAUTINE DARBININKŲ ŠVENTE

towno. Bet apžiūrėję kasyk-. 200 fanatikų nuteista kalė 
los pienus, ekspertai pareiš ‘
kė. kad vargiai bus galima amžiaus, 
nors vieną žmogų išgelbėt. ‘ 

Jų nuomone,, jei kurie mai- 
neriai išliko gyvi nuo eksp- 
liozijos ir griūvančios že
mės. tai paskui jie užtroško 
nuodingais gazais, kurių 
kasykla prisirinko pilna.

V AŽIUOS SU AUTOMOBI- 
LLAIS ANT 23-čIŲ LUBŲ.

Chicagoje pienuojama 
statyti ant VVabash avė. 40 
lubų namas, kuris bus žino
mas kaipo Jetveler's Build- 
ing. Kadangi judėjimas te
nai labai didelis ir ateityje 
galima tikėtis da didesnio, 
taip kad automobiliams pa
sistatyt ant gatvės sunku 
bus rasti vietos, tai architek
tai tą namą taip suplenavo, 
kad jo gyventojai galėtų už
važiuoti su savo automobi
liais net ant 23-čių lubų. Au
tomobiliai, žinoma, bus ke
liami viršun elevatoriais ir 
ties kiekvienu ofisu bus pa
daryta tam tikra vieta auto
mobilius pasistatyti. Namas 
turės 519 pėdų augščio ir 
bus augščiausis triobėsis vi
soj Chicagoj.

ŠVIESOS TAUPYMAS 
VĖL PRASIDĖJO.

Massachusetts valstijoj 
vėl prasidėjo šviesos taupy
mas ir šį panedėlį žmonės 
turėjo keltis jau viena va
landa anksčiau. Laikrodžiai 
buvo pavaryti viena valanda 
pirmyn pereitą nedėldienį, 
27 balandžio. Kitose Naujo
sios Anglijos valstijose 
"šviesos taupymo" įstaty
mas nėra būtinas ir mies
tams leidžiama daryti kaip 
jiems geriau patinka; todei
(kai kurie miestai pasirinko 
i "vasarinį laiką”, o farme- 
j riai laikosi prie senojo.

CIGARAI SU MUNšAINU.
Providence'o policija ilgai 

negalėjo suprasti, kodėl 
juodveidis Robinson parduo
da tiek daug cigarų, ir kodėl 
žmonės moka jam už tuos 
cigarus po 50 centų, kuomet 
kitur tokie pat cigarai par
siduoda po 5 centus. Paga
lios policija užsimanė tą mis
teriją ištirti. Pasirodė, kad 
tai nėra paprasti cigarai, 
bet su "kiku.” Vidury ciga
ro Įdėta stiklinė tūba ir pri
pilta munšaino. Robinsonas 
tuomet buvo areštuotas ir 
visi jo cigarai konfiskuoti.

MEKSIKOJ SUŠAUDYTA 
43 SUKILIMO VADAI.
Pereitą sąvaitę Meksikoje 

tapo sušaudytas gen. Juan 
Alanso ir 42 jo karininku, 
kuriuos valdžios kariuomenė 
buvo paėmus pereitą subatą 
ties Ixtapa miesteliu. Jie bu
vo pasmerkti miriop visi ur
mu ir visi ant vietos sušau
dyti.

Meksikos valdžia oficia
liai paskelbė, kad dvarinin
kų sukilimas, kuriam vado
vavo gen. Huerta, jau visiš
kai numalšintas. Šitą suki
limą buvo padarę Meksikos 
reakcininkai, kurie norėjo 
nuversti dabartinę Obrego- 
no valdžią ir atsiimti dva
rus, kuriuos Obregono val
džia išdalijo žmonėms. Prie 
šitų reakcininkų prigulėjo 
ir tie 43 sušaudytieji kari
ninkai.

HOFMANAS KALTINA
MAS ŽMOGŽUDYSTĖJ 
Neiv Yorke likos areštuo- 

jtas Hąrry Hoffman, kruta- 
frnujų paveiksiu gamintojas, 
kurį policija kaltina nužudy-1. 
mu tūlos Bauerienės. Nors j 
niekas tos žmogžudystės nė
ra matęs, bet viena moteris! 
liudyja. kad Hcffmanas sy-l 

kį įsiviliojęs ją į savo auto
mobilių, paskui užpuolęs j| 
ir net revolveriu grąsinęs, 
kad ji jam pasiduotų. Tai at
sitikę apie tą laiką, kuomet 
Bauer’ienė buvo atrasta nu
šauta. Taigi policija mano, 
kad Hoffmanas bus ją už- • 
mušęs prie tokių aplinkybių. ■ 

-------- -— * * ii 
KRYŽIAI LIEPSNOJA. ;

Haverhillio apielinkėj! 

pereitą sąvaitę naktimis bu
vo uždegta keliatas kryžių. : 
Kryžiai deginami augštose 
vietose, kad toli matytųsi. • 
Ugnagesiai turėjo kelis kar
tus belstis po tamsiai su au
tomobiliais netikusiais ke-į 
liais, nes manė, kad tai gais
ras. bet privažiavę visuomet 
rado didelį smaluotą kryžių. 
Manoma, kad tai kliuksų 
darbas. Ugnagesių viršinin
kas kaltina policiją, kad ji 
nesistengia surasti ir suim
ti kaltininkus.

NUSKENDO 200 STU
DENTŲ SU LAIVU.

Korėjos pakraštyje perei
tą sąvaitę nuskendo 200 
studentų su iaiv^., k .1 in. ne 
plaukė art pkcknrsiin*

BEPROTIS PRAMUŠĖ 
PRIŽIŪRĖTOJUI GALVĄ.

Worcesterio valstijos ii- 
gonbutyje pereitą sąvaitę 
vienas beprotis uzbonu pra
mušė prižiūrėtojui Milleriui 

gaivą, f _ 
Jessie j ar don.
iL:ai si- .f » ai > ’’i

’ vipnp ,

IŠGĖRĖ 36 PUODUKUS 
KAVOS. BET KEPASI- 

GĖRĖ.
Hornell. N. Y.—Du vyru, 

Whitford ir Fitch. nutarė 
čia išbandyt, ar ištikrujų 
kava yra svaiginantis gėri
mas. kaip tūli daktarai sako. 
Jie susirinko su savo drau
gais į vieną restoraną ir pra
sidėjo bandymas. Fitch iš
gėrė 24 puodukus po 8 unci
jas kavos, o Whitford 36. ir 
nei vienas jų nepasigėrė.

MŪRININKAI REIKA
LAUJA $1.50 Į VALANDĄ.

Mūrininkų ir plasteriuo- 
tojų unija New Hampshire 
valstijoj paskelbė, kad nuo 
1 gegužės ji reikalaus 44 va- 

Beprotis va 'naši landų darbo sąvaitės ir $1.50 
Metai atgd už valandą. Už viršlaikio ir 

• -r.'id-irė nedėldienio darbą — $3.00 
inuo ' alauduG.

Pirmąją Gegužės Dieną 
švenčia visų šalių susipra
tę darbininkai, nes ji yra 
tarptautinė darbo žmonių 
šventė.

Amerikoje, kur darbi
ninkai mažiau susipratę 

: negu Europoj, jie Pirmos
■ Gegužės reikšmės gerai 
nesupranta ir ji čia ap
vaikščiojama daugiausia 
tik mitingais ir prakalbo
mis. Fabrikai tą dieną čia 
nesustos ir kasyklos ne
užsidarys.

Tuo tarpu Europoje, 
kur klasių kova yra daug 
aštresnė ir darbininkai 
daugiau susipratę. Pirmo- 

: ji Gegužės Diena yra
■ švenčiama labai iškilmin- 
: gai. Tą dieną darbininkai 
/ertai meta darbą, rengia 
i dideles demonstracijas ir
■ iškėlę raudonas vėliavas
■ vaikščioja gatvėmis gie
dodami revoliucijos gies

mes.
Rusijoj, Vokietijoj, Lie

tuvoj, Latvijoj ir Suomi
joj šita diena priimta jau 
kaipo 
Šventė.

Ateis 
bininkų 
pasaulis.

.Jei yra nustatytos šven
tės karalpalaikiams, viso
kiems "šventiems” ir kito
kiems nenaudėliams pa
gerbti. tai didžiai darbi
ninkų klasei, kurios triū
su laikosi visas pasaulis, 
reikalinga daug didesnė 
šventė.

Kapitalizmas, klerika
lizmas ir kitos reakcijos 
spėkos yra tarptautinės. 
Jos visur eina prieš darbi
ninkus iš vieno. Atsilaiky
ti prieš tarptautinę reak
ciją. darbininkams reika
linga irgi tarptautinė vie
nybė ir solidarumas. Ge
gužės šventė ir parodo, 
kiek musų vienybė stipri, 
kaip didelės musų spėkos.

Taigi, lai gyvuoja Ge
gužės šventė!

Lai gyvuoja darbinin
ku vienybė!

Lai gyvuoja socializ
mas!

legalė valstybės

laikas, kada dar- 
šventę švęs visas

Po visą šalį daromi masiniai 
socialdemokratų areštai.
Pereitą sąvaitę per Berli- 

ną atėjo žinių, kad šiomis 
dienomis Sibire komunistai 
išpiovė 3,000 ūkininkų, kurie 
buvo sukilę prieš bolševikų 
despotizmą.

Sukilime iš viso dalyvavo 
apie 13,00(1 valstiečių. Prie 
jų prisidėjo vietos raudonoji 
armija ir komunistų komi
sarai su savo žvalgybinin
kais buvo jau išvyti. Buvo 
jau sudaryta laikinoji val
džia Tambovo mieste ir vie- 

■ stogės. tos gyventojai džiaugėsi nu-
--------------------- sikratę komunistų jungo.

PER MĖNESĮ NE\\ X OR-. Ret atvyko iš Maskvos če- 
KE UŽMUŠTA 166 DAR- kos gvardija su armotomis 

BININKAI. jr kulkasvaidžiais ir revoliu-
"New York Herald" pra- cinę ūkininkų valdžią išpio- 

neša, kad per kovo mėnesį vė. Tūkstančiai valstiečių 
New Yorko valstijoj įvairio- buvo tada areštuota, ir pas 

— • i • ___■« • , 1 • 1 1 _ 1 __

SUDEGĖ 200 NAMŲ.
Ant Filipinų salų. Gebu 

mieste, pereitą savaitę buvo 
didelis gaisras. Ugnis nušla
vė 200 namų ir daugiau kaip 
1,000 žmonių pasiliko be pa
stogės.

se pramonės Įstaigose buvo 
užmušta 166 darbininkai 
prie darbo.

REVOLIUCIONIERIŲ 
ORLAIVIAI BOMBAR

DUOJA MIESTĄ.
Honduraso respublikoj, 

Pietų Amerikoje, dabar eina 
revoliucija prieš esamą tenai 
valdžią. Revoliucionierių 
orlaiviai atskridę anądien 
pradėjo mėtyt bombas Į

; i respublikos sostinę Teguci- 
galpą. Bombos sprogdamos 

: į suardė keliatą namų ir už- 

: mušė keliolika vaiku ir mo
terų.

Tame mieste yra išsodinti 
vieno Suvienytų Valstijų 
skraiduolio jurininkai, kurie 
saugoja amerikiečių gyvas
tį ir turtą. Keturios bombos 
nukrito ir netoli tų jurinin
kų, bet amerikonų vadas 
mano, kad revoliucionieriai 
bus metę jas per klaidą, ma
nydami. kad amerikiečiai 
yra jų valdžios kariuomenė. 
Vis dėlto amerikiečių admi
rolas pareiškė savo protes
tą dėl miesto bombardavimo.

SUDEGĖ 6 LAIVAI.
New Y'orko uoste pereitą 

sąvaitę sudegė 6 laivai. Ug
nis kilo iš gazolino ekspliozi- 
jos. Nuostoliai siekia $1,- 
000.000. Prie gaisro susirin
ko apie 22,000 žmonių.

8 COLIAI SNIEGO VAKA
RUOSE.

Vakarinėse valstijose, 
pradedant nuo W yomingo ir 

! baigiant New Mexico, perei
tą sąvaitę pasirodė žiema, 

i Vietomis prisnigo iki 8 co
liu.

Į *■_____________

Į GAISRAS SUNAIKINO 95 
AUTOMOBILIUS.

Brooklyne sudegė didelis 
garažas pereitą sąvaitę. Ug
nis sunaikino 95 automobi
lius ir gaisrą gesinant buvo 

'sužeista 26 ugnagesiai.

i
i

kuri tik rado ginklų, tam 
tuojaus liepė išsikasti sau 
duobę ir ten pat jį sušaudė.

Šitaip kruvini komunistiš
ki galvariezai išžudė 3,000 
žmonių užtai, kad tie žmo
nės nenorėjo jų valdžios.

Tuo pačiu laiku po visą 
Rusiją yra daromi masiniai 
socialdemokratų ir jaunimo 
organizacijų areštai. Gruzi
joj, kur darbininkai geriau; 
šia susipratę, tapo areštuoti 
visų jų organizacijų komite
tai. tų tarpe ir socialdemo
kratų partijos komitetas. 
Kijeve areštuota 212 darbi
ninkų ir daug jų esą jau pa
smerkta sušaudymui.

: KUNIGO PATI NUSI
ŽUDĖ.

Roc-kland. Me.— Pereitą 
■nedėldieni čia nusižudė pro- 
jtestonų kunigo Woodsomo 

■ pati. Sugrįžęs iš bažnyčios 
kunigas rado savo žmoną 

j virtuvėj užtroškusią gazu. 
Visi gazo kranai buvo atsu
kinėti. o langai ir duris 
rai uždarytos.

ge-

i

1
DIDELIS GAISRAS 

LOVVELLYJE.

i Lowell,
nedėldienio rytą čia buvo di
delis gaisras, išdegė pats 
miesto vidurys, l’gni gesi
nant žuvo ugnagesių kapi
tonas ir apie 12 žmonių 
vo sužeista. Nuostoliai 

miliono dolerių.

Mass. — Pereitą

bu- 
sie-

kia

ŽAIBAS UŽDEGĖ 
ALIEJŲ.

Centre Ridge, Pa—Laike 
perkūnijos čia pereitą są-i 

; vaite žaibas kirto į vieną 
'aliejaus tenka ir uždegė 

' 140,000 galionų aliejaus. 
Ugnagesiai turėjo dirbti la
bai sunkiai, kad neprileidur

LENKŲ ŠMEIŽTAI.
Sąryšy su Klaipėdos klau

simo galutinu išrišimu. Len
kai griebiasi paskutinių siel
vartingų žingsnių viltimi jį 

i sutrukdyti. Stengdamiesi 
diskredituoti Lietuvą Vaka
rų Europos viešoje opinijo
je, jie skleidžia žinias apie 
masinius lenkų ištrėmimus 
iš Nepriklausomos Lietuvos. 
Vilniaus lenkų laikraštis 
"Dziennik Wilenski" kovo 
23 d. patalpino žinią, buk 

j Lietuvos administracija ko
vo 21 d. išsiuntusi per de
markacijos liniją 24 lenkų 
šeimynas su mažais vaikais 
ir visu turtu Trakų rajone, 
kovo 22 d. išsiuntusi tokiu 
pat budu 84 šeimynas Dūkš
to rajone, ir pranašauja. 

1 kad kovo 23 d. busią išsiųsta 
tokiu budu net 100 lenkų šei- 
mvnų. Visos šios žinios apie 
išsiuntimus yra grynas len
kų prasimanymas. Jokio len
kų šeimynų išsiuntimo len-
ikų laikraščio nurodytuoju 
Ilaiku ir nurodytose vietose 
ir bendrai jokio bet ko ištrė
mimo iš Lietuvos vien dėl 

ugnies prie kitų tankų, kurių priklausymo lenkų tautai ne- 
Čia. yra 27. buvo.

JUODAS PARAKAS UŽ
MUŠĖ 875 ŽMONES.

Vidaus reikalu departa
mentas Washingtone skel
bia, kad taip vadinamas juo
das parakas, kuris yra mai
šytas su dinamitu, yra labai 
pavojinga medžiaga prie ak
menų ir anglių plaišvmo. 
Valdžia pataria kasyklose 
vartoti saugesnę medžiagą 
anglių "šaudymui.” bet mai- 
neriai to patarimo nepaiso ir 
vis vartoja juodąjį paraką. 
Todėl nuo 1908 metų iki šiol 
kasyklose buvo 71 nelaimin
gas atsitikimas, per kuriuos 
tas parakas užmušė iš viso 
875 žmones.

PRAKALBOSE SUŽEISTA
40 ŽMONIŲ.

Berline pereitą nedėldie
ni buvo toks atsitikimas. 
Vokiečių tautininkų parti
ja apskelbė savo prakalbas 
rinkimų agitacijai pavaryti. 
Bet komunistai susitarę at
ėjo pirma prakalbų ir už
stojo Įėjimą Į salę. Kada 
tautininkai pradėjo rinktis, 
komunistai nenorėjo jų Įleis
ti ir kilo muštynės. Buvo pa
šaukta policija, kuri Įvykino 
tvarką ir prasidėjo prakal
bos. Bet vėliaus riaušės pra
sidėjo iš naujo. Policija vėl 
Įsimaišė. Buvo 17 žmonių 
areštuota ir 40 sužeista, ku
riems reikėjo daktaro pa- 
gelbos. Kiek buvo lengviau 
sužeista nesužinota..



a APŽVALGA
Iš

turi 
A. J.

aiš-

išgavo iš to banko 11.000 li
tų ir pabėgo i užsienį.

Taigi, kun. Purickio kom
panija auga.

dideli 
blogu.

paga-

LIAUDIES LNIVERSITE- 

TAS KAUNE.

Kauno priemiestyje Šan
čiuose 25 kovo tapo atidary
tas Liaudies universitetas. 
Universitetą atidarant, 
pro f. Vaclovas Biržiška 
skaitė įžengiamąją paskai
tą, aiškindamas, jog—

"Liaudies Universitetas tu
rėsiąs kelis skyrius. Pradžioj, 
ši pirmąjį pusmeti busią tik po 
kelinta paskaitų ir bus kaipo 
priruošiamasis semestras, per 
kuri klausytojai galės apsipa- 
žinti su dėstomaisiais dalykais 
ir pasirinkti sau patinkamą 
skyrių.

"Universitetą galės lankyti 
visi, išskyrus vaikus. Mokslas 
busiąs nemokamai, kada kas 
norės, galės lankyti arba ne, 
tik bus stengiamasi savo klau
sytojus pritraukti i Universi
teto narius-”

l’tybės iždo nuo 300 iki 250 
litų į mėnesį.

Dekanai priskaitomi prie 
XI-tos kategorijos, tai yra 

'statomi viena kategorija 
'aukščiau už apskrities vi: - 
ninka. apskrities gydytoją 
ir apskrities žemės tvarky
toją, taigi ir algos daugiau 
gauna už tuos valdininkus.

Klebonams algos skiria
ma nuo 250 iki 300 litų mė
nesiui. o kamendoriams ro 
ISO litų mėnesiui.

Be to, žinoma, kunigai 
ims kaip ėmę pinigus už 
šiiubus, už ekzekvijas. už 
visokius „patarnavimu.- ' 
dūšioms „čyščiuje,’’ kaip ly
giai ir visokias „apiera- 
Dievui ant garbės.”

Tai ve, kas dedasi toj ne
laimingoj Lietuvoj, kuri: 
apniko juodoji gvardija:

Į 
Į

v; biininkai, iš kurių daugelis 
rs ir lietuvių kalbos kvoti- 
... išlaikė (diplomus gavo), 
i lietuviškai tiek moka, kiek 

. u; 1: 's Saliamonas mokėjo 
angliškai-.

: toks aukštas vaklinin- 
\;;s : .i.į svarbų dalyku nu- 
■: *. lesdamas parašo straipsni į 
1: tuvišką laikraštį ir parašo 

■ - sykai ar lenkiškai, o panelė, 
> sekretorė, tą jo raštą išver

čia lietuvių kalbon, perrašo 
. mašinėlės ir nusiunčia • 
misiją 'naujų žodžių kalimo,’ 

k .ri kala visokius technikinius 
išsireiškimus ir surašinėja Į 
t;.m tikrą knygą, nes kitaip ir 
ii pati

istų 
i žiu
Tai

v •...sedyje peržiurėjus ir nau- 
ai nukaltais technikiniais žo

džiais pagražinus, dalykas 
grąžinamas per visas raštines 
atgal anam aukštam valdinin
kui. kuriam vėl panelė sekre- 
t rč perskaito ir rusiškai arba 
lenkiškai paaiškina dėlto, kad 
l .l tas rašus visus apsuko, 
‘ai: valdininkas gal ir ištikru- 
u apie ką buvo rašęs galėjo 
žmiršti.
"Tuomet. jei valdininkas 

kad yra reikalas tą da- 
ką dėt i laikrašti, tai palie-

. i;i panelei perrašyti ant maši- 
nėiės keliuose egzemplioriuo
se. padeda savo visagalingą 
parašą >T dar prierašą, kad re- 
daktoriai tuojau ir be jokių 
pertaisymų Įdėtų į laikraštį.

"Redaktorius kol tą raštą 
gauna. vėl išeina 2-3 dienos, 
kol atspausdina, vėl 2-3 dienos. 
Ir ne kartą taip atsieina, kad 
nuo rašto parašymo išeina ar-, 
ii mėnesio laiko, kol Kauno 
ger! lamoji publika susilaukia 
t- s laimingos dienos, kad skai- 
tydam 
vertės 
žinute 
naujus

kuriuos valdžia 
i kalėjimą: so- 

pareiškė, kad 
seime, ko! jų

I

pi'
savaitę palaukus nesu- 
tų savo nukaltu nauju 
reikšmės...
komisijai toki raštą sa-

BLOGAS KVAPAS 

BURNOS.

Kodėl tūli žmonės 
blogą kvapą ? D-ras
Karalius „Naujienose” 
kiną šitą defektą taip:

"Blogas kvapas iš burnos, 
kaip ir viskas šiame sviete, tu
ri savo priežastis. Kurios reikia 
pirmiau pažinti, o paskui, jei 
galima, pašalinti. Kitaip jokių 
rezultatų negautume.

"Gal būt svarbiausia prie
žastis yra pakrikęs virškini
mas. Maistas tada pūna vidu
riuose. pasidaro daug Įvairiu 
gazų, kurie paskui ir sugadi
na kvapą. Kitos priežasty.-: 
supuvę dantys, nosies Įdegi
mai. gerklės ligos, bronchitas, 
kieti viduriai ir t.t-

"Dar viena priežastis: dide
lis susirūpinimas. Taip, 
rūpesčiai gali pagamnti 
kvapą.

"Kieti viduriai dažnai
mina blogą kvapą. O kietus vi
durius pagamina netikęs gy
venimas ir netikęs maistas. 
Sykiu su kietais viduriais eina 
pakrikęs virškinimas. Tada 
oda pajuoduoja, nešvari ir ne
graži. kartais geltona, kartais 
ir prakaitu nudažyta. Liežu
vis apdėtas, burna išdžiuvusi, 
lupos sukepusios. Kvapas blo
gas. šitokiuose atsitikimuose 
visuomet galima pašalinti 
blogas kvapas, bet ligonis pri
valo truputi ir patsai pasidar
buoti; privalo pildyti daktaro 
patarimus kai dėl maisto, pri
valo kiek galėdamas pasivaikš
čioti tyrame ore. Prieš pusry
čius patartina valgyti vaisių— 
slyvų, apelsinų, grušių etc. 
Kartais reikia viduriams liuo- gOHjų. 
suojančių vaistų.”

Nurodęs, kad visuomet________ _ ______  ______ .
reikia švariai užlaikyti bur- skiriami prie" XVlII-tos"ka-

Klausytojų užsirašę jau 
ir susirenka i 300. Paskaitų 
buvę jau iš fizikos ir biolo
gijos.

y

KUNIGAI SKIRIASI 
ALGAS.

Paėmę Lietuvos valdžią į 
savo letenas, kunigai dabar i 
pradėjo skirti sau riebias 
algas iš valstybės iždo. Ku
nigas Steponavičius įnešė 
Seiman projektą, kad algos 
"dvasiškiems tėveliaims” į 
butų mokamos sulyg kate-i 

taip kaip ir valdi- į 
ninkams.

Einant tuo projektu, Že-j 
maičiu ir Seinų vyskupai

ną ir dantis, D-ras Kara- tegorijos su alga 1,000 litų 
liūs pastebi tečiaus, kad— 'mėnesiui. Visi vyskupų tar- 

"Gerklės ir nosies ligas gy-inautojai, kanceliarijų ir ar
dyti pačiam niekuomet neapsi-; chyvu pišcikai , skaitomi 
moka, nes dažnai tuo budu už-/tiesiog ’ valstybės tarnauto- 
sendinama pavojinga liga; ge-Da’s ’ gauna algos iš vais- 

riausia i daktarą nueiti. Nere-'--------------------------------------------------
tai gerklę ėda tokia pavojinga. 
liga kaip sifilis. Sugedę tonsi«, 
lai pagamina blogą kvapą, o, 
tonsilus juk patsai neišsigydy
si. Prie daktaro reikia kreip
tis turint nesveiką nosį.

"Trumpai suglaudus, blogas 
kvapas galinta pašalinti, tiktai s 
reikia surasti priežastys ir jos 
pašalinti, o blogas kvapas pat
sai išnyks-”?

Blogiausia su tokiu kva
pu yra tas, kad pats žmo
gus jo nejaučia. Kitiems jis' 
labai atkarus, bet niekas ne
nori to pasakyti, kad neįžei-. 
dus žmogaus.

---------------------- i 
KUN. PURICKIO KOM

PANIJA AUGA.
Lietuvos laikraščiai pra-. 

neša, kad šiomis dienomis 

tenai pabėgo su svetimais 
pinigais du „dūšių ganyto
jai,” Prancuzevičius ir šei- 
lakis.

Kun. Prancuzevičius bu-' 
vo Baisiogalos kamendo- 
rius. Jisai varė platų bizni' 
pirkdamas iš ūkininkų grū

dus ir parduodamas jiems 
- trąšas. Kaipo „Dievo tar

nas,” jis turėjo žmonėse pa
sitikėjimo ir prisipirko 
daug grudų be pinigų. Iš-1 
pardavęs tuos grudus ir su
sirinkęs didelę sumą pinigų,! 
Šitas jegamastis da prisisko-j 
lino tūkstančius dolerių iš 
dvarponių bei sugrįžusių 

amerikiečių ir pabėgo.
Apgauti žmonės dabar 

verkia ir jieško savo „dva
siško tėvelio,” bet negali su
rasti. Manoma, kad jis bus 
jau išsprukęs užsienin.

Kitas „tėvelis,” kun. šei- 
lakis, apvogė Ūkininkų Są
jungos Banką. Pasidaręs 
petikrus dokumentus jisai

” v

KAIP KRIKŠČIONIŠKOJ 
LIETUVOJ GAMINAMOS 

ŽINIOS.
Kodėl Lietuvos laikraščių 

žmonės nemėgsta, o Ameri
kos laikraščius ant pirštų 
gaudo? Priežastis ve kame:

"Amerikoje laikraštis viską 
rašo, kas jam pakliuvo, ir sten
giasi. kad kopirmiau žinias pa
skleisti, o Lietuvoje kaip tik 
priešingai, ten visos žinios. <> 
ypač kas paliečia politiką ar 

turi
tikrą oficiali 

vadinamą ’El- 
žinios ‘Eltos’

r

augštesnius valdininkus, 
pereiti per tam 
žinių koštuvą, 
ta’... Užsienio
raštinėje sortuojamos ir ku 
rios pripažįstama skelbtino
mis, tas surašoma mašinėle ir 
išsiunčiama laikraščių redak
cijoms. bet ten dirba valdinin
kai—tai dėlto ir nesiskubina. 
Jie taip mano: žinios ne zui
kis, į girią nepabėgs, jei nepa
skelbs šiandien, tai paskelbs 
rytoj ar poryt, o vis tiek, nau
jesnių žinių neturint, jos bus 
naujausios. Ir nekartą būna, 
kad Lietuvos piliečiai Kauno 
gatvėje nusipirkę Berlyno ar 
Maskvos laikrašti skaito nau
jausias žinias iš Lietuvos, ku
rios Lietuvos laikraščiuose 
tilps dar už keliatos dienų... 
Su vidaus žiniomis yra da gud
riau. Jas gamina paprastai 
tam tikrų ministerijų aukšti ,

persenusią menkos 
i čielą straipsni ištęstą 

liežuvi nenusilaužia 
žodžius betardama...”

Ar žinot, kas taip rašo 
rpie Šventos Lietuvos spau- 
la?

Ogi "Darbininko” kores- 

•.'cndentas F. Virakas, -ku- 

1 i s ir pats yra krikščionis 

demokratas.

KOMUNISTAI SUMUŠTI 
SUOMIJOS RINKI

MUOSE.
„Naujienos” rašo:

"Priešpaskutinis Suomijos 
seimas buvo paleistas dėlto, 
kad socialdemokratai griežtai 
pareikalavo paliuosuoti komu
nistų atstovus, 
buvo sukišusi 
cialdemokratai 
jie nedalyvaus
reikalavimas nebus išpildytas. 
Bet kuomet valdžia dėl šitos 
priežasties paleido seimą ir 
paskelbė naujus rinkimus, tai 
komunistai. 'atsilieka vodami' 
socialdemokratams, visą savo 
agitaciją atkreipė—prieš juos! 
Buržuazinės partijos šaukė, 
kad socialdemokratai esą 'par
sidavę komunistams,’ o komu
nistai kaltino socialdemokra
tus, kad jie esą 'parsidavę bur
žuazijai.’ Nežiūrint tos dema
gogijos iš kairės ir iš dešinės, 
socialdemokratai visgi turėjo 
daugaus pasisekimo už visas 
partijas.’’

šituose rinkimuose į Suo
mijos Seimą komunistai 
prakišo 9 vietas, iš kurių 7 
teko socialdemokratams.

ŽYGELIS SKALBIA 
„KORPORANTUS.”

B. žygelis parašė Ameri
kos sandariečiams iigą laiš
ką, duodamas jiems vėjo, 
kad jie neseka Lietuvos 
spaudos ir nežino, ar tokius 
’ paukščius,7’ kaip ”Neo-Lit- 
kuanijos” studentai, remti, 

ar ne.
Žygelis sako, kad tie 

"ponaičiukai,” kurie dabar 
keliauja po Ameriką rinkda
mi savo korporacijai aukas 
ir statosi bepartyviais ir 
net „demokratais,” yra tie
siog „apsimetę vilkai avies 
kailyje.”

Lietuvos darbininkai ši
tokius „bepartyvius paukš
čius” gerai pažįsta, bet 
.Amerikos sanadriečiai, ku
rie neseka Lietuvos gyveni
mo, nemoka orientuotis ir 
duodasi tokiems „korporan- 
tams” klaidinti, sako Profe
sinės Mokytojų Sąjungos 
pirmininkas.

Štai kai kurios ištraukos 
iš jo laiško, kuris tilpo 17- 
tame "Sandaros” numery:

"Beskaitant N. 9 'Sandaros’ 
pastebėjau, kad Tamstos net 
diskusijas keliate dėl atvyku
sių iš Lietuvos dviejų studen
tų. Mano nusimanymu, tai per
daug jiems garbės, kad net 
apie juos 'Sandaroje' diskusi
jos veliamos ... Aš manau, kad 
jus jau serai gavote laukiamą 
musų laišką. Dabar leiskite ir 
man keliūta žodelių prabilti Į 
jus ne taip apie dvieius ponai
čiukus Marčiulioniuką ir Ba- 
naičiuką atvykusius Amerikon 
ir apsimetusius vilkais avies 
kailyje—bepartyviais- ir net 
'demokratais."...

"Dabar- paimsime dar viena 
tų studentų draugą p. Čėpla. 
Tas ponas irgi kaipo ’beparty- 
vis’ agitavo už krikšč. demo
kratų trilypi bloką, berods, 
darbo Federaciją, kuomet jis 
Kurtavėnų bažnyucieiry po 
pamaldų pradėjo šmeižti ir ne
sąmones kalbėti apie valstiečius 
liaudininkus, lai tūkstantinė 
minia (mat atlaidai buto) pra
dėjo nerimauti ir reikalauti su
stoti kalbėjus ir duoti žodi 
oponentui, tai studentas p. 
Čėpla (tas pats buvęs žvalgy
bininkas, už mušimą Mariam- 
polės 1 gegužės gimnazistų, 
atėjus jam vieną syki Seiman, 
buvo prašalintas) nesutiko ir 
išsitraukęs iš kišenės revolve
ri. kalbėjo toliaus ir reikalavo 
jo klausyti; priešingai visus 
'triukšmadarius' kitaip nesu- j 
valdysiąs. Grasindamas miniai 
revolveri rankoj laikant tiek 
išjudino minią, kad per pen
kias miliutas nabagėlis jau bu
vo nuginkluotas, ir pačių žmo
nių nuvestas milicijon. Minia 
tol nesiskirt®, kol nebuvo su
statytas ant jo protokolas- 
(Mitinguose draudžiama daly
vauti ginkluotiems žmonėms). 
Tas bepartvvis jau daugiau ne- 
bevažinėjo su prakalbomis.’’

i

džio. ...Liet n vos demokratija 
(liaudininkiškoji, katalikiškoji, 
socialistinė) juos yra pasmer
kusi, o treji rinkimai i Seimą 
parodė, kąd liaudyje 'Pažanga’ 
pasitikėjimo neturi.”

Tai ve, kokiai pat t i jai pri
klauso ”Neo-Lithuanijos” 
studentai—pačiai atžagarei- 
viškiausiai!

Keto da p. Natkevičius 
priduria, ka i šitie studentai 

nėra labai biecini, nes juos 
remia stambiausi Lietuvos 
buržujai—M.
Vailokaitis su savo bankais.

Biedniausia Lietuvos stu
dentija esanti liaudininkų ir 
socialistų. Taigi, jei kas no
ri moksleivius sušelpti, tai 
turėtų šelpti beturčius..

Yčas ir kun.

LATVIU SEIMO 
SĄSTATAS.

Sulyg partijų, Latvijos 
Seimo sąstatas dabar yra 
toks:
Socialdemokratų 
Valstiečių Sąjungos 
Valstybinių socialistų 
Demokratinio Vidurio 
Letgalių partizanų 
Letgalių Darbiečių 
Bepart. Taut. Vidurio 
Krikščionių Tautininkų 
Nauju Valstiečių 
Letgalių Valstiečių 
Vokiečiu 
Žydų 
Pravoslavų 
Katalikų 
Lenkų

Šitos skaitlinės paimtos iš 
"Baltic Bulletin’o.”

30
17
7
6
7

4
4
4
4
1
6
6
2
1
1

Mirštantis miestas.
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‘JEI KLAUSIATE MANĖS 
TAI GERIAUSIAS 
CIGARETAS IŠ BILE 
KADA PADARYTU!”

Perkrikštydama Petro
gradą į Leningradą, sovietų 
valdžia davė mirštančiam 
miestui mirusio žmogaus 
vai dą.

Nors vardas nieko nereiš
kia, bet Leningradas miršta. 
Miršta buvusi Rusijos carų 
sostinė, didžiausios pasauly 
valstybės galva.

Prieš karą Peterburge bu
vo su viršum 2,000,000 gy

ventojų. Jo gatvėse ėjo gy
vas judėjimas; jo turtingu 
magazinų langai žėrė elekt
ros šviesomis: jo teatrai bu
vo pilni publikos; jo parkuo
se grieže smagi muzika. Vi
sais kraštais virė gyvybė.

Visai kitaip išrodo tas

Tai taip Lietuvos darbo 
žmonės žiuri į tuos „bepar- 
tyvius” ponaičius, sako p. 
Žygelis. 6 jus, girdi, Ame

rikos vyrai, duodate save, 
klaidinti ant "bepartyvu- 
mo” pavadžio.

Taigi pasirodo, kad tik 
socialistų pozicija šitų stu
dentu klausimu buvo teisin
ga. Mes aiškiai ir nedvejo
dami pasakėme, kad mes 
negalime remti „Neo-Lithu- 
anijos” misijos, kuomet Lie
tuvos progresyvus žmonės miestas dabar. Išsikėlus iš 
užkleimavo tą korporaciją tenai visoms valstybėms įs- 
kaipo reakcininkų organi- taigoms ir išvažiavus jų tar- 
zaciją. nautojams, Petrogradas liko 

nebereikalingas Rusijai 
miestas. Nustumtas toli i 

: šiaurę, atskirtas naujais rū
beliais nuo Suomijos ir E»- 
tonijos, Petrogradas nėtėko 
maitinamų žemių ir pradėjo 
nykti. Iš 2,000,000 su viršum 
jo gyventojų dabar beliko 
vos tik apie 660,000. Jo fab- 

uždarvti, uoste 
.nesimato, parkai ąp- 

leisti. teatrai ir magazinai 
stovi užkalti, gatvės tuščios, 

i namai netaisomi ir pradeda 
'griūti. Yra gatvių, kur nė- 
ira jau nei vieno gyventojo.

prisisemia pilni vandens ir

L. NATKEVIČIUS APIE 
„NEO-LITHUANIĄ.”

4 Kap. L. Natkevičius irgi 
parašė sandariečiams laišką 
apie „Neo-I.ithuanijos” stu
dentus. Jis jų nekritikuoja, 
tik nušviečia, kokiai srovei

■ m u x • ’rikai stovi
Turbut nėra reikalo jums 1 • 

aiškint, jis sako, kad Lietu
vos visuomenė yra pasidali
nus i šias partijas:

1. Tautos Pažangą,
2. Krikščionius Demokra-’^1“

tU3 Valstiečiui I iauciinin J Nevos upei Patvinu^ skiepai
3. v aistiecius Liaudimn- prisisemia pilni vandens ir

taip stovi per apskritus me
tus. Langus, duris ir stogus 
žmonės išplėšė žiemos laiku 
kurui, žiburiai naktimis te
nai nešviečia ir žmogaus 
dvasios negirdėt. Nyku ir 
klaiku. ' .

Buvusi kitąsyk išdidi Ru
sijos sostinė šiandien mirš
ta. Todėl turbut sovietų val
džia ir pavadino šitą miestą 
mirusio žmogaus vardu. Le
ninas negyvas, ir Leningra
das baigia savo dienas.

L X X V XXCtO V
Jie priklauso.

kus.
4. Socialdemokratus.
Kiekviena tų partijų turi, 

atatinkamą sau’ ir mokslei
vių organizaciją—socialde
mokratai žiežirbininkus, val
stiečiai liaudininkai varpi
ninkus, krikščionis demok
ratai ateitininkus, o tautos 
pažanga tautininkus iš 
„Neo-Lithuanijos” korpora
cijos.

Taigi „Neo-Lithuani jos” 
„korporantai” priklauso 
"Pažangos” partijai.

Kas gi ji per viena, ta 
'„Pažangos” partija?

Natkevičius sako:

"Iš visų tų grupių 'Pažan
ga’ (Yčo, Smetonos ir Volde
maro) yra atžagareivtškiausia. 
Ir ji pasižymi atviru neigimu 
demokratizmo, reformų (že-j
mes etc) turi savyje ir fašis-: riebių aliejaus koncesijų 

tinio bei monarchistinio pobu- savo krašte.

NORI $10,000,000 
PASISKOLINTI.

Persijos valdžia prašo 

Amerikos aliejaus magnato 

Sinclairo paskolinti jai $10,- 

000,000, už ką ji siūlo jam



A. Lt 1'j I V i n o

Kas skaito ir rašė
Tas duonos nepraia

I AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Km nieko neveikia 
Te niekas neneiki*

VYATERBURY, CONN.
Komunistai ir jų N. E. VV

Ass’n unija.
Brooklvno ’’ 

merv ‘ 
žinutė 
„1920

streikierių sušelpimui. Ir 
jie to streiko dar būt neat
šaukę kažin koliai, jei Wat. 
Lietuvių Progr. Draugijų 
Sąryšis butų neužprotesta- 
vęs. Streikui pasibaigus pa
aiškėjo Įvairių vagysčių iš 
streikierių fondo. Suvedus 
skaitlines pasirodė $3,000 

trumpa. 
Įvairios komisijo. 
ty damos 
vertės ir be vertės bilas, su
mažino tą trukumą iki 
$1,000. Nuo suvogtųjų vis
gi dar liko apie $3,000. Ga- 
lų-gale žmonės pamatė tų 
neva streiko bei unijos lyde
rių komunistų minėtus dar
belius, ir atsuko prieš minė
ją uniją nugaras, palikda
mi tą tuziną lyderių prie tų 
$3,000 kasos. Vardan atgai
vinimo bei sustiprinimo mi-

panašiu prakalbų surengė, 
jau gal baigia ir tuos $3,000 
eikvoti neva unijos „augini
mui,” bet per tą laiką nei 
vienu nariu unija nepasi- 

............................ daugino, ir netik i uniją nie- 

išnyko is vai-! pra]<albas niekas jau neina.

■ Tai taip komunistai darbi
ninkus apšvietė ir suvienijo. 

Vietinis.

Laisvės” nu- 
2 tilpo iš V/aterburio 

sekančio turinio: 
metais darbininkai 

streiką pralaimėjo. Tuomet 
ir N. E. W. Ass. (unija) ta
po gerokai sugriauta. Mat, 
vietos darbdaviams unija 
buvo tikras peilis po šonu, 
todėl jie nesigailėjo nei triū
so, nei pinigų, kad tik ją su
griovus. Dalinai jiems pa
vyko savo tikslą atsiekti.” 
Toliaus komunistai pasigi
ria, kad dabar minėta uni
ja rengia prakalbas drau
gui J. Weiss, kad tą apgriau
tą uniją atorganizavus.

Kadangi apie minėtos 
unijos griovimą pasaka yra

Žinoma, • paskui 
•s, priskai- 

visokias mažos

. • • , - i v ■» V JllllIlUf UU1 OuOvlMI milllv 1111
1-elL?‘j'1-n^a/^l0(.e*. mnrndy- nėtos unijos jie jau daug

siu kaip ištikrujų buvo.
Pirmas dalykas. N. E. W. 

Ass’n uniją ne darbdaviai 
sugriovė, o komunistai.! 
Darbdaviai jei kiek apie tą; 
unija girdėjo, tai tik laikei 
streiko, o streikui pasibai-jj.as nesjraš0 bet neį j ju tas 
gus ir unija icr.yke ”2- 
dentuvės. Argi darbdaviams 
buvo sunku sužinoti, kad 
streikui pasibaigus iš unijos 
liko tik komitetas ir keli 
komiteto draugai? Butų 
nieko nelikę, bet, mat, iš su- 
aukautų streikieriams pini
gų liko apie 83,000 (apart 
suvogtų), tai kaip vienus pi
nigus be globėjo paliksi? 
Todėl kalba, kad buk darb
daviai „nesigailėjo triūso ir 
pinigų, kad ją sugriovus”— 
yra daugiau niekas, kaip tik 
pasigyrimas: ve. žiūrėkit, ir 
musų unija „darbdaviams 
peilis po šonu!”

Po teisybei tai tą uniją ne 
darbdaviai, o patįs komunis
tai savo pasielgimu 
vė. štai kaip buvo.

Minėtam streikui 
musų komunistėliai 
simpatizatoriai užėmė strei
kierių tarpe vadovaujamas 
vietas. Jie nepermatė. kad 
streikui buvo nepatogus 
laikas. Apšviestesni darbi
ninkai aiškiai tai matė, bet _ _ _
kuris butu išdrįsęs prieš nas. Bet man rodos, kad 
streiką išsitarti, tai streikie-! Tamošius nėra jau toks 
riai tokį butų nulinčiavę kvailas ir aš manau, kad jis 
kaipo parsidavėli kapitalis- ‘ilgai bolševikams nepatai- 
tams. Antra, komunistai ir kaus. _ , m

nenuvokė, kaip reikia strei
ką tvarkytk 
mėto jais.

sugrio-

iškilus, 
ir iu

MONTELLO, MASS.
Birutės draugystė atsimetė 

nuo komunistų sulipyto 
Sąryšio.

j Pruseikos ir visi komu- 
’nistiniai Bimbalai! Kodėl 
neatvažiuojat Į Montello su- 

Į drutinti savo smunkantį 
■frontą—Sąryši?

Štai balandžio 21 d. ir Bi
rutės moterų draugystė pa
darė tą patį, ką ir Lietuvių 
Piliečių Kiiubas—išstojo iš 
Sąryšio ir daugiau savo de
legatų į Sąryši nebesiųs.
■ Tai jau antras ”kikas” 
Į komunistams. Dabar seka 

šv. Roko draugystė, kuri. 
Įmatomai, duos trečia ”ki- 
! ką.”
! *Tik klausimas palieka su 
Vienybės vyrų ir moterų 
draugyste, kurios pirminin
kas yra bolševikų pataiku-

2 Tamošiau, nebūk pataiku-
kad išeiti'lai- nas, bet buk vyras! Kepasi; 

_____ a____ Bei, po teisybei. 1^ užpakaly, jeigu esi Į 
jiems netiek rūpėjo streikojPU'S-K1 pastatytas, 

laimėjimas, kiek sukėlimas 
riaušių, iš kurių, jų suprati
mu. butų išsiplėtus ” _____ ...
liucija,” nes tada komunis- bėga pas 
tėliai 
„revoliucijos” 
riaušes pasisekė 
kurias riaušių 
brangiai užmokėjo: 
kas 16 met 
vasti, 
apšaudyti.— 
„revoliucija” ___ —.
munistai dar Įvedė ”streik-! 
laužiu” Ilsta ir tų „streik-, 
laužiu” vardus viešai per! 
savo organą ”Lai§vę” skelb
davo. Čia tai tikrai savo; 
tikslo jie atsiekė—turėjo į 
progą visus savo idėjinius^ 
priešus, ypač socialistus, ap
šmeižti. Bei kuomet dauge-' 
IĮ nekaltų žmonių apšmeižė/ 
tada daugelis streikierių • 
tuomi pasipiktino, ir prade-, 
jo komunistams atsukti už-, 
pakali. Bet čia dar ne vis-: 
kas. Galų-gale žmonės iš-, 
streikavo apie dešimts są- 

vaičių ir pamatė, kad iš to 
streiko jau niekas ,neišeis, 
ypač kada sužinojo, kad ki
tuose miestuose darbininkai 
dar mažiau uždirba negu 
VVaterbury. Tada didžiuma 
sugrįžo į darbą. Bet komite
tas streiko neatšaukė, tik 
sugrįžusius dirbti vadino 
skebais. O mat streiką ne
siskubino atšaukti todėl, 
kad kaip tik i tą laiką pradė
jo gausiai aukos plaukti

• ■» užpakaly, jeigu esi i

I

PITTSBURGII, PA.
S.L.A. 3-čio apskričio susi
važiavimas. Repubiikonų ba
lius si: peštynėmis. Sanda
riečių apskričio susivažiavi
mas. Bolševikų vakarienė 
su antausiais.

Kovo 30 d. L.M.D. Name 
buvo S.L.A. 3-čio apskričio 
susivažiavimas, kuriame da
lyvavo 33 delegatai nuo 12 
kuopų. Dienos tvarkos ve
dėjais buvo išrinkti šie: pir
mininku A. Vainorius, sek
retorium S. Bakanas. Iš Ko
miteto raportu pasirodė, 
kad 3-čias apskritys perei
tais metais yra gana gero
kai veikęs. Suvažiavimas 
daugiausia svarstė nami
nius reikalus. Buvo užtvir- 

visuotinu narių balsa- 
išrinkta apskričio val- 

is sekančių narių: 
A. Vainorius/ vice- 
.T. Urbonas, protoko-

"inta 
/imu 
dyba 
pirm, 
pirm. __________, ,________
*ų raštininkas S. Bakanas, 
turtų raštininkas S. Kurnė
ta, iždininkas T. Gelčis ir 
kontrolės komisijos nariai 
J. Kazlauskas ir K. Urbo
nas. Suvažiavimas buvo ga
na tvarkus.

$ ♦ *

Balandžio 10 d. Pittsbur
gho republikonai 4-tos var
ios turėjo parengę balių L. 
M. D. Svetainėje. Žmonių 
buvo privažiavę labai daug, 
daugiausia amerikonų. Be- 
baliavojant taip Įsismagino, 
kad apie 1-ma vai. nakties 
oradėjo muštis. Ir, žinoma, 
oagal amerikonų madą, tai 
norint muštis reikia išeiti 
laukan. Ir išėję laukan ne
liek mušėsi, kiek rėkė ir 
tuo savo riksmu visus tos 
apielinkės žmones sukėlė iš 
miego. Buvo apsidraskiu
sių ir susikruvinusių. Nors 
policijos buvo užtektinai, 
ame baliuje dėl tvarkos 
ridabojimo, bet „neišdabo- 

io.” Kas nors iš kaimynų 
ouvo pranešęs Į policijos 
'tolį, tai net iš 3-jų stočių 
■>uvo atvažiavę vežimai, bet 
tų peštukų nenuvežė nei vie
no. Mat, politikieriai neno
rėjo padaryti sau negarbės. 
Beje tose muštynėse ir ke- 
ios moteris dalyvavo.

Jei toks atsitikimas butų 
buvęs pas lietuvius ar pas 
kitus ateivius, tai netik bH- 
u visus nuvežę, bet ir ame

rikonu laikraščiai butų tą 
visa atsitikimą aprašę viso
kiom spalvom. C), apie si at
sitikimą tai nei gu-gu.

I

t

vėjais išrinkta: pirm. A. Žu
kas, sekretorium A. Akelai
tė. Svarbesnieji nutarimai 
šie: kad Sandara atidarytų 
laivakorčių ir pinigų siunti
me biznį; nutarta atsikvies
ti kalbėtoją iš Lietuvos. Ži
noma, šiuos nutarimus tu
rės persvarstyti Sandaros 
Seimas.

♦ « «

Kovo 9 dieną vietos bolše- 
ikai turėjo parengę neva 

Svečių ir vies-
v
vakarienę.
nių buvo neperdaugiausia. 
Prie vakarienės turėjo ne
va programą ir tarp visų tų 
'škilmių tai turbut svarbiau
sia dalis buvo, kai pora 
kūmučių Sk-nė ir Kr-nė pra
dėjo dalytis netik „gražiais” 
žodžiais, bet ir antausiais 
Tas incidentas tarp minėtų 
kūmučių Įvyko buk tai už 

vyrus. Reporteris.

nustebino publiką savo stip
rumu, paguldydamas savo 
smarkų priešininką iš eilės 
du kartu.

$ ♦ $

Lietuvių l Kėsų Kiiubas 
turėjo draugiška vakarienę. 
Kadangi 
geli vyrai 
pavyko 
riais buvo 
Komandas, 
su muzika 
nios.

šia žmonių kišeniuose ma- 
tosi "Keleivis.” Situos žo- 
džius sakydamas p. Zujus 
vos neapsiverkė ir prašė au
kų. kad galėjus pasiųsti į 
Lietuvą katalikiškų laik- 

. . .. ralėių. Bet kad publikos 
gaspaderiai buvo šiose prakalbose kaip ir ne- 

, tai ir vakarienė buvo, tai ir a 
puikiai. Gasjiado-j 

(irg. Savinčius ir į 
Vakarienė buvo; 
nepaisant gavė-l

Teisybė.

LAWRENCE, MASS. 
Visko po biskį.

šiuo tarpu Lavrence’uj 
iarbai sumažėjo. Everett 

>1 iii dirba tik po tris dienas. 
Pacific Mill irgi silpnai ju
ta. Pilną laiką dirba tik vie
la popierinė. Patartina iš 
kitu vietų darbininkams ne- 
zažiuoti i čia darbo jieškoti, 
nes ir taip jau yra daugybė 
bedarbių.

Tūlas laikas atgal musų 
vadinami komunistai turėjo 
sutvėrė kooperaciją ir uždė
ję valgomų 'daiktų krautu
vę. Išpradžių kooperacija 
gyvavo neblogai, bet 1919 
metais kilus audėju strei
kui, visi pradėjo imti valgo
mus daiktus iš kooperacijos 
ant bargo. Prasiskolinę po 
50 ir daugiau doleriu didžiu
ma apleido kooperaciją. Tas 
kooperacijai labai pakenkė 
ir ji ilgiau nebegalėjo gy
vuoti. Kooperacijos krau
tuvė penėjo Į priyatiškas 
rankas.

Komunistai dar turi kem
pe (vasarnami), kurios irgi 
jau nebegali išlaikyti ir ža-

NORWOOI). MASS.

Vytis pasakė 
teisybę.

Balandžio 13 d. čia atsibu
vo prakalbos, kurias suren
gė S.L.A. 13i kp. Kalbėjo S. 
Michelsonas, „Keleivio” re
daktorius. Pirmoj daly sa- 

Ivo kalbos kalbėtojas -a pi be
lgo Lietuvos reikalus ir ge

rokai jiakedeno klerikalų 
■politiką. Antroj daly kalbos 
i kalbėtojas plačiai išaiškino 
ĮS.L.A. reikalus ir nurodė tą 
i naudą, kokią žmonės turi 
i prie šios organizacijos pri
gulėdami. Gerai pakedeno 
;ir „singelius,” kurie didžiu
moje nepriguli prie jokios 

jpašalpinės organizacijos. 
•Kalbėtojas patarė jiems ra- 
šytis prie S.L.A.., kad išgel
bėjus savo kūną nuo muilo 
dirbtuvės.

Po prakalbų buvo duoda
mi klausimai, i kuriuos kal
bėtojas teisingai atsakinėjo. 
Abelnai paėmus, prakalbos 
nusisekė, nors publikos, ir 
neperdaugiąpsia buvo.

❖

Prakalbos.

<

f

Ralandžio 9 d. čia buvo 
vyčiu prakalbos. Kalbėjo 
„Vyčio” redaktorius Matas 
Zujus. Plakatuose buvo 
garsinta sekančiai: "Kalbės 
Matas Zujus, „Vyčio” redak
torius, tarnavęs savanoriu 
Lietuvos armijoj, dalyvavęs 
visuomenės ir politikos ju
dėjime.’’ Perskaitęs apskel
bimą maniau, kad iš tokio 
kalbėtojo lupų išgirsiu ką- 

__________ ..____ ____ nors naujo. Na, ir neapsiri- 
da parduoti. Komunistams kau. Apie du dalyku tai tik- 
nesiseka todėl, kad jie per- rą teisybe pasakė, lis pri- 
laug „rūpinasi” svetimais pažino.' kad kryžius, o kar- 
eikalais. Patįs nieko nenu- tu ir tikėjimas 

veikdami, jie mvlLpurvinti kultūros ] 
ir niekinti socialistus._________ ra teisybė.

.* ; r» •
. . H- ••

Balandžio 13 d. čia buvo vos katalikai yra 
3.L.A. 41 kuopos prakalbos, tamsus, kad kryžių 
Kalbėjo d r g. J. Neviackas tiu tvarte 
•š So.j.Bostono^ Jis kalbėjo Bravo už teisybę 
tetik apie S.L.A? reikalus, dėl ponas ’

esą lenkų 
palaikai—tai tik- 

Antrą teisybę 
Zujus pasakė, jog Lietu- 

ant tiek 
i ir kiau- 

laiko pakabine. 
’ ’ę* Bet ko- 

„Vyčio” redakto-

iukų jis negavo.
Kadangi klerikalai taip 

bijo "Keleivio” ir kitų pa
žangiųjų Amerikos laikraš
čiu, tai patarčiau amerikie
čiams užprenumeruoti "Ke
leivį” visiems savo gimi
nėms ir pažįstamiems Lietu
voje. Lai jį skaito ten žmo
nės, lai šviečiasi ir lai laužo 
tamsybės ledus Lietuvoje.

žemaitis.

MONTELLO, MASS.

Komunistai remiasi nerašy
tais paragrafais.

Tie musų komunistai tai 
ištikro navatni sutvėrimai. 
Jie kartais prirašo tokių da
lykų. iš kurių nenoromis 
•prisieina juoktis, štai "Lais
vės” No. 81 koks ten slapy
vardis "Pavasaris” kores
pondencijoj iš Montello sa
ko, kad Lietuvių Piliečių 
Kliubo pirmininkas A. Jo
dei kis prasižengęs prieš 
Kliubo konstitucijos skyrių 
septynioliktą, paragrafą aš

tuntą.
Ištikrujų gi skyriuje sep- 

lynioliktam yra tik septyni 
paragrafai. Iš kur tad "Pa
vasaris" išpešė paragrafą 
ištunią? Gal toks paragra- 
as yra komunistų konsti- 
.ucijoj, bet ne Kiiubo.

Reiškia, musų komtmis-

vada vienas žmogelis pasi
nešė balso ir norėjo paduot 
Jausimą, tai tie munšaine- 
•iai komunistai pradėjo 
»llaut kaip ožiai, žmones 
uomi komunistų pasielgi
au 'pasipiktino ir sukilę 
nadėjo apleist saię. Vienas 
<mogus išeidamas pasakė: 
‘Jeigu jus paėmę valdžią i 
>avo rankas tokią tvarką 
/estui kaip čia, tai kas su 
jumis galėtų sugyventi...”

Sandariečių prakalbos.
Balandžio 13 d. čia buvo 

sandariečių prakalbos. Kal
bėjo .J. O. Sirvydas, „Vieny
bės” redaktorius. Nors san- 
lariečiai giriasi savo narių 
kaitlingumu, bet i šias pra

kalbas atėjo tik koks deset- 
;as sandariečių, o visi kiti 
nivo pašaliniai žmonės. Iš

viso publikos buvo apie 70 
/patų. Sirvydas savo kal
ioje perbėgo istoriją nuo 
senovės laikų iki dabar ir 
šgyrė liberalų partiją ir 
os laikraščius. Patarė vi
siems siųsti Į Lietuvą savo 
Iraugams tik liberalų laik
raščius, kaip tai: „Sanda- 
ą,„ „Vienybę,” „Dirvą,” 

"Amerikos Lietuvį” ir „Tė
vynę.” O apie „Keleivį” ir 
"Naujienas” p. Sirvydas ne
užsiminė, nors šiedu laik
raščiai yra geriausi darbo 
Įmonių reikalų gynėjai. .

kaipgi p. Sirvydas liepė 
visiems eiti mokslą, nes, 
anot jo, tik mokytam žmo
gui yra lengva gyvenimas 
padaryt. Tai yra tiesa, po- 
įas Sirvyde, to niekas nega-

ii. ric'n.ia. aiiuou nuiuu.u^- i i t ,
ai. norėdami Įkąsti Jodeiki, j* uzgine.vt, kad mokytam

per savo „Laisvę” prideda 
)rie Kliubo konstitucijos 
naujus paragrafus, pagal 
kuriuos kaltina Jodeiki.

Skęstantis ir už britvos 
g'-iebiasi.

Montelietis.

Musu Trockis iš kailio ne- 
armija:

; vieną advokatą, 
didžiausiame pas kitą teirautis, kaip čia 
upe. žinoma, butų galima atkeršyt tam, 

sukelti, už Jodeikiui už „šlovės nuplėši- 
meisteriai mą.” Kadangi ant vietos 

italu- bolševikai „medicinų” nega- 
_ . ų patrotijo gy- ji surast, tai, kaip girdėjau, 

c kiti tapo gerokai žada sudėt po 100 dolerių ir 
•ir planuotoji parsitraukt advokatą iš 

neįvyko. Ko-Maskvos. Pamatysim.^ __ —-----------------
Montelietis. 5 kuonu. Dienos tvarkos ve- Malotesta.

is "revo- riasi su visa savo

buvo

Balandžio 13 d. L.M.D. 
Name buvo laikomas San- 
iariečių Mich., O'nio ir va
karinės Pcnn. apskričio, su
važiavimas. Iš Micn. valsti
jos nebuvo niekas atvažia
vęs, o iš CIevelando buvo 
atvažiavęs tik vienas apsk
ričio pirmininkas A. Žukas. 
Pittsburgho sandariečiai da
lyvavo nuo visų kuopų. Vi-j . 
so dalyvavo 11 delegatų nuojmarausko su

letik apie S.L.A1' reikalus, dėl ponas
bet gražiai nušvietė ir dar- nūs nepasakė ir trečios tei- 
bininkų padėti ir jų vargus, sybės, 
Drg. Neviackas patiko pub
likai kaipo geras kalbėtojas, 
nes jis kalba gyvai, aiškiai 
ir suprantamai, protarpiais 
nivesdamas vieną-kitą juo
kingą pavyzdi bei palygini- kiečių lai 
rną. į čius s; . - -

iš bažnyčios nematysi, kad 
kas turėtų katalikiška laik
raštį, bet vien iaisvamaaiš- 

-”Ke:en 
ir kitu-

e $ ♦

Balandžio 14 d. buvo ris 
tynęs lietuvio drutuolio Ka 

italu Frank Ims 
Kamarauskas nas'

J “ , kad tamsybę tarpe 
Lietuvos katalikų daugiau
sia palaiko kunigai?

Toliaus p. Zujus apgailes
tavo. kad Lietuvos liaudis 
užvis labiausia myli amėri- 

laisvamanių laikraš- 
kaityti. Girdi, išėjęs

NEW BRITAIN. CONN, 
Komunistų prakalbomis 

žmonės pasipiktino.

Balandžio 6 d. čia buvo 
urengtos komunistų pra
kalbos. Plakatuose buvo pa
žymėta, kad kalbės garsus 
epraustaburnis L. Prusei- 

<a. Kadangi jau senai esu 
matęs ta komunistu lyderi, 
ai nuėjau pasižiūrėti. Žmo- 

ių susirinko išviso apie 60 
matų.

.Atidarius prakalbas, vie- 
oi Pruseikos išėjo kalbėt 
Petrikienė. Ta Pruseikos 
'kopija” nieko naujo nepa
likę, tik patarkavo Wash- 
ngtono politikierius už alie- 
aus suktybes, išniekinto re- 
mblikonų, demokratų ir so- 
•ialistų partijas ir išgyrė: 
orr.unistus. Tuomi ir užbai

gė nirmą dali savo kalbos.

Pertraukoje buvo renka- 
rukos. Surinkta apie 

šiose prakalbose bu- 
<7, oustuzinis „apsišvie- 

tovariščių, kurie vi- 
ką plojo Petrikienei, 
; moka savo politinius 

.riešus dergti. Jie daugiau
sia jai ir aukojo.

Antru atveju toji komu- 
dstiĮ taradaika tarškėjo 
•j ie Lietuvos valdžią ir iš- 
n: ek i no socialdemokratus,
irdi, visos tris Lietuvos 
artijos atidavė lenkams 

rasę Lietuvos ir užtai, gir- 
Lietuvos darbininkai tu-

idėt j 
taip !■

žmogui geriau yra pragy- 
.cnt, negu bemoksliui. Bet 
jeigu visi busim profeso
riais, redaktoriais ir kito
kiais profesionalais, tai kas 
inglis iškas, kas geležinke
lius nuties, kas gatves ištai
kys? Kaip paprastiems dar- 
bininkams galima butų jų 
būvis pagerinti, to p. Sirvy
das nepasakė.

Ant pabaigos p. Sirvydas 
verkdamas prašė aukų 
„Sandaros” bylos vedimui 
su kun. Garmum. Surinkta 
apie $17.00.

Dzūkelis.

LAWRENCE. MASS. 
„Pirmoji Gegužės” scenoj.

Lavrence’o pažangioji 
visuomenė t.v. I Jctuviu Dai- 
iės Draugijos choras reų- 

:giasi puikiai patikti Pirmą
ją Gegužės darbininkų šven
tę. žada parodyti, kaip Pir
moji Gegužės buvo švenčia
ma Lietuvoje 1915 ir 1917 
metais. Tam tikslui rengia
si ant 18 d. gegužės š.m. pa
statyt M. Petrausko opere
tę „Pirmoji Gegužės.” Svar
besnes roles šio veikalo yra 
paėmę geriausi artistai-dai- 
nininkai. kaip vietiniai, taip 
ir iš kitų miestų, tarp kurių 
randasi: V. Putvinskaitė, 
A. Bačiulis, P. Apšiega, J. 
C. Navadauskas, S. Kužma, 
Y. Savalionis, S. Petrukevi- 
čius ir daugelis kitų žymiu 
aktorių. Veikalą vadovaus 
pats komp. M. Petrauskas.

Operetė „Pirmoji Gegu
žės” yra labai graži iš mu
zikos atžvilgio ir labai Įdo
mi savo turiniu, nes visas 
veikalas nuo pradžios iki 
pabaigai pilnas gyvumo irj 

keliančio jausmo.Lietuvos valdžia * 

prie sovietu Ru- si veikalą yra matęs 

kam i
Pytų kibiras, Gruzija ir 
Ukraina. Bot čia ta komu
nistų davatkėlė užslepia tą 
faktą, kad Gruziją bolševi
kai prijungė prie Rusijos 
u pagalba durtuvo. Ukrai

nos dalį turi Lenkija, o kitą 
dalj valdo sovietai. Kaip 
viena, taip ir kita Ukrainos 
dalis nori pasiliuosuot nuo 
savo prispaudėjų.

Pasibaigus prakalboms

?rs

nvGiaėio karta, tas trokšta pamatyt 
1 * ‘ 'ir antrą kartą.

Į Tad ir mes, lawrenciečiai, 
turėsime progą šį taip puikų 
veikalą matyti ir juomi gė
rėtis ir podraug dar pirmu 
kartu užgirsime Naujosios 
Anglijos geriausią daininin
kę p. Putvinskaitė. kuri yra 
plačiai žinoma kaipo pirma
eilė dainininkė.

Linkėtina rengėjams ge
ro pasisekimo. Draugas.

buvo leista duoti klausimus. (Korespondeiv : jų tąsa ant 5 pusi.)



Kaip karo stovis slegia 
Lietuvos gyvenimą.

"Naujienų*’ bendradarbis 
Kunigas rašo:

Didžiausis Lietuvos vi- 
daus gyvenimo nusidėjimas 

—tai karo stovis. Karo sto
vis nuo pat pradžios Lietu

vos kūrimosi nėra buvęs nu
imtas visoje Lietuvoje. Da
bartiniu metu jis veikia be

ne devyniose apskrityse ir 
pačioje sostinėje Kaune. Ka
ro stovio padėtis panaikino 
civilių įstaigų ir piliečių tei
ses ir perduoda jas karo val
džios nuožiūrai. Aiškus da
lykas. kad tikrai demoxrati- 
niems Lietuvos gyventojų 
siuogsniams šitoji padėtis 
sudaro daug rūpesčio. Ka
dangi demokratijos tikri 
reikalu gynėjai yra vien tik 
Lietuvos socialdemokratai, 
tai jiems ir tenka šitoje ko
voje pekelti. sunkiausioji 
našta. Kova už Įgyvendini

mą Lietuvoje teisėtos pade-j 
ties eina visą laiką; jos lai-Į 
mėjimas priklausys nuo tos 
visuomenės, kuri parems ją.

Karo stovio pragaiš
tingumas.

Karo stovio padėtis, žino

ma. pirmon galion buvo tai
koma Lietuvos darbinin-I 

kams ir jų organizacijoms: 
jn-ofesinėms sąjungoms, 
spaudai ir kt. Visiems žino
mi faktai, kad esant karo 
stoviui Lietuvos gelžkelių 
darbininkai negali sukurti 
jokios profesinės organiza
cijos; Kauno karo komen
dantas be jokių motyvų ne
leidžia registruoti jų Įstatų. 
Negauta registracijos bend
rųjų miestų darbininkų pro
fesinės sąjungos Įstatams, 
žodžiu sakant, trukdoma 
kiek tik pajiegiama. Rokiš

kio žvalgybos darbai patys 
už save daugiau pasako, nei 
kas kitas.

Tuo metu, kada ėjo ir ei

na šitoksai negirdėtas spau
dimas prieš darbininkus, jų 
organizacijas, spaudą ir so
cialdemokratų partiją, tuo 

metu dešinysis Lietuvos bur
žuazijos sparnas ramiai ku
ria slaptas fašistines organi
zacijas ir ruošiasi prie fa
šistinės diktatūros Lietuvo
je. Pirmasai viešas tų orga- 

—iškabų de- 
;—praėjo nenu-
Lietuvos kademai

• *

todėl su laiku tasai fašistų 
frontas gali išsilyginti ir 
Lietuvos demokratija turės 
prieš save gan pavojingą 
priešininką.

Dabartiniu metu karo 
stoviu kliudomi Lietuvos 
darbininkai negali organi
zuotis, negali kuopti savo 
jiegu; bet fašistams ir jų 
užsimojimams jokios išimti
nos padėtys nekliudo. Lie
tuvos vidaus gyvenimas ty
čia marinamas, kad jo sute
mose galėtų išaugti tie juo
dašimtiški gaivalai, kurie, 
bolševikų metodą eidami, 
sukurs Lietuvoje pilietinį 
karą ir žlugdys tą. ką Lietu
vos žmonės yra sunkiai ir 
kruvinu darbu sukurę.

Kol dar nevėlu. Lietuvos 
esamaj’ą darbininkija ir organizuoti

nijos” studentų korporaci- 
I • ja.

Reiškia, kraštutiniai deši
nieji norėjo padaryti per
versmą ir sugrobti valdžią 
i savo rankas. Tie dešinieji 

—tai Lietuvos stambiosios 
miesto ir kaimo buržuazijos 
atstovai.

Mums yra žinoma, kad iš- 
tikrujų dešinieji prie ko tai 
ruošiasi. Norėta pasinaudo
ti opiu Klaipėdos klausimu 
ir nepalankiu pirmuoju p. 
Davis pasiulymu, kad sukė
lus žmones prieš c_____
valdžią. Tam tikri būriai valstiečiai turės pakelti sun-

I

pavasaris.
šiltasis vėjalis sutirpė žiemužę 

Patvino upeliai, atgijo gamlužė— 

Jau vasara aušta—jos dienos jaunystės, 

štai medžiai jau gyvi, lapeliai jau vystus*. 

Pradžiuvo takeliai ir pievos žaliuoja, 

Ankstybosios purvės tik žėri, marguoja! 

Subeldžius dunduliui lytutis nulijo, 

Sudrebinus žemę gyvūnai atgijo, 

sliekai net pabudo išgirdę griaustinį 

l odai sau pakrumiais tik šoka grustinį. 

Berneliai jau aria, mergelės dainuoja, 

O paukščiai tik čiulba ir kalbia’ artoją. 

I ai vasara aušta—jos dienos jaunystės 

Pavasaris, šilta: gamtužė tik vystos!...

J. S—lis.

Trockis vėl atsirado.t

Jis girdi baisių dalykų apie!šitokių savu laivų ji paleido 
Ameriką. jūrių dugnan.

Išbuvęs apie 6 mėnesius! 
nuošaliai nuo valstybės rei-

Tiesa, Europos karas da
vė Amerikos kapitalistams 
didelių pelnu; bet tie pelnai

turėjo‘suimti atsakomingus uždavinį susiorganizuoti, 
juos visai pašalinti susiprasti ir būti sargyboje 

io pasaulio, kitus suimti savo teisių. T"’ * .. ............ ..

nizacijų žygis 
gutavima; 
baustas.
šokosi viešai gint murzinto
ji; darbus.—Tam tikslui bu
vo Seime pateikta interpe
liacija liaudininkų ministe- 
riui Zaikauskui, kurs neva 
persekiojęs "tautinį lietuvių 
judėjimą.” Karo stovis de
šiniesiems visai nekenkė tęs
ti savo darbą, nors tie dar
bai buvo ir yra tokios rūšies 
kad dėl jų, einant karo padė
tim. reikėtų imtis kokių 
nors priemonių.

Smetona, Voldemaras ir 
Yčas norėjo nuversti da

bartinę valdžią.
Pastaruoju laiku paaiškė

jo. kad Lietuvoje gyvuoja 
tokių organizacijų, kurios 
statosi sau tikslu nuversti 
esamaja tvarką ginklo pa
galba. Suprantama, kad tos 
organizacijos priklauso ne 
kairiesiems, bet dešiniųjų 
srovėms. Lietuvos kademų 
laikraštis "Rytas" viename 
savo straipsnyje miglotai 
apibudino tą aktą, kurs tu
rėjo Įvykti. Jis rašo apie ko
kią ten organizaciją, kuri 
tveria savo slaptas kuopas 
iš trijų asmenų (trijulių); 
kad toji organizacija viską 
esanti paruošus sukilimui, 
tik jai trūkstą diktatoriaus. 
I diktatorius esą numatyti 
kol kas ponai P. ir B.B. Be
rašydamas "Ryte" 
straipsni, jo autorius 
kaltę suverčia "pažangos 
partijai, t.y. partijai, kuriai 
priklauso Smetona, Volde
maras, Yčas ir "Neo Litua-

zmones, 
iš š: 
ir sugriebti valdžia 
rankosna. "Ryto” i 
rašiniai šiuo atveju buvo vi
sai aiškus.

Fašistų organizacijos.
Dabar pažiūrėkime, kas 

per organizacijos, kurios po 
Karo Komendantų sparnu 
veikia ir plėtojasi. Viena jų 

tai "Vyties” organizacija, 
susidariusi iš "trijulių.” Ma
tomai. šitai organizacijai 
priklauso pažangininkai ir 
studentai-tautininkai. Jų 
tikslas, nuvertus dabartinę 
kademų tvarką, susidėti su 
sovietų Rusija prieš Lenki
ją (pasiskolinta iš komunis
tų ir priemonės). Sąjunga 
su Rusija, žinoma. Lietuvai 
nieko neduotų, nes patys so
vietai tyko kuogreičiausiai 
panaikinti pačią Lietuvą: 
bet tokiu upu, kaip Klaipė
dos klausimu minioms toks 
patriotų obalsis butų galė
jęs patikti.

Pažangos fašizmas turi 

tamprių ryšių su šaulių Są
jungos centru; Sąjungos or
ganas "Trimitas” net riešai 
kvietė prie tokio smurto 
darbų.

Kad "Vyties” organizaci
ja neštų pražūtį Lietuvos 
demokratijai._ 
jos Įstatų, 
tikslas
Lietuvos priešais, 
supranta tuos ”■ 
priešus,” mums labai gerai 
žinoma: tai bus ne viena ku
ri darbininkų idėjinė srovė, 
bet apskritai visas Lietuvos 
darbininkų judėjimas, 
ras "Vyties” tikslas,— 
n imas žydų. Ir tai supran
tama. nes žydų buržuazija— 
pirkliai. pramonininkai— 
konkuruoja su lietuviškais 
buožėmis.

Savo taktikoje jie pripa

žįsta atskirų asmenų žudy
mą. Kiekvienas, stodamas 
organizacijon, pasižada, ne
atsižvelgdamas į asmenini 
pavojų, būti ištikimas ir sau
goti organizacijos paslaptis. 
Neišpildęs šio reikalavimo, 
pasiduoda kiekvienam orga
nizacijos teismo sprendimui 

net ligi gyvybės atėmimo!
"Vytininkai” nerenka jo

kių valdybų,—kad jų pa
slaptys neišeitų aikštėn, žo
džiu sakant, "Vyties” orga
nizacija iš esmės yra priešin
ga demokratijai. Ji, mato
mai. jungia po savo sparnu 
visus tuos, kurie savo laiku 
siūlė ir piršo Lietuvai kara
lių Urachą, išmokintą lietu
viškai kalbėt "Tėve Musų."

Klerikaliniai fašistai.
Be "Vytininkų.” esama 

dar ir kitos rūšies slaptųjų 
fašistiniu organizacijų. Pa
starosios tai krikščionių de
mokratų darbas. Ypač fa

šizmą skleidžia Darbo Fede
racija; jos organas "Darbi
ninkas” nuolatai apie tai 
kalba. Bene šitai fašistų ru-

j

_. Tik organizuo- 
,i savo tos vidaus pajiegos nugalės 
migloti ta^ pinkles, kurios yra mez- 

* giamos dešiniosios buržuazi
jos sparne.

25-III-24 m.

tai aišku iš 
Pirmiausiai jos 

■kova su vidujiniais 
Kaip jie 

vidujinius

Ant- 
-naiki-

šitąfšiai priklauso "Antiscmistų 
visą

I

Patarimas merginoms.

..... ,. *• ciiuenu penių, uec ue peniai: kalų. Šiomis dienomis ^-\|abaljicm!; atsirūgsta dide
lis vėl pasirodė nesam ; mJcliesžiais. Mat, vai-

vęmme. Jis nemažai nurie- id dideH skoJ
bino mvo draugus, kur e tasp6kolas reikia atTakė; 
unane. kad jis serga, nes.£■ t|. Kas pa(la,.„ liabarS10O.- 

Maskvon a g grVno pelno i metus, tas 
i turi apie pusę to atiduoti 
• u..* —i. „i„i—,

atmokėti. O tokių dalykų 
; "šimto procentų patriotai" 

nemėgsta. Todėl jiems ir 
rupi, kad valdžios išlaidos 
butu kuomažiausios, nts tik 
tuomet nereikės didelių tak
sų mokėti; ir todėl jie neno
ri, kad šalis butų apsunkin
ta karo išlaidomis.

Įvenime. Jis nemažai nuste- 
bino savo draugus, kurie 
'manė, kad jis serga, nes jis 

atvažiavo I 
nes, pilnas energijos ir visai i 
neišrodo, kad mutasirm I—' MM S™ 

Kaip žmones kalbėjo, kad 
bolševikų žvalgyba laiko jį 
po areštu Kaukaze, tai tur
but taip ir buvo.

Savo prakalboje, pasaky
toje Tiflize. kurios turinys 
dabar likos paskelbtas Mask
voje, Trockis pažymi faktą, 
kad Francija ir Amerika 
iki šiol da nepripažįsta so
vietų valdžios. Francija, 
jis sako, laikosi pasalų poli
tikos linkui Rusijos, nuola
tos kurstydama prieš ją 
Lenkija, Rumunija ir Tur
kiją.

?

c

Kaip pasirinkti vyrą.
Coliier’s magazine skaito- I 

me: |

Amerikoje yra 8,000.000 1 
i merginų, kurių didžiausis j 

klausimas šiandien yra: < 
"Kas jis per vienas?" Kiek- į 
viena jų norėtų žinoti, už I 
kurio vyro butų geriau ište- j 

kėjus.
Šitas žaislas yra juo ido- i 

mesnis. kad nemažiau kaip > 
1,000,000 tų merginų vistiek 
nepataikys ant tikrojo sau ; 
vaikino ir jų susituokimas 
pasibaigs persiskyrimu. Bet : 
viena Bostonietė. kuri turi : 
daug patyrimo ir gerai pa- : 
žįsta merginų būdą. sako. •: 
jog tas milionas galėtų sa
vo klaidų lengvai išvengti. 
Ji duoda merginoms šitokių ■: 
patarimų:

Tėmyk, kaip vyras lai- ■: 
kosi savo darbo ir kaip jis : 
apsieina su savo draugais. ■;

Tėmyk jo žingsnius. : 
kuomet jį ištinka koks ne
pasisekimas.

Tėmyk, kaip jisai elgia
si būdamas sunkioje padė
tyje.

Persitikrink, kaip jis 
myli savo motiną.

Ir visuomet atsimink, 
kad drabužiai ir apsiėji
mas draugijoje yra pavir
šutiniai dalykai ir didelės 
reikšmės neturi.
Ir rekordai parodo, kad 

merginos, kurios pasidavė 
šitos moteriškės intakai, iš
tekėjusios neturėjo da nei 
vieno persiskyrimo.

I

I

Laiškas Redakcijai.
Gerb. Redakcija!
"Keleivio" skiltyse tilpo 

žinutė, perspausdinta iŠ 
"Lietuvos Žinių,” kurioje 
minima, kad Lietuvoje, gru
pė žmonių su stud. Nekve- 
davičium priešakyje tveria 
naują "darbo žmonių" poli
tinę partiją. Gale tos žinu
tės pridėta, kad visi jie iš 
Neo-Lituanijos korporaci
jos.

Atitaisydami šitą netei
singą žinią, skaitome savo 
pareiga pranešti visuome
nės žiniai, kad minimas 
stud. Nckvedavičius visiš
kai nėra buvęs ir dabar nė
ra korporacijos Neo-Litua
nijos narių tarjie, ir korpo
racijos nariai jokios politi
nės partijos netveria.

Korporacijos Neo-Litua- 
nija Delegacija:

I<. Marčiulionis,
V. Banaitis.

I

PAVOGĖ Už $120,000 
KAILIŲ-

Pereita sąvaitę New Yor
ke tapo išplėštos dvi bran
giųjų kailių krautuvės ir pa-

Sąjunga.”
Šituodu fašizmu dabar 

yra priešingu kits kitam, 
bet jų tikslai ir priemonės 
daugely vietų sutampa, ir vogta už $120,000 kailių.

1

Kazys Kumpauskas. 

V AL NEKLAUSK.. 
(Persiuntė L. Vitkauskas.)

Vai, neklausk, jauna mergy 

Ko veideliai man suvytę!— 

Vai, neklausk bernelio 

Į vargužį kelio. 

Kol daržely tau, mergyte. 

Gėlių lapai nenukritę, 

Meiliai kvepia, žydi, 

Takais saulės lydi...

Kai rudens ryte šalnelę, 

Atrasi tu pas gėlelę, 
Raškančią žiedelį, 

Barstančią takeli.— 

Raškant žiedą, kurs lydėjo. 

'1 akais saulės, takais vėjo,- 

\ ėjo jauny stelės, 

Kurs iš skausmo kėlės...
Tad suprasti tik galėsi, 

Ko aš liūdžiu—nebespėsi— 

Pasakys tau gėlė, 

Jauna mergužėlė...

Panevėžvs, 1922-Xil-49 d
■ ■ . '

Į BŪRĮ!
Ei, jaunieji, šen i buri. 

L’ždannuosim skambią dainą 

Ir. jaunas širdis subarę, 
Užliuliuosim naktį žvainą.

Nors aplinkui vėtros ūžia, 

Vėsulus baisiausius kelia. 

Bet dainuokim mes dainužę. 

Kad išreikštum savo galią.

Ei. jaunyste mus šaunioji 

Ir liepsnojanti krūtinė, 
Ir širdies daina laisvoji,— 

Auskit džiaugsmo sutartinę.

Plauk, dainute, iš krutinės, 

Pinkie deimanto vainiką— 

Musų mintys krikštolinės 
Džiaugsmą tavyje sutiko.

.L Laputaitė.

Ar Nori Kad Jūsų Šeimyna Butų 
Linksma Ateinanti Pavasari? 

Jeijm jūs esate viena iš ttj keliu šeimynų, karins dar 
neturi antomobiliaus, tai nėra nei mažiausios abcjona% 
kad jūs bandysite šį pavasari įsir/U. ... ~
Žcma kaina ir moderniški automobiliai 
rolet vra galima jsigvti ir šeimynai su ncdideliomis |- 
plaukomis. Milionai kitų šeimynų gali paliudyti jums, 
kad geriausia yra turėti Chevrolet. ’ Apie visokias S**- 
tos grožybes ir kitus gy venimo patogumus prisieina tik
tai pasiskaityti ir pasižiūrėti paveiksluose pakol jus ga
lite liuosai da<igauti prie jų. .
Rct pavyzdžiui jeigu jūs jau galutinai esate nutarę |- 
’igyti Chevroh-t šį pavasarį. Tai tas dar nereiškia, kad 
jūs tikrai įsigysite. Kiekvienas surištas su automonuni 
bizniu gali pasakyti jums, jogei tūkstančiai šeimynų iš- 
tikrųjų negalės įsigyti automobiliaus šį pavasary. Tas 
atsikartoja kiekvienų pavasarį, ^ra tiktai du budai, su 
kurių pagclba gali užsitikrinti _kad _ gausi Chevrolet aį 
pavasarį kada kvietkos pradės žydėti ir pavasario gam
ta traukti trauks jumis į laukus, tai yra tie: pirkite da
bar. arha užsisakykite dabar. _ .
Jeigu jūs negalite visų pinigų užsimokėti dabar tai mlo 
C’heirolet pardavėjas padarys su jumis tokių sutarti, k^ 
kia jums tinkamiausia. Jūs net nusistebėsite ant koku 
lengvų sąlygų galima gauti Chevrolet ir naudoti jį pa
kol moki. ..
iMtėmykite šita mūsų pranešimą ir mes sakome t# tik
tai dėlto, kad išvengus nesmagumų su pristatymu jums 
automobiliaus šį pavaerį ir^kad nereikėtų lankti,
tai užaisakykite Chevrolet "■*”*

Kainos f. o. b.
•■lUlji » . M<K> CcuiuitiLisl UIUMta
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DABAR. 
Flint, Michiffaa.
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Chevrolet Motor Company» Detroit, Michigao

Įvairios žinios
Europiečiu amžius.

Vienas francuzu statisti-

Ačiu militaristiniam Eu-; kas, remdamasis Įvairią'Eu
ropos karui, Francija įsitai-! ropos kraštų statistine mė
sė didžiausią pasaulyje ar- jdžiagą; daro apskaitliavimą 

miją ir mosuoja geležine ka-j žmonių amžiaus ilgumo. Ta- 
pitalistu kumščia Į visas pu- sai statistikas randa, kad il
sės, o Suvienytos* Valstijosfgiausia žmonės gyvena 
susigrobė didesnę dali viso Skandinavų pusiausaly — 
pasaulio aukso. ’ : Švedijoje ir Norvegijoje.

"Suvienytos Valstijos yra Ten žmogaus amžius, vidu- 
demokratingiausia šalis," imanT? siekia 50 metu, 
sako Trockis, "tečiaus ji ėjo! r)ani.i°jeIrlandijoje-48 
i imperialistinį karą ne ko- Anglijoje ir Belgijoje— 

kių nors idealų akstinama. m., :....................... *
Ji virto milžinišku Babelio Įandijoje 
bokštu ir dabar bando su- j1’ Franci joje -—43 m., Vo- 
gromuluot tuos turtus, ku- kietijoje ir Italijoje—39 m., 
riuos ji isigijo per kara. Da- Portugalijoje ir Rumunijoj 

..................... ” 1—36 m. Trumpiau žmonės 
gyvena Graikijoje, ten vidu
tinio amžiaus skaitlinė sie
kia tik 35. Dar mažesnė 

[skaitlinė tenka Austrijai— 
tik 34. o pati mažiausia Bul
garijai ir Turkijai—33.

Pasirodo, kad Balkanų 
pusiausalio gyventojai 
trumpiausiai gyvena. •

I

45 m..

į 1

bar ji laikosi nuo Europos 
reikalų nuošaliai, bet tuo pa
čiu laiku rūpestingai ruošia
si prie naujo karo. Ji gink
luojasi ir pirmon vieton sta
to oro laivyną ir troškinan
čius gazus; ji vysto šitas 
naikinimo priemones ne vien 
tik kovai prieš nusilpnėju- 
sią Japoniją, bet taip pat ir 
prieš Europą.”

"Visi mes žinom, kad den- 
tistai vartoja troškinantį I 

gazą dantų traukimui,” te-: 
. — m 9 • ««« . « *" !

Šveicarijoje ir Ho-
44 m.. Rusijoje

Nauja statomoji medžiaga, 
i Švedų inžinieris G. Bre- 
jmen. išrado naują statoma- 

sė toliaus Trockį “bet kuoJJ3 medžiagą, kurią pavadi- 

met Amerika rengiasi pa- 110 *>ona pinte, ši medžia- 
vartoti tą gązą, kad ištrau- j labai patogi stogams (len
kus Europai revoliucinius ir tinka tinkuoti sienas, 
dantis, tai mes turime budė-].^3^0’1 Medžiaga susideda 
ti. Dabar amerikonai daro i1S P0Pien° atmatų sujungti! 
su tais gazais bandymus ant asfaltu su moliu. . šios mo
savo kriminalistų: vietoj i dragos pagaminimas kuo- 

elektros, jie dabar žudo sa- Pigiausiai, atsieina ir nei 
vo piktadarius gazais. i 'iena rūšis kalbamam tiks- 

"Jsivaizdinkit sau, kad lui.?,ki.Ftos, medžiagos su šia 

turtinga ir soti Amerika! konkurencijos; be
siunčia ant išbadėjusios, re- tą gerą ypatybę, kad
voliucinės Europos ištisus Inei ufnies blJ0 lr nei sReidrl 
eskadronus orlaiviu, kurie temperatūros atmainų, 
gali pasėti tuos nuodingus Į Stokholmo apylinkėse Ulp- 
gazus ant musų gaivu. Ir tai | .sunce statoma didelė fabri- 
nėra išsvajota pasaka. -3- nau-Jai statomajame- 

"Tečiaus sovietų Rusija į d2‘agai «am,ntl- 

nesiims šitokių nežmoniškų 
priemonių savo tikslu atsie- 
« • • — — - *■

Seniausias laivas, 
kimui. Karas turi būt pra-..11^įlIj0“e’ .KuDti° 

šalintas visiškai, bet šitokio-\.--=d ?g31’ ^a"
mis priemonėmis to nepada-*enia“ .bu?™?s 
rysi; tas galima padarytiIe °Je. giliai zemeJe 
tiktai panaikinant kapitalis-1^1^:^ dlde.lj seno- 

tinę draugiją. Nežiūrint kad 
Anglija, Italija ir kiti mus! 
pripažino, mes vis dėlto tu
rim būt prisirengę prie vis-

Taip bolševikų karo mi- ^ntėlis'šios“i-ušies Snys 

A±riL n£'*sal‘0J<> aPle anų laiku, kuomet žmogūs 
Amenkų. Bet yelmas nėra ;ncpažinojo gcležiniu įn. 
toks baisus, kaip jį piešia., kjU-
Amerika irgi nėra tokia bai- ----------------
si, kaip bolševikų vadas apie Palaidotas atgijo, 
ją pasakoja. Tūli jo tvirtini-; Naujausiomis žiniomis, 
mai apie Ameriką yra gry-lenkų spaudos palaidotas 
nas prasimanymas. Da nie- atamanas Mucha vėl pasiro- 
kas Amerikoje nėra girdė-dė su savo buriu Vakarų 
jęs. kad čia butų daroma to- Gudijos daly ir sukėlė pani
kių prisirengimų naujam kos okupacijos valdžiai ir 
karui. Priešingai, Ameriko- vietiniams dvarininkams, 
je dabar yra stipri tendenci- Sugauti jam iš Gardino igu- 

i ja prie nusiginklavimo. Tuo los sąstato paskirtas tam 
tikslu viena konferencija į tikras būrys su kulkosvai- 
Washingtone buvo jau su- tižiais, kuriam tačiau ne
šaukta, ir dabar manoma; vyksta likviduoti populia- 
šaukti kitą. Juk ne kas ki- raus atamano, kurį remia 
tas. kaip Amerika padarė j valstiečiai. Sąryšy su tuo 
pasiūlymą sunaikinti dalį'dešiniosios Lenkų ' partijos 
karinių laivynų. Ir keliolika įneša Seiman paklausimą.

j vien iš ąžuolinių medžių. Že
mės sluogsnis, kuriame lai
vas rasta, rodo, kad laivas 
yra pastatytas daug tuks
iančiu metų atgal ir galvie-



savo

ekmingo surengimo Lietu- jo šventojo Lenino abi ozus.
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KORESPONDENCIJOS. ! PAIEŠKOJ™
— i Pajiniu.

, žūtis Esą. Uetuvus sočiai-į^s‘SS'(:alSu“SO. OMĄ HA. N EB. 
Protesto mitingas priešProtesto mitingas prieš demokratai yra valdžioje, o 

.lohnsono bilių. Bolševikai žiūrėkite kaip jie tenai iš- 
ir kunigas su zakristijonu , vK*n su kunigais persekioja 

bendrame fronte. darbininkus.
Vietos lietuviu draugijų' įtraukoje ragino užsi- 

bcmlras komitetas, po va- fasvtl V1,nl ir pardavinė- 

vos Nepriklausomvbės pa-’,:leha.s n,:sas nusipirko, o iš 
minėjimo 16 vasario, nuta- hetuV1^ ,nekas ™Wko. 
rė imtis kito visuomeniškoj Draugas -Juzeliūnas pasi- 
darbo—surengti k”’7'
mitinga prieš Johnsono bi-!1^171’3 visus neteisingus 
liu. Kalbėtojum nutarta pa-’^albėto.io užmetimus Vokie-, 
kviesti drg. P. Grigaiti,:1 Anglijos ir Lietuvos 
•’Naujienu” redaktorių. ‘ Socialdemokratams. Drg.

Vietos kunigėlis, Išgirdęs Jurkūnas aiškiai priparo-
- • de komunistukui Bukmui, 

kad komunistai moka tik 
griauti darbininkų organi
zacijas ir tuomi pasitarnau
ja kapitalistams. Faktais is- 
prosytas Buknelis nebeživ.o- 
io nei ka Juzeliunui atsaky
ti.

štai atėjo ir laukiamoji 5 
d. balandžio. Mitingo ren
gėjai gauna telegramą, kad 
Grigaitis negali pribūti. Ši
ta telegrama kaip perkūnas 
trenkė i rengėjus. Tuojaus 
pradėta teirautis, kas per 
priežastis, kad Grigaitis ne
gali pribūti. Vienas rengė
jų. draugas Poška, sumanė 
pasikalbėti su Grigaičiu per 
telefoną. Kuomet telefonas 
buvo sujungtas su ”Naujie- 
nų” redakcija, atsiliepė Jur
gelionis ir pasakė, kad Gri
gaitis sergąs. Bet nepaisant 
ligos jis sutiksiąs atvažiuoti 
G balandžio.

Ant rytojaus Grigaitis 
pas mumis pribuvo. Jis kal
bėjo apie lietuvių emigraci
ją ir Johnsono bilių. Jis nu
rodė. kaip skaudžiai tasai 
bilius atsilieptų ant lietuvių 
ateivystės Amerikon, jeigu 
jisai taptų įstatymų. Drau
gas Grigaitis pėi'skaitė lie
tuvių ir anglu karnoje-pro
testo rezoliuciją prieš tą ’bi- 

Publika rankų pakėli- 
rezoliuciją priėmė.

protesto Prašo balso ir nuosakiai at-
•--------------------- - --------------------- --------X-------------------------- --  — .

apie rengimą šitokio mitin
go. kuriame kalbės Grigai
tis, labai susirūpino. -Jam, 
mat. baugu pasidarė, kad ši
toj kolionijoj kalbės toks 
raudonas žmogus kaip Gri
gaitis. Todėl kunigėlis, pa
sitaręs su savo smarkiuoju 
zakristijonu, pradėjo ardy
mo darbą. Jie nutarė drau
gijas supiudyl ir bendrą ko
mitetą išardyt. Ii- supiudy- 
mui draugijų buvo naudoja
ma net provokacija.

štai šv. Antano draugys
tės susirinkime pakila kuni
go šalininkai ir pradeda me
luot, kad bendras komitetas 
nutaręs atiduoti Grigaičiui 
visus draugijų pinigus. Ka
dangi bendro komiteto dele
gatų tame susirinkime ne
buvo. tai nebuvo kam šitos 
melagystės atremti., Anta- 
niečiai. įtikėję šitiems me
lams, atšaukė iš bendro ko
miteto senuosius savo dele
gatus ir išrinko naujus. Ir 
atėję i bendro komiteto po
sėdi Antaninės delegatai 
protestavo prieš Grigaičio 
kvietimą ir raikalavo. kad 
pinigai butų išdalyti tarp 
draugijų lygiai. Čia tiems 
delegatams buvo paaiškin
tas tikras dalykų stovis ir 
jie prisipažino, kad Antani
nė tapo suvedžiota.

Tokiu pat budu kunigėlis 
su zakristijonu bandė su- 
pi-ovokuoti ir kitas draugi
jas. Taip moterų Ražan- 
ciaus draugystės mitinge ir
gi tapo paskelbti tie patįs 
melai ir ten kilo tarp mote
rų didžiausias ermyderis. 
Draugystės pirmininkė 
(biznierka) įkaitusi šaukė, j 
kad nereik mums čia raudo- Į 
no kalbėtojo.

Kunigo klapčiukams į pa 
gelbą pribuvo ir bolševikai. 
Vadinasi, juodasis Romos 
internacionalas sudarė ben
drą frontą su raudonuoju 
Maskvos internacionalu, 
kad tik išardžius bendrą lie-į 
tuviu darba. Vietinis Mask-‘ 
vos davatka, išgirdęs kad: Jūsų žinutė yra menkos ver
čia kalbės Grigaitis, pasi-; tės. Netilps.
skubino apie tai pranešti sa-| Berželiui. Lawrence, Mass. 
vo štabui i Chicaga. Ir štai į—Delei šventos ramybės ju- 
atlapsėjo iš Chicagos bolše^sų korespondencijos prieš 
vikų agentas P. Buknys iiGsandariečius netalpinsime, 
surengė prakalbas ant 4 ba-j Laisvamaniui. Hudson. 
landžio. Vienok publikos į;Mass.—I sandariečių šėlimą 
tas bolševikų prakalbas su- nekreipkite domės—pašu-
sirinko nedaug. A. Orentas mys ir išnyks. Kas-kas. o ši- 
perstatė Bukni kalbėti, tokia "partija” savo egzis- 
Buknvs pirmiausia pasisa- tarimui šioj šaly neturi ja
ke. kad jis nesąs profesio- kios papėdės.
nalis kalbėtojas, bet papras- Vietiniam. Gilbertville. 
tas darbininkas, iš amato Mass.—-Jeigu manote, kad 
kriaučius. dirbąs po 9 ir 10 Sadauskas yra sveiko proto, 
valandų į dieną (matomai tai susitarę pagelbėkite jam 
skobas, nes unijistai kriau- iš beprotnamio išeiti. Įtarti 
čiai dirba tik po « vai. į die- gi ką-nors suokalbyje, be 
ną). Toliaus jis kalbėjo tikrų prirodymų, negalima, 
kaip turtuoliai išnaudoja įtartos ypatos galėtų užtai 
darbininkus ir Kaip įvairios laikraštį apskųsti, 
bendrovės yra 
daug lietuvių, 
įsidrąsino i 
Grigaičio. Jurgelionio 
^Naujienų,” 1 ” '
visokius nebūtus dalykus. 
Pagalios bandė kritikuoti 
Vokietijos ir Anglijos socia
listus ir. nei iš šio. nei iš to. 
vėl užsipuolė ant Grigaičio 
ir /; * ; _ ’
pradėjo pranašauti, kas ga
li atsitikti su Lietuva. Gir
di. jeigu Lietuva neprisidės 
nrie Rusijos, tai jai bus n>’a

4

lių. 
mu 
Antru atveju drg. Grigaitis 
kalbėjo apie Lietuvą.

Publikai, kuri susirinko 
skaitlingai, draugo Grigai
čio prakalbos labai patiko. 
Reiškia bendros komunistų 
b- kunigo pastangos išardy
ti bendrą darbą nuėjo šu
niui ant uodegos.

Korespondentas.

Redakcijos Atsakymai.
Teisingam žmogui. Nash- 

ua. X. H.—Kadangi kun. 
Daniunas pats atsakė i 

'Viską Žinančio užmetimus, 
tai jusu atsakymo nedėsime.

Digeriui, So Eork, Pa.—

apgavusios
Toliaus jis 

ir užsipuolė ant 
' - * i ir
prikaišiodamas

Rymo Katalikui. VVcstern- 
port, Md.—Kad visokie juod
varniai landžioja po stabas 
ir kolektuoja pinigus iš žmo
nių. tai visai ne naujiena.

Naujienų." Ant galo jis kitą darbą.

REIKALINGAS GERAS 
KRIAL’CllS.

Darbas ant visados gerai mo
kančiam kotus siūti ir visokį 

Mokestis nuo $35 
alsi- 
(19)

iki $45 savaitėje. Malonės 
šaukti šiuo adresu:

W. MATUSEVICZ 
••na F Yhnn « Ph mcuth

KELEIVIS

KŪDIKIŲ •
EROVės skYRIUS
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Antai*, i.- 
iš Kepi 

šakių an- 
Chicagu, 

ind. l‘r.

DĖL APRŪPINIMO

si rities. Antanas gyvenu 
Ii)., o l tviniriinžaš f. lin’un, 
šau greita, jų pačių at Kaukti, ar kas 
apie juo.- žino, tegul pr.siuncia :r.;;" 
ju adresą, nęs aš rengiu-.' i .’ažiuut 
l ietuve n

ANTANAS ENDIIUKAITIS 
i*. •>. liox ‘.iii. Ktoton. Va r..

l’ajie'aa j savo lt’os ]>.-<■- šJl.i- 
pietie- ir draugės Buži.-t-ka:.r~, pa
eina i. Kauno redylm.-, \a>švviių pa- 
lapijos. Rungiu sodžiaus. Girticjaų 
kad gy-eni t'tvragoj. .‘-leidžiu 
šaukti ; iuu antrašu:

SOFIJA MANCEVU AITĖ
1 \Viilkie St.. l'rovideiHe, fl. 1

Bajie-kau \!KiOR<< DoKlUA t’l.
KP). i: a Vilui: u- ' va. irj.-. Dau
gu parapij<- . Seniau
Ma.--.. -j dabar girdėjau. Kad
V. urve ter, Ma-s. .'.Je!d/.u a*, 
arba I a-> žinot prancški;, nes 
svarbu ici «’-»•

JONAS MUNTAiflS
11 I'arkin St.. Ba'.timore, .dd.

Eurtunatas Višniau-ka-, pa
savo t.iuK-r.- METUKUOS 

is lietuves Aly - 
... l>usniė-nu parup.. Sarapi- 

uo įur nus 
1923. patikdama mui> d.i 

Eortunatą 8 metų ir Fra 
nuhą 18 nsčncsių. Su .-avim pa'i-ne 
mergaitę 1 metų, vardu Juzė. Mer
gaitės balti plaukai, mėlynos azy-. 
nelabai sveika, iš t ode kokių 3 metų; 
ji pati sveria apie J5u svarų, nedide
lė. šviesiai geltoni plaukai, mėlynes 
akįs. meilios iškalbus. linKsmaus bu
do. Prasišalino su JUOZU SK1RH.V

A: 
jieškau <:<v« n-.ote 
VIŠNIAUSKIENĖS 
taus apsk. 
niškiu kaimu, (‘rasi ša-i no 
17 kovo, 
vaikučiu.

if-'.ai jų Į.avcii..' ai. i J,.- paeina is 
ivar.i.'o l».. leisiu apskričio, l.'.KŽc- 
■a'xn. ."'a ’.'.ėnų kaimu, apie 5 pč-ii 

■ cuiy.i u’Jįįpėio,-sv»-.~ia Žili .-varų,, eti
lo.- t ci'tp ir plaukai ta..is r :

! •;.il;.-cioja -<xiv.i t uleidr- lyg L .J>- 
ota-=. I.- Lietuvos ji.- žinomas t-:a’,p.o 

Blintios saikus..jis turi suvaržytą io 
jų su tam tižia paikiaka. Jis tai la
vų Suv.
y patas 
orar?.- ti 
pirmas 
atlresa-;

i

MOTINŲ IR JŲ 
‘ SVEIKATOS

Užkietėjimas.
visų ma-iukų kūdikyste.- n-Zn

a tuų mažai y ra tiek dacdanciš 
taip sunkiai pataisomų kai 

v idun i užkietėjimas. Išrūdyti visąs 

p:itžastis ir paaiškint-’ tu negalia*.'! 
nu užimti) perdaug vietos. La; uz- 
'cm a pasakymu, kad veik visuose at- 
tč:.iU-c tiesiog;!!'* priežastis gali l’-t; 
Su'ie, kpriuo rr.ai-tas yra paruosta- 
ina . Tinkamas nu-tatymas maisto, 
ka-. jis sutiktų .-u kūdikio norais i- 
rri'.aia’ irnai.-. dažniausiai užkietėji
mą pnt-’alina. Gyduolių labai negrui.- 
iu yrą naudoti, jei dakt/ras to nepa- 

’ taria.
Kad at'taisi i šitokiu- dalykus, mes 

r< l.utnerduojame, kad iki penktam 
n.čn»-:ui vartoti uatmeal vandenį pri
rengiant maistą. To penktam mene- 
.--.n- prklėk oatmeai košelę urie pie- 
Ik.' ir vaisių sunkos, ypatingai apeis-- 
r.'i sunkos. Laike antrų metų kepk 
ei- rukeną arba perkošta .-unka 
gali būti dv-daria.

Scarb-'acsiu už vi-ką. vienok 
j-nksfi p.amokinti kūdiki prie i*egu- 
l::.:iskų judėjimų vidurių. Geriausias 
laikas tai tuoj po pusryčių, ir kūdi
kiai augant reikia Teleisti nei jokiam 
ž: irii'iiu- ar darbui trukdyti šitam •!«.- 
h kui. Jau:.'ausį kūdikį galima pn 
p atinti prie skylutės ir na-mlinar t 
t n tikromis vniandomis kas dieną, 
galima ta papnoti jam įkaiti, kas yra 
varpu sveikatai.

l.'u0s*jutojai nerrik:a dainai varto
ti. Jie nusilpnina vidurių muskulus ir 
išplečia pilvą. Ideališkas jrydymas 
-usideda iš pralavinimo vidurių regru- 
’artškai be pagelbės atlikti 
i uukc*ja.’.

“Maz-
gok”

Nebraižyk 
Savo Dantų
Jus nenaudotumėt 
šiurkštų, žvyruotą 
valytoją valant sa
vo piano klenšius. 
nes žinot ką jis pa
darytu jiems. .Jus 
taipgi žinot kaip 
pilnai ir greitai jie 

iš-nusivalo švelniu 
mazgojimu.

Kaulas ir dantjs 
yra giminingi—pa
daryti iš tos pačios 
pamatinės medegos.

Kas sykis braižant 
dantis nutrinat nuo 
ju dali paviršiu.

Colgate’s Kibbon 
Dental Crcani nu
valo dantis švariai 
be mažiausio uoga
vimo delikatnos jų 
palivos. Daktarai 
ir Dcntistai visur 
rekomenduoja 
Colgate’s.

I'UJSIDIODA E IRMOS H \RT- 
! ORI). CONN. AIMELlNkĖJE 

Gerai įsitėmykit tas tumias.
Aš turiu ant pardąviti o gerų fa> ■ 

nu.: pu viuus miestelius Hartfordo 
p.< liiikėj. arti mokyklų, storų tabaki
nių farinų. Už tabuka gauna po K* 
i. ti -c. uz svarų, ant me.ų padaro p-> 
s.,o<si ir S7ui>> už tabakų. Kanių far- 
nr.ase daro gyvenimų >4 pieno, gauna 
pu >i2”.t. .%<h) ir po š.’i’Hi doleriu į me
nes) už Įiiei.ų.

v-'iiduc ir elektra 
kaikurii/i 

nuiųdynė:
išvirai. I'a-mcriai daro pinigus ir 

i.<zu gyvenimą. Kainos nuo SH’41 
'25."‘š’. Juiokpti reikia nuo S1W) 

iki si'i.UOU. Kas norite pirkti farma.-, 
tai nieko nelaukdami atvažiuokit pas 
:. ..tie, o uš dėl kiekvieno rupiiuiuv 
kaip galinu geriau nupirkti laimų.

I'armos rardt.si Hartfordo anieliii- 
kėj prie šit- miestelių: Hartfurd, 
'A ind.'or. Poųuonoek, Manchester, 
Buitim. Re'kville, Hloouirield. Gla-- 
timbiiry. Wapping, Suffield. ’i’arifi- 
ville, Broad Brook. Ken.-ingUm, Bei- 

l.ittidield. Andover, Nonviei . 
Fa<t Hampton, New Britam, Cul 
ci'ester. Sinisbury, Nevi I oiidon. As 
turiu pardavimui farinų prie visų tų 
miestelių p miestų. Kas norite 
ginu 
ku

Gera žemė, geri iiudi'i- 
stubo.se ir l>ar- 

stubese vra ir sty 
šiltas vanduo ir vi-t

informacijų. tai kreipkite-

K BVKSiHNSKLS 
ti'ti Main St. ifonni 2111 

HARTEVRD, CONN. 
3-0253

duu- 
lai*- 
(21 >

KARMOS—U KeS
Itd) akru žemes, didelis sudus, -tū

ba Ei 1 ambarių. kute 140 x S‘» tiedu, 
-i’-i kubilas, garadžius, vištiuinka-, 
• a aliai, 10 karvių. 3 veršiai. 20 to- 

aiašina, 
i. drupokni ir 
reikalingi dc!

Bostono. S; vi 
a'bi pamainys

garadžius, 
:i. 3 ve 

nų šieno, mėšlų kratoma 
trukus, plūgai, ekėėios, 
kiti irankilti. kokie Į ra 
uk.-s. Tik ’8 mylit: iš I 
r.ir.kas tiarJuos pigiai 
i namu- Buslone.

6<> akrų žemės ant 
puikiais namais-, krautuvė 

elektrų šviesa ir

£ 
I 
i h *

f) Telefonas 51I2’W. I

Oi. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS

\alaud<*M: nuo 
nuu 
nuu

DENTISTAS
10—1*2 dieną; 
2 —5 po pietų;
8 —8 vakare;

Nedeiiouiu nuo 10—12 dienų.

7U5 N. Mani »t. kam p. Broad at. 
MONTELLO. MASS.

i$ $ /
TELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 pu pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.

107 Summer St, 
LAVVRENCE, MASS. i

Kaina 35c. 
aptiakoea

Tel. South Boston 3520 
Reaidence Aspinwall 087d

S. M. PuiSirte-Shallna 
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broad* ay, So. Boaton, Mase.

Room 2.

Buliva-ilo :,u 
ir 12 kam

barių su vana. nk-ktro šviesa ir šilu 
ma. uid -lė kute, šilo kubilas, 2 kar
ves, 1 arklys, vištininkas ir 50 vištų, 
v.i-oiino tankas. Savininkas išvažiuo
ja ir ūki- turi l-ut g re*’ ii parduota, 
kaina $8.000 ir labai ’engvos isl 
co-. Vieta arti stoties ii ::eto!: 
Bostono.

5 akrai žemės, nauja stuba 5 kai 
Iv-'-ių. kūtė, vraradžius. 1 katvė. i 
šis, vištų, ančių, sodas. Kaina $1. 
■i- lengvos išlygos, '. ienas feras 
Bostono.

Turim ir daug kitu ūkių ant grei 
ta pardavimu. Galima nupirkti dau- 
pigiau, negu jos iš’ikrujti vra vertos 

J. BAI l'šAITJS N
361 Vi’est Broad* av. arba 

M. Third St.. So. Boston. Ma»s. 
Te nh'ine: So. Boston 0418-11.

arba So. Bu.-ton UGt‘5

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie net prašo daugiaus!

Rot k lomet jie yra labai jauni ir <iar ne* 
cali kalbėti, tuomet j*i akys kolba už 
j>h«>’-uk ju<tc‘»*-..ii k.iip jie užsideda
<i-šauksmu. ki?*nw£ motina paima honk^ 

BO 
Ireg. S. V. Fat. Biure.

J’r.-S bv\’f iii p.inuryti Siti fka- 
nt.i Abhnu p-.0 uotoj’j. kokis tik 
kuomet ro s ■>»;•.•<•» j .i.kirj. i.k. Ir jis yra 

si--. \ jv:ka ;,4M?kmii>ąiau-'
šiai! Molinos ;i.:< icžiuote^to amiigyri'O 
j;ti:<ti t»»a. • mn 'ir užsi-

• ?;ni‘d:nfnu. : ju* i <*iuu.t:j;’*.i(- MaMbUio.
-'i-:s:\..»ro ip rainiu, it.vr- ■ 

pikti! ' i r;: t:\-i /'’.lni a: tiriu 
užkietvGjoo. Mšiąnakt ranįiai. su 
austančiu ry:u k -tiikis vč’a bus linksmo 
kai v’muobi'C. Kax3*no atliks savo darb^ 
ir atliks g"rai!

* F. AD. R1CHTER & CO. 
104-114 So. 4»h St. Brooklyn, N. Y.

Geri Dantis 
Gera Svekata

y K 
it;

pirmieji metai ; 
venimui j 
>una per 

laistąs, kad 
tiprius kaulus ir vikrias <• 

sveikas, maištingas 
it; ler.gvai suviršKomas. 

yti savo kuuikiū. pir 
s turėtų Luti Borden's 
Ik1! <k:ugiau kaip 6.1 

ar.t ju atsidėjo. Gy.ly- 
' ei.ume.nduu.ia (kigie 

’; ’.-aiięu-. šviežia-.--, 
yada’-omi.- ir i>'rg-.ai suvir.-

’l'avu kūdikio
ji bia-j. t. -Tu pradžia ; 

klauso rup maisto, kurį 
:gs dvylika mėnesių, 
augintų 
/irs. turi būti 
Hm pačiu syk 
■Jei negali žind; 
niu/i jn'’> mir.ti 
l.a.-.l ?“i.~:;as.
t'Kių mo'ina- 
t »Jai stipriai 
t.inųd dešrų, kad ii 
Irtįgva 
ki-’la ’.

PMISIOI ODA FARMA PIGI AI
J«.»«» akeliu, geras sodas. 15 dirba- 

tu. ', geros ganyklos ir didelio miško. 
1 i budinkų. visi geri; Stirnoj ir bar- 
nc-j vanduo, elektrikos šviesa. Parsi
duoda pigiai ant lengvų išlygų. Prie
žastis—senatve k- nesveikata. Pla
tesnes žinias suteiksiu per laiškų.

G. KAISER, savininkas ilsi 
I’. 4). Box 85. Canlerbury. Conn.

t
BROLIAI liŽtlviai:

VARDU0DV KARMAS. P.-agvvc- 
iu.u čionai 11 metu ir supiantu kokia 
f: rina geriausiti. Karmų tyriu viso
kių ant lengvu išmokėjimų *u budiii- 
ktiis tr rodais, prie vandenų, kur gali- 

, ma žvejot. Nei vienas doleris ne
dings, kurį įmokėsit uz farma..

Klauskite: (29'.
AMANAS MAČIŪNAS 
R. 1. Bok 51. lror.s. .Mieli.

Kickvie:-. re; matanti motina. <at ; 
u .-ra užtaikyti save g<'ioj aveikuioj. 
jvah, . aiyt 'savu tlr.irtis pu kickvi-.- 

.e’* Ribbon Dcnt-k! 
Urvam. Geri dantys, gerai suguomu- 
liuuja maistą, kuns suteikia sveiki-tą 
-Ttotiuat Ir jos kūdikiui. Coijrate'y nu- 

:-'o dantis .saugiai ir gerai.

PARDAVIMAItokias 
man 
’.L

\ a!-t. laivyne. Kas 
patčruyi.ų. mafonckitp 
arba vieliniai policijai. Ks

P rji l i i

D
no vaijno Coi

Į
i

hus dovaną.

K r. \ lš.\l\USKAS 
2t; .‘lighiand Avė..

Nev.tun Lpper Kalis, Mas

A.-. Jonas Kučinsk; 
vo švogerių Antano 
Staniulių, Ėerroravo valse, 
kaimo. < iirdėja'.:. kad Antanas 
’.avo Ame-ikm- kariuonrnėj. 
ižiu at.-i^aukti š=uo adresu: 

TONAS KUČINSKAS
>- PETRONĖ STANitlLKĖ 

2008 '-IcLcan avė.. Detrvit. M<U

uuj’iešKau sa 
r Kazimieru 

Juodžiu 
tar- 

-Vel-

Dajies.‘.a*i pu-broliu A n-Iriu u.- ė.»i - 
iui;v, Bagdonių kaimo, Suvalsų • -u. 

K:;s apis ji "iiote. malonė >it nr.c. ė- 
už lai busit: laba' dėkingas. <J9 > 

JONAS YUR< I ROMS
B. o. TJok 223. Silver Crcek. Du.

U.

•Skalryl; šituos straipsnius atydzia: 
i a- sąvaitė ir pasidėk juos ateičiai.

VATERRl RY. CONN. 
Kambarys išsirandavoja.
\ iena m arba dviem vyram, 

laisviem ir negrirtuokliam, iute- 
ligentukiem. Kreipkitės pu nuir. 

L’3 Congress Avė., pirmo lubos.
(19)

PARSiD’.ODA <E\i:mKl 
KRMITVĖ NORWOOI)E

Biznis gciai išdirbta.-, randasi 
roj vietoj ir daug metų laikomas. 
l’asinaudoKit gera proga. Kas i.j- 
pirmas. ta laimė-. Sivinir.kai: (19);

A. SMOI.bKiS a- mAčjI.S

1105 AVasbingtoii. st. Xorwood. Mas*5.

*<e
I

Itališki Armonikai
.Mes išdirbame ir importuojame Kl

iokiu ryšių rankomis dirbtus
ITALIŠKUS ARMONIKŲ S.

Rajie.-kat; ’ėvo, Juozo Gci.tp>s, pi- 
iš Pasvą'io. ld metų jau \m-ri 

e*. Kas ž.ino arba jis pat teęui at
liepia. t;?-

ONA GEIGA1TE
S U'indsur St.. Cambridge. ,-la. :.

Aš. Vincas Durnbb.u;ka-. pajieš 
sau savu Orelio Antano Dumb aus o. 
paeina iš Suvalkų rėdybo-. Z .pą.-.it; 
.Kirapiio--. J-ekcėią kaii.i--, ’!H,’u 1.2- 
k::. jis gyveno ėhd'.- nu. l‘;t.. diliu 
anglių kasykloj. Aš. Vincą-, musų 
levas Myko-as atvažiavom į Mic'iittar. 
Daba, musų tėvas ir motina jau i-u- 
r.irč. tai aš norėčiau su tavim su i 
zir.vii. Jei gyvas esi. broli, ai 'išauk. 
Jeigu kas apie j: žinote, rnchiziu r..at 
orauesti. I - J)

W II.J.fA.M DUMBLĄ USKAS
Buk 121. bl. Ci:ar!es, .'.licii.

APSIVEDIMAI

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIŲ TAISYTOJAS.

Tai-au visokius laikrodžius Sieni
niu- ir Kišenini-.i.- prieinamiau.-il 
kaina. R-' kale k’-mpkitės š.tc adresų:

UBAS MNflRAITlS <25 
66 G ST.. So. BOStON. MASS

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS. 
Parašė M. H. Sangerienė.

Knyga nanuoštą ta»i tikrai- r-" 
veikslais. Išleido E. J. Strooienė, pri
dedama naudingų patarimų ir mote
rim*.

Karios da šito’ knygos neturit, 
tuojaus užsisakykit. Ji kainuoja $l.iK) 
Pinigus galima atsiųsti per moncy 
orderį, arba įdėjus popierini doleri i 
laišką- Adresuoki! taip*

51RS. V. RAPAVICH (--) 
50S N. Eiiwood are- Baltimore. Md.

1 
I

I'aji' at; apsivediniui mergi- >s 
ubą našlės Ir' skirtumo tikcj' H- 
tarp :;0 ir ■!" metų amžiaus, gali t u- 
i ir ikreiskyrusi. kad ir su vie.it 
alku. Lile tik butų teisinga ;r -in 3 

iigentiška. Ai esu našlys be v:;'xų. P’ 
metu. Meldžiu -u pirmu laišku p i 
siųsti pa-, ciks'i’. kuri enl pareikala
vimu sugrąžinsiu. Katro- e-at< pa
skendę "mėnuliu ašarose”, 
šinėl.;'.

N*. R.. Bok 772. Haverhill.

tos nerv 
(!$♦ 

Mass.

i'aj'e. t sr.i spsivcdimu: mert 
arba naš’čs be vaiku, ’ie —■. • -t • ■' 
30 metu. Aš e.-u 28 melų, tu'-iii 
'o anie šešis tūkstančius. M< 
■pergina* atsišaukti.

A. NAVICKU
Routg 2. Brandyvvine Sumnii'.t.

/t; o* 
kair 
tar
ti i’ 
(O)

Pa.

I

Geidžiu surast’ sau gyvenimo drau 
gy, arba moterį, su kuria butų gali 
•na li'ios-ų. ia'minga ir meneniška gy 
• inima turėt. Esu 26 metų: mechani
ka < Paveikslo nere:k::;Ht\iu. 
X’.' laišku.- ie" -inazinsit -e.. .' 

n. ,'oTi ’kite pirčiai 
-avė išsir'-i’-št': v>-o-

• e>i-; 'T_*- .
I . >. Al 1) K t s

M.nlr ■ . . .4 •• • < - •

turet. Esu 26 
Paveikrlo ne reik;

Inisku* nes’:'ir»az 
’rinnuo \ 
’r.i ppie 
•u.ili’:

i. kc;ia’ 
At.-išau- 
ir <’ ą-

>- žinio 
(19l

l

NEPAPRASTAS PASIŪ
LYMAS LYTIŠKAI NU- 

SILPNeJUSIEMS 
VYRAMS.

Pri**ię«J, mums tik 50c
T.- ‘.iškai mistiunėję vyrai, kaipo 

i"t:. i ~yja ,-.i.t •‘isados. Išsigy. 
i- -it vartodami NOVO, Todėl, ir ua- 
iri-i pavadinti -trbčtiiri. kuris jau 
tik-tan itg*. Ivtiškai im.-iipu- 

.ris. J<-i vargii-.-i nerviškas nu- 
-iiprčj’mas. jei nustoję vyriškumo, 
’ci turit“ r.ialcr'kohją. šaltas i-ankas 
r koja-, galvą skauda, skaudėjimą 
ubą vidu’ij u . .ietėjinią, iš pH<-ži-.s- 
ics paeina baisus sapnai ir al»elrai 
:.s tik apsireiškia žmonėse. Kaip pa- 

,?-ixu<!o:o kiti, tai pasveiksit ir jus 
auuo.iant No'.’t). Ta būdą vartojant, 
i nmnm-.r,- laike i rnsite tvirtu. sv< iku. 

’aimmgu. jei t,., laiku vartosit. Pa- 
vv -Ižiu'. kad D'-rtikrinu.- jus tuomi. 
pasiųsim'-: NOVO ir tikrai persitikrin- 
-’t. pasiųsime VELTUI tiek, kad pil
nai už'-k.v ant 15 dienų, jei tik prisių- 
-ite pavardę, antrašą ir 50 c. pašto 
«nkleliais arb;; pinigais apmokėji

mu: persiuntimo tčš-j. Meldžiu at
kreipti ::'.yda. k:.d ta’ no vra pi-rm- 
'a - pai-.ėgininiui pakelis, užteks ant 
’5 di'.”u. .šis pi:-iulymas yra ant ap- 
■ u b'’ -m-u laiko. Bara šį;;it mums be 

•’ .i:.imu. paminėdami laikraščio var- 
”*a>i'.e m.i'ėme šį paskelbimą, o 

tao- 
< 1S,

1

<

nie ma
išsilsime nineta- gyduoles

Mivn < o.ur \.xv
’ y. . 4 < ”. .. i 1 , v• • •

I' \K**iDl’*»;> 1 - kambarių ils
inąs ir krautuvC- bučernė :r grc>- 

■ ser::ė su t lolg’s žemes. Biznis :>e.- 
<1 metu. r?rai i.-dirbta •: apgyventu 
:,T_rių ir švedu. >“riežn-t:s pardavime 
f-asireng’-- eiti i i.it;: bizni.

S. I .ViATNAS. r. O. Bok *2!ū 

’’via:r, N. J. Tel. Marchantvilic 14 t

S kambarių, maudynės, 
miegamų p irčių, ąžuolinė' 
Yra karšto vandens šiluma, 
šviesos, du bei tava.- gara- 

dirbtuvėlė. tinkama Lile ko- 
Dirbtuvėlę galima per-

antra bangalovv. Vienas ak 
■m.'.-, visokių vaisinių medžių.

4

PtRSilH ODA BCM.ALOH 
HAVERHILL. MASS.

Su. ideda iš 
pentrės. 
grindis, 
elektros 
džius ir
kiam bizniui, 
dirbti j
ras
Kainu ir išlygos ui įeinamos. Be agen
tu. <\ Ė. BR ALKEI T <18.;

i:;:..'! Broadnay. Haverhill. Mass.

l-oTOGRAi-ljy STl’
i . bt;i.- daugiau i-::.i:> 

irt i labi: g a. 
r' -inėiun’ Kasidaryti ne

patarti ”.t nu-įpilk ‘ 
ių Į rs daug, 
l*-nt-i> n* i ru.-o ne-a.

už nri -mamą kai 
žii i’i norint, k-auski. 
;.AUSh'.< (ii‘i

2s < re-ccRt St.. ViMiua. . onn.

PARSIDl ODA
l.sbai

PIJA. Bizi -
30 m' t'.’ ir
to: žr.-.Ggu

, rų nragy vei.iiua.
!ti ši bizni.
■ :>rafisto lietuvio. 
įVięta persiduoda 
nę. Blr.u-s:':” > 
pas: E. K AZ

FARMOS

FARMOS! FARMOS!
_  I.-tuviais apgyvento j kolonijoj, 
ut trak X.-.v Jersey valstijoj, netoli Netvarko, 

turiu pardavimui 180 farmų. didelių 
ir mažu, nuo $2.000 iki $30.000. Kk-k- 

gali pasirinkt kokia jam pa- 
I’latrsnin žinių klauskite.! 19) 

TON Y MARKŪNAS
Box 11. Sergcantsvillc. N. 1.

o fc'-o -' vienas 
> tinka. 1

t

>j
io akru, • pi'* -IO dirhamu.- lygios 
aknH'i ti žem -. Didelis oiišk.u 

koi I i kirui medžių «ic+ mal- 
ir Įiuši : de' lentų, apie’1<V-Tukl
ių pėdų. ..-imli ri'i ktubarf 2 ku- 
ant "stat 

: ir f.abi
ir ’ar

I KĖS r tKSIIH ODA
"pi

•žem

, PARSIDUODA FARMA
lito akru žemės, gero miško ir dau- 

ll’. bė vairinių medžių; gerus triobos; 
įtarpi- lietuviais apgyventų miestų 
. Lo-.vel!io. l.awreneo ir Nashua. Tai 
I rei iausia vieta pardavimu' ūkės pro- 
• dūktu. Lietuviai norinti įsigyti pui- 

|.-ią farnią.'kreipkitės pas savininku. 
Daugiau informaeiiu suteiksiu per 
laišku. J. ZJBOLLS (19)
Gumuos I’ound Kd.. Pelham. N. II.

Atrask Pats Savo Laimę!

Tai yra geriausi armonikai aviete. 
Ant 10 metų gvarantuoti. Musų kai
nos žemesnės negu kitų išdirbę jų. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kurį paaiunčiatn 
DYKAI. (18)

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Blue Island Avė, Dept. 24, 

Chicago. 11L

Skaityk Naują Knygą
SLAPTYBĖS BURTININKŲ IR 

RAGANIŲ.
Šitoje Kny
goje yra: 
Taisyklės da
rymo j vairiu 
burtų- monų; 
Flirtą c i j a ; 
N u m trelių 
laiškai; Tai
syklės kortų 
metimo; Syi- 
ritirmaa;Kaif» 
išperinti Ai
tvarą. kuris 
neitų naudą 
ir pinigus; 
Pinijrų išve
dimas; Kaip 
prisivi 1 i o t i 
Yncrginą. ar
ba merginai 
vaikiną; T*a- 
gelba geleži
nės žolės at
rakinti viso
kias spynas, 
ir dsųff įvai
rių roc*1’ lu
pa mokinime 
telpa. M4 
šita Knyga 
verta tuk. - 
tančius dole- 

bet m* -
i d Io.IpiT 

pri'Uun 
. Už 

TIKTAI! 
Pėk dol*- 

savo adresą

FF
- w 
r -

pa rašykiaiš<x»n. 
a<!rc>uok:

LtEl ATBUK -
3?S> SO H4t.STFt' v-

Ralio Sugrąžina Sveikatą.
Puiki gydanti Radiumo i>'-ji<-u';i yra 

žinoma ner eilę metu. V i-nok li-z.-i' l 
••į J;.-! ė-a Radiumo najietra yalc’> 
> z’idotis tik turtinei žmonės.

Nuo to laiko, kaip ta>x> i.-ra-to> 
l-e^iict-'.- I.adio-A' tive Solar l’ad. b- 
I - vienas vyms ar moteris, 
a- turtinu;,.-. -_*a!i randelis : 
<i;.mu. km :- prašalina skonsma 
;*a '■

Ii'--.-:n’.- R:ibio \ctive Sol.a- l’ad 
yra nešiojamos prie kūno dieną ir 
rakti Jis leidžia i žmofau- sislemz 
l-anyp aktyvūs energijos, nepaisant 
az žmo;oi* dirba ar niiofa. Jis pa 
į'<- bsti a'.liiKiavoti nusilpusius ner
vo.* ir : uor’it.in.a sir-tem.-,.. lieto, ii 
sutvarko kraujo cirkuliacija, prašali- 
rz-it iš kraujo nuodu.-, kurie yra prie
žastimi Įvairiu litrų.

Ka<l parodžius jums ką šitas pui
kus jrydymas gali, mes pasiųsim** 
kilias radiumo paduškaites dykai ir 

:jųs "alė*it šitą eydyma išbandyti. 
: šitas gydymas yra siūlomas Ink- vie
nai ypatai. kuri turi kokią nors ligą, 

j nervų silpnumą, tvirtą kraujo spau- 
galvekans ,r dimą. pilvo netvarką, inkstų, kepe

nų arba pūdės nesmagumus, o taipgi 
ir širdies ligas.

m.iiK's.j uties-1 
fii-- T'1* j
u Žuvų. K il
si .90". Šita

su akru. dirbamo- ž -m<. <. ki'a 
gany! i:1 i: mist,a . 7 kun.bariu šlu
ba .-u sii'j'im. elektros šviesa ir bė- 
•ai:'.’. •• r'i 'lfo. ir ku' ■. 12 k: rvių. 2 

••vk i'i'. v I:•!ir.irk---. ’ v.štu, 2 antys.
3 žą-vs. vežimas, b-gu. pakinktai 1 
kiti farm-'- l-.inkiai. viena in;. iė į 
miestuką, prie "stau road." Dienų 
parduoda kvortom, paranki vieta, ne-' 
miestuky ramias? ral.rii v. daugiaa
šių audeklinė—. Panlumiaiiia už $*š- 
5t,9. /mokėt $■: "’'Ml. '19:

L IVAS.
1 U; Tremonl S’.. R ‘>rn 5' '. Bostoi; 
Tci. Main <>4*>7.

Tik

PARSIDUODA I ARMA 
A KERI V IK DVI MA

ŽESNĖS.
mviios nuo vidurio l’hila-

dclpkijos. Arti stoti'-', 
•-teito kelias, mokyklų 
Miškas yra ir upelis 
mus. Laukai aptverti 
Budinkai geri, ši'ta 
ciektro ' iePicini su gyvuli, 
tikės irųnl iais. Dėl platesnių 
maciju kreipkitės pas

C. L Majn 
f D vc t <>»'

bicdnzc 
šiu<> gy- 

ir Ii-

~\

prie namu.
teka pro na- • plaučių ;
ir ganyklos. Į Nepaisant kokią liga jus turit ir 

r alte- vanduo, kaip sena ji yra. mes duosime jums 
st: gyvuliais ir proga išbandyt musų gydymo meto- 

r_______ T infor-Įdą dykai,
-aviniuką. <1-0 j darni pilnesnių informacijų.

Ie—e’-i* •

Rašykit laiškus, rvikalau-

RADIUM APPLI.sM E < O.
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SVEIKATOS
KAMPELIS.

VIDURIŲ l žKIETe- 
JiMAS.
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Žmogaus kūnas yra ste
bėtina mašina. Tai yra daug 
Įdomesnė, negu kokia nors 
kita rankomis dirbta maši
nerija. Jeigu mašinerija su
irs arba jos dalis susidėvi, 
yra bejiegė savalini pasitai
syti, bet musu i-.unas gali 
pasitaisyti ir sustiprinti su
sidėvėjusias celes kasdieni
niais fiziniais ir pintiniais 
darbais.

Kai kada, jier nežinojimą 

ir neatsargumą mes persi
dirbame ir kunui neduoda
me užtektinai gero maisto, 
tyro oro. saulės š\ įesos ii 
pailsto. Jei mes neužiaikv- 
sime savo kūną kaip reikia, 
jisai gali labai sugesti ir nu
stoti galės pasitaisymui. Po 

to gali pradėti 
nėti, sunegalėti 
net gali mirti.

Daug 
savo i 
daug vaistu viduriu 
vimui.
gero valgio, gėrimo, 
ir mankštinimosi, 
vaistai visai bus nereikalin
gi ir paprastai blėdingi.

Normalis arba sveikas 
žmogus, kuomet valgo ir 
maistą burnoje gerai su
kramto, ji sumaišo su seilė
mis, maistas eina i vidurius, 
kur sueina i kontaktą su 
virškinimo skystimais. Kuo-< 

galutinai 
pereina i 
nešamas 
kūno cė-

f

z

»>

nuolat silp- 
ir žmogus

; žmonių 
sveikatą

pagadina 
vaitodami 

liuosa- 
Jei busi Įpratęs prie 

poilsio 
tokie

met maistas būna 
priruoštas. jisai 
kraujo gislas ir 
kiekvienai alkanai 
lelei. Kas maiste nereikalin
ga. tą kūnas išvaro lauk.

arba vidu- 
gali būti 

Kokios 
normalis 
susilpnė-

Konstipacijai 
rių sukietie.iimui 
Įvažriu priežasčių, 
nebūt priežastis, 
vidurių judėjimas 
ja, ir m a i -to išmatos susilai
ko kūne ilgiau negu turi bū
ti, kas yra kunui biėdinga.

Galvos skaudėjimas, ne
noras valgyti, apvilktas lie
žuvis, skausmai bile kūno 
dalyje, ansvaigimai ir nu
silpnėjimai kai kada lengvi 
karščiai ir daugelis kitųji- 
gu simptomų yra vidurių 
užkietėjimo pasekmė.

Kaip arkliui botagas, taip 
pat žmogaus kūno vidurių 
užkietėjimo vaistai, tai tik 
laikinai pagreitina judėji
mą, bet padėti kur kas pa
blogina. Re viršui minėtų 
simptomų, vartojant vidu
rių Kuosavimui vaistus gali 
būti šios blogybės:

Pirmas. Per gi eitas mais
to varymas žarnomis pada
ro tai, kad išvaro kartu ir 
naudingąsias kunui maisto 
dalis, jas neprileidžia Įsi
gauti i kraują, ir tuomi kū
nas silpnėja.

Antras. Kuomet viduriai 
inerzinami pergreitu mais
to stimuliavimu, judėjimas 
sustabdomas ir šuparaližuo- 
jamas, ir nustoja -tinkamo 
veikimo galės.

Trečias. Kad gavus rei
kiamų rezultatų, paprastai 
vidurių liuosavimui vaistų 
dozos didinamos, kas prive
da prie blogų papročių, nuo 
kurių sunku atsikratyti.

PATARIMAI.
Kiekvieną dieną vaikš

čiok vieną mylią, nereikės 
gydytojo.

Mėgink pėkščias i darbą 
nueiti, busi jaunesnis ir 
sveikesnis.

t

Mankštykis tyrame ore.

Visuomet laikyk pakeltus 
langus miegamajam kam
baryje.

Švarumas neprikiš skar- 

letinos. Priverskite vaikus 
užlaikyti švariai dantis.
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Prisiąskite Aušros Knygynui TIK. $1O
šitas bus paskutinis toks istoriškai didelis knygai nupigir.imas. Todelgi, nepraleiskite progos. įsigykite reikidingiausių 

, ;wi Peržiūrėkite šita visa knvgu sąrasą atidžiai, o nėra abejonės, Jus susirasite sau daug reikalingu Knygų. Šitame 
•:<e \ ra parinktos visos geriausios knvgo^ ir visos reikalingiausios knvgos. šitas didelis knygų nupiginimas bus paskutinis ir 

- ................- - - - - pasirinkite tuoj iš šito sąrašo knygų už $20.00 pilna kaina, o Ausros knygy-
te ur.tai *ju.w, iri ui.-.v - „augiau knygų, mokėkite už visas' knygas'tiktai puse kainos. Jei imsite už mažiau 

negu $10.00, prisiuskite už kiekvieną knygą tiktai tiek, kiek yra pažymėta prie kiekvienos knygos Bet geriausia įseis 
Jums jei imsite knv<ni nemažiau SU'.i'O, tada gausite visas per pusę pigiau. Jei vienas neįstengiat įsigyti knygų uz. didesnę šv

iną, lai kvieskitės ki u- i talką, su draugais susidekite bendrai. Knygų galite imti po kiek kuriu norite.—
Pilnas Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių Kalbų Žodyoas 

š»tanie žedyne randasi visi angliški ir lietuvi ki žodžiui. Prie 
vieno angliško žodžio kabėse yru pridėta tarnu, kaip žodžius angį--kai 
tarti, taipgi žodžiai jKiženklinti kuršyvomis litaroin.s prie l okio gruniati- 
kos skyriaus jis priguli. Knyga labai didešė. formatas 6x9. l*usl. 1274, 
»|xlarui labai uiuti. šitas žodynas, tai yra til rus namų žinynas, tai yra 
.i-yįu be kurios neguli apsc.ti rei vienas inteligentiškas lietuvis, nes jis 

reikalingas kiekvienam mokytum ar paprastam. Greitu laiku žodyno Kai
na bus pakeli;: iki $12.00, dabartinė jo kaina yra $10.00, bet jei už-isaky- 
ite iki birželio ’ dienai gausite tik už $7.01’._______________ _ ___________ _

PasirinKite Knygų už $20.00.

.Jums knygių
sąiasv j *w ........ . - . ,
jis tęsis tiktai iki biržeiio-June 1 (hemu. loueigi, 
nui prisiuskite tiktai $)J.00, jei imsite ir <kt 

knygų negu

Meilės Laipsniai
Knygoje parodoma 

vyrus ir moteris ir kaip tu meilė reiškiasi pa.- 
įvairius uuius. Knyga n- paprasta: žingeidi 
visiems kaip vyrams, taip ir moterims. Pusi. 
2’6. didciie lor,. .:to, aislarytu. Kaina $3.0<>. iki 
birželio 1 dienai tik $2.00. Knygų randasi ga
na maža: rorintiens įsigyti šit;, knygą vertėtų 
pasiskubinti, nes jų niekur daugiau nebus gali
ma gauti. ________
Kaip Rašyti Laiškus Lietuviškoje ir 
Angliškoje Kalboje.

šita yra vienintelė knyga pas lietuvius, kun 
pamokina kaip rašyti laiškus angliškoje kalboje 
į visokias firmas, pas draugus, gimines, vaikus, 
tėvus ir t.t. šitą knygą turėdami Ly kur lengva 
iuišką parašyti unglų kalba. Pusi. 293, apdary 
ta. Kaina $2.00. iki biršeb 1 ilienai tik $1.75 
Lietuviškas Sapninykas

šitas Lietuviškas Sapr.inyke.s yra 
pagal tikrą patsiškui egiptišką sapninyk: 
su 300 paveiksiu. Taipgi randas; 
atspėjimui ateities, šitas Supr.inyku 
išguldo visokius sapnus, kokius 
sapnuoti gali. šito Sapninyko 
vo niekur galima gauti. buvo 
dabar mes vėl jį atspausdinome, 
ninykas lietuviškam pasauliui y: 
kaipo GL'zev.skio Sapninykas. ir už 
nio nėra ir būti negali. Pusi. 205, 
Kaina $1.59, iki birželio 1 dienai t:L 
Neapdaryto kaina 75 centai. __

kaip meilė vystosi pas
Lietuvos Įstatymai

Sistematizuotas l-ta 
nys. Sutaisė tei<lninl.;'. 
Vyriau.'io tribunolo piru 
Knyga vra labai Juk!', 
Kad geriau pažinus I et . 
teles, kurioms Lietuvi- 
kia būtinai perskaityti ! 
toje knygoje vra aiškia; 
įstatymai.-: Lietuvos : n 
$4.00, iki birželio 1 d>r.a.

.—•j. Instrukcijų Iimki
Merkys, redagavo 

• riA.;- Krikščiūnas, 
v: . net 1031 puslapių. 
•tvarką, Jaetuvas 

' or.ės naudojasi, rei- 
ctuvos Į-tutymus. _ ši 

a sulyg k<»kiuis 
tvarkosi. Kaitai 
$3.00.

Lazdynų
Keturi 

“•je. 1922.
1 dienai tik $4.50.

pelėdos Raštai
tomai, apdalyta į
Pusi. 950. kaina

dvi knygas. Tilž-
$5.bo, iki birželio

M

r>»- 
tik

Pajauta
Pajauta arba Lizde 

tyje. istoriškas romai.■■ 
Sulietuvino Jonas Mcn’. • 
ryta. Kaina $3.00, iki b ?

<hd > XIV šimtme
ti. Bemotaviėiaus.

Pu-l. 408, upda- 
;o 1 dienai tik $2.50.

Ivanhove
Parašė AValter Scott. įtomanus dviejose 

knvgose, apdaryta i vieną, l'ilžeje, 192-. Pusi. 
450. Kainu $2.50, iki birželio 1 <iienai_tik $-.00.

sutaisytas 
!.ą ir r.ei 

r planetos 
geriausiai 

tik žmonės 
jau n-'-bu- 

išsiba igęs, 
šitas Sap- 

žiiionius 
Ji OS-

$1.25.

Botanika
Botanika arba 

svarbią knygą ut.ra 
ža. Knyga naudinga 
turime, pertai norinti 
skubinkite. Pusi. ĮCO 
ta. Kaina $3.50, iki ti;

K u

I

Pažinkite Mus!
Paruošė Vasiliauskas ir -J. Janušonis. Įžy

miausiųjų pasaulio gyvulių ir augalų chrestoma
tija. Tilžėje, 192$. Pusi. 270, apdalyta. Kaista 
$2.00, iki birželio 1 dienai ilk $1.50. ______

Apsakymas Kelionės 
Kr ygu pilna žingeiu 

zoiimą ir kitx- šventu- 
ret. Beirut. Smirna. K 
Tabaro, Kalną Kaimelių. 
Joku-bo šalinį. Trijų 
dvarą, Judošiaus pusike: 
•Jcrdono ir kitas žymia.- 
lankė ir tą viską surašė
302, apdaryta. Kaina > -’.tK’ 
nai tik $1.50. _____

i

Vienuolio Raštai
Dvi knygos apdarytos Į vieną. T ližėje, 

1922. Pusi. 560. Kainu $3.00, iki birželio 1 die
nai tik $2.50._________ ____________________________ _
Šventas Petras Ryme

Parašė H. Sinkevičius. Vilniuje, 1908. 
Pusi. 230, apdaryta. Kaina $1.25, iki birželio 
1 dienai tik $1.00.__________________________________

Karo Takas
Parašė Mayne RciiT 1 <-,v*;ii i rram.vr.li- 

jos. Tilžėje, 1923. Pusi. 192, apdarytu. Kaina 
i$1.50. iki birželio 1 dier.n:_tik 31225._____________ _
Į ——————

i

Rankvedis Angliškos Kalbos ,
Sutaisė J. Laukis. Iš jo galinai mokintis be pagelbos mokytojo. No

rintis išmokti anglų kalbą būtinai Įsigykite šita rankvedi. Pusi. 310, ap- 
I darytas. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai tik $2.00. _____________

Žinynas.
Tai garsi knyga, ji turi rastis kiekviename name, pas kiekvieną, lie

tuvį. čia randasi rinkinys visokių įtarimu apie sveikatą, ir budus Įą.’dy- 
i.iosi, čia yra patarimai ūkininkams, daržininkams ir kibiems. Čia randu- 
daug dalykų iš astronomijos, mitologijos, istorijos, aritmetikos, geogimtijos 
ir medicinos. Namai be Žoiyo.o, namai be mokyklos. Nauja laidu. Pusla
pių 392, gražiais apdarais. Kaina S4.00, iki birželio 1 dienai tik S3.G0. 

Naujas Pilnas Orakulas.
Knyga pilna visokių paslapčių. Yra tai didžiausia i? praktiškiausia 

mor.tj knygų visame pasauly, šitoje knygoje yru daugybė paveikslų, ka
riuose atvaizduojama visi pasaulio zababonoi : monai. Nauja »ai- 

gražiai ajidai’yta. Kaina $5.00, iki birželio 1 dienai tik $4.00.
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< A ilguminis, šitą
Ambraziejus Pabrie- 

v tit* • H J U Ul*XX»i
naši- 

. lorniato, updary- 
o 1 tiicnui tik $«2.o0.

Palestinos Žemę.
< kelionės po J erų 

■ -. kaip tai: Noza- 
Kaivarijos, Kalno 

.. Juai.i.po Grabą, šv. 

.. j žvaigžde, Erodo 
• \ ieta. upes Jeriko,

. šitas vietas ap 
P. Gonkus. Pusi, 
iki birželio 1 die-

K

t

Lietuvių Kainos Gramatika.
Parašė Rygiškių Jonas, šita gramatika, tai geriausia lietuvių kalbos 

gramatika. Sykiu šitoje giamatikoje randasi ir Sintakse. Knyga naujai 
parašyta. Pusi. 280, gražiais apdarais. Kaina $2.50, iki birželio 1 dienai 
ilk $2.00.

g
S

Rymas •
Parašė Emil Zola. Pusi. 432, apdaryta. 

Kaina .<2.50, iki birželio 1 dienai t;l »2.W.

Iš Mano Atsiminimų
Paraše Dr. V. Pietaris. Su autoriaus pa

veikslu. Telpa gana daug žingeidžių apysakų. 
Pusi. 301, apdalyta. Kaina $±00, iki birželio 1 
dienai tik__$1.5&____________________________________
Putino Raštai

Dviejose knvgose, apdarytu Į vieną. Tilže 
je, 1922. Pusi. -180. Kaina $2.50, iki birželio 1 
diępai tik $2.00._____________________________________

■
r

Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas.
šita knyga yra reikalinga kiekvienai gaspadine.. kuri_ nori pagamin

ti gardžius valgius. Pus!. 162, apdaryta $1.75. iki birželio 1 dienai tik

—----------------------- ----------------------------- i
Žimės Globusas.

Pirmas lietuviškas giot-usas, darytas Lietuvoje, šitame globų, e rar.- i 
d.nsi visi pasaulio kraštai, mapos. šitą globusa turėdami savo namuose ni :-. 
rysite visą pasaulį kada tiktai norėsite ir sykiu papuoši savo r.amus. Glo- 
busas didelis, bet tinkamas laikyti pastačius ant stalo. Kaina $20.00, bet i 
iki birželio 1 dienai tik $10.00. ___________________
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Moteris ir Socializm?
Šitą svarbi., knygą. ; 

žinovas Augus Bebei, 
žinomus literatas ' K. 
apdaryta. Kaina S2 50.

, $2.00.
I

i

Lietuviškoji Raštai ir Raštininkai.
šitą knygą prirengė Lietuves Mylėtojas da 

1S90 metais. ’šle.do tais laikais gyvavusi Bal- 
timorėje, Md., M. D. M. Draugystė, šitų kny
gų randa-i \ušrcs Knygyne gana mažas skait
lius, norintis jas įsigyti pa.V.-kubinkite. Pusi. 
234, apdarą... Kaina $2.00, iki birželio 1 dienai 
tik_? 1.0(i.__________________________________~
Lietuvių Kalbos Sintaksė

Paruošė I‘. Klimas. Kaunas, 1921. Pusi. 
Kaina 35c.. iki birželio 1 dienai tik 30c.

Zooyn?.s Angiiškai-Lietuviškos Kalbos
(Dalis II). Sutaisė A. Lalis. Visi žodžiai 

angliški i.-guldyt: į lietuvių kalbą-.- PusL 835, 
apdaryta. Kaina $6.50, iki birželio 1 dienai tik 
$4.00.

Augalų Fiziologija
Paruošė M. Starke 

Pusi. 134, apdaryt. 
1 dienai tik -$1.25.

i

,t ė gar? :s socializmo 
l iti.'. .-.aiba vertė

. Pusi. 429, 
birželiu 1 dienai tik

iu-. Vilniuje. 1920.
L - .m $1.50. ik- birželio

c. Raktas Pažinti At;gai<-.:i s
(Kurie žydi pnvri.a. . vasarą ir rudenį). 

Paruošė J. Avižius. K t. . r.'2L Su pa
veikslais-. Pusk 250. . rytu. Kaina $1.75,
iki birželio 1 dienai $1.59. ______ _______

Skalpų Medžiotojai
Paraše Mayne Reid. Tilžėje. 1922. Pusi. 

219, apdaryta. Kaina $1.50, iki birželio 1 dienai 
tik $1.25. 

Žemaičių Vyskupystė
šitą garsią kny 

kjus Valančauskas. i 
nei vienoj? Lietuvos 
goie parodama 
krikštyti, kokiu 
steigės įvairus 
kaip atsirado 
talikų su kalvinais, jėzuitai Va:: 
ties Šatrijos kalnu, dominikonai, 
kitai, Telšiai, Plungė, Kirtinga, 
dainiai ir Lt. Tai vra svarbus i 
mentus, vertus kiekvienam lietuviui žinoti, 
knygų turime ganu tuaža: 
nėra galuna, užsisakę pintu 
apdaryta r didelio "f -rmau. 
birželio 1 dienai tik $5 00.
Lietuviškai-Latviškas, Ler.kiškai-RusŽkas 
Žodynas

šitą garsą keturioms kalboms žodyną, sutai
sė kun. M. Miežinis, Tilžėje, 1894 metais ir kito 
žodyno, kuriame rastųs- ketaries kalbos rr tiek 

■ daug žodžių, pas lietuvius nėra, dorintiems 
pažinti jvaoiinėtas kalbus Lutir.al verta Įsigyti 
šitą žodyną. * Musit jtatuiimu yra pasiskubinti, 
nes mažą skaičių turime, pavėlavo negausite. 
Pusi. 293, apdarytas, didelio fermata. Kaina 
Š4.P0, iki hirželio 1 dienai tik S2.00.

gą. parašė Vyskupas Motie- 
Knyjoje galima rasti tą. ko 

ist: .deja nesiranda. Kny- 
ą kaip žemaičiai Įkosi ap

dovanos jie gavo, kaip ir kada 
iic>ai ir bažnyčios Žemaitijoje, 

l.iiuštoriai, bernad:nai barniui ka 
■uo.c, karalius 
karmelitui, rst- 
Raseiniai, Ke- 
toriškas doku- ■ 

Aitų i 
: mc-kur gauti jau 
laimės. Pusi. 247, !

Kuinu $8.00, iki :

Rašto Istorija
Aprašo kokiu budu žr.

! kokiu budu sau rašto išs d.i l >.
r.iiau ir kokios pa.-kiau. R;..’ 
vartojami senose gadynė-’c ir t.

i šernas. Pu-l. 304, aii-iai y...
’ birielii) 1 dienai tik_S2.i. •

Gamtos Istorija
Paruošė Dr. A. Bacc ičlus 8u p..veikslais. 

: Pusi. 2"9. Apdaryta. Kama $I5<>, iki birže- 
! lio 1 die:

- rašyti išmoko, 
:okic tautos pir
ui ivairių tautą

Kn; gą sutaisė 
Kiuriu S2L5O, iki

Geografija arba Žemės Aprašymas.
Knyga su daugeliu paveiksiu, su daug i.iapu, gražiais apdarais. Pusi. 

46!. Kuiną $4.00, iki birželio 1 dienai tik $3.b0. Knyga žingeidi, verta 
v.siems Įsigyti.

Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien.
Parašė Dr. Jonas šliupas. Tai pilnu Lietuvi: :.-toriia r.uo 13 iki 16- 
tinumečiui. Svarbus dokumentas ir vertu žinoti visiems, kurie intere- 

jusi Lietuvos Istorijų. Pusi. 5C3, Apdaryta. Kama $3.00, ik: birželio 1 
• •i'-iiti tik 82.50. . __________ ____________________________

Lietuvos Istorija nuo Gedimino iki Liublino Unijos.
Parašė Siraanas Daukantus. Puslapių 531, apdaryta. Kaina $2.75, 

' i birželio 1 dienai tik į2.2o.

l.

Apdarvta. 
tik" $1.25.

Mažvydas
Seniausis Llctuv ■ ra.'y ..j.ts. Gyvenęs pra

džioje 16-to šimtmečio. Jo darbai ir veikalai. 
Pusi. 592, apdaryta. Ka. ą $4.00, i!.; birželio 1 
dienai tik $2.50._____ •

Buhalterija
Paruošė Ilgūnas, 'i./.ė^e. 1921. 

Kaina $1, iki birželio 1 • n > t

Trumpa Lietuvių Kalbos Cramatika
Pagal Stuobrį sutaisė 

Chicago, II!., 1909. Pasu 
birželio 1 dienai tik 40c. ■
Lietuviu Protėviai

Parašė Dr. Jonas

PuJ. 134. 
90c.

S. P. Tananevičras. 
102. Kaina 50c., iki 

i ,

Pampėjos Galas
Parašė Edg. Turo. Romanas. Tilžėje, 

1922. Pusi. 200, apdaryta. Kaina $1.75, iki 
birželio 1 dienai tik S1.50. __________ ___

Knyga sudaryta iš senu ‘•Kardų”. Daug 
geni pasiskaitymų, daug IK.veil.siu ir juokingų 
dainų. Pusi. 900, apdarytu. Kaina $4.00, iki 
birželio 1 dienai tik $2.00. ______

Lietuvos Kariuomene
Knygoje aprašoma ir paveikslais parodoma 

Lietuvos kariuomenė ir jos vadovui. Knyga 
žingeidi, ypač tiems, kurie interesuojasi Lietuvos 
padėtim. * Knyga didelė 7x10, gražiais apdarais. 
Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik $2-50.

«

Lyties Mokslas,
Parašė I>r. A. J. Karalius. Knygų labai žingeidi ir daug pamokinanti, 

a daug nuveiksiu, kuriuose atvaizduojama lyties organai. Pusi. 400. ap
daryta.' Kaina $7.00. iki birželio 1 dienai tik $4.00. ________

Istorija Abelna.
Parašė Dr. A. Bacevičius. Pusi. 498. apdaryta. Kaina $2.75, iki b: 

želio I dienai lik 32.00. Svarbi knyga apie viso pasaulio kraštus.
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Kun. Tumo-Vaižganto Raštai
Vaišganto raštuose randasi v: 

.Inga žinoti literatiškam žmogui, 
kalbos gražumas ir gyvus ivj-biu d: 
budinimas, tai Vaišganto dovana, 
didelė, nes susideda iš 5 tomų, be* 
vieną knygą. Pusi. 1112. gražia: 
Kaina $8.00, ik! birželio 1 dier.ai J,:

-•] o kas reika 
Si ylius rasto, 
t !'...ėlių api- 
f iiyga labai 
• i.’Ktaryta į 
is apdarais. 

$5.ijp.

ipas. Knyga i šoriška 
ir gana didelės svarbos.: ' Pusi. 283, apdaryta. 
Kaina S2.00,_iki_birželio 1_ dienai tik $175./, -’ 
Geometrija

Sutaisė M. šikšnys. Trečioj; 
nas, 1922. Pusi. 124. Kaina 90c., 
dienai tik 75c.

t

c..;1r. .KaSi-
ki birželiu 1

Svarbus Tautos Dokumentai
1. Vyskupo Antano Baraziau.-ko — laiškai 

profesoriui Baudcuin cie Courteiia;;.
2. Kun. J. Žiogo — A'clmnoic-gi-ki tyrinėji 

įsai Gaidos apylinkėje, su paveiksiais.
3. Dr. Basanavičiaus ir Dr. K. Ciiniaus — 

Beinu Vyskupystės Istorija.
4. Kaz. Būgos — Medžiaga lietuvių, latvių 

ir pimsų oiytelogijai.
5. Dr. Griniaus — Medžiaga L. Ivinskio 

bidgrafijaič.'
6; M. Biržiškos — Antanas Klementas lietu

vių /ašytojas .pradžioje XIX amžiau.-.
7. Kunigo- A. Sabaliausko — Apie žešnių- 

ią tiečių lietuviu 'tautinę muziką.
šitos visos knygos yra apdalytos i vieną, 

"l ietuvių Tautos’’ leidinys. Kainu $7.00, . iki 
birželio i dienai tik $5.00.

f 
i

AlgerbrOs Uždavinyna
Sutaisė Pr. Mašiotą. -al-s i 

ryto? i vieną. Kaina $L -. :!:. birželio 1 dienai 
tik $1.50. •" ’

Chemijos Vadovėlis
Sutaisė V. Rokus. 

192. Apdaryta. Kaina 
nai tik .>1.5t>.

I I.

ir' IT. Ap<l3-

I
I

Rusiškai-Llętuviškas Ločynas
(Kišeninis). Parue- V.-<iė ;r Straz

das. Puskapių 252. Kai..a -šl.OO. jki birželio 1 
dienai tik-. 80c.

I

: iesų Vadovas ir Patarėjas '
Knygoje parodoma įvairios teisės, šitą Kr.y- 

turėdamas nereiks kieltyiefrą .yk; bėgd pas 
; ivokatą, bet atrasi joje' Įvairiu patarimus— 
le^ališkus su Įvairiomis legališkomis teisėmis. 
Pusi. 142, apdaryta. Kaina $2.00, iki birželio 1 
dienai tik $1.75.__________________________________
Bėn-Hur

l. tori.ka apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. 
Patašė Leiv IVallace. Pusi. 472. apdaryta. Kai
na $2.00. iki 1 dienai birželio tik $1.50.

Sekretai Monijimo, Arba Kaip
Likti Burtininku

Pirmu knyga pas lietuvius, kuri parodo kaip 
daryti menus bei visokias štukas. Knyga su 
caug pav-ikslų. Pusi. 174, apdaryta. 
f'.-OO. iki birželio 1 dienai tik $1.50.

* — - “ — • --- --- -

Kaina .

!

Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoje.
f r Lietuviškas Statutas Zigmonto 1

š’<ą istorišką knygą parašė Dr. .Jonas šiiu- 
Knygoje aprašomi nuotikiai Lietuvoje nuo 

jL.->4>9 metu iki 1795 metu arba 
jo iki Rusijos pasidalinimo, 
pažinti su Lietuvos istorija 
knyga. Pust. 552. apdaryta, 
birželio 1 dienai tik $3.00.

nuo Liublino uni- 
Norintiems susr- 

verta įsigyti šitą 
Kaina $4.00, iki

Naujas Lietuviškas Kalbamokslis
Prirengė Petras GrSrĄ ly-. Tilžėje. 1903. 

Pusi, 115. Kaina 45c„ ii-. Vi'rželio 1 dienai 40c.

Zoologijos Sistematike s Terminu 
Žodynėlis.

Peruose-J. Elisonas. Kaunas. 1920. Pusi. 
144. Kaina 75c., iki biiželloj^ijonaj tik 60c. 

Trumpa Senovės Jstorija
Pagal prof. Vipper..- Su daug paveikslą iš 

.-er,ov i.-kų liekanų ir 5 Fpaivuotms žemlapiui*. 
Gražiais apdarais. Pusi. 305. Kaina $2.50 iki 
birželio 1 dienai tik $1.75.

Žmonių Poezijos Antologija
(Įvairių dainų rinkinys). Links? ekštas. 

šemonio piešiniai. Leip'mge. ,;>2ą. Pu-l. 196, 
didelio formato. Kaina $3.0j, iki utrr-ho į die
nai tik $2.50.

X-

Etnnologija arba Istorija Apie Žemės Tautas.
Knyga ; t. daug paveikslu. Pusi. 667, apdaryta. Kaina $4.00. iki 

birželio"! dienai tik $3.00. Knyga pilna žingeidumu, verta ją Įsigyti vi- 
’ iems. __________ _________________ -______________ ____________
Istorija Amerikos.

Prie galo knygos telpa S. V. konstitucija. Pusi. 364, apdaryta. Kaina 
£2.25, iki birželio 1 dienai tik $1.75.

iš Gyvenimo Vėlių Bei Velnių.
Parašė Dr. Jonas Basanavičius. Lob& ^ągeidžios apysakos apie vc-!- 

r-ius dušiąs ir t-t. . Pusi. 470, apdaryta. 'Kama $2.75, iki gegužės 1 dienai 
tik $200. <______________ __________________________ '____________________________

Sveikata. >. *
Šita knyga turėtu ra^is kiekvieno lietuvio name, r.es joje randasi 

tokie dalvka’i, kokie reikalinga žinoti kiekvienam. Knygai pilna paveiks;’!,, 
atvaizduojami visi žmogaus sąnariai, taipgi tuose paveiksiuo.-e parodo- 
m~ kokJ“ vabalai užkrečia žmogaus kuna. Kaip nuo visokių ligų saugotis l 
ir kaip gydytis. Pusi. 339. gražiuose apdaruose. Kaina $2.00, iki birželio 

n i-rtvt* Kaina 52.00, iki birželio 1 dienai tik $1.75.."2------------ —-----------------------------------r-------------------------------------------------------------
žmogaus Pareigos.

šita knyga parašė garsus italų revoliucijonierius Giuzeppe Mazzini. 
Knvga nepaprastai žingeidi ir pamokinanti, vertėtų ją kiekvienam lietu
viui perskaityti. Lietuviu kalbu n vertė V. K. Račkauskas. Pusi. 245,. 
a'n larrta kainu $2.00. iki birželio 1 d. lik $1.75.

’ ------------------------------------------------------------------------------------ ■

Abrozdai
Keturi ablozdai — didžių Lietuvos kuni

gaikščių: Algirdo, Geli mino, Vytauto ir Keistu- 
I čio. Paveikslai tinkami papuošti namus, ofisus, 
! svetaines ir t-t. Kaina $2.00, j>i birželio 1 die- 
: r.ai tik $1.50. _______________________
' Naujųjų Amžių Istorija

Paruošė V. Zakševski. Dvi knygos. Tilžė
je, 1922. Pusi. 330. Kaina $1.25, iki birželio 1 
dienai tik $1.00.

Rytai ir Mytai
Paraše K. Ivanovas. Karaliaučiuje, 1922. 

Pusi. 125. Kaina 75 centai, iki birželio 1 dienai 
tik 50c.
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Christomatija—Dalis I ir II.
•'Vargo Mokykla”. Kalbos mokslo reikalui, 

parašė J. -Jablunskas. Kaunas. 1922. Pusi. 
5 ! < ‘^Ka i na $4.0(i, iki bi iželio 1 dienai t ik $2.0O. 

Vokiečių Okupacija Lietuvoje
Paveikslai ir aprašymai.;. Surengė J. čilie

tis. Krįrga turi Į99: paveikslų iš vokiečių oku
pacijos laiką- ir tiiek-pat nusiapių sū lietuvišku 
ir anglišku aprašyitjū. Knygų didelio formato. , 
Kaunas, 1922. pusi. 190. Kaina $€.00,'iki birže .' 
l:o 1 dienai tik $4.00. ‘‘

į T-.-g--—.--- - :------------------ ---------------------- :---------*- >
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Vokiečių Kūryba
Paraše prof. Heir.emanas. Vokiečių literatu- = 

ros istorija. Berlyne, 1922. Pusi. 550; II tomai ■ 
į vieną knygą, apdaryta. Kaina $3.50, iki bir- 
žfjio 1 <1 ienai tik S2.75.___________ —
Senų Gadynių Išnykę Cyv: Sutvėrimai

Sutaisė šėmas. Knyga su daug paveikslų.
Pusi. 370. • Drūtais apdarais. Kaina $2.50, 
iki birželio 1 dienai tik $2.00.

Kada ir kokiu Budu Svietas Sutvertas?
Parašė profesorius Mever. Knyga maža, bet svarbi. Pusi. 140, apda

ryta. Kaina >1.50, iki birželio 1 dienai tik $1.25._________________ ._______

Lietuviškos Pasakos tvarios.
Surinko Dr. Basanavičiui. Visos apysakos randasi 4 knygose ir visos 

Į apdarytos atskirai, šitose 4 išlygose randasi virš 700 apysakų.,
epv'asos yra svarbios, nes mu-ų tėvų-tėveliai jas yra pasakoję ir: 

jos ta^n ėjo gentkartės Į gentkarte. kol garsus tėvynainis Dr. Jena- 
’basana' ičius surinko ir surašė tokia tarme, kaip jo.-kad buvo pasakotos, 
šitos apvsakos liks nemirtinos, nes jose slepiasi lietuvių praeitis, lietuvių 
\argai ir nelaimės, jų kovos, jų narsa. Pusi. 1300, visos apdarytos. Kama 
$9.00. iki birželio 1 dienai tik $7.00.__________________________ -
Žvėrys ir žmogus

šit", knygą sutaisė šernas. Knygoje randasi paveikslai vaizduojantis 
• a:rius žvėris. Parodoma kaip senai ant žemės kokie gyvūnai atsirado ir 

kok- vra giminingumas tarp žmogaus ir gyvulio ir t.t. Pūsi. 313, apda- 
' - ta ' Kaino £2.50. iki birželio 1 dienai tik 32.00. _ ____________

''Gyvenimas'’
Mėnesinis žurnalas skiriamas mokslo gvildenimo reikalams. Leidžia 

Mokūo Draugai. Redaguoju Dr. A. J. Karalius. ‘‘Gyvenime” bendradar- 
>‘,į ' v j; Į~e-aviški mokslininkai. Kaina metams $2.00, kurie iki 1 die
nai birželio iiž.-irašvs “Gyvenimą” ir prisius $2.00, gaus dovanų naują 
k'nv<-. parašyta Dr." A. J. Karaliaus — “Venerinės arba Slaptosios Ligos 
—kaip Nuo Jti Apsisaugoti”,

Krėvės Raštai '
Trijuose tomuose, apdalyta vienoje kr.vgoje. 

Tilzeje, 1922. Pusi. 700. Kaina $4-50. iki bir- 
želio 1 dienai tik $4.00.____________________________

Biblija Kunigo Bimbos
Kurie myli juokus patys ir myli juokinti ki

tus, verta šitą knygą įsigyti. Knygoje randasi 
pamokslai ir grėsmės kunigo Bimbos. Taipgi 
daugybė paveikslų iš kunigų, davatkų ir minyš- 
kų gyvenimo. Abelnai sakant, knygoje yra pa
juokiama dvasiškija. Pusi. 39, "labai didelio 
formate. Kaina $3.00, iki birželio 1 dienai tik 
$2.00. šita knyga yra “šakės” laidos ir jų 
randasi gana mažai norintis isigyti pasiskubin
kite.

Gyvulių. Protas
Parašė Dr. TLZell. Pusi. 212. Kaina $1.25, 

ik i birželio I dSėna . tik $1.00.______
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Pinigtis malonėkite siųsti sykiu su knygų užsakymu ir geriausia money orderiais, čekiais arba 
“cash”, bet registruotame laiške. Jei išturite knygų katalogo, reikalaukite, prisiusime. Jei no
rite muzikalių dainų katalogą, mes turime atskirą, — reikalaukite muzikalių, dainų katalogą. Jei 
reikalas prisiusime ir abu katalogu. Laiškus siuskite šituo adresu:

AUŠROS KNYGYNAS
3210 So. Halsted St„ Chicag'o, Illinois.
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Psichologijos Vadovėlis
Paruošė prof. čelpanov. Vilniuje, 19?, 

Pusi. 242. Apdaryta. Kalni $2.00, iki birželio 
1 dienai tik $1.75.__________
Mažosios Lietuvos Politikos Veidrodis 

šitoje knygoje vaizdžiai nupiešta abelna pa
dėtis Mažosios Lietuvos. Parašė A. B. Klaipė- 
di kis, Kaune, 1923 m. Pusi. 1C0, didelio forma 
to. Neapdaryta. Kaina $1.75, iki birželio 1 
dienai tik $1.25.________________
Fizikos Dalis I, II, III

\ i oc trys dalys apdarytos i viena knygą. 
Paruošė K. šakietis. Vilniuje. 1923. Pus! 470. 
Su daug paveikslų. Kaina $4.00, iki birželio 1 
dienai tik $3.00._________
Lietuvių Kalbos Gramatika !

Naujas pertaisytas leidinis. Sutaisė J. Da- - 
mijonaitis. Kaunas, 1922.' Pusi. 126. Kaina ■ 
75c., iki birželio 1 dienai tik 60c. g
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

KELEIVIS
a"Gyvuok, tėvynė, mes 

padedam tau.”
21 vasario Kazlų-Rudos 

stoty je mąėiati su šiais žo
džiais plakatą papuošaluos, j 
prirengi uos Nepriklausomy
bės šventei. Po visur dai-i 
rausi, kur tie ”mes padedam 
tau” darbai.

Aprašau, ką mačiau.
27 nukirstos eglaitės, ne-j 

kurios diselaičio storumo; oi 
kiek tokių eglaičių žuvo vi-[ 
soj tėvynėj! Aplink plakatą 
dega 17 elektros mažiukių 
lempučių, o išeinamose vie
tose suvis tamsu. Platfor
mos galuose nesuvalytas 

[prikastas sniegas. Viduje 
j bufetas su svaiginančiais gė
rimais, pilna tabako 'durnų 
ir alkoholio garų: keliatas 
nuo Mariampolės stambini 
ūkininkų visą laiką smarkiai; 
drožia alų ir degtinę. Šal-- 
čiuose nėr kur pasidėt absti-' 

nentam ir jie priversti kvė
puot nuodų dvokimą. Atbt-

I 
I KAS NORI RŪKYT 

puikų tabaką, tas tegul kreipiasi 
pas mus. (21) ,'

EUROPA BOOK CO.
57 DEY Si., NEW YORK.

Lietuvos teismai stoja už Iriausios statybai medžiagos 
dvarininkus. j apverstus neapmatomus lau-

KAZIMJERAVAS (Kauno.’-: us, kuri išvežama užsienin, 
apsk.h šiame dvare gyveno O musų ūkiai griūva, baigia 
darbininkas (ordinarinin- puti, gi naujos medžiagos 

kas) Martišius. Dirbo ponui negalima nusipirkti, 
per 13 metų kiek tik turėjo; ---------------------

jiegų. Sunkus dal bas, ne- Susisiekimo t argai, 
sveikas butas (žinot, drau-:KAR'Aj AJ. Kam tenka važi- 

gai, kokie ordinarininkų bu- įiėti musų gelžkeliais, tas 
tai) pakirto jam sveikatą, ir dažnai nusiskundžia netvar- 
jis mirė. Likosi našlė su ke- ka gelžkelių stotyse. Daž- 

liata vaikų. Kad apsigynus nai stotys sukaltos iš lentų, 
nuo bado 3 vaikučiai dirbo šaltos, nešvarios, nekurena- 
uz vieną ordinariją. žino-jinos ar mažai tekūrenamos, 

ma, nepakeliamu darbu žu- Ki oviniai ir prekės iš Rau
dė savo jaunystę, liet ką gi no ar Panevėžio i Panemu

nei i ar Ęokiškį eina bent ke- 
liatą sąvaičių. Dėl to tenka 

įvažinėti po keliatą kartų, 
j ko! randi atėjusias. Kartais 
Įgauni prekes su apdaužy- 
: • . i - * • v •• • t •

(ordinarinin- puti, gi naujos medžiagos

buvo daryti?—norisi valgyt. 
Štai atėjo karas, revoliuci
jos ir susitvėrė Lietuva. 
Vienas našlaitis paaugo. 
Paėmė Lietuvos kariuome
nėn. Motina su kitais vai
kais pasiliko dvare. Praei
tais metais grįžta iš kariuo-

tais dėžių šonais ir viduj su- gę vaikai pasakoja, kad pas
i

Sorkę taip pešėsi, kad ilgai 
peštukus negalėjo apmal
šinti. Traukinys N. 45 be 

išledžiamas tik iš 
Kauno, 2 stočių atstume pa
sivėlino be biskio 2 vai.; pa- 
keliuj stotyse žmonių šimtai 
valandomis, gaišina laiką. Iš j 
garvežio, stojant traukiniui,! 
bajsai su rusišku trilypiniu, 
keiksmu.

šių visų reginių ir balsų 
raidėmis 

tėvyne, ■ 
ir skai- 

reginių ir 
nei pas 

vieną nebuvo patėmyta nei 
mažiausios abejonės,—ar
atatinka darbai plakato 
prasmei ?

Įsivaizdinkim kiekvienas 
save tėvynės padėtyje ir, pa- 
dėkim. sergantis, alkanas, 

I nuplyšęs guli lovoj; lankyto
jai vieton pavalgidinus, ap- 

o .2 .i aprūpi
mo, TimuMAu X «xcxx.xu. xcx.. ka,irae kah?s Spalvys ką tai!nuSt apstatė'lovą nulaužtais, 
teises darbininkai vra i®ko- guldamas ii noi ėdamas su- tavim sveiku pasoointais 
voję 1919 m. ir nežiūrint vi-vai iuo,ti’ pagavo kaž kokią medeliais ir papuošė juos 

šokiu darbininkų gundymų 
ir bauginimų 
tvarkos ir dabar.

sudaužiusias. Nors Panemu
nėlio stotis arčiausia (12 

menes tasai našlaitis ir štai kilom.), bet telefonu susi- 
ką išgirsta iš dvarininko: kalbėt negalima. Nesupran- pusnių, 
sako, grįžai iš kariuomenės, tama,kodelligišiolnesujun- 
tai pasiimk savo motiną, se- gta telefonu Kamajai su 
seris ir eik iš mano dvare Panemunėlio stotimi, nes 
kur nori... įsu visais artimiausiais mies-

Darbininkas, neturėda-' teliais, taip pat Panevėžiu, 
mas kur dėtis ir manyda-jKaunu galima susikalbėti, 

mas. kad kaipo kareivis ’ 
gaus užtarimą, iš buto nėjo.

įtūžęs dvarininkas, pa
duoda teisman ir štai š. m. 
vasario 12 d. Kauno IV nuo
vados taikos teisėjas pritei
sė minimą šeimyną iš dvaro 
išmėtyt...

Tai koks 
mas !—

Man rodos, tuo budu butų 
'daug palengvinta šiai apy
linkei susisiekti su stotimi.

____________

I
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Atlankykite Lietuvą!

Trečioji Vasarinė
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Didelė Ekskursija į Lietuva
Rengia Sekio ir Urbšos Agentūra, 24 Gegožės, 1924

Didžiausiu pasauly UnitedStates Linijos laivu ”Leviathan’’ 
tiesiai į Klaipėdą, ši ekskursija bus asmeniškai prižiū

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

da pilną užtikrinimą saugumo, patogumo visiems lietu
viams. taigi kas tik manote keliauti j Lietuvą, tai tuoj atsi
šaukite asmeniškai arba laiškais Į musų agentūrą.

Taipgi, kurie norite atsiimti savo gimines iš Lietuvos, i 
Ameriką, tai k negreičiausiai kreipkitės prie musų agentūros. 
JONAS SEKYS būdamas Kaune ir kitose visose Lietuvos 
įlaiyse patsai apžiūrės visus keleivius ir kiek galint paleng
vins visą kelionę iš Lietuvos Į Ameriką, ypač seną tėvų va
žiuojančiu pas vaikus, moterų su vaikais pas vyrus, sūnų ir 
dukterų pns tėvus ir t t.

Mes siunčiame pinigus į Lietuvą Litais ir Doleriais. Musų 
kursas yra pigiausias: 100 litu už SI0.50. Ant didesnių su
ma duodame didelius nuleidimus. Padarome įvairius liudj- 
mus, daviemastis, ir t.t.

Visad kreipkitės pas mus asmeniškai arba laiškais šiuo 
a.!re?u: SEKYS & URBSZO
101 OAK STREET, LAtVRENCE, MASS.

centre aiškiomis 
žodžiai: „Gyvuok, 
mes padedam tau,’’ 

• to juos aktingi 
j baisu dalyviai; ir 
I “ 
I

Nelaimingi atsitikimai. 
ŽIDIKAI (Mažeikių apsk.). 
Sausio mėn. pabaigoje, As- 

' teikiu žvyrduobėse, kasant 
darbininko liki- žvyrą, užgriuvo ir mirtinai

: prislėgtas liko Kazys Jan- 
--------------  ikauskas 20 metų vaikinas.

8 valandos darbo dvaruose. Pradžioje vasario mėn. 
KYBARTAI (Vilkaviškio ^tas vaikinas 19 metų vėl 
apsk.). Musų apylinkėje yra 12K0 Prislėgtas. Bet pis įs- 
dvarų, kur darbininkai dir- Įrauktas dar gyvas, tik ko- 
ba 8 vai. į dieną, tokie dva-i 3°^ ^nuskintos. — r
rai .vra Izabelinos, Terespo- . n^kovo 3 d. J^iaudiškių j rėdžius ir gydymu 
lės, Vilkupio ir Paražių. tas Į 

teises darbininkai vra iško- kaiaamas ir norėdamas su- tavim sveiku 
voję 1919 m. ir nežiūrint vi-:PaS*V0 kaz kokia medeliais ir , _ .

gilzę, kurios butą dar pilno, blizgalafs. Tau sunku alsuo-
ru_laikosi tos Sranatos kapselio. Vos tik -j jr trokšti, o jie geria, 

uamuo., Mat ir u£nin įdėjus—plyšo, nu-,k0 jr šaukia: "Gyvuok, bro-
ukiu nepražudo ir patvs traukdama rankai tris pip-Hau. mes padedam tau. 
darbininkai nesipeklina nuo t”S ir isdauzdama vieną akp| — • • ’--------------- -•------- -
tamsos iki tamsai. Sektinas įgabentas Mažeikių
pavyzdys ir kitiems dvarų aPsk. ligoninėn, 

darbininkams.

Įdėjus—plyšo, ą*

Tikiuosi daugumui mus iš 
į širdies gilumos išsiveržtų 
šauksmas: "Atsiprašom, tė
vyne, mes neišmanėliai da
rom tau meškos patarnavi
mą.”

Blaivai ir rimtai protau
jant, daug-daug rastume vi
sokių nesąmonių savo dar- 

Anąjsavaitę isprovo-, |>aose jr eisimuose. A. B. 

" ’ .... i
I

, _ sa UZ tau, is.au iia> ticrsiiasv!bininkash°awiroo i Prof- s^iun?a. 'ir daug dari 
DinmKas apsirgo. , , •

Judošius.
Kol sveikas—dirbk kaip jau- I;AT\TAA0S (Kedai-

tis, apsirgsi—eik lauk, j™1! aP?k-’' Musų dvare yia 

GAILIU si AI (Kauno dP • • kuris užsiima judošiaus dar- 
Pas dvannmka Sankauską J
Gailiušių .palivl dirbo ordi- ^št)TOS ;r paskui

skundė dvaro administraci
niai, kad jį darbininkai mu
ša už tad, kad jis neisirašo

i

narininkaš Stepas Mačionis. 
Dirbo žmogus kiek tik turė
jo jiegu. Ponui buvo geras. 
Bet štai 7” 
metu darbininkas apsirgo ^Xšvhiu daro^&lu-
NesiŪaukęs per. porą uieoų y’-;. jo ;b.aaęai; 
ateinant darbininko (tirpti, r 
dvarininkas Įtūžo ir atbėgęs 
Į čĮatbininko butą rėkauda-' 
mais reikalavo eiti į darbą, i

—Ponas, aš vos gyvas— 
sergu, atsakė darbininkas.

—Tai kas man darbo, kad

Lietuvoje yra 2,028.670 
gyventojų, be Klaipėdos 
krašto.

Kiaulė atsivedė 24 par
šiukus.

GARZDAI (Mar. apsks.) 

.Garzdu kaimo ūkininko Mi 
ko Vaitkevičiaus kiaulė at 

—rai.Kas man caroo, K?u g kart0 24 paršiukus.
negali dirbt eik. lauk, zrens- T?i n„girdėta5 atsitiki-
kai užrėkė dvarininkas ir 
trenkdamas duris išėjo. • 

Nuo to laiko dvarininkas Savižudystė.
varė darbininką iš buto Įr BARAKAI (Telšių apskr.). 
nedavė karvei pašaro. Prisi-. Vasario 27 d. šiame kaime 
ėjo karvę parduoti. Ir dar,nusinuodijo nesenai grįžęs 
butų daugiau darbininką iš Amerikos gana pasiturin- 
nuskriaudęs, bet L. Ž. U. P. tis ūkininkas. Nušižudymo 
profesinės sąjungos pagaly priežastis nežinoma, 
ba buvo suvaldytas. .

—
Mišku kirtimo epidemija.

ŽIDIKAI (Mažeikių apsk.).'

Šioje apielinkėje yra daug ____
dvarų, daugiau negu kur ki- nes dalys jau neįstengia su 
tur. 0 dvarininkų valdomi 
didžiausi sklypai miško, su

mas.
II
i

ATPLAUKIA DIDžIAl SIS 
VOKIEČIŲ LAIVAS 

”COLL’MBUS.”
Ncrth German Lloyd kompa- 

r.iios laivas ”Coiumbus,’’ turin
tis 32,000 toną Įtalpos ir 30,000 
arklių spėkos aliejum kuriana- 

. inas. išplaukė iš Bremeno prie- 
■plaukos ir ši panedėii inl&ukė i

•
atvažiavo

Visos kiesos 
sutaisytos kas 

smagumą kelei- 
vokieeių

i

; <ew Yorko portą-
Ant ”Co’umbo” 

'000 pesažierių. 
labai parankiai 
sudaro dideli 
viams. Tai pirmutinis 
toks jūrių milžinas Dasirodė po 
Įtasaulinio karo;

Zinunai Cigarų
Kaipo supratlyvi vyrai, užtai ru- ; 

<o Naujokų Cigarus, kad pečių bro
lių Jori ir Betro Naujokų yra suma
niai padaryti iš geriausio Havanos 

gražiai dega, malonus rūkyt 

•Lai, kurie dar tų ciyan; nežinot, to l į 
visur lietuviškose, užeigose. Restora
nuose. Kliubuose. Cigarų štoreliuoso ■ 
ir draugysčių halėse rtilu.laukite i.- 
i’jkyftite po vardu:

i

Vis Kaunas "kaltas.”
Pastaruoju metu Vilnijoj, 

pi IV i>0 tiek atamanų SU SaVO ; ;a;,axo> gražia: uega, n ulonus rui;vt 
būriais, jog lenkų Kanuome-i ir durnas puikini kvepia. Broliai lietu-

- i » • _?_a____?_ >_ kurie dar tu

jais kovoti. Seime lenkų at-;; 
stovai darė paklausimų, o!'UlinsiaUM sruvpai nuor.v, v.;,Jr;vsne pp var.:u:

kuriuom jie daro, ka nori. Vilnijos administracija laik-j JONO—JOHN’S CIGARS 
Taigi nesigaili jo ir baigti-rašeivose stengiasi visuome-1 - ~ - -
nai parduoda įvairaus plau- nei įrodyti, kad visų nelai
ko spekuliantams ištisais m iii priežastis—Kaunas.
sklypais. I štai, kovo 16 d. geležinke-,

Per varžytines ukinin- lių linijos tarp Ignalino ir1 

kams išstatomos neprieina- Dūkšto buvo jau antras.pa-.

.arba Petro Naujoko po 10 centą cįga- 
' ra, o rūkant džiaugsitės, kad rukai ■ 
| gera cigarų. Vytauto po 15 centų di-į 
j dėsni. Imant haksais atsieina daug 
• nigiau. Cigarus išsiunčia per paštą " 
I; kitus miestus privatiskai ir biznio-'’ 
': iams. Reikalaukit pi ekiu surišo ad

resuojant:
Reikalaukit pi ekiu surašo ad-

KaiIlS 188tai.UIHVft Jicpxicixi«-mos kainos, kurios tų pačių sikesinimas ^sprogdinti h-| Na“JJ>k1?i.v9Sbtr A,“ct<>ry

i
arba visai* neparduoda. Nu-sios medžiagos 'piktadariai ™>estuo-e gan uždirbu ext“ra pini

•- T _____ parduodant savo miesto bi-zniormn

, spekuliantu įvaromos. Nu- niją. Lenkai ir čia Įžiūrėjo,: 
ėjęs pas dvarininką išgirsi, kad kaltininkai esą lietuviai, Į 
jog jis po mažai neparduoda nes, pasak jų, sprogstamo-' 

eik Į Ventos stotį—išvysi ge- galėjo gauti tik iš Lietuvos.

231 Division Avė., 
Brookiyn, Ji. Y’.

Verta paremti brolius lietuvius, jv 
cigarai labai geri. Agentai visuose 

_____ r ig.i 
parduodant savo miesto biznieriams. 

.20)
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j DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugu 

| kaipo tikrą darbiniu.!.ų laikraštį. Kaina metams 52.09.
i ‘ /

R
a 1—^3
INU/SeIUETUW

PEŠ HZk'MbLJP GĄ.PILL^Ą 
LIEPOją. *

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoją i Piliavų 

\plen :ia Lenkų juosta (karidorių) 
i-čia klesa 

-.it 2-jų. 4’rių. <>- 
VOLONiA ....
LITI ANi *. ..
Trečios Kiesos 

■ argų SlO&jU — 
’.iepojų ir Memeli $107.00

E-cic: laivų ir žinių kreipkitės prie 
savo agentų.

f iAKERKAUSES 
Trumpas ir tiesus kelias, 
Ro'.terčamą, i ir iš visų kraštų.

LIETUVOS
Savaitiniai išplaukimai. Puikus 
pa rankumai.

Mes pagelbst:ra išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpirat 
afideivi’.us'. Muru reprezentan- 
lAi aprūpina pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės.

Kainas ir laivų išplaukimus 
pasiur.ėiam ant pareikalavimo.

Delei rezervacijų ir informa
cijų kreipkitės prie lile 
vietinio agento arba i 
flCLLAND AMERICAN

83 Statė Street. Boston.

»■
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Skausmas 
RAUMENYSE 
Gėlimas 
SĄNARIUOSE 
Reutnatiški 

skaudėjimą:
fzjjaus prasišaiins r.ud Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką

BEAK BALSAM
(Meškos Ba: šamo) 

ir vartosi pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų ken- 
tančię variojo ir '.artoją. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tini aptieknrių arba pardavėją, 
prisiusi: mums 35c. ir 5c. už pa- 
siuntiiva. mes tariaus išsiųsime 
buteliuką Balsam-'. 123)

Centrai Drjg Co.
24 E. Centre Street. Dept. Kel. 

SHENANDOAll. PA.

Neimkit kitokio, kaip tik *a šiuo 
oa veiki.u.

S*Jatara* ligą. gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teiki.-, kiekvienam sveikatą 
Kun tik re r to ja Salutarųl

Saiutar* Biterį žmonės vartoj* jat 
per 15 metų nuo visokių-pilvo ligų h 
ceriai jo stebėtinoms paaekm»mis 

i kada:.gi neranda jam lygaus, nei už 
•i viršesnio. Pa*istmgk įsigyti j< 

: butelį, o mes užtikrinam, kad su juo- 
■ mi nesiskirsi, kol gyva* busi. Rok 
• tik vidurių ne«inagumą jauti, kreip 

k:.- prie savo uptiei.oriaus reikalau 
damas tikro Salų tara s, o jei jis netu 
rėtų. kreipkis tiesiai prie išdirbėjo 
priduodamas savo antiekoriaua *&■• 
są. edresoodama* žiaip:

SALOTARAS
PRUG & CHEMK Al. CO, Ine, 

f>ept. 18
1707 Halsted St., Chicago, IU.

. .'O//?/ vC*Z**^ZC<* *-✓/?//

HAMBL'RG AMER1C4N LINE
TRUMPIAI SIS KELIAS į

UNITF.D A
JI urs

250 i t ano ve: 
arba

KORTH
GERIAM

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai j

- LIETUVA 
NElV YORK—BREMEN 

Ant puikiu Laivų 
IOLU .U BU S—ST i TT(. A R T 

—.MUNUHEN
r ar.t kitu,vienos klesos lai

vų. Pagerinta trečia klesa 
Parankus, uždaromi kamba
rėliai su 2 ir 4 lovom.

Reikalaudami laivakorčių 
kreipkitės prie vietos agen
tu arba j

NORUI GERMAN 
LLOYD

JS2 M'ashington St..

NAUJŲ PLUNKSNŲ LOVOS 
Gauk Didele Barmenų Kny
gą Dykai apie naujas, sa 
nitr.rcs plunksnų lova, 
paduškas ir patalus, 
su išdirbystė ! 
žemintos. Mes 
jums musų 
ar.t 10 dienų 
ir apmokėsii’.e 
mo lėšas. Musu 

iai užganėdinti visur. Ra- - 
reikalaudamas Pargenu 
plunksnų sampalų.

Aiarricau 
Dept. C.

iiįos : 
duosi 

pli.nksr
■ stmnJy niu 

rubinai 
kn<tume- 

yk šiandien 
Knygtis ir 

i — r 
Fcafbrr & l'il!<iw Co.

Nashville. Teori.

jtostą
padalinta i kamba- 

;ių ir S-nių lovų
... Gegužės 21 
.... Birželio! 1
Kainos i:
Biiiavų $!06.»0

!!

! SUNKI LIGA. !
► Dažnai išsivysto iš įsise-;
! nėjusio šalčio. Milionai 
i žmonių kozną žiemų rr.ic-,
► šta nuo paprasto pe’-.-i-,- 
! šaldymo. Jei užsišaldę-;. j'.į .
► tai greičiausia naudok J 'įjįį
► Baltrėno Sveikatos Gelbš-fM 
! toją. Apart to, dar galite^
► gauti sekančias gyduoles:. y-
* 1. Kraujo Valytojas, kn-' —
, ris išvaro šaltį ir sušildo'—^
► kraują. uišžii______ . _________
k 2. Krištolava čerauninko Aliva. išvaro šaltį, išvalo skilvį ir grobu*. J
, S. Inkstų Gyduolė, kuri išvaro šaltį i.š inkstų ir strėnų. . <
► 4. Mineraliska gyduolė dėl maudynės, ištraukia iš viso kūno šaltį 4
’ 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, įneš gyduoles išsiunčiame į visas da-
, lis Suvienytų Valstijų. ’ <
! SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRl G CHEMICAL CO. i 
! .T. Bultrėr.as, Prop. <
! ‘25C0 W. PERSniNG RD, CIIICAGO, ILL. į

*

•.



Lynno išvyti. ED

"LINKSMOS DIENOS.”
ŠĮ nedėldieni, t.y. i d. ge

gužės, So. Bostono ir apielin- 
kių lietuviai turės progos 
pamatyti scenoje puiku sce
nišką veikalėli "Linksmos 
Dienos.*’ JĮ perstatys Moks
lo Draugijos vaikai. Veika
lėlis yra labai Įdomus, su šo
kiais ir dainomis. Publika 
prisijuoks iki sočiai. Persta
tymas Įvyks Lietuvių žiny
čioj, 430 Broadvvay (šalę 
pašto). So. Bostone.

Po teatrui bus klesiški šo
kiai. šoks pagarsėjusi ('am-i 
bridge’aus šokikė p-lė Auto
se Šurauskaitė ir dar vienu 
mergina

Taigi visi, kas lik nori šio 
nedėldienio vakarą linksmai 
praleisti, ateikit Į Lietuvių 

žinyčią kaip 7 vakare, o pa
matysit, kad vaikai daugiauj 
**fonių’’ gali prikrėsti, negu 
dideli.

[ munistus iš 1
Pakol Lynnas nebusiąs nuo 
to gaivalo apvalytas, patol 
tenai nebusią gerovės.

Komunistai esą kalti ta-i 
me. kad jie kurstą darbinin
kus. Jei jie nekurstytų, tai 
nebūtų streikų, o jei streikų 
nebūtų, tai fabrikai galėtų 
gerai dirbti.

Ar fabrikantai šitam ku- 
uigužiui užmokėjo, ar jis už- 
dyką jų reikalus bažnyčioj 
gina, jis nepaaiškino.

“STRANGLER” LEWIS RISIS SU STANLEY STASIAI 
Gegužes 8 dieni. Bisiono Arenoj

Gegužinės prakalbos.
Pažymėjimui Tarptauti

nės Darbininku šventės. L. 
S. S. 60-toji kuopa rengia l 
gegužės prakalbas Lietuvių

PA R S I DU O D A
'eit-vn i. l.‘> kaimeli ų namus, vi

si naujos tradv ues |iai-:,i i’ 
•i'eubl, -kyiiatu šildo*.n peč 
‘ikas ir pi«»z.ai: geroj vietoj 
tery: 't-udo;: Sl.'.^u j :n«*'.js; 
•*' pardavimo kainu -■ It’.ūnti 
'. •» išlvre-. Ą. | *, \ s
•t6l \V. Kroud«a>. So. l'oslun. Mass.

PAKIAUSN SAVO KAIt .i’ipro'e 
iai. civkt 
Ikaches- 
th i grvi- 

' ir
* t s

■i.

I
I
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RUIKA1.1NG \S
ta .p 16 ir me- 
h mokintis biznio. 
A S (19)
so. išostvn. Mass.

l’AR.slDI ODA Bl < ElINl.
< aiiibriuije. užgyventa lietuvių, len

kų ir ameri; cnų upivlii:kė: savim i- 
► guli hgoubutv todėl t.ir b,.t |-:.r- 
i’uota rreitai. Yra storas ir uis kam
bariai. Kią.iskit: 2’>'» Broadvva-

So. Boston. .Mass
>■>

.s*

•7
V[į/nTHtIMAS MI I I.ANE 

Dengia ir Tai-o 
slei’o. var>o. Klėt į- ,r žvvru slogus 
Taipgi pa<ra:r.inu ir pritaiso rynas. 

Darba ant k amų stogų prižiūri as
meniškai. \ i-ąs dalbas ■.rvarantuotas.

Tel. Cambridge 239 f-M. (21)
187 Hampshire St. t aiubridge. Mass.

NASH KARAI
IR KOKI PASEKMINGA PATAKNAVl.MA JIE SUTEIKIA 

VIENAME REIKALE.
KAINA NUO $1055 IKI $2375.

REIKALAUKIT KATALIOGO ARBA UŽEIKITE PASIKALBĖTI. 
MES IKdSIM PRIEINAMIAUSI KS SĄLYGAS JUSU REIKALUI. 

MES TAIPGI MAINOME IR ANT NAUDOTI KARU.

CITY FOINT GARAGE—DAILEY’S HOTOR SBOT
PARSIDUODA ŪKAS B. DAILE Y TAISO

454 BR0ADWAY 628-634 Fourth St.
SOUTH BOSTON, MASS.

Toleplione: So. Bosiu u 2238

Policija sulaikė teisėjo 
automobilių.

Važiuojant per Suamp- 
seotą buvo sulaikytas ir iš
krėstas Lynno teisėjo 
O’Brieno automobilius. Tas 
ponui teisėjui nelabai pati
ko. Kada policmanas liepė 
išlipti jam laukan ir pradė
jo jo vežimą krėsti, teisėjas 

i Įsižeidęs sušuko: "Ką gi tai 
reiškia? Ar jus nežinot, kas 

as esu;
*’Ai dont kėr,’* atsakė po

licmanas. "Mes stabdom 
; kiekvieną automobiliu ši va
karą ir žiūrim, ar kas neve
ža degtinės. O kas per vie
na šita moteris su tavim?’’ 
užklausė policmanas iškrė
tęs teisėjo automobilių. Tei-

~ * is net pašoko:
"Tai mano moteris’" 
"Olrait. gali važiuot to

liams." sukomandavo ix>lic- 

manas.

J... 

Žinyčioj. Tai bus šio ketver- 
go vakare, pradžia lygiai 8 
valandą. Kalbės abudu "Ke
leivio*’ redaktoriai dd. Ne- 
viackas ir Michelsonas.

Rengėjai kviečia atsilan
kyti visus darbininkus ir 
darbininkes.

Ponzies kostumeriai turi 
grąžinti pinigus.

Žmonės, kurie buvo Įdėję 
pas žuliką PonzĮ pinigų ir 
kuriems pasisekė tuos pini
gus atsiimti pirma, negu jo 
biznis sugriuvo, dabar turi 
tuos pinigus grąžinti valsti- 

Taip nu- 
Suvienytų 
Washing-

.Miškai vėl dega.
Miškų gaisrai, kurie buvo 

j pradėję siausti Bostono 
apielinkėj porą savaičių at- 

,gal. lietui palijus buvo jau 
kiek apsistoję, bet dabar ir 
vėl dega. Netoli M’est Nor- 
well ugnis atėjo per sausą 
pievą iki streetkarių darži
nės ir daržinė sudegė.

KIEK-

F. D. LEVVIS 
ilsis su

i.euku tampiiuuu 
SllNLEY STASIAK

Bet? dar risis 

l*.uiair >s c ampijoiia-
JOE Ai.V.UtEZ

su
Italu c ampijunu 
TARAMASCH1 

l.ietuv ii> c ampijuna- 
FRA N YS JlsKA 

su
NuuOsios Kaulijus

tampi jonu
FARMER BAILEI
,-t.yiivs :vyts aidžių

• svetainėj ARENA. 
Kampa St. Butjiph st.

Mas-. avė.. Bostone.

l‘;xatut TiKiet'ds iš- 
kalno ;ali<na r.usipirk- 

(Hd il«>v> aid Tlieatre. 
• ir vas ( heMcr 

Dlu^okvcki.
Dorchester avė.. 
\' <n ew Squarc, 

Sv. Bostone.
čampijonas

> — ----------- - *žz/
zz
zz

DR. F. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS

\ ALANUOS:
9 iki M ryte 
I iki 3 |m> pii t
7 iki 9 vakare

-> Bko\i>u
SO. BOSTON. M VSS. 

Tel. So. Boston 2831

i

f

□ R. J. MARCUS I
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS į 

Specialistas sekretvų ir cfiru- » 
niškų vyrų ir moterų ligų. | 

18 l’arnienler SI.. Bontou, Mat,*. | 
(Prie Hanover St.) f

Tel. Richmond 6(i8. (-) į
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak. Į 
Nedėldieniai.- iki 4 vai po piet. *

DR. L. GOLDEN |
s v' 
t 
sIx>

jos trustee’sui. 
sprendė vyriausis 
Valstijiv teismas 

tone.
Šitas dalykas 

augščiausi š 
to, kad tūli Ponzies ”kostu- 
meriai” nenorėjo tokių pini
gų grąžinti, kuomet žemes
ni teismai buvo šitaip nuta
rę. Žemesnių teismų nuo
sprendis buvo da prielankes
nis Ponzies klientams, nes 
reikalavo grąžinti tiktai 
pelną: o jei kas atsiėmė tik
tai savo pinigus, pelno visai 
negaudamas. tai tokiam 
grąžinti nereikėjo. Gi Vy
riausio Teismo nuosprendis 
reikalauja, kad pinigus grą
žintų visi, nežiūrint ar kas 
gavo pelno, ar ne. šitokių pi
nigų valstija turi gauti da-

Apvaikščiojimas Pirmos 
Gegužės Uambridge’uje.
Šįmet Cantbridge'aus su-'

vardo. Kad .Juška yra 
tas ir pavojingas ris 
tai tą pripažįsta ir Stasiu
kas, kuris pereitai." metais 
apie tris kartus bandė -J 
ką paguldyt—ir vis be pa-

Patyrę ristikai sa- 
pernai Juška buvo 
ristikas už Stasia-

.' v u i k i Uit s,
* * prit* vt i>v

A. I V 
i " . Sruad— ay.

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

Telefonas Haymarket. 2288.
Rosbury: 16 Crawford St.

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

Telefonas Roxburv 0131.
KALBU RUSU. LENKŲ 
LIETUVIU KALBOMIS

1

IR

sėkmių, 
ko. kad 
geresnis 
ką.

PARDAVIMAI
N A M V PARSIDUODA.

papirkt

DAKT IRAS

G. GEORGIADE

jSlpratę darbininkai rengia- Kamarauskas risis su Juška 
atsidūrė i>si Prie apvaikščiojimo Pr

alies teismą dėl- mos Gegužės visi išvien. -Jie

IC 4
1I

I Dr. LE0 J. PODDER iš Petrogrado tl............
Į• <
I

I

I
I

MEDICINOS DAKTARAS

Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir skuron. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonas Haymarket 3390
69 CHAMBERS STREET. BOSTON. MASS.

I 
I 
I

A A

►

1 J
< > 
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■

. $1.75
S 1.25 

. $2.25 
. $2.50 
. $1.39

■[

Barmenas Maliavų ir Geležinių Daiktų.
(■alavai sumaišytos maliavas, gorčius .......
$3.(M) vertės žalios mėlynos maliavos, gorčius 
Geros rūšies baltos maliavos, gorčius.............
$5.00 vertės Dupont grindų varnišis. gorčius 
U. H. grindy varnišis. gorčius...................
Specialūs kainos ant Boston VVhite l.ead. Tyro Aliejaus 

ir Tarpetino
žemos kainos ant sietu languose, taipgi ant drabniu tvo

rų, vištininky ir budavojimo Įrankiu.
Oralinės vinys $3.45 kegutė

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

Tel. Beach 5353-5352

i j

l
I

Iš Paryžiaus Universitetu
Atidaro gydymo ofisą u-.* 

numeriu
ISO BOYLSTON SI.. BOSION 
£pečiui i<uU nervu ligų, Kraujo

K)
Geriausia proga 

namą.
Dorchestery 20 naujų, po 

ris šeimynas namų geriau- 
vietoj, mvderniškiau- 

'iais įtaisymais, ketvirtai- 
iiškai piauto aržuolo grin

di.'. po 6 didelius kambarius 
k reception hales, garo ši- 

Tima. vidus išbaigtas su 
amnv.ood. kainuoja tik po 
sitj.iMii); randų po $180 i mė- 
:iesi. Įnešt tik |x> $8,000. 
’ irmas morgiėius $10,000 

i ant 6'•.
Arlingtone 20 po 2 šeimy- 

•:a< naujų namų, labai gra

li"; vietoj, netoli Mass. avė., 
y t ra dideli lotai žemės, ir 
i'i kuomoderniškiausi Įtai- 

■ymai. aržuolinės grindis, 
varo šilumos etc., parsiduo
da po S12.000 ir augščiau, 
;abai lengvos išlygos ir ma
ži įnešimai.

Taipgi turime dauu senes
niu namų South Bostone, 
Doichestery. Roxbury, Som- 
erville. Medford ir Everett.

Jlatvkite (18)
TITUS P. G RE VIS 

395 Broadway.
So. Boston, Mass. 

i elefonas: So. Boston 2340.

r

S.................................. *............................. ..

ir rvinatizaio.
landos:
II ;ki ’2 ryte iri

1 iki 4:30 po piėlą. 
Nedėldieniais:
Nuo 11 iki 1 po pietų.

Ofise va 
Nuo 
'"i<>už lietuvių čampijonatą.

Gegužės 13 d. Montelloj 
susitiks Kamarauskas su 
Juška. Jiedu risis už lietu
viu čampijonatą. šių risty- 
nių reikalavo pati mujų 
uublika. nes kaip Kamaraus
kas. taip ir Juška skelbdavu
si lietuvių čampijonais. Ku
riam ju yra lemta būti lietu- -> 
vių čampijonu—pamaty."i-
me. Juška sveria 215 svarų, 
o Kamarauskas 230 svarų. 
Nepaisant kad Kamaraus
kas sunkesnis, mes betgi ma
nome, kad Juška laimės.

Butų geistina, kad kada 
nors Juška persiimtu su Sta
siaku iki galutinos pergalės. 

, nes Kamarauską Stasiakas 
įjjernai paguldė.

i 
i

■sutiko nors ant vienos die
nos padėti Į šalį tarpusavi- 

h'iius nesusipratimus ir bend
rai paminėti darbo žmonių 
šventę.

Apvaikščiojimas Įvyks 
nedėlioj, 4 Gegužės, 2 vai. 
ix) pietų. Rhodes Hali. 40 
Prospect St. Kalbės drg. J. 
Neviaekas ir kiti. Dainuos 
"Laisvės" choras iš So. Bos
tono. Taipgi bus kitokių 
įvairumų. Prakalbų rengi
me dalyvauja septynios.vie
tinės lietuvių organizaci
jos. Tikimasi, kad publikos’ 
bus pilna svetainė.

|

/AX\XS\\\\SS\NY\V\X\mW/i Tel.: ttichinond 141#

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 

Rusiška'.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOS.

Nuo
Nuo 
Nuo
121

LIGA&.
i<) ryi«>
3 dieną
8 VRkar*8 <K’

2 iki
7 iki
H ANO* KR 81

m ass

f

i---- -------o----  -
bar apie $2,500,000. Šitie ir!

Ikiti pinigai, kokie tik bus su
rinkti, bus padalyti propoc- 
cionaliai visiems, ir kiek, 
centų ant kiekvieno Įdėto! 
dolerio išpuls, tiek paskui! 
buvusieji Ponzies klientai 

gaus.

Mokslo Draugijos susirin
kimas.

šioj pėtnyčioi, ant 8 vaka
re. Lietuvių Žinyčioj Įvyks 
Mokslo Draugijos narių su
sirinkimas. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti.

Ragina vyt visus komunis
tus iš Lynno.

Kun. Chester -J. 1,'nder- 
hill, Lynno babtistų klebo
nas, pereitą nedėldieni pa
šventė visą savo pamokslą 
vietos čeverykų pramonės 
reikalams, 
visą vasarą 
kų dirbtuvės 
rytos ne dėl streiko, tai dėl 
lokauto. Vienos firmos 
rėjo išsikelti kitur, kitos 
bankrutijo. Tr padėtis 
kiek negerėja. 1

SPORTAS.
Į 
i

Pernai beveik 
Lynno čevery- 
stovėjb užda-

tu
sų
jį ei

Strangler i>ewis risis su 
Stasiaku 8 gegužės Bostone.

Gegužės 8 d. Bostono Are-: 
i noj susitiks du tvirčiausi pa
saulio ristikai—Ed. Strang-' 
iler Lewis ir Stanley Stasiak. 
•Jiedu risis už pasaulio čam- 
pijonatą. ir SiO.OOO vertės 

; diržas, kuri dabar turi Le- 
v is, bus atiduotas laimėto
jui. -Jeigu Stasiakas mokės

t
Kenčia apie apsisaugot nuo taip vadina- 

30 firmų7/tūkstančiai dar- ™o galvos gri^u tai jis taps 

bininkų. 1909 metais Lynno 
čeverykų dirbtuvėse dirbo 
14,950 darbininkų, o pernai 
dirbo tik 5.500. Daug darbi
ninkų šeimynų jau badauja 
ir jas reikia šelpti.

pasaulio čampijonu.
* « *

Juška risis su Farmer 
Bailey.

Apart Stasiako su Lewi-( 
su. tą pačią dieną risis ir; 

Nurodęs, kaip čeverykų lietuvių čampijonas Franas 
pramonė Lynne nusmuko, 
kunigas pareiškė, kad esą 
kalti komunistai, aidoblistai 
ir kitokie radikalai. Todėl 
jisai ragino savo klausyto
jus, kurių tarpe buvo nema
ža ir fabrikantų, kad visi 
įįo turėti’ SV.S'vipi’Vt ir Ro-

ŠOKIAI KIEKVIENA 
SUBATOS VAKARĄ.
Kazimiero Vaitkaus muzi

ka.
DAHLGREN HALI. 

Kampas E ir Silver gatvių. 
So. Bostone.

s t og deng i ai (’iooi e:rs ;
Rcr '->0 metų užganėdina:.! kic . 

nų. kostuineri. mes g-azantuvjan; 
tguaran*«re) savo da; va visados.

Kreiokiiės i
LITHUtNIAN AGENO

361 U . Broad«ay. So Boaton. 
TeL So. Boston ii6t**.

;ę

I

/ RUSTO*
&**XKVVVX**V***5k%%X*N*N*K'

š Dr. H. M. Landau ji
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
220 Hanover St.. Boston. Mas*.
Patyręs gydyme
vidurių ligi). Taiugi sr.vdo krau
jo. skaros ir kitas litras.
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. 

Nedčldieniais: "nuo 9 iki 4 
Telefonas Richmond 0380

i
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I Lietuvis Optometristas

i

i 
i 
I

Minki.Hn 
kojom ir

Nrft O-II
>č»u.
kat

ska’i.brm;
Pain -Exn<llrns palaiko 

rcroie 
<€**•. už beeik* 
ik. XI -iki r » lt CO.

Berėki' Pain-ExpelleiwTrrn,i,|ii
NHaU Ii?: ro. kuemc' ;au 

vervUs Po
darbui* *a'«» rankom, 
suteik ’mIvtiC' r.i..:.:

Žni'P?*- *r*
lai'. >'«-* ’

K*»-nifk^i

imk žmnno
3&* n

I . kL . v-v.
10^-114 So. 4U> St.. Brūklys. N. Y.
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PERSIKRAUSTYMO IŠPARDAVIMAS f
JAU PRASIDĖJO. t

I’ULSIDUODA EORNTČIAI 
geri. 3 kambariu. Parsiduoda 
_-iai iš priežasties savininko 
•o . Lietuva. Norintieji gali 
enementa. Randa pigi. *19) 
:62 Third St. (antros lubos) 
So. Boston. Mass.

Juška. -Jis turės paguldyt 
Naujosios Anglijos 

Farmer Bailey. 
sakoma, turi 5 pa- 
vvrų spėką. Jeigu 
šitą milžiną pur
tai "ištikro jis Dus 

jiptt.yip Čsunnijonc

buvusi 
čampijoną 
kuris, 
nrastu 
Juška 
trenks, 
''ertas

MONTELI.O. MASS.
'duuda du namai, vienas 6 še'-j 

A.us dvie.’v: visur no 3 rui-Į 
mz.iiarn name yra elektros 
aza . vonios, šiltas ir šaltasI 

neša 8115 į menes), ' 
■ a pigiai. Kreipkitės/ šiuo j 

•' M. ir .'-i. O.) <20/ Į
Hur St. 'ir kai:.p..s Canton st.) • 
'.'/NTELLG. M ASS. •(

IDl O|> \ , en:»s šeimynos,
i a: a na ne. geriausiam stovy ; 

•l'cntuotas iš vidaus ir išl 
modemiški j taisymai, at- i 

' ’-tės. visur paranku, dide- 
• mes, užtektinai vietos dei 

Barmenas, nes norima 
'■/t:. Sąlygos pagal sutar- 

Ruau. arba klauskite: 
r-ters. '.IK SI ate Street.
HN. B«'s;->n. .Mass. 
2671.

IšegzaminuojU akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atiuesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAK.ARN1S O. I>.
447 Broadnay. So. Boston, Mass

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖJE
268 West Broadway. South Boston. Mass.

Musų krautuvė, turėjusi gerą pasisekimą nuo pat savo įsi- : 
steigimo 1916 m., jautėsi perankštai dabartinėje vietoje, i ; 
Kraustomės i dvigubai didesnę vietą po num. 326-328 W. T 
Broadway. Tos priežasties deiiai senąjį staką parduodame j 
žymiai papigintomis kainomis. Visus lietuvius kviečiame ta A 
proga pasinaudoti. Pasakykite apie tai visiems savo kaimy- » 
nams. pažįstamiems ir draugams. «

ANTANAS AŠMENSKAS. Vedėjas. |

______________________________________________

SKUBĖK
-

Buėemė ii t
li.ien.

So. Bostone: parsiduodu.
žit v?'arais nuo ' L':” 1

i
I
I

:;in šeimynų. į
• os'.Tnė. užpaka- ■■ 
<aii»ins, puikiau-

araiff 
'. PA" ■ PLIS 

"t . So, Bo<5<«n
’*(•>*: p

5-kių. į
Į

V:i«-

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo. nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų j 
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 uždyką. Todėl, jeigu norite gr-‘------------s-‘— ’------ ’•

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA

100 SALĖM STREET,

kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma-

ėių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų

Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes

;aut gerus vaistus ir suči- 
l po numeriu

BOSTON, LIAS3.


