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REZIGNAVO LIETUVOS 
MINISTERIŲ KABINETAS.

KRIZJ SURENGĖ KUNI
GAS VAILOKAITIS.

Jo vedami klerikalai atmetė 
vyriausybės planą naujam 

geležinkeliui.
šį panedėlį atėjo iš Kauno 

telegrama, kad Lietuvos mi
nisterių kabinetas su Gal
vanausku priešaky padavęs 
rezignaciją, nes Seimas at
metęs valdžios planą statyti 
naują geležinkelį iš Klaipė
dos į Kauną. Pinigų tam 
darbui norėta paimti iš an
glų duotos paskolos.

Su tuo geležinkeliu išėjo 
tikras skandalas ir visa Lie
tuvos valdžia tapo pastaty
ta anglų akįse ant pajuokos.

Du. metu tam atgal val
džia ir Seimo seniūnų suei
ga nutarė statyti i Klaipėdą 
tiesų geležinkelį, kad pada
rius lengvą priėjimą prie 
uosto.

Lietuvos atstovas Naru- 
ševičitis Londone tuojaus 
tapo įgaliotas užvesti su 
Anglijos valdžia derybas 
ir patirti, ar negalima butų 
gauti paskolos tam geležin
keliui pastatyti. Derybos^ 
pavyko gerai. Naruševičius ; 
atvyko Kaunan ir pranešė 
Lietuvos vyriausybei ir Sei
mui, kad Anglija sutinka 
paskolinti 20-čiai metų 
1.000,000 svarų (apie $5.000,- 
000). Už paskolą Lietuva 
turi mokėti 3 ir pusę nuo
šimčių palūkanų, ir visą rei
kalingą tam geležinkeliui 
medžiagą turi pirkti Angli
joj.

Ministerių kabinetas iš
klausė šitą raportą ir užgy- 
rė jį. Paskui šitą raportą 
svarstė dar keturios Seimo 
komisijos: Finansų Komisi- 
pa, Ekonomijos Komisija, 
Teisių Komisija ir Krašto! 
Apsaugos Komisija. Ir vi-j£ 
sos šitos komisijos taipgi 
rado raportą priimtinu ir 
užgyrė jį.

Visi nudžiugo, kad Lietu
va įsitaisys naują geležinke
lį, kuris pakels viso krašto 
prekybą ir suteiks darbinin
kams uždarbio. Ministe
rių kabinetas išdirbo smul
kų darbo planą ir jau iškal- 
no paskyrė 1,500,000 litų 
darbui pradėti.

Bet štai, parvažiuoja iš 
Ix>ndono bankierius kunigas 
Vailokaitis, piktas kad jam 
neduota pirmenybė iš šito 
sumanymo pasipinigauti, ir 
pradeda kelti Seime triukš
mą, kad geležinkelio nerei
kią. Vieton geležinkelio, 
klerikalų vadas ir bankie
rius kunigas Vailokaitis rei
kalauja, kad tie pinigai, ku
riuos Anglija Lietuvai sko
lina, butų išdalyti naujaku
riams. pirmon eilėn, žinoma, 
krikščioniškai Ūkininkų Są
jungai.

Galvanauskas ir kiti aiš
kina, kad to negalima dary
ti, nes Anglija skolina pini
gus tik ta sąlyga, kad jie bu
tu įdėti į geležinkeli ir kad 
visi jie butų išleisti Anglijoj 
perkant medžiagą.

Bet atėjusi dabar iš Kau
no telegrama parodo, kad 
kun. Vailokaitis turėjo ra

imti viršų. Seimo klerikalai, 
matyt, balsavo kaip Vailo
kaitis jiems liepė, ir geležin
kelis tapo atmestas.

Lietuvos valdžia tuo budu 
tapo pastatyta prieš Angli
ją labai kvailoj pozicijoj ir 
kitokios išeities jai nebuvo, 
kaip tik rezignuoti.

Tai ve, prie ko veda Lietu
vos respubliką išsikerojęs 
kunigų šmugelis!

I LENINO "NUOPELNAI.”
I Leninas kalbėt jau negali, 
tai dabar apie jį kalba 
"draugai”...

Dabar kalbama, rašoma, 
kad ir Brestas ir Ryga, ir iš
vaikymas Steigiamojo susi
rinkimo,—-vis kaltė Lenino.

Svarbi Žinia.
LIETUVOJE ĮVEDAMAS 

CIVILIS ŠLIUBAS IR 
KRIKŠTAS.

Trockis paduoda ir dau-l žmonės laisvų pažiūrų galės . .. "L. • w iv • • ♦> v •» _

LIETUVA REIKALAU
SIANTI VILNIAUS 

GRĄŽINIMO.
Vėliausios žinio| sako, kad 

Lietuva yra pasiryžus Rei
kalauti grąžinimo jai Vil
niaus. Reikia pasakyti, kad 
tokiam reikalavimui dabar 
yra labai patogi valanda, 
nes naujoji Franci jos val
džia lenkų imperialistų ne- 

! rems, o rusai žvangina gink
lais ir reikalauja, kad Ru
munija grąžintų jiems Be- 
serabijos guberniją. Rumu
nija yra lenkų sąjungininkė, 
įr jei tarp Rusijos ir Rumu
nijos kiltų karas, tai lenkai 
irgi butų i tą karą Įvelti— 

Į turėtų muštis su rusais. O 
jei Lietuva dabar geruoju 
Vilniaus negautų, tai Len- 
kijos-Rumunijos sąjunga tu
rėtų da vieną priešą ir Lie
tuvos asmenyje.

giau apie jį žinių. Kada Le
ninas sužinojęs apie mirties 
bausmės panaikinimą, tai jis 
labai pasipiktino: "Nesąmo
nė,—tvirtino jis—kaip gali
ma padaryti revoliuciją be 
sušaudymų... Jeigu mes ne
mokame sušaudyti sabotaž- 
niko, baltgvardiečio, tai ko
kia čia didžioji revoliuci
ja?...”

Sušaudymai jau ėjo spar
čiai, bet Lenino jie nepaten
kino. Jis reikalavo daugiau. 
JĮ labai erzinęs pačių komu
nistų nenoras visiškai pa
naikinti liberalę spaudą: 
"Ar jaugi mes nepažabosime 
šią svoloč? Ir kokia čia mu
sų diktatūra?”

Leninas tvirtinęs kitiems 
ir pats tikėjęs, kad Rusijoj 
socializmas bus Įvykdytas 
per kelius mėnesius. Vado
vaujančiu šiam tikslui Leni
no obalsiu buvo: ”Grab na- 
grablennoje” (piešk išplėš
tą). Net Trockis netikėjęs, 
kad tai butų Lenino lozun
gas, bet šis pats jam prisipa
žinęs, kad tai tiesa.

Tokius "atsiminimus" da
bar Trockis deda Į laikraštį 
"Izvestija.” Reikia pasakyti, 
kad ne tiek tie "atsimini
mai” Įdomus, kiek Įdomus 
prisipažinimas.

DARBININKŲ UNIJA 
LAIMĖJO SVARBIA

BYLĄ
Keli metai atgal St. Loui- 

se buvo odos darbininkų 
streikas. Odos kompanijos 
susitarusios paskui apskun-! 
dė darbininkų organizaciją1 
teisman už suokalbį sunai- JAPONAI PROTESTUOJA POLICIJA VAIKĖ IR MU- 
........... ’ ..................... IR ŽUDOSI. ........... ......... " 

Pas japonus yra keistas

DARBININKU ŠVENTĖ 
MASKVOJ NELEGALE

kinti jų bizni. Apskundimo;
aktas sakė, kad 1920 metui __________ _____
pradžioje odos darbininkų paprotys protesto išreiški- 
unija užsispyrė unionizuoti mui. Būdamas kuo nors la- 
visą odos pramonę ir visas bai užgautas ir norėdamas 
dirbtuves paversti 
shop,” 
kinti visą kompanijų preky-J _________  ______ ___
bą. jei jos atsisakytų šitus žudymosi būdas pas juos va- 
reikalavimus išpildyti; ir dinasi "hara-kiri.” Nutarus 
kada kompanijos tiems rei-; Amerikai npisilpisti dantnan 
kalavimams nepasidavė, 
unija apskelbė streiką, mu
šė ir terorizavo streiklau
žius, taip kad kompanijos 
neteko darbininkų ir turėjo!

jlabai daug nuostolių.
; Žemesnis teismas pripaži
no kompanijoms tiesą ir už
dėjo ant unijos sunkią pa
baudą. Unija apeliavo į auk
štesnį valstijos teismą, ir te
nai pralaimėjo. Tuomet ape
liacija buvo paduota į Vy
riausi Teismą (Supreme
Court) Washingtone. Ir šį 
panedėlį Vyriausis Teismas 
paskelbė, kad darbininkų 
streikas prieš kompaniją ar 
kelias kompanijas negali 
but išaiškinamas kaipo suo
kalbis prieš jų biznį, kad nai lietuvis I. Tyškus-Tyš- 
vesdama streiką prieš St. kevičius.

FRANCIJOJ ARTINAS 
KRIZIS.

Kova tarp Franci jos par
lamento ir prezidento da ne
pasibaigė ir krizio laukiama 
šios savaitės pabaigoje. Kai
rieji sako, kad apie prezi
dento pasilikimą negali būt 
nei kalbos—jis, turi būt pra
šalintas. Bet prezidento ša
lininkai sako, kad konstitu
cija gvarantuojanti jam tei- 

jsę pasilikti iki galo tarny- 
J bos. Sudarytas prezidento 
ministerių kabinetas su 
Maršalu priešaky skaitys 
parlamentui savo programą 
šį utaminką. Parlamento 
didžiuma ketina ta progra
mą atmesti. Tuo budu bus 
atmesta prezidento sudary
toji valdžia ir manoma, kad 
nats prezidentas rezignuos. 
Parlamentas tada turės iš
rinkti naują prezidentą.

-jis. turi būt pra-

KONGRESAS IŠSI
SKIRSTĖ.

Pereitoj subatoj Suvieny
tų Valstijų Kongresas išsi
skirstė vasaros atostogoms 
ir politikieriai apleido Wa- 
shingtoną. Dabar Kongre
sas susirinks tiktai po rinki- 
kimų.

ALBANIJOS VALDŽIA 
PABĖGO.

Romos žiniomis, senoji 
Albanijos valdžia, kuri buvo 
pasilikus Tiranoje, dabar 
pabėgo per Adrijos jūres 
pietų Italijon. Vyriausis tos 
valdžios gynėjas Ahmen Zo- 
gu pasitraukęs su 600 karei
vių Į kalnus ir norįs dasi- 
gauti Jugoslavijon. Revo
liucionieriai jį vejasi, norė
dami suimti arba užmušti.

■ jungtis ir vaikus krikštyti 
be bažnytinių burtų.

Lietuvos laikraščiai pra
neša svarbią žinią. Tenai 
įvedama civiliai apsivedi- 
mo. gimimo ir mirimo aktai. 
Kas nenorės eiti šliubo imti 
pas kunigą, tas galės apsi
vesti miesto arba valsčiaus 
valdyboj. "Lietuvos Ūkinin
kas” 20-tame numeryje ra
šo:

"Asmenįs. norį susituokti, 
privalo pareikšti apie tai 
atatinkamai valdybai pagal 
savo gy venamosios vietos. 
Einant tuo pareiškimu su-i 
rašomas užsakų skelbimas, j 
kuris turi būti laike 7 dienų 
iškabintas matomoj vietoj 
prie atatinkamos valdybos 
durų. Kiekvienas, turįs ži
nių apie jungtuvių kliūtis, 
gali laike nurodytų 7 dienų 
oareikšti apie tai raštu ar 
žodžiu tai valdybai, prie ku
rios durų iškabintas skelbi
mas. Išėjus 7 dienoms, abu 
vedantieji privalo asmeni
niai atvykti valdybon, kuri 
darė skelbimą, ir pareikšti 
apie padarymą užrašų su
tuoktuvių knygoje. Vedan
tieji privalo pristatyti: 1) 
jei skelbimas buvo daromas I 
dviejose vietose, liudymą ki
tos valdybos apie skelbimo! 
padarvma 2) civilinių įsta- Į ^emesmujų teismų nutari- j siunčia jam perdaug dideles 
tvrnu reikalaujamą leidimą mai Prieš uniją tuo budu nu-;bilas už gazą, kartais po $20 
susituokti, 3) pilnamečius; Puola.__________ i mėnesį. Gazo kompanija
liudytojus, po du iš kiękvie-j BANDITAI PAGROBĖ ISJS^r^tas^So^kad 
nos pusės, kurie paliudys,; $11500. (tanką, n tas suraao, Kaa
kad nežino teisėtų sutuoktu- ■ Providence, R. I.—Anksti:
' Atokia* tvarką įvedusi vi- v ° .ryta.tr-s.lnas’kaus krautuvę. Sikmai buvo

nemokėti. Tyškui
Gimusi kūdiki taind gali- • i i paking to.vn ,rendos, pakol jis neatsily-, Gimusi KucuKĮ taipgi į,aii simnku, kurie vezesi iš bau-Į„;„o „4 Viwi Covn 

mą valsčiaus ar miesto vai-ko apie $11>500, L 
dyboje užregistruoti, jei kas tuos pjnjgUS pabėgo automo- 
ncnori duot1 jį kunigui krik- feniuje. Užpuolikų automo- n p 
styti, .aip pat ir numirėli byjus turėjo Mass. valstijos indais.

ŠĖ DEMONSTRANTUS. 
Streikieriai su bedarbiais 
valdžios iškilmėse visai 

nedalyvavo.
:s paversti "closed išreikšti savo protestų, japo- Maskvos centre bolševikai 
grūmodama sunai- nas persiskrodžia sau pilvą buyp surengę taip vadinamą 
ą kompanijų preky-'ir išleidžia žarnas. Toks ’kazioną” demonstraciją,

bet darbininkai toj demonst- 
__  _______ racijoj nedalyvavo. Darbi- 

. Amerikai neįsileįsti daugiau ninkai ir bedarbiai rengė 
Į japonų, ties Amerikos am- say° demonstracijas miesto 
’basada Tokios mieste atėjo pakraščiuose. Serpuchovkos, 
anądien vienas žymus japo-____________Rntvrkos raio-
nas ir persipiovė sau pilvą, 

'parodydamas tuo savo pro
testą prieš Amerikos val
džią. Dabar vėl kitas žymus 
iaponas metėsi po traukiniu 
ir tapo sutrintas. Ir vis tai 
reiškia protestą prieš Ame
riką, kam ji uždarė japo
nams savo duris, šitais at
sitikimais japonų visuomenė 
tapo labai sujudinta ir ūpas -----v x “ r
prieš Ameriką labai pakilo, panašių ekscesų, bet vai-

Sokolnikų, Butyrkos rajo
nuose jie surengė demonst
racijas ir ėjo miesto cent- 
ran, bet policija ir kariuo
menė išsklaidė juos. Sokol- 
nikuose raudonarmiečiai su
mušė komunistą-oratorių. 
Kaluginiame bedarbiai įsi- 
briovė į partijos kliubą ir vi
są ten sudaužė, sulaužė ir 
sumušė budėjųsį kamsoma- 
lietį. Kitose vietose buvę

CHICAGOS TYŠKUS PA
TEKO BĖDON.

džios rengtuose mitinguose 
žmonių visai maža buvo.

Chicagos priemiestyje Ro- RLTSIJO^V^BININKAI 
selande gyvena žinomas te-‘

PASIUTĘS LENKAS PA
KIŠO GALVĄ PO TRAU

KINIU.
Manchesteryje, N. H., per

eitą savaitę lenkas vardu S. 
Klepacz nužudė moterį var
du Kruczek, su kuria jis gy
veno krūvoj kelis mėnesius, 
palikęs tikrą savo pačią Lo- 
vvellyje, Mass. Nudūręs tą 
moterį peiliu, Klepacz api
pylė ją kerosinu ir uždegęs 
:a nubėgo i Lovvellį atgal. 
Tečiaus prie savo pačios jis 
negrįžo, bet bastėsi po mies
tą kelias dienas be vietos. 
Policija ji tuo tarpu gaudė. 
Pagalios šį panedėlį jis nu
ėjo ant Lovvellio stoties ir 
einant pro šalį prekių trau
kiniui, pakišo po vagono ra
tais, savo galvą, kuri likos 
nupjauta kaip peiliu. Taip 
užsibaigė pasiutėlio gyveni
mas.

MERGAITĖ PRIGĖRĖ 
SKLEPE.

STREIKUOJA.
Maskvos žiniomis, gegu-

Jis turi savo na- mėnesio vidury^ Petro

nių darbininkai, Voznesens- 
ke 13 įmonių, Maskvoje 62, 
Kostromoj 6. Vladimire 11, 
Permėje 16, Urale 21, Dono 
Baseine 6, Ukrainoj 71, Pa
volgėj 53.

Komunistai sako, kad Ru
siją dabar valdą darbinin
kai. Jei ištiesų darbininkai 
Rusiją valdytų, tai prieš ką- 
gi jie tada streikuotų?

PETROGRADE 140,000 
BEDARBIŲ.

Louiso kompanijas odos dar- mus ir krautuvę. Tūlas Sik- grade streikavo 37-nių įmo-
bininkų unija neprasižengė ma, kuris gyvena jo namuo-

1 prieš šalies Įstatymus ir to- se, pradėjo protestuoti prieš 
Į dėl ji negali būt baudžiama, i gazo kompanija, kad ši pri-

nuo Sikmo pečiaus yra Įves
ta stora gazo paipa j Tyš-

. , _ igins jam už gazą, kurį savo . -
ir atėmę plautuvėj vartojo. Tyškus Sovietų valdzios pranesi- 
....*—mu’ nedarbas Rusijos mies- 

na ant gatvės su visais ra- tuose auga tolyn vis didyn.
laidojant galima apsieiti be registracijos blėtą. 
kunigo patarnavimo.” I & ---------- L

Padaryti valsčiaus ar PROVIDENCE UŽSIDA- 
miesto valdyboje apsivedi-; ro GUMOS DIRBTUVĖ, 
mo, gimimo ar palaidojimo' ^ational f ’* ~ ”

mo žmona tuo tarpu sirgo 
f karštine ir sveikatos komisi- 

mieseo vaiuyuvje KU 171KB1UVE. i dJaudžilnti^ tenai
mo, gimimo ar palaidojimo' vatiOnal Imlia Rubber ,lta’ .V"?.oktai turės tokios nat iuri-aU i iu- n -i ’ kam nors vaikščioti, tai Tys-aktai turės toKios pat jun o paskelbė Providence o i.ną nroSižpnp-p nn>š uždėta
dinės reikšmes, kaip ir pas mieste kad ii esanti privers- TUS Pra*lzen£® P1 uzfecaak-tas 1 e»anu privers kvarantiną. Išmesti rakan-

’ r? uzdar-yti ant trijų mene- dai turėjo but sunešti atgal 
— ------------------------- šių savo dirbtuvę. Ji atida- jr gikmai dabar gyvena ne-

i Tyškui jokios 
Sikma sako, kad

I ant gatvės jam buvo pavogti 
$35.00._kurie buvo vienam 

i stalčiuje. Išrodo, kad Tyš- 
kus turės daug nesmagumų.

kunigą sudarytas aktas.

tuomet išmetė Sikmo šeimy- mu, neda5^s1^lsM0SjVj.^' 

Bei kadangi Sik- Petrograde dabartiniu lai
ku esą 140,000 bedarbių.

(SI KIŠO KALeJIMAN KO” rysianti ia ruir^ėio oabaiffo- 11'mai.! M1TNISTIT VADUS jų rug.-ejo pacaigo mokedami
Ančiai V . je ir darba pradės jau nu-

Uz vedimą anti-militan-muštomis algomis. ’ '
nes agitacijos Norvegijoj

SUĖMIMŲ IR MIRTIES 
BAUSMIŲ ORGIJA.

Spaudos pranešimu, Rusi
joj dabar prasidėjusi tiesiog 
"suėmimų ir mirties baus
mių orgija.” Suimami politi
niai ir nepmanai. Daugiau
sia suėmimų Įvykę Kutaise, 
Kijeve, Žitomire, Nikolaje
ve, Simferopoly, Dono Ros
tove ir kitur. Nikolajeve 
mirties bausme nuteista 7 
asmens, Charkove 4, Rosto
ve 5. Balandžio pabaigoj iš
siųsta 470 politinių, daugiau
sia darbininkų, Į Archangel
ską ir Tobolską. Iš Maskvos 
kalėjimų paliuosuota 130 
politinių.

Worcester.v tūlas laikas nuteista kalėjiman 10 komu- BANKO TARNAUTOJAI 
atgal prigėrė skiepe Gloria nistų partijos vadu. 
Bėriau, maža mergaitė. Na
mas buvo da nepabaigtas ir 
io skiepas buvo pilnas van-j 
dens. Mergaitė žaizda m a 
su kitais vaikais Įbėgo tenai 
pasislėpti, nukrito Į skiepą 
ir prigėrė. Dabar mergai
tės tėvas apskundė to narnoj 
savininką. reikalaudamas! 
$12.000 atlyginimo už dūk- • 
terš mirtį.

PAVOCJĖ $50.000. X* Tr A * rXU° VLUVO MGUfc

AT?!<?A?Ė .REPUBŲKO- cSereSl"
Co. banko tarnautojai, kai- ?•>(» (XX).

nublikonų partijos konven- $50,000. Du iš jų yra kasie- POTVINIS WEST VIRGI-

NŲ KONVENCIJA. : ~
Clevelande atsidarė re- tinami pavogimu iš banko

cija, kuri turės nustatyt sa- riaus pagelbininkai. o tre- 
vo politikos programą ir čias, paprastas klerkas, 
nominuoti savo kandidatus --------------
ateinantiems rinkimams.) NETOLI LENINGRADO 
Kandidatu į prezidentus bus ŽUVO DAUG ŽMONIŲ, 
nominuotas dabartinis pre-' 
zidentas Coolidge: ant jo su
tinka visi republikonai ir ki
tų kandidatu nominacijai vi
sai nestato, taip kad fakti- 
nai konvencija turės jį tik
tai ratifikuoti: kas dėl kan-

> i vice-preziaentus, 
siuntinys, kuriam buvo pa- tai numatomas Krank O. 
vesta nuvežti kitai firmai Ix>wden. buvusis Illinojaus 
$43,000 vertybių. Firma'gubernatorius, 
spėja, kad jos pasiuntinys; Demokratų 
bus apiplėštas ir nužudyta: 'im kkk vėliau

PRAPUOLĖ SU $43,000 
VERTYBIŲ.

Nevv Yorko brokerių fir
ma, Minsch, Nonel & Co., 
pranešė policijai, kad šiomis. 
dienomis prapuolė jos pa-'didato 
_• 1 * « • « •

NIJOJ.
' Nuo ilgo ir smarkaus lie
taus West Virginijos valsti
joj kilo potvinis. Mercer ir 
•McDowell apskričiuose van
duo nunešė daug namų ir kad Rusijai vėl gręsia saus- 
daug šeimynų pasiliko be mėtis. Pavolgėj, Ukrainoj 
pastogės. Kiek teko sužino- ir daugelyje vakarinių gu- 
ti. 9 žmonės šituose potvi- temijų per kelias savaites 
r.iuose prigėrė. iau nebuvo nei lašo lietaus.

------------- Paskutinėmis dienomis Vol- 
BAISIOS SNIEGO PŪGOS, gos ruože truputi palvjo ir 

Montanos valstijoj, kaip javai kiek atsitaisė, bet Uk- 
praneša laikraščiai, pereitoj rainoj ir vakarinėse guber-

SAULĖ VĖL SVILINA 
RUSIJOS LAUKUS.

Iš Maskvos pranešama,
Iš I^eningrado pranešama, 

kad apie Ladogos ežerą, ne
toli I/jningrado, jiereitą są- 
veitę buvo kilusi neapsako
ma vėsula. Ežeras buvo iš
varytas iš savo krantu ir už
liejo didžiausius laukus. 
Daugybė žmonių su gyvu
liais laukuose visai žuvo, o , 
tūkstančiai šeimynų pasili- subatoj ir nedėlioj siautė to- niiosr saulė kepina be mir
ko be pastogės. ' Kai kurie kios sniego pūgos, kokių tos laširdystės ir. jei greitu lai- 

konvencija kaimai tapo visiškai suna;- valstijos istorijoj da niekad ku nepalis, gali išdegti visi 
New Yorke. kinti. a žiemos laiku nebuvo. laukai.

I



TVOJA PRIEŠ; LENKU 
REAKCIJĄ.

Francuzų socialistai ir ki
ti progresyvus veikėjai pa
kėlė per savo spaudą stiprų 
protestą prieš siaučiančią 
dabar Lenkijoj reakciją, ši
tą protestą perspausdino ir 
"Xew York Times. ’ Po juo 
pasirašo 20 žymių francuzų, 
tų tarpe radikalų vadas 
Herriot. parlamento pirmi
ninkas Painleve ir Rumain 
Rolland.

Proteste nurodoma, kad 
dabartiniu laiku Paliokijoj 
siaučia baisus buržuazijos 
teroras. Po visą šalį yra ar
domos ir slopinamos jauni
mo organizacijos. Rusinai 
ir baltgudžiai yra grūdami;vardu 
Į kalėjimus užtai, kad rei
kalauja sau nepriklausomy
bės. Taip pat areštuojami 
ir kemšami į kalėjimus visi 
žymesni darbininkų vadai. 
Visuomenes darbuotojai, 
kurie stengiasi platinti tarp 
liaudies apšvietą, yra pla
kami kalėjimuose diržais ir 
lazdomis. Visa tai daroma 
po priedanga gaudymo ko
munistų agitatorių. Dau
giau kaip 3,000 politinių ka
linių dabartiniu laiku esą 
sugrusta tvirtovės urvuose, 
kur pilna visokio brudo ir 
gyvenimas tiesiog

i vienos tikybos ir visi tikin
tis. Lietuvos universitetas 
yra valstybės Įstaiga, kurią 
užlaiko ir lanko visokių ti
kėjimų kaip lygiai ir jokiai 
tikybai nepriklausantis žmo
nės. Ir kuomet šitokioj iš
taigoj pamokus yra per
traukiamos dėl ’ rekolekdi-į 
jų.” tai valstybė parodo, 
kad religinius burtos ii sta
to aukščiau mokslo, ir tuo' 
ji save kompromituoja pa-, 
šaulio a kiše.

KĄ RElšKiA DakBININ
KŲ GALYBĖ.

“Naujienos" rašo:
"Darbinu-’.u jie/a politikojef 

visgi daug eiškia. štai. Ang
lijos daro! linkai, susiorganiza
vę į Darbi Partiją, privertė 
valdžią a„r tuomet, kai valdžia 
buvo buržuazijos rankose, skir
ti milžini>kas sumas pinigu be
darbių šelpimui. Dabar, kai 
valdžia Anglijoje iau yra pate-J 
kusi į Darbo Partijos rankas, 
bedarbių šelpimui išleidžiama 
apie pusė nuliardo (biliono) do-: 
leriu per metus.

"O kiek Amerikos valdžia iš- j 
leidžia pinigų bedarbių sel 
mui? Ne vieno cento!...

VISKO PO nesugebėjęs plačiai vykinti 
darbininkų programos, ir 
kad j ieškąs kompromisų su 
buržuazija. "I z vest i ja" iš
skaičiuoja tokius Macdonal- 

vaiką, taip f'o nusikaltimus: jis atsisa
kąs nuo socializmo, nenorįs 
Išmesti iš mokyklų tikybos

nti jauni studentai, abu 
■du milionierių sūnūs, pasi
gavo Chicagoj 1 
pat turtingų tėvų, ir parei
kalavo $10,000 išpirkimo. __  _ ___ v_ , _____
Paskui jie tą vaiką nužudė mokymo, jieškąs kelių susi- 
ir jo kūną įkišo balon. Da- tarti su buržuazija, esąs mi- 
bar abudu žmogžudžiai sė- Altaristas. nes noris palaikv- 
di kalėjime. Jų gynimui tė- ti draugingus santvkius su 
vai paskyrė f 
pasamdė garsųjį advokatą giasi sukiršinti Macdonaldą 
Darrotv, kad jis pasirinktų su Llovd George’u, įrodinė- 
ir pasamdytų dar keliatą dama, kad Macdonaldas ne
gabiausių Amerikos advo- ris pavilioti liberalų rinki- 
katų. Teismo da nebuvo, o kus į savo pusę.

Užmušė kunigą prie ligonio.
Nedideliame Dracut’o Jaunuolis 

miestelyje, keliolika mylių buvo vėĮ 
r 
tę tapo nušautas prie ligo
nio katalikų kunigas Gilb- 
ride. Tas atsitiko šitokiu 
budu. Anksti iš ryto pas ku- 

. . uigą atbėgo uždusus tūla
$1,000,000 ir Poincare. b ”Pravda” sten- davatka ir pranešė, kad far- 

merys King, pas kurį ji tar
nauja. sunkiai serga ir bile 
valanda gali mirti, todel jam 
esą reikalinga duoti pasku
tinis patepimas, kad velnias 
negalėtų jo dūšios nujoti.

Kunigas Gilbride tuojaus 
apsivilko tinkamais rūbais 
ir paėmęs sakramentus nu
siskubino pas sergantį far- 
merį. Tuo tarpu farmerio 
sūnūs, apliuobęs gyvulius, 
buvo išėjęs laukų darbo 
dirbti. Pamatęs ateinant 
svetimą žmogų, farmerio 
sūnūs atbėgo prie namų ir 
paklausė:

—Kas tu per vienas? 
—Aš kunigas—buvo 

sakymas.
—Ko tau čia reikia?
—Aš einu ant Dievo džia-

bo.
—Eik po velniais! —sušu

ko jaunas farmerys. —Ta
vęs čia niekas neprašė ii- aš 

kad tu ligonį gąs-

1{1’ Darrow jau paėmė $35,000. \ Sąryšy su anglų bankinin- 
žmogžudžiai kalėjime nela- 'kų memorialu, spauda deda 

Amerika yra turtingiausia baj nusiminę, nes jie mano, nemaža protestų pareiški-
pasaulyje šalis. Jeigu Anglija 
gali išleisti po pusę miliardo 
per metus bedarbių šelpimui, 
tai Amerika galėtų tam tikslui 
skirti tris arba keturis sykius 
dauginus.—jeigu butų reikalas. 
Bet Amerikos valdžia tuo nesi
rūpina. Nesirūpina dėlto, kau 
nėra kas ją priverčia. O pri
teršti ją nėra kam dėlto, kad 
Amerikos darbininkai, ažuot 
organizavęs! Į savo partiją, ku
ri gintų jų reikalus kongrese 
ir .-teitų legislaturose, balsuoja 
už "gerus” demokratų ir repu- 
olikonų politikierius.

"Kaip tik dabar Amerikoje 
yra nemažai bedarbių. Tegu gi 
ie pagalvoja, ar išmintinga: imerys jį nušovė.' Dabar jis 

elgiasi Gonipersas. atkalbinę-> taip )>at sėdi kalėjime, bet 
damas darbininkus nuo Darbo paikraščiai apie jį kalba vi- 
Partijos steigimo ?" pai kitokiu tonu. Jie vadi-
Darbo Partija proronuo-[!1? Rievių" ir pavojin- 

ama steiąti Clevelando konA-!a,uslu. ^ogzudzm. 
uncijoj, kuri ketina susi-riekas ■'" fDounui 1 
rinkti apie pabaigą šio mė-į 

valgyt ir ap- ganizacijomis, įkurti ”tre-T?je. ęonx^nc^Rjel 
čiają partiją" ir pastatvti\aUs> 

francuzai La Folletą savo kandidatu ';e,h.ata? stam-bi,“ unl,ų “•k>
- - .------ —. Pirma, ateinantiems prezidento rin- darbininkų oietamza-

pakol Franci ją valdė tauti- Irimams. Tuo tikslu ju buvo i; ^ojektuojamoji Dar-
’ . J reakciją nutarta sušaukti 17 birželio 0 ^.a.rHja,

dalykai konvencija St. Paul mieste i.^n.asi ^ar^° Partijai Ang-
■ ’ • 'njoie.

ŠKOTIJOS KOMUNISTAI 
IŠLEIDO LAIKRAŠTUKĄ.

Mums prisiųsta iš Škoti
jos naujas lietuviu kalba 
laikraštukas. "Darbininko’' 

pavadintas. Nors 
aiškiai nepasakyta kas jį 
leidžia, bet iš jo turinio ma
tyt, kad tai komunistų dar
bas. Jau pirmutiniame nu
meryje yra niekinama.- 
MacDonaldas ir parlamen
tas. kaijjo ’ buržuazijos iš- 

darbininkams pa- 
Darbiniflkams par-.

sa-

misiąs’’ 
vergti.
lamentas nereikalingas, 
ko šitas šlamštelis.

i

<

KOMUNISTU ELENAI i 
PAIRO.

Pereitame „Keleivio” nu
meryje mes rašėme, kaip se- 

baisus. natorius Ia Foiletas nu-j 
Tūla Olga Besarabova kalė- šluostė komunistams nosį, 
jime buvo nužudyta. Mais-’Jie buvo nutarę susijungti
tas toks biaurus, kad kali- su pusiau buržuazinėmis or- 
niai atsisakė valcrH- ir- an_ ».
skelbė bado streiką.

Prieš visa tai f
karstai protestuoja.. Pirma, ateinantiems prezidento rin-

Kinkai, jie lenkų 
rėmė. Bet dabar 
persimainė. Naujais rinki_ . i ir tenai pasikinkyti į savo
mais francuzų tautininkai vežimą visas organizacijas, 
tapo iššluoti is parlamento kurios toj konvencijoj daly- 
ir iš valdžios, o jų vieton at- vaus.
sistojo socialistai ir radika- Bet La Foiletas sugadino' 
lai. Ir vietoj paramos, len- komunistams riša bizni. Ji-I 
kų patriotai dabar pradeda įsai paskelbė viešai, kad ko-

Lietuvių Socialistu
Sąjungos Konferencija

gauti iš francuzų antausių munistai yra niekas dau
giau kaip tik Maskvos pa
stumdėliai ir kad su jais jis 
nieko bendra negalįs turėti.1 

„ _ Kada La Folleto laiškas
gas” nori prirodyti, kad kie- pasirodė spaudoj’, tai nuo St.

__r_ _ ,2 -_l konvencijos tuojaus

KAS NEPOTERIAUJA, 
TĄ KALĖJIMAN.

Chicagos kunigu "Drau-

rikalas Krupavičius teisin- Paul I______ __________
gai vedąs žemės ūkio minis- pradėjo atsisakyti viena or 
teriją. Kada Krupavičius ganizacija paskui kitos. Da- 
perėmęs iš "bedievuku” mi- bar išrodo, kad toj konven- 
n isteriją, f 
apie tuzinas „bedievuku.” 
kurie nepoteriaudami valgę 
.valstybės duoną, ir vogę.’ 
Užtai Krupavičius juos pa
varęs ir dabar jie turėsią 
atsisėsti kalėjiman.

Vadinasi, jeigu tie vagis: 
r ri . ■ —- r—
Krupavičius jų nebūtų judi
nęs ir i kalėjimą jiems nebū
tų reikėję eiti.

Dėlto turbut ir kunigas 
Purickis nesėdi kalėjime, 
kad valstybę apgaudinėda
mas poteriavo.

žmogžudžiai kalėjime nela- T:ų memorialu, spauda deda , • • • •• • •
kad pinigai juos išgelbės. Ir nia, kuriais stengiasi įrody
tas gali būti, nes spauda jau 
pradeda visuomenei įkalbi
nėti. kad žmogžudystė buvo

ti, kad anglų reikalavimai 
neteisingi, neteisėti, ir kad 
Anglija pati daugiau kalta 

papildyta dėl "mokslinių ty- Rusijai, negu kad ši pasta- 
" *'roji Anglijai. Suprantamos 

yra šiuo reikalu seniau pa
sakytos Zinovjevo, Trockio 
kalbos, bet kokios reikšmės, 
be agitacinės, turi ”nuomo- 
nės” darbininkų šiuo klausi
mu. kurias su rimta fiziono
mija atsispausdino ’Tzvesti- 
ja" balandžio 25 d.?... įdo- 

!mu, ar už šias ”nuomones” 
korespondentas gavo pa
prastą, ar* padidintą hono
rarą ?

Iš visa ko matyt, kad Ru
sija daugiau laukė iš Mac- 
donaldo ir labai apsivylė, 
matydama, kad šis anglų 
darbininkų vadas yra tik
ras anglas patriotas, norįs 
savo šaliai gerovės, o nema
nąs daryti pavojingų socia-

rinėjimų,” kad žmogžudžiai 
blogų tikslų neturėjo ir to
del piktadariais jų negali
ma esą nei vadinti.

Massachusetts valstijoj 
ant vienos farmos atvyko 
katalikų kunigas duoti ser
gančiam fąrmeriui „pasku
tini patepimą.” Farmerio 
sūnūs nenorėjo kunigo į na
mus įsileisti. Kunigas ver
žėsi prievarta ir jaunas far-

i

į

i 
i

. Mat,} 
r.ieKas jo gynimui milionų 

•neskiria, niekas jam bran-1 
tių advokatų nesamdo ir jo linių eksperimentų Maskvos 
likimu nesirūpina. Iškalno pavyzdžiu. Tiek dėl Angli
jau galima pasakyti, kad Rusų santykių. Įdomu yra 
jis turės mirti elektros ke-idar "Pi aveles” straipsnis 
c‘ėj. Kunigai patįs pirmuti--apie kovą su šventėmis ir 
niai užprotestuotų, .jeigu.’apie prieštikybinę propa- 
\ aidžia jį išteisintų. Nėra j gandą apskritai. Pasirodo, 
pinigų, nėra galybės.

i

tuo tarpu 
išėjęs prie savo 

nuo Bostono, pereitą savai-.darbo. Pamatas, kad polici
ninkai pradeda jį supti, jis 
liepė jiems neiti artyn. Vie
nas jų paleido į jį du šuviu. 

j Vaikinas tada prisiglaudė 
I orie kelmo ir pradėjo gintis. 
Vienas jo šūvis pataikė po
licijos kapitonui i šoną, o 

i kitam jKilicmanui jis įšovė 
I i akį. Pagalios pataikytas 
vieno policmano kulipka į 
galvą, vaikinas suklupo, ir 
visi {Milicininkai tada puolė 
ant jo ir suėmė.

Laikraščiai rašo. kad 
Kingų šeimyna labai dievo
baiminga, tik vienas šitas 
sūnūs buvęs bedievis. Te
čiaus kad ir dievobaimingi 
katalikai, kiti Kingo vaikai 
apsivedė ir pametė sena sa
vo tėvą ant farmos, o šitas 
sunūs pasiliko prie tėvo ir 
vienas apdirbdavo visą ūkio 

• [darbą. Tėvas buvo .jau bO 
at-Įmetu amžiaus senukas. Me

ilina jau mirus ir prie namų 
■darbo buvo pasamdyta tūla 
į Kingų giminaitė, dievobai- 
! minga davatka.

Kunigai dabar šauks, kad 
bedievis nužudė kunigą.

Ar jis bedievis, ar kitoks, 
tai skirtumo nedaro—žmog
žudystė lieka žmogžudyste 
ir ją reikia pasmerkti. .Ku
nigo atsilankymas jokio pa
vojaus niekam nedarė, tai- 
<ri šauti jį nebuvo reikalo.

via mriuRi 11 ašį
nenoriu, kad tu ligonį gąs-l 
dintum.

Bet kunigas nepaklausė ■ 
draudimo ir norėjo varu • 
ineiti prk^ sergančio žmo-: 
gaus. Vaikinas šitokiu ku- 
nigo nachalumu tapo už-1 Lįsdamas į svetimus namus 
užgautas ir paėmęs revolve- prie ligonio, kuomet ligonio 
rį šovė. Kulipka pataikė ku-i sūnūs buvo griežtai tam 
nigui į galvą ir tas krito' priešingas, kunigas parodė 
ant vietos negyvas. i daug nachalumo. todel jam

Davatka, kuri tarnavo j reikėjo paimti šluota ir iš- 
pas Kingus prie namų dar-įšventinti laukan. Jei jauna- 
hn iokArtrz. sjs j^ing butų taip padaręs,

tai jį galima butu pasvei
kinti. Dabar gi jis padarė 
neapgalvota žygį ir veikiau
sia turės užtai užmokėti sa
vo galva.

bo, išbėgo klykdama ir pra
nešė apie tai kaimynams. 
Tie tuojaus davė žinią poli
cijai ir neužilgo keli val
džios agentai atvyko ant 
Kingo farmos su karabinais.

kad bolševikai iš takto at
žvilgio nenori visiškai pa-

Apsukime šito kunigo už--naikinti švenčių, bet tik no- 
mušimą antraip. Daleiski-jri pakeisti jų turinį, versda- 
rne. kad pas serganti katali-imi per dabartinių bažnyti- 
l:a atėjo koks "bedievis” trinių švenčių dienas švęsti'tą 
r.oi i padaryti jį laisvama-liš komunizmo ideologijos, 
niu. Daleiskime. kad ligo-Įmanydami tuo budu pamaži 
nio sūnūs nenori "bedievio” iatpratinti žmones nuo tiky- 
i savo namus įsileisti, betįbinės įtakos, išstumiant iš 

irisų švenčių dvasiški jos da- 
■ Gyvavimą, kaip jau įdary
ta per krikštynas, vestuves, 
laidotuves, kurios atlieka
mos be popų dalyvavimo, 
šią i>akraipą jqjač gerai 
vaizduoja vaikams duoda
mi vardai. Taip antai, ne
kalbant apie kitus nuosta
bius vardus, vienai mergai
tei davė ”Elektrofikacijos” 
j vardą!... Taip atrodo sąži
nės laisvė "laisvoj” bolše- 
vistinėj sovietu Rusijoj.”

Elta.

1 
j 
i

i Karo stovis ir sustiprinta 
apsauga Lietuvoj.šiuo pranešu visoms LSS 

kuopoms, kad LSS. Pildoma 
sis Komitetas laikytame sa 
vo ekstra posėdy 

i(L. 1924 m., nutarė šaukti vi-:i 
,'sos Lietuvių Socialistų Są-ž 
jungos Konferenciją.

LSS. P. K. šaukia šią kon
ferenciją remiantis LSS. 

Į konstitucijos straipsniu IX. 
'kur sakoma: ”P. K. gali, rei- 
ikalui esant, šaukti LSS. kon
ferenciją, kurios atstovybę 
nustato jisai pats. 2. Konfe
rencijos nutarimai neturi 
■verstinos galios; bet jie gali 

spėja, kad musų žemė arti-lbuti paduoti referendumui 
rasi prie naujos ledų gady- patvirtinti.”

LSS. Konferencija įvyks 
birželio 22 d., 1924 m. ir tę
sis, kol bus reikalinga. Kon- 

Wilkes

tai tenai buvę‘vijoj pasiliks tiktai vieni ko
munistai.

PRANAŠAUJA NAUJĄ 
LEDŲ GADYNĘ.

Kai kurie gamtininkai

v*. x x jjiac nauj
_I!!^.eriav& ,tai P?n?.s t nes. „Trimitas” rašo:

4

■

šis veržiasi varu ir tampai 
birželio l nušautas. Visi-kataliku ku- 

igai kaip vienas pasakytų, 
kad "bedieviui” taip ir rei
kėjo, ir kad užmušėjo nega
lima nei bausti, nes jis gynė 
savo namus ir tikybą. Ir la
bai galimas daiktas, kad. 
žmogžudys butų išteisintas. 
Kunigis Dėlonne Kanadoj 
užmušė savo pusbroli ne na
rais ir tikybą gindamas, ei 
norėdamas užmuštojo pini-: 
gus pasiglemžti, ir tai jis 
nepakartas, nes katalikų 

• bažnyčios juodosios spėkos 
žmogžudį gina. Kur bąžny-į 
čia ila turi Į žmones įtakos, i 
teisybės tenai nerasite.

Pirmajame Seimo posėdy niekuo 
po Velykų kilo g<ina įdomus 
rinčai tarp socialdemokra-' 
tų iš vienos pusės ir dešinių
jų frakcijų iš kitos. Tai 
klausimu delei karo stovio 
panaikinimo ir sustiprintos 
apsaugos įvedimo.

Socialdemokratų projek
tas karo Stoviai panaikinti 
gulėjo Seimo komisijoje nuo 
nat pradžios jo darbų ir tik ir buto neliečiamybės, ko- 
dabar pateko į Seimo pienu- respcndencijos 
mą drauge su valdžios pro- žodžio ir spaudos, susirinki^ 
jektu. Ministerių kabineto; nių, draugijų ir sąjungų 
orojektas kalba trumpai— " 
”visose vietose, kuriose yra 
karo stovis, jis panaikina
mas.” Socialdemokratai siū
lo plačiau—panaikinti ne 
tik karo stovį, bet ir suriš
us su juo baudžiamuosius 

Įstatymus bei ypatinguosius 
teismus. Dabar Lietuvoje 
vra tokia padėtis, kad visi 
svarbieji nusikaltimai išim
ti iš apygardos teismo kom- 
pentencijos ir perduoti karo 
teismo žinion. Padėtis visiš
kai nenormalė, juo labiau, 
kad ji priešinga konstituci
jos §69. Konstitucijoj pasa
kyta, kad "ypatingieji teis
mai gali būti steigiami tik 
karo metu arba karo padė
čiai esant.” Tačiau karo 
teismas buvo paliktas veikti 
net tose vietose, kur kdro 
stovis buvo nuimtas.

Lietuvos Seimo dauguma 
—ūkininkų sąjunga, krikš
čionys demokratai, darbo 
federacija ir net valstiečiai 
liaudininkai — taip susigy
veno su karo stoviu rr viso
kiomis nepaprastomis padė
timis. kad vis mato pavojų 
pereiti i normalę padėti. Ir 
dabar Seime karo stovio pa
naikinimas svarstomas ly
giagrečiai su įvedimu su
stiprintos apsaugos. Savo

nesiskiria nuo karo 
stovio ir tik visas dalykas 
tame, kad nepaprastos tei
sės, kurias iki šiol priklausė 
karo komendantams, bus 
l>erduotos civilinei adminis- 

; tracijai. Sustiprinta apsau- 
, ga lygiai taip pat reiškia 
■ sV^talxiymą konstitucinių 
piliečių teisių garantijų, t.\\ 
uanaikinimąr piliečio asmens

paslaptie®, 

draugijų ir sąjungų 
laisvės.

Sustiprinta apsauga, gali 
būti įvesta Respublikos pre
zidento. pasiūlius tai minis
terių kabinetui ir patvirti
nus Seimui, tik pavojingais 
valstybei atsitikimais. Bet 
nėra abejonės, kad musu 
krikščionys bus labai greiti 
įžiūrėti uavojų, jei ne vaįs- 
tvbei, tai bent patįs sau, nes 
jie nepakenčia kylančio 
liaudies susipratimo.

Sakoma, kad nepaprasta 
padėtimi gyvena ir kitos 
valstybės^ Kaip Rusija, Vo
kietija ir kt. Bet čia mums 
ne pavyzdys. Komunistai 
yra iš esmės priešai demo
kratizmo, gi Vokietijoj res
publikos apsaugos įstaty
mas buvo iššauktas monar- 
chistų ginkluoto pasikėsini
mo prieš demokratinę tvar
ką. Lietuvoj nieko pana
šaus nėra. Patįs valdžios 
atstovai pripažįsta, kad ko
munistai Lietuvoj nesudaro 
jokio pavojaus, o su musų 
dešiniaisiais krikščionys de
rasi kuoramiausiu budu, 
kad su jais pasidalinus val
džią. Kurgi tas pavojus?

Ne, ponai, jus nepasitikit 
liaudim—iš čia jums visas 

. ............ _r__ ________ pavojus.
esmėje sustiprinta apsauga j ("Socialdemokratas”)

I

Našlaites Kapas.
Ant aukšto kalnelio 
Prie žalios pušaitės, 
Stovi medžio kryžius 
Mirusios našlaitės.

Jos apaugęs kapas 
Tvora neaptvertas.— 
Mat kilmės ne ponų 
Tos garbės nevertas.

Žemė nepr i ruošta, 
žolynų nesėta. 
Kelios tik velėnos 
Be tvarkos uždėta.

Neateina verkti
Nei sesuo, nei brolis,— 
Veidą jai bučiuoja 
Ašarotas molis.

Klausės našlaitėlė 
Ar raudos močiutė,— 
Nesigirdėjo balso, 
Tik vėjalis putė.

Tik rytų saulutė 
Skaisti sužibėjo. 
Tarp žaliųjų medžių 
Ir tarp vikrių vėjo.

Tiktai kry žius senas 
Ir tiktai jis vienas, 
Saugoja jos kapą 
Per naktis ir dienas.

(”Ki. z.”) <

"Taip šiuo reikalu eilė šve
dų mokslininku, su Rutgeru 
Sermnanderu priešakyje, pada- ferencijos 
rė tyrinėnmus augalų pasauly-ularre. Pa. 
ie sąryšyje su klimato almai- Kiekviena LSS. kuopa ga-

'r ___ rr__________________ __________ .•12'____

ii. cvtc. rkctvpci
noorolotii •

tūkstančiai sato, tai ji gali tuo tikslu su
sidėti su kita kuria kuopa} 
arba kuopomis.

LSS. kuopos savo delegatų 
išlaidas apmoka pačios.

vieta
Kunigas Purickis buvo su

gautas šmugeli varant jau 
; keliūtas metų atgal, o ligi; 
[šiol da nenubaustas. Jei 
; prasikaltėlis butų buvęs ne 
kunigas, o koks „bedievis.” 
ris senai jau sėdėtų kalėji
me. Tai antras pavyzdis, 

į kad kur kunigai viešpatau- 
įa, teisybės tenai nejieškok.

Eks-klierikas.

norais. įvykusioms po ledų ga-J i siųsti | šią Konferenciją po 
dynės- Pasirodo, jog bešališkas k delegatus. Jei kuri kuopa 
liudininkas, torfo sluogsnio pa-'negalėtų viena pasiųsti dele- 
vidale. rodo, kad
metu atgal, tuojau p ; ledų ga
dynės, klimatas buvęs daug
Šiltesnis, negu dabar. Tai pa
tvirtino augalai bei kitos lieka

DĖL POTERIU UŽDARĖ 
UNIVERSITETĄ.

Gavėnios laiku Lietuvos 
valstybės universitete buvo 
pertrauktas mokslas ir su
stabdytos visos profesorių 
paskaitos vien dėlto, kad 
klerikalai užsimanė laikyti 
"rekolekcijas" ir varė stu
dentus tų "rekolekcijų” 
klausyti.

Dėl šito įvykio "Tėvynė” 
išsireiškė, kad klerikalai ga
li pražudyti Lietuvą, nes ku
ri gi rimta šalis norės skaity- žemės paviršius buvo užklo- l?.bui. 
tis su tokia valstybe, kuri tas ledais, musų planeta vra; A. žymontas. LSS Sekret. 
dėl poterių pertraukia mok- pergvvenus iau ne vieną.!........... . ■ ■ ... —__
SlV, -v i ->n - X-, Apkaitoma, kad paskutinė SUDEGiN0 NAMUS IR

Klerikalų Draugui šito- ledų gadyne, kun tęsėsi apie p A«irT?f vT’cranv-
kia pastaba nepatiko ir jis 25,000 metų, yra pasibaigus ”AMLL1 NtblSLn E.
nori atsišiepti, sakydamas, maž-daug 50,000 metų atgal North Bervvich, Me.—šį 
kad kitose 1 
esama universitetų, kur po- dynės, buvusios daug anks- ardson čia uždegė visas sa« 
teriaujama ir rekolekcijos čiau. Apskritai imant, įdek- vo triobas ir paskui paėmęs 
laikomos. viena tokia gadynė yra tvė-

Bet šventakuprių orga- rus apie 25,000 metų, o visi 
nas užmiršta, kad Lietuvos laikotarpiai tarpe ledų ga- 
universitetas nėra kokios dynių vra tvėrę maž-daug 
pors organizacijos mokyk- po 100,000 mėtį

I
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i
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noS, atrastos torto sluogsniuo-: Todel visos LSS. kuopos, 
se. Be to. Baltuos juros ™>-.mIonėkite tuojaa įaukti sa- 
< uo bures daug suresn,s > ra ku susirinki.
daugelis kitu įrodymų, tvirti
nančių aną nuomonę, kad že
mei pamažu artinasi—vėl ledų 
gadynė.”

'tinus ir išrinkti delegatus.
• Kurios nesiūs delegatų, te- 
gul bent raštu priduoda LSS. 
'sekretoriui savo sumanymų 

Tokių laikotarpių, kuomet Lietuvių Socialistų Sąjungos
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J 
valstybėse irgi Yra žinomos da dvi ledų ga- panedėlį farmerys L. Rich-j 

H J 
revolverį nusišovė. Triobos i 
visos sudegė. Richardson 
buvo 56 metų amžiaus ir pa
staruoju laiku gyveno ant 
savo farmos vienas pats.

Rusų spauda apie

Oficiozmė Maskvos spau-į 
da varo ištisą kampaniją | 
prieš Angliją, ypač prieš da
bartinį ministerį pirminin
ką MacDonaldą, kad, matyt, 
palengvinus daugiau išside
rėti kredito iš Anglijos ge
resnėmis sąlygomis. Spau
da aštriai kritikuoja anglui 
bankininkų reikalavimus, Į 
įteiktas Macdonaldui prade- į 
Jant derybas.

„Izvestija” ir ’Travda” iš 
balandžio 26 d. vedamuose | 

‘straipsniuose puola Macdo
naldą, kaltindama jį, kad jis
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To niekai Bepeikta

cott gatvės. Tą parkeli 
amerikonai vadina ”The Po- 
lander’s Zoo.” Mat, lame 
parkely susirenka apsikal- 
tunavę, be pančiakų suodi
nos lietuvės ir lenkės bobos 
ir jųjų murzini vaidai. Prie 
to šiltesniame ore ten atsi
randa ant žolės laipiojančių 
pilkų gyvūnėlių—tikrai lie
tuviškų, nes tokių ameriko
nai nelaiko.

Vaikai tame „Blusų Par
ke’’ nešneka, bet loja. Gi bo
bų net burnos persikreipė 
nuo pletkų ir keikimo vaikų.

Kiaulių farma.
čia miestas turi farma, 

kur augina ir skerdžia kiau
les. Ant šios farmos dirba 
išimtinai vieni lietuviai. Da
lis tų lietuvių ten pat ir gy
vena pas kiaules ant farmos, 
o kiti tik dirba prie kiaulių, 
bet gyvena mieste lietuvių 
kolionijoj. Aišku, kad tokia 
proga čia neleidžia daugu
mui lietuvių ištautėti, nes 
ko jie per dieną išmoksta 
ant kiaulių farmos, tą vaka
re sugrįžę pasidalina su ma
žiau žinančiais broliais lie
tuviais. Ir yra ko pasiklau
syti, kuomet vakarais susi
renka lietuviai priprastose 
vietose. Neveltui lietuviai 
inteligentai čia negali ilgai 
pagyventi. Pasirodys nau
jas lietuvis inteligentas, dar 
nespėjo apsipažinti ir vėl 
prasišalina. Atrodo, jog 
tarp kiaulių ir kiauliškumol

VVORCESTER, MASS.
Misionierius Pakštas pabė

go su mergina.
Jau nuo pernai vasaros 

tankiai vakarais mačiau bė
gant misionierių Pakštą 
nuo Union Station linkui 
Greenuale. Daugelis manė 
šiaip ir taip, bet paslaptis 
misionieriaus slapto apsi
lankymo iš Bostono į Wor- 
cesterj nebuvo viešai ati
dengta. Dabar jau viskas 
paaiškėjo, kuomet "Darbi
ninkas” pagarsino, kad visi 
laiškai misionieriui Pakštui 
reikia adresuoti sekančiai: 
K Pakštas, 16 Tower St., 
Worcester, Mass.

Balandžio mėnesy "tėvas” 
K. Pakštas čia laikė misi
jas apsisukdamas per kelis 
vakarus. Ant tų misijų susi
rinkdavo arti dešimties šlei
vų bobų ir snausdavo. Vie
na boba laike misijų užmi
gus nuvirto ant žemės ir 
ten pat numirė.

Po visų žiovulio ir snau
dulio misijų "tėvas” Kazys 
užsidarė ant pakulos mels
tis pas tūlą davatką. Meldė
si misionierius parpuolęs 
ant kelių prieš gyvą "šv.” 
Oną, iki atėjo pikta pagun
da, kad pasigriebus ploną 
Oną išdumti toli per kalnus, 
klonius ir krumus. Plona 
Ona sugalvojo išvažiuoti Į 
svečius pas tetą, o misionie
rius "tėvas” Kazys Pakštas 
į Chicagą. Po kelių dienų 

.atėjo žinia, kad misionierius 
Kazys ir plona Ona atsidū
rė net MontreaL Canada, 
kur jiedu apsivedė. Tai to
kia mirtino žmogaus silpny
bė.

Jei misionieriaus prižadė
ta ponui Dievui senbernio 
cnata sutirpo nuo jaunos 
merginos karščio, tai ką jau 
sakyti apie paprastus grieš- 
ninkus. Gai būt vytė pasi
naudojo iš perestupnų metu, 
o gal ir kitaip?

Neženotas našlys.
Misionieriaus "tėvo” Ka

zio netikėtas žygis negreitai 
bus užmirštas dėl šių prie
žasčių: 1) Davatka neteko 
pigaus, bet pusiau švento 
burdingieriaus; 2) Barzdo
tas burdingierius pabėgo su 
vienturte duktere toli, toli, 
net į Kanadą: 3) Davatkos 
jau negaus daugiau pasiva
žinėti lietuvio aptiekoriaus 
automobily ir 4 y Lietuvis 
aptiekorius vėl neis melstis 
i lietuvių bažnyčią.

Dėl čia paminėtų priežas
čių misionierius Pakštas 
netuoj matys Worcesterj, 
ypač kad jis paveržė mergi
na nuo lietuvio aptiekoriaus. 
Lietuvis aptiekorius visa
dos atrodė panašus Į ženo- 
tą, da-gi didelės šeimynos 
tėvą, iki pereitos vasaros. 
Bet pereitą vasarą pas ji 
staiga atsirado jaunystės__r__
ženklai. Visi negalėjo atsi- simaino nuomonėmis, par^-į 
stebėti iš jo atmainos. Tie-'dalina dideliu žinojimu apie

šo visus pinigus, laikrodėlį, 
paltą ir dideli automobilių. 
Dabar ir vėl plikas, basas 
dringinėja užkampėse. Vi
sas jo turtas—tik riebi mer
ga. prie kurios šalty gauna 
prisiglausti.

Raudonas pajuodo.
Jurgių Jurgis Me-Kiau- 

laitis ilgai buvo raudonas 
davatka, iki susipažino su 
grinorkėle juoda davatka. 
Jis buvo tiek raudonas, kad 
sykį net raudonų pančiakų 
jieškojo po krautuves. "Lai
svė” buvo jo šventraštis, o 
Trockis—patronas. Bet pra
eitą savaitę juoda davatkė
lė nusivedė raudoną da\at- 
ką į savo fabriką, kur su at
bulu kalnierium bosas pa- 
blagaslovino su zupelnais 
atpuskais ir paklupdęs prieš 
"pondzių" mieliausi sumai
nė žiedus.

Strošnas ištautėjimas.
Amerikonės lietuvaitės 

viena po kitos išteka už ki
tataučių. Netik Miss Chew- 
ing Gum, bet ir inteligentės 
paniekino lietuvius kavalie
rius. Šį mėnesi susižiedavo 
lietuvaitė slaugytoja su ai
riu gydytoju ir lietuvaitė 
daktarė su amerikonu re- 
norteriu. Tai skonio daly
kas. Svečias.

kios šaltos dienos 30 gegu
žės.

Kiek teko patirti iš pikni
kų lankytojų, tai Bridgevil- 
lės piknikas buvęs skaitlin
giausias, o Ehvyno bolševi
kų buvęs biedniausis ant pu
blikos. Nors Ehvyno parkas 
yra geriausiai lietuviams ir 
ne lietuviams žinomas ir yra 
ant geriausio trakto, bet 
publika pas juos nėjo. Mano
ma, kad bolševikai yra pra
radę lietuvių publikoj pri- 

baigimui mokslo. Kaip jau jautimą. O vištai pasekmė 
visiems žinoma Butėnas yra i jų pačių išmislyto boikoto 
mėgiamas Amerikos lietu-!kitų parengimų. Dabar tos 
vių dainininkas. Jis dabar J pačios lazdos antras galas 
iau baigia dainavimo moks-juos pačius gana skaudžiai 
lą Italijoj ir netrukus sugriž muša, 
atgal Amerikon.

Kadangi L.M.D. susirin-. 
kimas buvo visai neskaitlin-' 
gas. tai nutarta paskirti iŠ 
draugystės iždo tam tikrą: 
sumą pinigų ir pasiųsti Bu-1 
tėnui kaipo auką. Tas yraįvyras»Jįur 
Hhni Rpf mnnn siinra* B10t€I]SK6t

i ant stoties W. C. A. E., bir
želio 7 d. Ji yra prisirengusi 
padainuoti keliatą angliškų 
dainų ir keliatą lietuviškų.

i L. M. Draugystė neužmirš
ta besimokinančio J. Butėno

Gegužės 11 d. L.M.D mė
nesiniame susirinkime buvo 
skaitytas laiškas nuo Ame
rikos lietuvių dainininko 
Jono Butėno iš Italijos. Sa
vo laiške • Butėnas prašė 
kiek paskolos iš L.M.D. už-

nemyli, kad jis "šventojo 
tėvo” nepripažįsta. Einant 
jam syki gatve, romiškojo 
kunigo davatka sušuko: 
"Bomas!"

Neprigulmingasai kuni
gas paėmė davatkai už ran
kos ir nusiveji į teismą, 
kur jai buvo uždėta $40 pa
baudos. Buvo atbėgęs į 
teismą ir mylimas tos da
vatkos kunigėlis, bet buvo 
jau pervėlu.

Balandis.

A.

Reporteris.

PITTSBURGH, PA.
Lietuviškos dainos per radio 

----- ------ „ _ Pittsburgiečiai jau kelin- 
nėra skirtumo. To lietuviai j tą kartą turi laimės girdėti 
inteligentai negali pakęsti, lietuviškų dainų per i 
Tik tokis lietuvis inteiigen- Už tai ačiū panelei Elenai 
tas gali čia pasilaikyti, ku- Lelioniutei, kuri suvo gra- 
ris nuduoda nieko nematąs, žiu soprano balsu padainuo-
nieko negirdįs.

Iš biznio atžvilgio čia 
profesionalui nebloga vieta, 
nes lietuviai ir lenkai gyve
na prie daikto. Tokioj dide
lėj kolionijoj yra ir pavyz
dingu žmonių.

Ypatinga proga.
čia daugelis pasigiria, 

kad priklauso prie pilnų 
blaivininkų, kurie 1_ __
geria iš pilno. Naminės bra-t .- 
varnės daugeli padarė pii-t\ 
nais blaivininkais:— geria 
tik iš pilno. Nemažai tokių“. :. . .
pilnų blaivininkų visai sui- Lelioniute ir 
ro, kad jau negalima nei pa-’ 
taisyti. Vedę pamiršo, kad i 
jie yra vedę ir gyvena, kaip} 
kuriam patinka. Daugelis; 
netik iškraustė savo kiše-! 
nius, bet net ir iŠ proto išsi-1 
kraustė. Nemažai vietos’ 
lietuvių yra bepročių na-' 
muose. Bepročiams ir pus-! 
pročiams čia yra ypatinga l 
proga, nes pačiame mieste’ 
randasi Mass. Statė Farm, 
kur valdžia užlaiko bepro
čius. Todel geri draugai vi-, 
sados lengvai gali pasima- j 
tvti su savo tikrais drau
gais. Reiškia, į kelias minu-} 
tas pėsti nueina progresis-} 
tai pas atžagareivius ir a p-'

labai gerai. Bet mano supra
timu L. M. D. hutų geriau pa
darius, kad vietoje dovanos 
butų paskolą Butėnui sutei
kus, tai butų buvę geriau ir 
Butėnui ir L.M.D. Butėnui 
butų geriau buvę, kad jam 
be rūpesčių butų galima 
baigti mokslą, o L.M.D. duo
toji paskola butų grįžusi da 
ir su garbe, nes Butėnas už
baigęs mokslą šių metų pa
baigoje grįš atgal i Ame
riką ir jam grižus, L.M.D. 
savo gražioj ir didelėj sve
tainėj butų surengus jam 
koncertą ir tuo budu daini-

ratlio. j ninkas butų su draugija at- 
m I Anm • • » •siteisęs.

Man rodosi, kad L.M.D. 
nariai turėtu apie tai pagal
voti.ja pittsburgiečiams lietu

viškai ir jos lietuviškos dai
nos yra mėgiamos ne tik lie
tuvių, bet ir svetimtaučių. 

! Panelė E. Lelioniute jau 
yra dainavus per radio apie 
]?enkiatą kartų ant šių ra
dio stočių: W.C.A.E. ir K. 
I). K. A. Kadangi šios sto- 
tvs yra toli siekiančios, tai 

visados ^^enos lietuviškos dainos 
įbuvo girdimos ne tik didžia
jam Pittsburghe, o ir po vi- 

nlačiają Ameriką.
Teko sužinoti, kad Elena nes buvo šalta ir, pasak vie- 

vė! yra už- tos amerikonų laikraščių, 
i kviesta dainuoti ]>er radio tai per 35 metus nebuvo to-!

Pikninkai.
Gegužio 30 d. Pittsbur- 

gho apielinkėje buvo kelia- 
tas piknikų: Bridgeville — 
bažnytinių, Elwyn Parke— 
rujų ir lietuvių bolševikų ir

baltimore; aid.
i Garniai lanko gyvanašles ir 

kitokie "stebuklai.”
Vienas dievobaimingas 

vyras, kuris gyvena su savo 
, nuėjo anądien 

prie 14 metų amžiaus mer
gaitės. Bet mergaitės moti
na jį užtiko ir paėmus šluo
tą iššventino svečią trepais 
žemyn. Jei taip butų atsiti
kę paprastam griešninkui, 
tai nebūtų da tiek sarmatos, 
o dabar kaip sportui ir prie 
to da buvusiam sandariečių 
pirmininkui, kriaučių bose
liui, tai ir akių nėra kur dė
ti. Sarmata netik nuo savo 
pačios, bet ir nuo žmonių.

Buvo čia ir kitas keistas 
atsitikimas. Viena gyva
našlė susilaukė dvynukų.Da- 
vatkos sako, kad tai stebuk
las, kad naujagimiai atsira
dę per kokius ten apsireiški
mus, bet bedieviai nenori 
tam tikėti ir sako, kad tai 
paprastas atsitikimas, nes 
pas mus Baltimorėj garnys 
gana tankiai aplanko tokias 
gyvanašles.

Y ra pas mus 
navatnas daiktas

NORWOOD, MASS. 
Trupiniai.

Bird &. Son kompanija 
} paskelbė savo vergams do- 
[vanas. Kurie viernai išver- 
gavo nemažiau kaip 10 me
lų, tiems bus duodama vie
na savaitė vakacijų su pil
na savaitine alga. Kurie 
dar neišvergavo 10 metu, 
tiems jokių dovanų nežada. 
Alat |A*r mažai prakaito is 
jų iščiulpė.

. * e $ «

Norvvoode kalbėtojų ran
dasi kaip grybu po lietaus, 
bet visiems nekaip sekasi. 
Vienus tos nedaverkos viš
tos sukompromitavo, kitus 
"mėnulio šviesa” perdaug 
apšvietė, tretiems kitokie 
parakai kenkia. Dėl šitų ne
pasisekimų net ir "Laisvė” 
dejuoja.

S S >s

Vienas karštas vytis išsi
vystė į karštą sandarietį, 
kuris į trumpą laiką karštu 
komunistu tapo. Taigi tas 
karštas sutvėrimas tūlas 
laikas atgal sumanė palikti 
"mokintu vyru” ir užsidėjo 
ant nosies nusipirkęs iš de- 
šimštorio akinius. Vienok 
panešiojęs akinius persitik
rino, kad jo protas kitokiu 
nesidaro, todel metė akinius 
i šalį.

♦ ♦ $

Savo laiku kas tai buvo 
parašęs "Keleivyje” apie 
musų grinorkas, buk jos viš
takių epidemija apsirgusios. 
Dabar su džiaugsmu turiu 
pranešti, kad jos nuo tos 
enidemijos jau sveiksta. 
Akinius jos dėvi jau tik 
šventomis dienomis, o pa
prastomis dienomis jos ma
to ir be akinių.

Į

ir trečias 
.............._ ............ -tai kuni- 

t uju ii lietuviu uviocvmu ii, gas be parapijos ir be gas- 
Harmarville Amma Farmo-'padinės, ir valgyt gaminasi 
je—privačių žmonių, šie pats sau. 
piknikai tai buvo kaipo Įžan-} vadinamas 
ga i piknikų sezoną. Bet pir- 
moji piknikų diena nebuvo! 
labai panaši i vasaros dieną,

Mat jis yra taip 
"neprigulmin- 

gas,” tai yra. nepriguli prie 
Romos trusto. Sakoma, 
kad gaspadinės jis negau
nąs dėlto, kad neprigulmin- 
gų davatkų da nėra, o Ro
mos katalikų davatkos jg

viską. -
Kazirninkų nelaimės.

Ne vienam nusibodo die- 
na-dienon matyti jaunus vy-, 
rus be užsiėmimo valkiojau-} 
ties po gatves. Toki ištižę-' 
liai tingi dirbti, tai gyvena 
iš kazyravimo.

Anuomet gerai žinomam 
lietuviui kazirninkui kita
taučiai apskaldė ausis, per
pjovė Veidą taip, kad ant vi-. 
sados bus randas ant veido.' 
Potam tas kaži minkąs metė 
kitataučius ir gemblino su 
"saviškiais” iki atsigriebė. 
Buvo nusipirkęs didelį au- 

‘tomobilių ir apsirengęs 
brangiomis drapanomis. Sa
vo amato jis visai neslepia, 
nesisarmatija, atpenč, di-

siog šturmu aptiekorius 
pradėjo ruoštis prie stono 
moterystės. Visu pirmiau
sia jis pastatė du ekstra 
darbininkus, o pats su auto
mobiliu i piršlius pas vyčių 
deklemuotoją. Kadangi flir
tuojanti vvtė priklausė prie 
Marijos vaikelių ir nedėldie- 
niais atidarydavo ir užda
rydavo bažnyčios duris, tai 
ir p. aptiekoriui prisiėjo su
gaišti daug brangaus laiko 
bažnyčioj. Toj pačioj baž
nyčioj misionierius "tėvas” 
Kazys šokinėjo, kapstėsi su 
savo misijomis, o p. aptieko- 
rius su vyte sėdėjo tarpe 
snaudžiančiujų davatkų iki 
pabaigai.

Misijos pasibaigė, misin- 
menus pabege.su vyte,.o ap- džiuojasi saJv0 di(ieliais ■ 
bekonus pasjhko nezenotu. famos
našliu ir P^lįP^ įi dar- studentai iškėlė kaziminką j 
bmmku vėl dirba po senovei. aukščiau int<.]igentų. Tas 

Kai Lietuvoj. 'padrąsino kaziminką vėl
Lietuvių apgyventoj sek- pabandyti gemblyti su kita- 

cijoj yra parkelis prie Endi- taučiais. šiuo sykiu praki

Kinų Puodelis ir Lėkštelė 
DYKAI už 40 Leibelių DYKAI 

STANDARD IR CHALLENGE PIENO
BOSTONE MUSŲ PREMI
JŲ KRAUTUVĖ RANDASI 

PO NUMERIU:

S9 Friend St.. arti 
Haytnarket Syuare

Kit<w Mum Krautuvės: 
FALU lilVER. MASS. 
14—:>rd Street 
arti Bcdturd St.

BRIDC.EPORT. CONN. 
105 ConrrcM Street 
arti Main St.

NE1V HAVEN. CONN.
105 Temple Street 
arti C'rown St.

Providence. R. I.
49 Aborn Street 
arti St.

"Taupykit

Jei reiksią ujate puodeliu ir lėkštelių, pradėkite 
šiandien taupyti leibelius musu rūšių kondensuo
to pieno, nes jie reiškia brangia*, dovana*. Puo
delis ir lėkštelė čia ant paveiks!.-) padaryti iš gero 
importuoto porcelano ir turi puikius "tlių ir . tik■ 
so padabinimus. Juos galima "auti nirsa premiją 
krautuvėse. Paštu arsiančiame. Pradėkite šian
dien taupyti leibelių.-. -raišą biėšinių.

SPECIALIS PASIŪLYMAS
Jei išrašysi šio apgarsinimo kuponą ir nuneši jį j arčiausią 
dovaną krautuvę, žemiau nurodytais antrašais, arba pri
siusi mums, tai gausi Paveiksluotu Dovanų Katalogu ir 
ypatingi) dovaną kortą, kuri skaitysis už 10 leibelių. Bus 
priimama tik viena tokia korta nuo vieno pirkėjo duodan
čio 40 ar daugiau leibelių. Bile musų Dovanų Krautuve 
apmokės šitą kortų su bile kitais leibeliais nuo šitų Mė
sinių. Jei Tamstų mieste nėra krautuvės apmokėjimui ši
tų leibelių ir A patingos Dovanų kortos, tai prisiųsk ja« 
mums, kartu su numeriu dovanos iš Paveiksluoto Dovanų 
Katalogo, ir mes jų prisiusime Jum? be išksščių.

Leibelius dėl brangi,; Dovanu"

K U P O N * S
Bnrjen’s Premiutn Co.. Ine.
II Hudson Street. N. Y. C. 

Jum tl. 1924
ots kuponas tori būti perkeistas ; 15 

dienu nūn virš paduotos dato> 
aat Specialus Dovanu Korto*

VARDAS ................  (5
ADRESAS ................................... (Lith

LAVVRENCE, MASS. 
Operetė "Pirmosios Gegu

žės” puikiai pavyko.
Gegužės 18 d. š.m. Lietu

vių Dailės Draugijos Cho
ras. vadovaujamas gerb. J. 
C. Navadausko, statė sce- 
non M. Petrausko operetę 
"Pirmoji Gegužės." Lošimas 
pavyko puikiausia visais at
žvilgiais. Publikos buvo pil
nutėlė svetainė. Daug svečių 
buvo iš apielinkių miestų: 
ypač daug buvo dailės mylė
tojų iš Bostono. Artistai sa
vo užduotis atliko puikiai, 
nes buvo rinktiniai daini
ninkai ir aktoriai; visi buvo 
labai atsakanti savo rolėse.

Artistų surašąs pagal 
programą seka taip: Pily
pas Survilų tarnas—J. Sa- 
vulionis, jaunas daininin
kas, tenoras, turi malonų ir 
švelnų balsą, dainavo ir lo
šė gerai. Mariutė Survilų 
tarnaitė—E. Šimkoniutė. lo
šė gerai. Grafas Survila— 
J. C. Navadauskas, plačiai 
žinomas lietuvių daininin
kas ir muzikos mokytojas. 
Grafo rolėje nepamainomas, 
tai tikras lietuvių scenos 
žvaigždė. Grafienė Survi- 
lienė—B. Puidokiutė, buvo 
labai atsakanti savo rolėje. 
Justina Surviliutė —V. Put- 
vinskaitė, žymiausia Ame
rikos lietuvių dainininkė— 
Justinos rolėje nepamaino
ma scenos žvaigždutė. Vik
toras Kedys (studentas)— 
P. Apšiega dainavo ir lošė 
gerai. Žandaru Vachmist
ras—P. Milius savo užduoti 
atliko gerai. Žandarų Vir
šininkas (ir antroje rolėie: 
Unter-oficieras)—A. Bačiu
lis, žymus lietuvių daininin
kas ir muzikas, dainavo ir 
lošė kaip geriau negalima. 
Golubov (paliegęs rusų dai
nius)—S. Kuzma, buvo la
bai tinkamas toje rolėje, ir 
savo užduoti atliko gerai. S. 
Petrukevičius. šiame veika
le turėjo net tris roles:. Jh- 
molovo, žandaro ir Kedžio 
(seno kaimiečio); kaipo ge
ras aktorius savo užduoti 
atliko taip kaip geriau ne
galima. Kareivis revoliucio
nierius—D. Strumskis, lošė 
gerai. Aficieras revoliucio
nierius—J. šimkonis. lošė 
gerai. Juozukas (Viktoro 
brolis)—M. Stravinskiutė, 
labai tiko tai rolei.

Artistų kostiumai buvo 
'labai gražus ir atsakanti jų 

• olėms. Visji vakarą vado
vavo ųats to veikalo auto
rius gerb. M. Petrauskas.

Nors išlaidos šio veikalo 
pastatymui buvo gana stam
bios, bet viską apsimokėjus 
jielno liko pusė šimto ($50) 
Choro kasoje.

L.D.D. Choras nors dar 
jaunutis, bet pasidėkavojant 
gabiam ir energingam mo
kytojui gerb. J. C. Nava- 
'dauskui. savo prasilavinimu 
toli paliko visus kitus Law- 
rence’o lietuvių chorus.

Už pastatymą taip pui
kaus ir didelio veikalo kaip 
"Pirmoji Gegužės” L.D.D. 
Choras pžsipelno garbės 
vainiko.

Garbė jums, jaunuoliai ir 
jaunuolės, už jūsų prakilnų 
darbą. Garbė ir tau, myli
mas mokytojau J. C. Nava- 
dauskai, už u.y t
su darbavimąsi ir lavinimą 
savo brolių lietuvių dailės_______ _____ __________
Srytvje. Draugas. (Korespondencijų tąsa ant 5 pusi.)

Atėjus pavasariui ir pa
budus iš miego gamtai, atgi
jo ir musų senberniai. Vie
ni jų sekioja paskui šešioli
kines, kiti slankioja paskui 
moterėles, o treti, kad nera
mų kraują nuraminus, per
kasi automobilius. Katriems 
geriau seksis—parašysiu vė
liaus. Telegrafas.

TRIADELPHIA, \V. VA. 
šis-tas iš mainerių 

gyvenimo.
Nors ir mažai mokėda

mas rašyti, noriu paduot ke
lintą žinių apie Benvyood 
mainas. Kol čia buvo unija, 
tai darbininkai turėjo geres
nes darbe sąlygas; beLpso 
1922 metų nepasekiftirigo 
streiko; kuris tęsėsi G mėne- 
>iu$, unija tapo išardyta jr 
darbo šąlygos pąliko tiesiog 
nepakenčiamos. Kompanija 
prisigabeno • streiklaužių, 
daugiausia iš Akrcn, Ohio, 
kurie dabar čionai ir ver
gauja. .

Balandžio 28 d. šiose mai- 
nose ištiko baisi ekspliozija, 
ir po žeme tapo palaidota 
120 darbininkų. Nesenąi 
115 lavonų išėmė, 5 dar ne
surado. J. C—nis.

BINGHAMTON. N. Y. 
Aukos Lietuvos Social- 

mokratams.
Draugo P. Adomaičio iš

leistuvių vakarėlyje buvo 
renkamos aukos Lietuvos 
socialdemokratams. Aukavo 
šios ypatos: .J. Kaminskas 
$5.00, M. Čiurlionis $2.00, B. 
čižauskas, P. B. Balčikonis, 
P. Adomaitis ir Čižauskienė 
po $1.00. Viso aukų surink
ta $11.00. Aukos Įduotos d. 
P. Adomaičiui parvežti Į 
IJetuvą ir Įduot drg. Bieli- 
niui, kuris perduos LSS. 
Partijai.

Visiems aukautojams ir 
vakarėlio rengėjams, o ypa
tingai d. čižauskienei varde 
LSS. 33 kuopos tariu nuošir- au o. v. ♦

tavo nenuoal-Į”O acl-V’ « «

I

t

P. B. Balčikonis,
LSS. 33 k p. sekr.

pabege.su


---------------------- -------------------------------------- --------------------------- 'l'>

Pasikalbėjimas 
i Maikio su Tėvu

—O ką. Maike, ar ne mano 
eisybė? Aš visuomet sakiau, 

kad yra Dievas ir velnias, o 
tu, bedieviškų raštų prisi
skaitęs, vis ginčijai, kad nė
ra nei Dievo, nei velnio. O 
dabar matai kas pasidarė...

—O kas?
—Ogi bedievis, ką netikė

jo i Dievą, nušovė kunigą, 
kada tas nuėjo prie ligonio 
su švenčiausiu.

—Aš tai žinau, tėve. Bet 
ką tas turi bendra su tavo 
teisybe?

—Argi tu, Maike, šito da
lyko nesupranti? Juk tas 
žmogžudys buvo bedievis.

—Na, tegul bus ir taip; tai 
kokia gi bus iš to išvada, tė
ve? Ar tas parodo, kad yra 
Dievas ir velnias? Visai ne! 
Tai kurgi čia tavo teisybė, 
tėve?

—Mano teisybė yra tame, 
vaike, kad Dievo reikia bijo
ti. Jei tas bedievis, ką už
mušė kunigą, nebūtų bedie
vis, jei jis butų geras katali
kas, tai jis tokios žmogžu
dystės nebūtų papildęs.

—O iš kur tu žinai, tėve, 
kad jis nebūtų to papildęs?

—Aš žinau valuk to, Mai
ke, kad tikintis žmogus bijo
si grieko. Aš pats, vaike, bu
čiau jau ne vienam šliuptar- 
niui galvą nukirtęs, jei nebi
jočiau savo dušią_velniui pa
duoti.

—Bet kunigas Macochas 
taip pat tikėjo j Dievą, o bet
gi liko žmogžudžiu ir užmu
šė tikrąjį savo brolį. Kuni
gas Šmitas irgi tikėjo į Die
vą. o betgi tas tikėjimas ne
sulaikė io rankos, kada jis 
nuėjo savo gaspadinę piauti.

—Tu, vaike, apie kunigus 
taip nekalbėk, ba gali gauti 
-ntausių.

—Matai, tėve, ir tu jau no
ri muštis. O tu esi labai die
vobaimingas žfnogus. Argi 
visa tai neparodo, kad tikin
tis žmonės daugiau yra pa
linkę prie piktų darbų, negu 
laisvamaniai?

—Muštis, vaike, nėra pik
tas darbas. Jei žmogus mu
šasi už savo vierą ir dusios 
išganymą, tai ir Dievas jam 
padeda. Juk tu turbut skai
tei šventam rašte, kaip žydų 
Dovidas užmušė pilistinų 
milžiną Galijotą. O ar tu mis* 
lini, kad jis butų galėjęs jį 
užmušti, jeigu Dievas nebūtų 
jam padėjęs? Nausa. Taigi 
užmušti netikėlį nėra grie-

tėve, kad koks ten bedievis 
užmušė kunigą prie ligonio?

—Kunigas, vaike, tai kas 
kita. JĮ užmušti nevalia.

—šitokios doros, tėve, aš 
nepripažĮstft. žmonės yra 
visi lygus—ir kunigai ir ne- 
kunigai—ir visi jie lygiai no
ri gyventi. Todėl jei tu tiki, 
kad nevalia užmušti kunigo, 
tai turi tikėti, kad nevalia 
užmušti ir kitokio.

—Ne, vaike, bedievius rei
kia kasavoti.

—Tau rodosi, tėve, kad be
dievius reikia "kasavoti,’’ o 
bedieviai mano, kad visus 
šventakuprius reikia išnai
kinti. Kurių gi pusėj dabar 
bus teisybė?

—Teisybė, Maike, mano 
pusėj, ba mano pusėj didžiu
ma. Juk tu ir pats, vaike, ži
nai, kad katalikų yra daug 
daugiau, negu šliuptarnių.

—Didžiuma vaduotis ne
gali, tėve, nes tai labai nepa
stovus ir netikras daiktas, 
šiandien didžiuma yra ti
kinčiųjų pusėj, o rytoj bus 
laisvamanių pusėj.

—To niekad nebus, vaike!
—Bet Rusijoj jau ir dabar 

taip yra. Nelabai senai tenai 
popai su caro valdžia smau
gė bedievius; šiandien gi 
valdžia yra bedievių ranko
se ir popai kišami kalėjiman. 
Kas šiandien yra Rusijoj, 
tas lytoj gali būti Lietuvoje 
ir kitur. O jei laikytis tavo
sios doros, tėve, tai tu ir pats 
turėtum pripažinti, kad lais
vamaniai tuomet turėtų nai
kinti katalikus. Ar tai butų 
gerai?

—Nausa.
—Jei taip butų negerai, 

tai kodėl tu, tėve, dabar no
rėtum laisvamanius išnai
kinti? Kam tu tą kardą prie 
šono vis nešiojiesi, kam or
ganizuoji vyčių vaiską?

—Jes, Maike, gali būt, kad 
aš dirbu durną darbą. Bet 
ką-gi padarysi, kad visas 
svietas yra durnas. Žmogus 
smaugia žmogų, vabalas va
balą, tartum be vainos nega
utų būt gyvenimo. Taip jau 
buvo nuo pradžios, taip bus 
visados. Dėlto, vaike, ir aš 
nešioju šoblę. Juk baisu, kad 
kas neužpultų.

—Tas parodo, tėvė. kad tu 
nedoras žmogus. Tu vis gal
voji, kaip kitus užpulti. Tu 
žiuri i kitus žmones kaip i 
tokius priešus, ir dėlto pas 
nave atsiranda baimės, kad 
jie gali tave užpulti. Vienu 
žodžiu, tave persekioja ne
gryna tavo sąžinė. O tai vis 
dėlto, tėve, kad tu perilgai

kas. Pats Dievas tankiai ko- 
roja svietą užleisdamas 
smerti. kada žmonės i*?r- 
daug ištvirksta.

»—Jei užmušt nėra pra- pvičriauji ir neturi ’aiko; 
sižengimas, tai ko tu pyksti, protauti.

Parke procesija išsiskirs-j 
■ tė i mažus pulkus "Tarptau

tiniam Karnavalui" ir klau-' 
sė įvairių kalbėtojų kalbų, j 

Ant vienos platformos,! 
vardu "Vaikai ir jaunimas", 
kalbėjo į minias 11 metų 
amžiaus mergaitė Lilian Ro- 
isati:

"Kai matote mažus vai
kus žaidžiant ant kelio pur
vyne. tik pagalvokite tuo
kart apie ponų vaikus, su 
iškimštomis meškėnais ir lė
lėmis. Ko mes norime? Mes 
norime, kad ponų vaikai 
nuliptų nuo savo laktos. O 
kur yra lakta? Gi musų nu- 

1 gara”...
1-sios gegužės demonst

rantai priėmė rezoliuciją, 
kuria žada remti valdžią vi
same. kur tik ji rūpinsis pa
gerinti darbininku būvą dr 
nugriauti kapitalizmą. Kito
je rezoliucijoje reikalauja
ma paliuosuoti visus politi
nius kalinius. Vienoje vie

ptoje demonstrantai turėjo 
“kapitalizmo karstą,”—tai 
mažas medinis karstas su 
šilkine didelio pono skrybė
lė ant viršaus...

Tokioje demokratingoje 
šaly, kai Anglija, panašios 
demonstracijos ne didelio 
įspūdžio tepadaro.

Pirmoįi Gegu
žės Londone.
Anglija kad ir monarchi

ja, bet joje daug daugiau 
laisvės, negu Lietuvoje, ku
ri vadinasi respublika. Kuo
met Lietuvoje per Pirmos 
Gegužės šventę darbininkai 
buvo areštuojami ir muša
mi, tai Anglijos sostinėj 
Londone proletarai apvaikš
čiojo socializmo šventę me
keno nekliudomi.

Londone darbininkai tu
rėjo demonstracijų gatvėse. 
Rašydamas apie tas demon
stracijas, darbininkų orga-j 
nas "Daily Herald” sako:

Kai visi demonstrantai 
susirinko Hyde Parke, or
kestras sugriežė "Raudoną
ją Vėliavą” ir paskui, grie
žiant "Marselietę,” procesi
ja leidosi eiti.

Kelią vedė maršalas su di
deliu transportu, su parašui 
"Socializme, Ateik!" Ji sekė 
minia, su raudonomis vėlia
vėlėmis rankose...

Maršuotojai nešė bent 100 
Įvairaus didumo plakatų: 
darbo partijos ir komunis
tų. Ant vieno plakato buvo į 
parašas: "Lai Vagys Dre
ba.” Kaž-kas nešė ir kruci
fiksą, apvyniotą vienoje pu
sėje raudona skara, antroje 
balta skara su raudonu kry-j 
žium vidury.

Maršuotojus sekė šimtai 
darbininkų vaikų dideliuose: _ 
vežimuose. Vaikai turėjo • savaitę.

raitės; kiti gi—^didelius rau- metų atgal turėjo dvynukus, 
donus balionėlius. RL’.. R "R. . . '
name vežime dainavo darbi- žiaus, bet turėjo išviso jau 
ninku dainas. 
"Internacionalą

PAGIMDĖ 3 RUBIKIUS 
-24 Iš VISO.

Keyport. N. J.—Farmerio 
Comerforto žmona čia pa
gimdė 3 kūdikius pereitą 

’ . Ji turėjo trejetą 
ant galvų raudonas kepu- jau keli metai atgal, o porą

Kiekvie- Moteris yra tik 38 metų am- 
i 

dažniausia 24 vaikus, nors tik 10 įš jų 
’... gyvena.

Lietuvon Pinigų Siun- 
tėįams Įspėįimas.
Nors ne kartą buvo skelbta kaip Lie

tuvos, taip ir Amerikos lietuvių laikraščiuo
se, kad tarp Lietuvos ir Amerikos Suvieny
tų Valstijų jau pereitais metais yra įvesta 
pinigų persiuntimo operacijos pašto perlai
domis ir tokis pinigų persiuntimo būdas yra 
vienas iš geriausiųjų, nes siuntėjas yra ga* 
rantuotas, kad jo siunčiamieji pinigai tikrai 
pasieks savo tikslo, ir niekuomet jie negali 
žūti.

Tačiau su pasigailėjimu tenka konsta
tuoti, kad daugelis tautiečių gyvenančių 
Suvienytose Valstijose iki šiam laikui tebe- 
siunčia pinigus Lietuvon registruotuose, 
paprastuose laiškuose ir net atvirose ban
derolėse tarpe atvaizdų (fotografijų). Taip 
siunčiami pinigai dažnai esti išimami nesą
žiningais žmonėmis.

Siuntimas pinigų nors ir registruotuose 
laiškuose, nei kiek nėra garantuotas, nes ei* 
nant Tarptautine Paštų Konvencija ir paš
tų taisyklėmis už įdėlius laiškuose Paštų 
žinyba neatsako, nes įdėlis, priimant laišką 
pašte, netikrinamas. Todėl tokis pinigų 
siuntimas atneša žalos siuntėjams ir iššau
kia nepasitenkinimus, bei Įtarimus Paštų 
žinybos tarnautojų iš visuomenės pusės.

Turint omeny aukščiau pasakytą. Lie
tuvos Paštų Valdyba, randa reikalo dar 
kreiptis Į lietuvius gyvenančius Amerikoj 
(Suvienytose Valstijose) įspėdama, kad ap
saugojus nuo tos žalos, kurią patįs pinigų 
siuntėjai netiksliai siųsdami pinigus sau pa
daro ir, kad išvengus bereikalingų Įtarimų 
Paštų Žinybos tarnautojams. VIENINTE
LIS, TIKRAS IR GARANTUOTAS BU
DAS PINIGAMS SIŲSTI PAŠTO PERLAI
DOMIS.

Pašto perlaidas (pinigams persiųsti) 
galima paduoti kiekvienoj Suvienytų Vals
tijų pašto Įstaigoj: ten pat tuo reikalu gali
ma gauti visas informacijas.

Lietuvos Paštų Valdyba tikisi, kad ši
tas ĮSPĖJIMAS atkreips suinteresuotųjų 
c’omę ir ateityje visi netobulumai pinigų 
persiuntime bus prašalinti.

Kitų laikraščių prašoma ši perspėjimą 
perspausdinti.
LIETUVOS PAŠTŲ, TELEGRAFŲ IR

. TELEFONŲ VALDYBA.

I

I
&

EKONOMINIAI BRUOŽAI.
Paraki A. Bach. Versta U rus’i kalbos.

(Tąsa)
Skaitmenimis išrėdyta, jog juo blogesni, 

alkanesni metai, juo daugiau žmonių Į ka
lėjimus pakliūva. O dideliuose miestuose 
žiemos metu išvargę žmonės vidudieny vi
siems prieš akis daro nusikaltimus, kad tik 
Į kalėjimą juos uždarytų- Taip vadinamieji 
"kriminaliniai nusikaltėliai,” kalėjimuose 
sėdintieji—tai daugiausia bedarbiai vals
tiečiai ir darbininkai. Pirmą syk pakliuvo 
iš bado, iš nusiminimo. O kalėjime besėdė
dami, žiūrėk, ir Įprato "lengvai” gyventi, 
arba išėję, visų ujami, išjuokiami, negalė
dami i pirmutines normales gyvenimo vė
žes Įstoti,—vėl ryžtasi nusidėti. Na, žino
ma, ir vėl eina atgal. Už visokius menknie
kius buržuazijos įstatymai sunkiai baudžia, 
ypač, kai prieš tuos Įstatymus neva nusi
kalsta darbininkas ar valstietis. Bet kai 
koks nors stambus ar turtingas buržujus ir 
didžiausi nusikaltimą padaro—šimtus tūks
tančių žmonių pinigų pavagia, arba žmogų 
nukauna,—jam nieko, Įstatymai jam nera
šyti.

Neribuotas turtingumas, tinginiavimas, 
veda prie didesnių, bjauresnių nusikaltimų, 
nekaip pats juodžiausias neturtas. Kapita
lizmas, iš kurios tik pusės mes Į jį pažiūrim, 
—vis jis—vargo, priespaudos, šlykščių nu
sikaltimų šaltinis... Nusikaltėliai kalėji- 
muosna uždaryti. Moterų ten mažiau. Ją
sias badas veja į gatvę ir Į viešuosius na
mus; ten jos prekiauja savuoju kunu ir 
paskui ligose ir kančiose žūsta. Vienoj 
Maskvoj prieš karą priskaitydavo 20,000 
prostitučių. O kiek jų dar buvo policijoj 
neužrašytų ? Dar kelis syk tiek. Tas pat ir 
visuose kituose visų valstybių miestuose.

Neturtas stumia vargingas mergaites 
miestan duonos jieškotų. čia jos pakliūva 
į spąstus išlepusių pasileidusių ponaičių, ku
rie jąsias ir žudo dešimtimis tūkstančių. 
Kas met į tam tikrus namus—prieglaudas 
prirenkama tūkstančiai nežinomų tėvų vai
kų. O ar daug jų išauga ir žmonėmis tam
pa? Kas čia kaltas? Vėi tas pats kapitaliz
mas. Jo besočiose žiotyse žūsta begalės 
liaudies gyvybių, jis savo dvokiančiu kva
pu nuodija pasaulį. O ir kovoti su juo sun
ku, sunku, kadangi to pačio kapitalo kietoji 
letena iškrikdė engiamuosius darbo žmones.

lukis? Jis neapsakomai padidino darbo na
šumą. Bet padidėjus darbo našumui, nesu
trumpino darbo valandos, tik padidėjo nie
ko neveikiančiųjų turčių klasė, kuri gyvena 
liaudies darbo vaisiais. Senovės laikais 
duoklės ir grobio, kurį kunigaikščiai išrink
davo ir išplėšdavo iš savo valdinių, vos-ne- 
vos pakakdavo pačiam kunigaikščiui, jo 
ginkluotai jiegai bei neskaitlingam dvasiš
kių luomui išlaikyti. Paskui, padidėjus 
nieko neveikiančiųjų klasei, daugelis to3 
klasės narių ėmėsi proto darbo—mokslo, 
dailės. Jie, tiesa, ištobulino meną, praplė
tė mokslą, bet visa tai kainuoja milionus 
darbo žmonių gyvasčių. Mokslas, menas 
aukštai stovi, ką ir besakyti, bet jie darbi
ninkams visai neprieinami, jie tėra tik sau- 
jalei išrinktųjų, svetimu prakaitu mintan- 
čiujų.

Kokia kaina pirkti žmonijos dvasios tur
tai, apie tai tik viena žemelė—motina teži
no, nes ji matė visas darbininkų kančias 
bei sielvartus. Darbininkų pečiais laikosi 
visi mokslo ir dabartinės taip aukštos kul
tūros dariniai. Taigi, metas jau ir darbo 
žmogui pradėti jais naudotis. Darbo našu
mas didžiausias, tad tegul ir darbo žmogus 
turi liuoso laiko mokslui pašvęsti, meno 
stebuklais gerėti.

Dabar mums jau suprantami tie gyveni
mo reiškiniai, kurie pirmiau mus taip ste
bino savo priešingumais. Dabar jau mes ži
nome, kas dirba ir kas tinginiauja, kad ba
dą kenčia, o kas visokiose gerybėse skęsta. 
Mes žinome, iš kur tatai paeina. Aišku da- 

i bar, kodėl darbininkui tenka bastytis iš 
vienos vietos kiton, duonos kąsnio bejieš- 
kant Pagaliau, mums suprantama, kokį 
vaidmenį badas vaidina. Jis gauna tięk be
galinės valdžios ant žmonių kapitalistinėj 
tvarkoj, kur eina visuotinas karas, žiau
riausia visų su visais konkurencija, kur 
žmogus žmogui—vilkas. Dabar pažiūrėsim, 
kaip galima sutvarkyti ūkį ir visą žmonių 
būtį kitokiais pamatais, sutvarkyti taip, 
kad amžinai išnyktų visi kapitalizmo var
gai ir nelaimės.

(Toliau bus)

Visų kova prieš visus.
Ir kurgi čia gali tobulintis žmonijos pri

gimtis, jeigu buities kova pavergė visą 
žmogaus sąmonę. Tiktai apsidairykite—ir 
jus tuoj pamatysit, kai visoj visuomenėj 
nuo apačios iki pačių jos viršūnių, verda vi
sų kova prieš visus: kas miela valanda gru
miasi žmogus su žmogumi dėl turtų, dėl 
garbės, dėl valdžios, o daugiausia dėl kas
dieninės rupios duonos kąsnelio, šita kova, 
kurioje žmonės nebeskiria kas gera, o kas 
bloga, kur dora, kur nedora,—veda žmoni
ją prie galutino ištvirkimo, prie žiaurumų, 
prie aršių aršiausių blogybių.

Kaime valstiečiai kariauja tarp savęs dėl 
tų menkų žemės sklypelių, kuriuos jiems 
dar paliko valdžia; darbininkai numušdinė- 
ja vieni kitiems kainą, vieni per kitus sku
binasi pusdykiai parsiduoti kapitalistams, 
kurie tuo naudodamiesi verčia darbininkus 
dirbti po 10—12 valandų ir moka už tai 
juokingus skatikus. Smulkieji amatinin
kai įmanytų viens kitą šaukšte vandens pa
skandintų, kad tik pasiliuosuoti nuo konku
rentų, kad tik paviliuoti daugiau pirkėjų. 
Tas pats darosi smulkiųjų krautuvninkų 
tarpe. Stambiosios įmonės bei didžiulės 
krautuvės, kaip koks juodas debesys, kas
dien gąsdina smulkiuosius amatininkus bei 
krautuvninkus ir neduoda jiems nei valan
dėlės ramumo. Kas valanda, kas minutė 
juos baugina tamsus nežinojimas rytojaus 
—gal ir elgetos krepšys juos rytoj laukia, 
o gal ir bado mirtis?

Bet ir stambieji kapitalistai, tie besočiai 
grobikai, ėdasi, piaujasi tarp savęs. Jie su
tartinai veikia, iš vieno stoja tik tuomet, 
kai reikia dar stipriau užnerti kilpą ant 
kaklo darbininkui. Gi tarp savęs dėl pelno 
jie nuolatos viens kitam už gerklės čiumpa. 
Dvarininkai, pirkliai ir kapitalistai vėl die
ną naktį kariauja, niekaip negalėdami pasi
dalyti pelnu, kurį jie priplėšta iš darbo kla
sės.

Ką-gi vietoj viso šito davė kapitalistinis

VARDAN LIETUVOS.
Skamba dainos po laukus,
Po kelmynus, po miškus;
Prunkščia risti žirgužėliai, 
Joja karan bernužėliai—

Kalba tylomis visi,
Kova busianti baisi;
Užu kalno Gedemino
Priešą triuškinti ketina 
Ugnimi, kardu.

Turi priešas daug žmonių,
Turi Įrankių šaunių:
Jųjų šimtas—musų vienas,
Lietuvio krūtinė—plienas, 
Nelabasis mirs!

Narsus mus jauni vadai.
Neatšipę jų kardai.
Vieno kraujo mums jie broliai, 
Arę dirvą iki šiolei 
Lietuvos laukų.

Nebaisi ugnis kovos,
Dėl tėvynės mylimos.
Kur viens krito—du vėl stosim, 
Krašto žingsnio nepaduosim, 
Kol gyvi dar mes!

Kelkit, bočiai, pažiūrėt,
Kaip mes mokame mylėt 
Žemę, jūsų iškovotą, 
Kaulais milžinų nuklotą 
Vardan Lietuvos!

Kelkit vėliavą aukštyn.
Ei, drąsiau, broliai, pirmyn!
Laikus Vytauto atminę... 
Už Lietuvą, už tėvynę 
šaukime "valio”!

S. Laucevičius.

.4s Vasaros Naktį.
Aš vasaros naktį pradėjau mylėti, 
Kaip tavo ugningas akis pamačiau. 
Neteko man žodžių prigludus kalbėti— 
Aš vasaros naktį pradėjau mylėti... 
Nors skirta už mirksnį ir amžius kentėti— 
Per savają deivę tave paskaičiau.
Aš vasaros naktį pradėjau mylėti, 
Kad tavosios akys žibėtų skaisčiau.

Juozas žengė.
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Pranas Leimonas 
ir pažįstamu, pyvi 
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i Pajieškau ansivedinmi nasK-s, ncsa- 
nesuės kaip 35 metų ir- nejauiiesnės 
kaip 20 metų. Aš esu vaikinas 31 
meta. Geistina, kad atsišauktų suval
kietės Aš luriu ęera užsiėmimą. Kar
tu su laišku prisiųskit ir savo pa
veikslėlį. st-akvnia duosiu visoms.

MR.TOHNJ. PUSKUMG
7š Elmvood Avė , lx>ekport, N. Y

Visus 
norė- 

__ _ (25) 
.VAU! AITf;LILEIKIENĖ 
M aso n St. Springfield, III

Galima gauti pratęsi- 
iš šešių mėnesių ant 

Prie aplikacijos turi 
aplikanto prisiega ir 

fotografijom

cijus Jvtatymo
(Po kuriuo prezidentas pa
sirašė gegužės 26 d., 1924.)

Pajieškau apsivcdmiui merginos 
riba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
kuri myli gražų gyvenimą ir nemėgs
ta svaigalų. Turi būti nejaunesnė 
kaip 38 metų amžiau:; ir nesenesnė 
45 metu, kad turėtų kiek pinigų. Sy
kiu su laišku ir paveikslą malonėkite 
prisiųsti, atsakymą duosiu visoms.

JONAS PETRAUSKAS
605 Chatvau St., N.S. Pittsburgh. I’a.

A.s. 
minių 
tiko j. 
tolio, 
sišaui.ti šiuo adresu;

PRANAS LEIMONAS 
.‘.iiiia Mntananr.brc I’inor dėl 

(UI

Pajieškau lietuvaitės apsivedimui, 
r.uo 25 iki 30 metų. Aš esu vaikinas 

metu Kurios norėtumėt susipažin
ti atsišaukit. Platesniu žinių suteiksiu 
per laišku. E. PAI'L

548 Wood St., Scranton, Pa.

Pajieškau sesers Sofijos Binkcvv- 
Buivanu sodos, Pandėlio pa- 
Rokiškio apsk. 1322 mitais 

apie ją ne- 
atsišaukti arba kas 
sis pi anešti 125) 

MARMOKIENĖ 
, Su. Bostua, Mu. -.

neliekite prakaito dirb- 
užmokestį, o stengki- 
biznj, iš kurio turčsi- 
ir lengvą pragyveni- 
nar-lavimo ŠTORA 

TABAKO. VAISTU,
ir kitu visokiu daiktu 

$I<M> iki $500 j 
i geroj vietoj. Parsi- 

Gaii pirkti ir 
savininkas išmo- 

nardavimo savinin-

Pajiešl-u brolio Lbado Anckaič.o. 
Suknias Budos kaimo, Gudelių vas-. 
Suvalkų rčd. Seniau gyveno Clct ■ 
land. Ohio Turiu svarbu reisą':“ 

iširusia arba kas apie jį ži.Tj 
malonės pranešti .'■iuo adresu?

JON '.S ANŪKAI ris 
Sur-uč'ų l-aini'i Sasnavos vai 

Mar.amp les apsk. irithuania.

LIETUVIAI! .
Vyrai ir rrmterįs, atsišaukite, kurie 

galite skaityti anglišką druką. o aš 
pri-iusiu dykai svarbią >r naudingą 
naujieną, už ką busite labai džiaugs
mingi. Greitai!

STANĮ, E Y SCHULTZ 
Bcx 886. Ze'gler. UI.

ižjstamų.
o dabar

Paeina iš Lc'iunu vai
.įsišaukti arba žinantieji 

dčkineras. (25)
(HARLESAPACANKA

17 43 S. Unior. avė.. Cnica^o, III.

I'ajieškau draugi Kazimiero Viesu
las. Anie < metui atarai draugavome 

. j Montana apieiinkėj. Kas apie ii >• 
' meldžiu man pranešti arba jis

i pats lai atsišaukia, busiu dėkingas. 
A. S.M n H

7:15 Crosb” St . Grand Rapids, Alir’i

tinės Šalies. Jeigu Žmonos . 1,:1ji''5!;au brolio Petro Apacankos 
i . • ‘ •_ ir savo payjstaiaų. Brolis gyveno

tciUtil SKlFlciSl 11UO VYTO ir: iJrooklvnc, o dabar nežinau kur jis 
jeigu kvota dėl jos šalies pil- ' a. ’!aein* L'^nu vai Meldžiu J , 1 atsišaukti arba zinantu :i praneskit.na, jos tauta seks vyro i.usii- 
gimtinės šalies, jeigu jis va-, 
žiuoja kartu. F.L.I.S.

prenumeratų "Socialdemo- 
krato" Veliuonos darbinio- ' “
kams, iš kur ir pati drg. 
Liutkuvienė yra kilusi.

Drg. A. Gutauskas atsiun-

iMk arba našlio, nuo 40 iki 
'senumo As esu našlė ir mylėčiau 
venti ant farmu. Platesnių žinių 
teiksiu nėr laiška. Auresuokit: 

MRS M. I. R.
P. 0 Amsterdam, N. Y.

Rio, 
A.

'ajieškau savo draugo Jono

. Alytaus apskriti '. Meldžiu 

POVJĖ’VI ADAS
Dox 13. Castlc Shannon, 1

Pajieškau
. ro ir Stanislovo Grigalių. 
I na rupijos. Kosiu kaime

n' s Zan.ienės l’auninių kaimo, 
pintis nrsšau atsišaukti, labai 
čiau lai'Kais susirašyti.

MARĖ
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KORESPONDENCIJOS

c* nu!

Skaitytojui. Visi tie raš-

*

Redakcijos Atsakymai.

nesenai buvo

CLEVELAND, OHIO. 
Bedarbė.

Pas mumis darbai 
sumažėjo. Kai-kurios 
tuvės visai užsidarė, o

Su darbais 
nepergeriausia, 

nesiranda.

9

LAWRENCE, MASS. 
Ar komunistų kempė ant 

pardavimo?
Tūlas laikas atgal ”Kelei- 

vyje” tilpo korespondencija 
iš Lawrence, Mass., kurioje 
buvo pasakyta, kad komu
nistai turi Įtempę, kurios jie 
negali išlaikyti ir todėl nori 
parduoti. Tuomi pranešimu 
komunistai, matomai, labai 
Įsižeidė, nes "Laisvės” No. 

: 123 Korespondentų Biuras
išvadino "Keleivio” kores
pondentą melagium. Kores
pondentų Biuras rašo, kad 
buk tai lenkai atėję pas ko
munistus ir teiravęsi ar jie 
neparduoda kempės.

Čia Korespondentų Biu
ras aiškiai meluoja, nes ne 
lenkai buvo pas komunistus 
atėję teirautis ar parduoda 
jie kempę, bet komunistai, 
išgirdę, kad lenkai jieško 
.pirkti kempę, nuėjo jiems 
siūlyti savo kempę. Komu- 

' nistų bendrovės pirmininkas 
Baronas, pasiėmęs perkal- 
bėtoją (mat jis pats nesusi
kalba nei angliškai, nei len
kiškai) nuėjo pas lenkų ku
nigą ir pasiūlė jam pirkti 
komunistų kempę. Bet kuni
gas jam atsakė, .iogei ne jis 
nori kempę pirkti, bet para
pija ir draugystė. Delei vi- 
so-ko kunigas paklausė Ba
roną: ”0 kiek jus norite už 
savo kempę?”—"Nežinau”— 
atsakė Baronas.—"Jeigu ne
žinai, tai kam ateini siūlyti” 
—pastebėjo lenkų kunigas.

Kada vėliaus ant bendro
vės susirinkimo tūli nariai 
pakėlė klausimą apie kem
pės pardavimą, sakydami, 
kad viskas jiasaulyje ant 
pardavimo, tai komisaras R. 
suriko: "Klystate, vienas 
dalykas ne ant pardavimo— 
tai musų kempė!”

Korespondentų Biuras sa
ko, kad jeigu žmonės mums 
netiki, tai tegul ateina ant 
musų susirinkimo, o viską 
patirs. Bet klausimas, kaip 
pašaliniai žmonės gali pas 
jumis lankytis, jeigu jus pa
tįs vieni antriems krėslais 
galvas skaldot. Man nesvar
bu. ar jūsų kempė ant par
davimo ar ne, bet kodėl ne
drįstate pasakyti teisybės ir 
kitus melagiais pravardžiuo- 
jat. Nors Korespondentų 
Biuras pats yra sumirkęs 
alkoholyje, bet drįsta kitus 
girtuokliavime Įtarti. Jeigu 
komunistai turi savo Kores
pondentų Biurą, tai jie pri-l 
valo ta biurą Kontroliuoti, 
o neleisti pliaukšti visokias 
nesąmones, kas tik girtiems 
i galva ateina.

Nei €iu-Gu.

pinigus nešioti, o ypač susi
grūdimo vietose.

• • •

SLA. vietinė kuopa savo^ 
mėnesiniame susirinkime 
nutarė bendromis spėkomis 
su Pittsburgho kuopomis 
surengti dideli pikniką ant 
liepos 27 d., Ėmma Parke, 
Hannarville, Pa. šitas par
kas randasi 12 mylių nuo 
Pittsburgho. Turbūt tai yra 
geriausia vieta piknikams, 
kokią kada Pittsburgho lie
tuviai yra turėję.

Bridgeville 
Nors be

darbių ir nesiranda, bet 
dauguma žmonių negauna 
pilną laiką išdirbti, nes Na- 
tional mainos dirba tik pu
se laiko, o Bridgevillės mai
nos jau apie metai laiko 
kaip uždarytos. I" 
gi šiuom laiku irgi 
dirba. Tad darbų jieškan- 
tiems nepatartina važiuoti i 
Bridgeville darbo jieškoti.

Bridgevillietis.

KENOSHA. W1S. 
Katalikiška "meile.”

Lietuviu laikraščiuose ne
simato jokių žinių iš Keno- 
shos, tartum čionai lietuvių 
nebūtų. Čia yra nemažas 
būrelis lietuvių ir tarp jų 
visokių atsitikimų būna.

24 d. traukinysGegužės 
suvažinėjo Kazimierą šal- 
tinski. Jis
Darvažiavęs iš girių ir apsi
stojo gyventi po numeriu 
361 North Pleasant St. Mat 
’is pas tuos žmones buvo se
niau gyvenęs. Sugrįžęs iš 
girių, sakoma, šaltinskis 
buvo parsivežęs 500 dolerių. 
Kadangi jis buvo išlaidus, 
tai jo gaspadinė girdavosi 
kitoms kūmutėms sakyda
ma: ”Kad baliavojam, tai 
baliavojam! Stalas apvers
tas kendėmis, aiskrymu ir 
naminėle.” Vadinasi, tos vi
sos patrovos buvo už Šal- 
tinskio pinigus. Bet kai šal- 
tinski patiko nelaimė, tai ta 
"geroji” gaspadinė atsisakė 
jo kūną i savo namus priim
ti. Girdi, "kaip aš galiu pri
imti, juk jis buvo bedievis, 
o aš katalikė.” Kol buvo gy
vas ir leido pinigus, tai jo 
bedievybės gaspadinė nebi
jojo. o kai numirė ir nieko 
"bedieviško” negali atlikti, 
tada ji "bedievybės” bijo. 
Tai šitokia artimo meilė pas 
katalikus. Kenošietis.

labai 
dirb
intos 

dirba tik pusę laiko. Darbi
ninkų tarpe yra labai daug 
pavargusių. Pragyvenimas 
brangus, randos brangios, 

į o darbo nėra. Kaip bus to- 
iliau. niekas nežino. Patarti
na iš kitur darbininkams 

'nevažiuoti i čia darbo jieš- 
ikoti. T. B.
i-_______________________________________________________

BRIDGEVILLE, PA.
Kišenvagiai apvogė porą 

lietuvių ir italą ant $331.00.
Pas mus, Bridgeville j, 

yra iš kur tai atsikraustęs 
taip vadinamas "Carnivall,” 
kur yra visokių pasivažinė
jimų ir visokių daiktų dėl iš- 
laimėjimo. 10 d. gegužės, 
vakare, buvo Į tą „Čami- 
vall” suėję daugybė žiopso- 
tojų iš visų apielinkių—vie- Skaitytojui. Visi tie raš- 
ni jų bandė savo giliuką, no- (aj kurių autoriai nepriduo- 
rėdami ką-nors išlošti, o ki- (ja redakcijai savo.tikro var- 
ti tik taip sau vaikštinėjo (j0 jr adreso, nebus talpina- 
po tyrą orą. Tuomi žmonių mi 
susigrudimu pasinaudojo ki- 
šenvagiai ir apkraustė se-. 
Rančius žmones: Joną Kaz-: 
lauską ant $16. Antaną Kla- 
sauską ant $275 ir tūlą ita
lą ant $40. Apvogtieji turė
jo nuožiūrą ant kelių ypatų 
ir pašaukė policiją, kuri nu
žiūrėtus vyrus areštavo, 
bet pinigų pas juos nerado.

Jonas Kazlauskas pasa
kė: ”Aš niekad netikėjau, 
kad negirtam žmogui galė
tų iškraustyti kišenius, o 
dabar tai jau pats esu per
sitikrinęs, kad gali.”

Perspėtina, kad užpakali
niam kišeniuj nėra saugu

A. Koledai, Rockford, III. 
—Kad daugelis ištvirkusių 
moterų rašinėja vaikinams 
laiškus ir lošia merginų rolę, 
tai mes tam tikime, vienok 
viešai jų vardų skelbti nega
lime.

MEKSIKOJ SUŠAUDYTA 
BANDITŲ GENEROLAS.

Pereitą sąvaitę Meksikoj 
buvo sušaudytas razbainin- 
kų vadas gen. Bolanos su 
savo kareiviais. Jis tuoj bu
vo nuteistas miriop ir ant 
vietos sušaudytas.

i PAJIEšihAU DARBO
Mo; u mršiBą drat-."yti ir tinką, 

į Taipgi gailu dirbti pii.c liautų būdavo* 
į.iimo ir moi.u saidvokus cement’loti. 

Kam toks vyras r, ikaliugas, rašykit 
šiuo adresu: A. ŠIMKUS (24)

9 Shaw Avė., Middlchoro. Ma<n>.

ums 
patartina 
pasirinkt 
geriausia

REIKALINGAS. DUONKEPYS
Reikalingas Duonkepys, gerai apsi

pažinęs su kepimu ruginės duonos.
Atsišaukite |k> šiuo adresu; 

JONAS KEME1TIS 
2J<’> Park St, i.av. rence, Mass

FARMOS

Jūsų grosetnėse ant 
lentynų —paprašykit!

( “iai yra Pupa”) w. S. QU1NBY CO., 291 Atlantic Ave„ BOSTON, MAS

It s the Bean
52c per Ib

..

It s the Leaf
("Tai yra Lapas”)

turėti visi ateiviai, ar jie 
priguli prie kvotos ar ne.

Tik 10 nuošimtis metinio 
skaičiaus vizų bus išduoda
mas i vieną mėnesį visoms 
tautoms (tik ne toms tau
toms, kuriu kvotos mažes
nės už 300i. Išduodant 

*****įįA CAV1JVO lota' ,,. . .. • M 1
pradės-veikti lieposl.imi-racl-’os \lzas įY°Kt0S

- - - imigrantams, pirmenybe bus
Į sekantiems imigrantams:— 
; nevedusiems vaikams, ne
turintiems 20 metų amžiaus, 
■tėvams, motinoms, vyrams 
į ir moterims Suv. Valstijų 
' piliečių, kurie yra nejaunes- 
ni kaip 21 metų.

Konsulai negali ant syk 
išduoti "imigracijos vizas” 
visiems imigrantams, kurie 
'jų prašo, kaipo prie kvotos 
■nepriklausantieji arba kuo
met jie reikalauja pirmeny-į 

įbes, kaipo piliečių giminės. į 
Suv. Valstijų pilietis, ku-j ___

ris parodo, kad_ imigrantas ; tė 60 lt. ir užsakė Lietuvos 
prenume- 
(Lietuvos 

mėnesinis laikraš
tis) ir "Socialdemokratą." 

Tų draugų pasielgimas 
lai būna pavyzdžiu kitiems 
Amerikos lietuviams!

"Socialdemokrato” ir 
"žiežirbos” Redakcijos.

PAJffiŠKOJIMAI

PAVYZDINGI MUSŲ 
RĖMĖJAI.

Lietuvos darbininkų laik
raščiu "Socialdemokrato” 
ir "žiežirbos” redakcijos ta
ria didelės padėkos žodi 
amerikiečiams draugams A. 

I Liutkuvienei (102 Chelsea 
įSt., E. Boston. Mass.) ir 
Į Antanui Gutauskui (1454 S 
Union a v., Chicago, III.), pa- 
rėmusiems mus medžiagi
niai sunkiame musų darbe. 
Drg. Liutkuvienė užsakė 13

Naujas’ imigracijos Įsta
tymas Į
1 d., 1924 m. Naujas Įstaty
mas aprūpina tolesnius imi
gracijos suvaržymus ir pa-| 
duoda kvotos sistemos aiš
kią permainą.

Per ateinančius tris metus 
visų šalių metinė kvota bus
2 nuoš tos šalies gyventojų 
Amerikoje, sulyg 1890 metų 
gyventojų skaičiaus. Ma
žiausia kvota bile šalies bus 
100. Nors šalių kvotos dar 
neišskaitliuotos, bet numa
toma, kad senųjų grupių 
kvotos bus sumažintos ant. 
20 arba 25 nuošimčių.

Reikia žinoti, kad ne visi . w .. _ ____  ___
ateiviai Įeina i kvotos skai- yra jo giminė ir gali būti' darbininkams 12 
čių. Įstatymas Įleis prie Įleista kaipo prie kvotos,ratu ^žiežirbos” 
kvotos neprlskaitytus (non- nepriklausantis, imigrantas,; jaunimo 
quota) imigrantus. Prie ši- arba priguli prie Įleidžiamų J įis) ir ’
tos - klasės imigrantų yra ■ giminių klasės, turi prisiųs- 
priskaityti nevedę vai
kai. neturinti 18 metų 
amžiaus ir žmonos Suvie
nytų Valstijų piliečių, gyve
nančių Suvienytose Valsti
jose. Taipgi nebus priskai- 
tyti prie kvotos ateiviai, ku
rie per du metu buvo kuni
gais arba profesoriais, taip
gi ir jų žmonos ir nevedę 
vaikai, neturinti 18 metų. 
Sulyg naujo Įstatymo, na
miniai tarnai ir asmenys 
mokintų profesijų, kaip tai: 
gydytojai, civiliai inžinie
riai* artistai, aktoriai, dai
nininkai, slaugės ir pamoks-i 
iininkai—negalės Įeiti i Su
vienytas Valstijas kaipo 
prie kvotos i ‘ ” ''
(non-quota), Mokiniai, tu
rinti nemažiau 15 metų am
žiaus, bus Įleisti nepriskai- 
tant prie kvotos, jeigu jų 
tikslas yra mokintis pripa
žintoj kolegijoj arba akade
mijoj.

Kita svarbi permaina 
naujo imigracijos Įstatymo, 
Į kurią didžiausia atyda tu- ■ 
ri būti atkreipta imigranto ■ 
ir jo draugų ir giminių šio
je šalyje, yra reikalavimas 
"imigracijos vizos” (imig- 
ration visa). Kiekvienas at- ; 
civis, kuris Įeina Į Suv. Val
stijas po liepos 1 d., 1924 m., 
privalo turėti "imigracijos 
vizą.” Tą imigracijos vizą 
išduoda Amerikos konsulai. 
Toji viza parodo ateivio 
tautą, pažymi ar jis priskai- 
tomas prie kvotos, ar ne, 
dieną kada viza užsibaigia 
ir kitokias informacijas, 
kurių nauji patvarkymai 
reikalauja. Ateityje imig
rantas privalo gauti "imig
racijos vizą,” o ne vizą ant 

cijos vizą” reikės užmokėti šalies. 
$9.00, ir ji išsibaigia paskir
tu laiku—po keturių mėne
sių. "Imigracijos viza” ne
garantuos ateivio Įleidimą, 
jeigu jis neatatinka kitiems 

j imigracijos Įstatymams. 
"Imigracijos vizas" privalo

i-jti Commissioner General of 
Immigration prislėgtą peti
ciją, kurią paremia dvie jų i 
arba daugiaus Suv. Valsti-Į 
jų piliečių afideivitai, kadi 
peticijos faktai yra teisingi; 
ir kad pasirašytojas gali už-; 

i laikyti imigrantą. Kuomet i „ , . .
Commisiojier General ran- vičiaus. Butkunu kaimo. Meteliu v 
da. jog tie faktai teisinai, i <!3US: . .; .. ' ° - -.r i ... oi' i sissukti siųo adresu:jis praneš valstijos Sekre-; 
toriui, kuris autorizuos kon-i 
sula išduoti "imigracijos vi
zą.” i

Naujas Įstatymas ąnruDį-^u 
na Įleidimą tų imigrantų, 
kurie buvo legališkai Įleisti' 
i Suv. Valstijas, bet laikinai' 

........  išvažiavo užsienin be imig-j 
nepriskaitvti racijos vizos. Visi ateiviai; u ir 
.............. prieš išvažiuojant iš Suv.;iaį at č 

Valstijų gali prašyti Com- 
missioner General leidimo; 
atgal grįžti i Suv. Valstijas.: 
Kuomet Commissioner Ge
neral randa, jog ateivis bu 
vo legališkai Įleistas ir po 
sitikrina, kad aplikacija tei-j 
singa, jis išduos leidimą, I raj;. 
ant kurio laikas pažymėtas s;.’iau 
—nedaugiaus vienus metus j jį ži.. 
—ir per tą laiką bus legališ- 
kas.
mus 
syk. 
būti 
dvi aplikanto 
Reikės mokėti S3.00 už išda-3" 
vimą leidimo ir $3.00 už; 
kiekvieną laiko pratęsimą.1 
Kuomet ateivis sugrįžta ii 
Suv. Valstijas, turi atiduo 
ti tą leidimą imigracijos t 
jjerdėtiniui peržiūrėjimo jL
uoste. Tas leidimas tik pa-' 
rodo, kad ateivis, kuriam iš-' 
riUOta leidimas, grįžta iŠ lai-' rajiešk;;u savo »j bn.lių Kazimi 
kinos kelionės užsienyje. !s,

___Imigranto tautybė bus kau Antano streekiu H- J'>ha 
jo pasporto? Už tą "imigra- sprendžiama sulvg gimtinės "

Naujame Įstatyme 
yra kelios permainos, kurios 
išnaikina daugeli sunkeny
bių seno Įstatymo. Pa v. tau-<ienėk 
ta nepilnamečio vaiko, ku- ’^pijos. 
ris gimė užsienyje ir kuris Mainės 
važiuoja su ateiviu tėvu,.^ ^žir^teik 
bus spręsta pagal tėvo gim-, : ur^dway,

Pajieškau Pranciškaus Baranaus)rio 
:>us"s< r. s Onos fk.o- i: nė>. Meldžiu 

I atsišaukti arba žiuantieii malonėkite 
r-‘ruiH<ii. OVA BUKAUSKIENĖ 
‘ 1 P. O Box 416, Rumford. Me

išduos leidimą,! raji-škau draugo Ad; ifo I. 'vinsko. 
“ ’ ' veno Binghamton, N. Y ir

dirijo čcverykiĮ dirbtuvėje. Kas apie 
žino malonės pranešti arba PJ‘-S 

i lai atsišaukia. VAbTER SEI.iTSKI 
| Sol4 E. 7 !t;i St.. C'eveland. Ohio.

Pajieškau sesers .) ievos Samuoliu- 
jtės. .Mariampelė.- ap kri< 10. Kvietkis-

t r
Pajieškau savo sesers vaikų: Juo- 

: ūko. Stasiuko ir Jųlikės Stanevičių. 
Girdiškės parapijos, Vito^alos sodos, 
’laipgi norėčiau sužinoti. xur ir kiti 
mano giminės randasi. Makrnčeiau 
laiškais susirašyti. Meldžiu atsišauk- 

i ti šiuo adresu: 125)
JOANA MAčAITĖ-RAPOl.iENĖ 

P O Box 85, Bolpit, Ui.

Geria tįsias Pirkimas
155 akrų farma. 95 akrai dirbamos 

žemės, plauna 10.) torių šieno, 12 
kambariu namas, barnė ŪMI pėdų il
gio. k) pėirj pločio, garage dėl dvie
jų automobilių, didelis šilo, paukšti- 
nv.'ios dei .’nix>, 10 melžiamų karvių, 
I veršiai, .'i, ai kilai. puikus vis ikiti 
l>a'dc.,ėiu. 140 medžių sodnas, visokį 
"iriuos rūšies ūkės įrankiai. Visai ar- 
•; Bostono. 17 mylių. Tik S4<KM rei
kia įmokėti.

\\ incbcsler. Mass.. 12 mailių nuo 
Bostono, in akių farma. 164i vaisi
nių medžiu, 11 kaniharių namas su 
■ i-a;.; naujos modos įtaisymais (imp- 
oveinents). 2 didelės tiarnės. penkios 
minutės eit’ i dirbtuves, 10 imnutų į 

gelžke'io stotį. Turi būti labai greitai 
parduota.

Naujas namas. 8 kambariai su elek
tras šviesa ir visais parankumais, 5 
ikrai žemės, 3 karves, 1 arklys. 3 
kiaulės, api; 1M) visokių paukščiu, 
>ric strytkarių ir geižkeiio stoties, 
tik 16 myiių nuo Bostono. Tik apžiū
rėję galėsite pilnai įvertinti, nes yra 
daug puikesnė, negu čia galima ap
rašyti. Ant labai greito pardavimo.

JUOZAS BALL’ŠAITIS, (24) 
337 W. Third St. So. Boston, Mass.
Tek So. Boston 0418-R.

PARSIDUODA l AKMA
17 akrų %e;-a ("onn. farma, 

■■ai apvalytos ir užsėtos žemės, 1 get 
ras arklys. ’ era karvė, dauyr vistųį 
visi farmo.s įrankiai. 7 kambarių stuk 
ba, 1 barnė. vištininkai, 2 mylios iki 
miestui, arti mokyklos ir dirbtuvė.% 
treras marketas. Kaina $21)50. įneša 
$1,450. Taį yra Kerą proga (26) 

NATHAN V E1SI.ER. AGENT 
Kox 171. Uncasville. Conn. !

i apsivedimui merginos 
atbi našlės be vaiku, nuo 40 iki J5 
iiMiii senumo. Geist'na. kad turėtų 

Įrors kiek r.ini-rų. kad "alėtų prisidė
ti man prie biznio. . Aš esu vaikinas 

Ml metu senumo. Meldžiu atsišaukti 
mitai, ms man reikalinga draugė. 
Rašydamos meldžiu prisiųsti savo 
veikslą, kuri ant pareikalavimo 
grąžinsiu. F. NOREIKA

7S7 Ftank St. (Rox 124). 
Uaterbury, Conn.

PARSIDUODA
Tautiečiai, 

tevėse už maža 
t?s įsigyti savo 

i t/ dideli pelną
■ n:;i. Turiu ant 
GRGSERIU. 
SALDAINIU 
Biznio daroma nuo 
savaitę. Randi 
<!u'xla prieinama kaina.

■ nepatyręs biznio, 
' k'i..s. Priežastis
kas eina i di«l. Ij biznį Daugiau infor
macijų klauskit laišku šiuo adresu:

W DRAUGELIS (24)
"1818 So. V/ater St.. Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA NAMAS
Puikioj vietoj, oras kaip senoj tė

vynėj, netoli mokykit s ’r bažnyčios, 
namas mūrinis.-I ruimai viršuje gy
venimui. apačioj storas ir kitas dide
lis ruimas mitingams. Garaožius 2 
k: ranis pradėtas statyti Tik $4000. 
N'etoii maudynių prie didelio vieške
lio; vasara suvaliuoja daug žmonių 
ant vakacijų, tad galima padaryt ge
ra biznį Aš liepos mėnesy noriu iš
važiuot j Lietuva, tad paskubėkit. Ga
lit atsišaukti laišku arba ypatiškai.

ANTANAS KIELAIT1S (2!) 
Tlox 112 Kast Setauket, L. L. N Y.

Pinigai Namuose
N'evvton Falls. Ohio, mes padary

kim did'-lį suvažiavimą ant 30 d.. Ge
gužės (Decorati'in Day). Bus 3 die
nos šventės, todėl galės suvažiuoti iš 
visos Amerikos. Ekskursijos trauki
niai numažins kainas, todėl laukia
me daug svečių. Tą dieną daugelis 
duos užsakymų ant savo lotų pasta
tyt namus; be to, nekuiric norės pi
giai pirkt lotus gražioj vietoj. Tad 
u< pamirškit, kad ir mes mainom lo
tus į namus ir farmas. Turime gra- 

' žiu. geru ir pigių namų Ncvvton Falls, 
Akrone. ( levelande ir Youngstovv ne. 
Nepamirškit tuo laiku pribūti. Para- 

j švk mums jeigu ko nors nori paklaus
ti. arba tuojaus atvažiuok. (29)

STAIl RE A LTV CO.
i’. O. Lox 577. Ne'vtan Falls. Ohio.

FARMOS! FARMOS!
Nepirkit farmų prastų arba pusty- 

r.ėse. Norinti apsigyventi ant gerti 
žemių ir tarpe savo tautos žmonių, 
kur yra suvirs 400 lietuviu apsipirkę 
farmas. tai didžiausia lietuvių ūki
ninkų kaloni.ia Amerikoje.

Fountain apieiinkėj yra geriausios 
žemės ir viršija visas kitas žemes, 
kokios tik via pardavinėjamos Mich- 
igan valstijoj. Tai yra nepasigyri
mas. liet gryna teisybė Aš, kaipo se
niausias ūkininkas šioj apieiinkėj ir 
jau 9 metai kaip patarnauju lietu
viams farmų pirkime, todėl ir šįmet 
surinkau suvirs 60 farmu ant parda
vimo. su budinkais. gyvuliais, sodnais 
‘r apsėtais laukais. Parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Dabar yra ger 
t’iausias laikas apsipirkti, nes matyti 
kur^kokiė javiii au^ ir.žcfUė T 
pasirodo, ant kiek via derlinga. . 
platesniu žinių rašykit. . (
> .K1HN A. ŽEMAITIS

R. L Bos 17 Fodrttain, MileH’.i

BROLIAI LIETUVIAI!
PARDUODU FARMAS. Pragyve

nau čionai 11 metų ir suprantu kokia 
farma geriausia. Farmų turiu Viso
rių ant lengvų išmokėjimų su budin

kais ir sodais, prie vandenų, kur gali
ma žvejot. Nei vienas doleris ne- 
lings, kurį į mokėsit už farmą..

Klauskite; (29)
ANTANAS MACIŪNAS 
R. 1. Box 51 leons. \Iich.

FARMOS! FARMOS!
Lietuviais apgyventoj kolonijoj, 

New .Jersey valstijoj, netoli Netvarko, 
ku;iu pardavimui ISO farmų. didelių 
ir mažų, nuo $2.000 iki $30,0()0. Kiek
vienas gaii pasirinkt kokia jam pa
tinka. Platesniu žinių klaupkite (24) 

TONY MARKŪNAS
B"»x II. Sergeantsville. N. J.

DOVAN A GEROMS ŠEIMININKĖMS
Vienas iš svarbiausiu reikalingumų, 

kuriuos kai-dicn vartojai justi virtu- 
.čj. yra r.icbas. bau-’ kartų jus ncęa- 
’it gauti šviežio pieno. Tuomet jus 
irivalot vartoti kondensuotą pieną. 
P.ORDENO SfANDARD 1R CHAL- 
LENGE yra geriausias pienas su 
daug cukraus ir yra ekonomiškiau
sias vartojimui. BORDEN'O KOM
PANIJA. norėdama supažindinti dau
geli šeimininkių su savo įvairiomis 
rūšimis pieno, siūlo joms dovanas. 
Kit'»j ši«> laikraščio vietoj yra specia
lus pasiūlymas šeimininkėms. Per
skaitykit t:« pasiūlymą ir išpidykit 
kuponą.

JI ORO ir I’Aš \1POS 
NAUJAUSIAS LEIDINYS

BITE”
TAS TIESA. KAD PILVAS 
NUO "RITES” -IrOKo NE
PRATRUKS. REJ GALVA 
SMARKIAI APSISUKS. KAD 
NEI DULKES NUO SMAGE- 
NU NUBIRĘS...
"Bitės” Egzempliorius 15 c.

Kerdiejus Press
598 BROADWAY. (Km,. 2-4-5)
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Sveikatos Kampelis.
>

SVEIKATA IR KAIP JA 
ĮGYTI.

Sveikata yra vienas iš di
džiausių faktorių dabarti
nėj civilizacijoj. Yra tai pa
matinis akmuo, ant kurio 
statoma progreso ir laimės 
trioba. Sveikatos igyjimas 
yra prieinamas visiems, ku
rie tik paklausys civilizaci
jos Įstatymų.

Moderniška sanitacija re
miasi ant t.ikrų moksliškų 
faktų, ir jos praktiškas pri
taikymas labai atsargiai ir 
smulkmeniškai išdirbtas. 
Šių dienų sanitacija rišusi 
ne su teorijomis, bet su fak
tais ir tinkamai išpildžius 
visus reikalavimus ves prie 
panaikinimo daug visokių 
ligų, kuriomis žmogus yra 
apsuiikintas. Tas netik kad 
sutaupys daug dolerių ir 
centų, bet atims daug skaus
mo ir liūdesio.

Ligonis tai neišvengia
mas rūpestis, dažniausiai 
apsunkinimas sau, savo šei
mynai ir visuomenei; jis 
yra skola, ne turtas. Svei-I 
kas kūnas reikalingas tinka-’ 
mam prito vystymui, ir kad - 
sektųsi su kitais tuo žvilgs
niu kompetuoti. žmogus tu
ri savo sveikatą prižiūrėti; 
sveiki žmonės reiškia svei
ką kompeticiją. ir sveika vi
suomenė reiškia pasitikėti- 
ną darbą 
tas nei miestelis negali pa
siekti geriausio gerbūvio oe 
sveikų aplinkybių. Dėlto, 

-sveikatos ir jos Įstatymų ži
nojimas turi būti reikalin
giausia dalimi kiekvieno 
žmogaus mokslo, ir kuo an
ksčiau jis Įgyjamas, tuo ge
riau.

Sveikatos palaikymui, 
daugiau'negu kokiuose ki
tuose atsitikimuose, "žmo
gus yra savo brolio užiaiky- 
tojum,” ir neturi teises ap
leisti savo šeimyną arba na
mą taip, kad leidus ligai kil
ti. Vienas iš sveikatos rei
kalingumų, tai švarumas. 
Namai turi būti užlaikomi būti 
švariai viduj ir iš lauko, peržiūrimas, ir saugiau- 
Reikia žiūrėti, kad namuose sUs pienas tai tas, kuris pa
būtų daug tyro oro, ir kad steurizuojamas. 
namas butų taip pastaty
tas, kad gautų daugiausiai 
saulės. Saulės šviesa ir ty
ras oras yra didžiausi ligos 
priešai. Turime nepersto
jančiai kariauti su visais 
gyvūnais inimant žiurkes ir 
peles; reikia apdengti visus 
langus sietais, kad neileidus 
musių ir uodų; laikyti kie
mus švariai ir žiūrėti, kad 
išmatoms butą tam tikras 
viedras su tinkamu dangčiu.

Pagerinimui sveikatos ap-, priverčiamos vartoti pasteu- 
linkvbių svarbiausiu fakto- rizuota pieną, ir jos dažnai 
rium ateity yra individualis sveikatos viršininko peržiu- 
mokinimas, ir kiekvienas rimos, nes senesniai laikais 
mokyklos vaikas turi būti didesnė dalis Įvairiu ligų pa
mokinamas sveikatos ir sa- ėjo nuo užkrėsto pieno, 
nitaciios pamatinių reikalą-v. 
vimų. Turi būti mokinamas jU-'z.-ireciainy Ligų Kontrole, 
kaip apsiginti kovoje Su Ii-' Tai svarbiausia dalis svei- 
ga, kaip ir kovoje su ištvir- katos srity, ir kad ligas kon 
kimu ir nedorais papročiais., t rokuoti, reikia žinoti, ko-

Kad geriau supratus vie- kirs ligos toj ar kitoi apie- 
šos sveikatos problemą, rei- linkėj pasirodo. Ir tai gali- 
kia pažymėti keturis reika-!ma sužinoti peržiūrint karts stovy.

; tingiausius sanitarijos fak- 
jto ius, būtent:
i 1. Parupinimas saugaus 
x< ndens.

1. Maisto produktų 
tarė kontrolė.

•5. Užkrečiamų ligų

sani-

kont-

kad

urogos ligą įieranis
Geriausias apsi- 

iigas turi'>augojimas nuo jų tai svei- 
atos viršininkui pra- 

Ne tik kad gydytojas 
pranešti užkrečiama- 
dėlto, kad tai Įstat\- 
l»et dėlto, kad jis u.

žmonija, 
gerbūviu.I 

I

role.
4. Išmatų sanitarė 

rolė ir panaikinimas.
Atsižvelgiant i tai,

karštliges, vaikų viduriu li
gų. koleros, ir tam panašių do. 
j i2 .i jierai gali užkrėsti van
deni, vandens apvalymas Jykus galima 
dažnai reikalingas.

Kaip gauname tyrą —
deni? Seniau buvo tai sun- AVashingtone. 
ki 
et

• į • ir disjnfekcijos budais, 
y.idik kad išlaidas sumaži- 
ru. net apveikė visus sunku
mas tuomi žvilgsniu, ir pa- 
( /'.ė galimu daiktu finansi- 
riai kiekvienam miesteliui 
f. lėti 
r.ūms 
t y ;-as 
r< 'kia 
si > žmogaus 
taip pat svarbi 
ir sanitariškumo 
kaip ir turtingiausio 
g;- as todėl vanduo turi būti 
netik saugus, bet 
siekti visus mieste

!nuo karto mokyklos vaikų i r* . 
[sveikatos stovi, ir nuo gydy- Įsigauti, 
(tojo, kuris visas
Į sveika 
J nešti. 
I i tiri i 
ligas 
ma 
mteresavęs 
1 rogresu ir .

Visi vaikai turi būt iviepi- 
jami kol dar nelanko mo
kyklos. Turi būti vėl Įčiepi- 
jami tarpe 15 ir 20 metų 
amžiaus. Užaugusieji turi 
\ėl būti Įčiepijami tarpe 35 
ir 45 metų amžiaus, ir tuo
met, kada tik raupai pasiro-

Z.-l-

Kaštus apie sveikatos da- 
gauti ant pa- 

reikaiavimo iš Suv. Valstijų 
vau-'Sveikatos I >epartamento.

Keikia at- 
ir daug kainuojama pro- minti, kad geresnė sveika- 
ura, bet dabar, moder- iva.Uti^ <r->H hnti iwld. 
kas mokslas, su filtriavi- narna ir ta:

los padėtis gali būti Įvyk
,s ves prie ilgesnio 

gyvenimo ir didesnės laimė? 
•ir gerbūvio. F.L.I.S.
i
i

Si! I.r-Oo.OPO KARO LAI
VAMS.

Kongresas priėmė aną
dien bilių. kuriuo $111,000,- 
000 skiriama naujiems karo 

ivams.

Complete in Itself

Vile(/Iuto<St rop Raroi

:►

•»

f

žindyk savo kūdiki, 
bet jei dėl kukiu 
nors priežasčių jūsų 
pienas išsenka, neri
zikuok maistais apie 
kuriuos nėši tikra.

britvoje 
Greitas.

■ -vai y t. 
>:• diržu

i.;g:Ja>sda gelažly 
ii □; neišinant jos. 
l'ar.trkif. lea-v.i 
tisas ;.eta-—britva
ir extra geiužu-.-nis. Sl.btkt ir 
aukščiu us.

I

STRAIPSNIS

nevali

"lurnoti

BURTININK

KŪDIKIŲ
EROVts skyrius

uerdau.tr lepinimų dasileidžiame v 
bau karčiai apsivii.-.ia paskui kada p 

tik p:

Į
i 

. i 
ir i 

Jei 
j*e-.

: »a svei-: 
kuriem-

Žaislai
plaukuoti ir 

saugus, kadangi kūdikis 
dt-.ia uurnun. Jo žaislai 

liu kampų, 
galima b;>-

kata.
Bet ką padarius, kad būti 

s\viku. išvengti slogų ir ki
lu užkrečiamų ligų? ir ką 
i .įdarius, kad atgauti svei
kata jos netekus? Čia kelia: 
tas patarimų kaip 
būti:

L Valgyk mažai 
tiiišfiis valgius, 
riebius ir sunkius 
a’ ba jų perdaug 
siste . - . _
kure pasidaro gera dirva li
gi ; perams plėtotis.

Nebijok gerti daugvan- 
ders—nuo šešių iki dvylikos 

■\'lu kasdien. Vanduo rei-
. ngas. kad išplovus nuo- 

kurie kūne užsilieka. 
..no sie nuodai vis dau- 

. tusi, kas kenktų sveika- 
sumažintų veikiančias

■ repas, ir labai Įerzintų
’.lcj.
. \ aikščiok nors pusra
ti kas rytas ir vakaras 

onr’ nes tas ?>agel- 
išvalvti kraują nuo viso- 

: nuodų ir kibai sutvir- 
' kūną.

Dėvėk tiktai užtektinai 
a i aižių, kad palaikius ku- 
siltu. ir niekuomet nerei- 
atšaldyti kūną, taip kad 

• bulys krėstų. Užtektina 
■ioi malė kūno ventiliaci- 
ra reikalinga, kad palai- 

;Į sveiku.
Nereikia nešioti labai su- 

vc žiu diržų, nes tuomi ga
lima cirkuliacijai pakenkti.

. . iiiukas taip neatims ku 1 
r.o jiegos, Kaip jo užšaldv- 
mas.

Reikia vengti darbo ar 
ba. raišio, kuris atima spė
ka. Dažniausiai liga apima 
tuos, kurie kenčia nuo fizi
nio ar nervinio nusilpnėjimo. 
Bet svarbiausia už visus ta:L • —----- -. ——------nenima Eatrk- Pienas, kaip .■•ūko 
xu.oe.-ii>. kun greičiausia į iv oėkinsos 
veda prie kūno sveikatos i 
ban kruto.

3. .Jei jautiesi,, kad esi au
ka kokios nors ligos, nustok 
valgęs visai. Gerk vandene L 
-7 i<nilL- -•u • -’Rnl •xni Kurį ai>ejoji.n’-p-Jt-k. UZ>lklok Šiitai ’rp*g<S«n-s Eaįle Pienas yra jraniti.skas 
ilsėkis. Duok gamtai Dro"os!I"31lsta1s ?u<iilii”!r,s- ,KS ■ia:;v ! 

avint; i a I kjl0> Mk rrj nas pienas ir grj
^.U^iąZl.ltl taj normale svei-!!,*s cukrus. Xėra jokit! ^beįur.iŲ apie‘> 
Kata. Tikrai stebėrinn L’W»V U® arba io puikias i-leoeima KieK mtS. Gydytojai rckomeedavo Ea-le 
Ut.veihbmo menesiu ll* me- tukstantūms ir tukslanUemsi
tų butu galima išvengti iei ir nB‘‘rk“ ‘cu‘,1;k‘u ‘L-m-t' n.,X 1 - 1- . . . 1 : l’ienss yru lenkai rjurskuinus. >au-
n<-«! L.- nuo Kaito Ilgai užėjus'v-ls ir putikčtinu,-. kūdikiam.- penai, 
būt" J
ar

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

t.kūdikių sveikatos

sveikais

ir niais-
Valgant 
x algius 

„ pri pildo 
ną visokiais nuodais, ir

1‘1

K

VAIKO sveikata la
biausia priklauso 

nuo maisto kurį jam 
duodi. Lai nei viena 
motina nebando eks
perimentuoti.

Žaidimas.
kuJi;ju dažnai yra p, rd ivl 

'žaidžiama ir nuo to ji? tampa rieivic 
gi ir neran.ųs. Jaunas kūdikis reika
lauja th.ag pailsi,, ir ramumu. Nors 
smagu yra matyti jj klykiant ir šyp- 
szmtis kada kuteni ar mėtai, bet at<i- 
l'.epimas yia blogas ir g^li ji padary
ti nuvargusiu ir piktu vėliaus.

Kūdikio supimas, kratymai ksrie- 
pilės, friąudirr.n. įpratina ji to visa- 
•os laukti. Suprantamu, kad visi ku- 

eikiu! turi uuci siek tiek ”lelioi.;mi '* 
Isbudus reiki;, jį paimti ant ranku ir 
-‘ulaikyti tai vienaip, tai kitaip, kalį 
vterą muskulai r.eivargtą perdaug 

sunaudoja daug nervu energi- i 
jos ’ piidabf>j?;nt.'’ kūdikį, todėl teikia; 
ji įpratinti iš jaunystės mislyt, kati; 
vra kas.nors daugiau ant šio pašau-; 
l.'o, nei jis vienas. Kūdikis, su k iriuo' 
Perdaug lepinimų dasileidžiam;- vč- ’ 
bau karčiai apsivii.-.ta paskui kada n?- i 
tiria, kad mėnulio 
prašęs gauti.

I!t\
ĮŪ 

serga labai daug žino- f .

ŠALČIAI.
šiame metu, sezone ka 

[mec
niu, kurie turi slogas, gripą, 
/ifterija ir plaučių uždegi
mą, o kartais tai net ir džio
vą. Aulinkybės, kurios veda 
orie šių ligų daugumoje yra 

: šios: 
!na
11

(2) Perdaug prišildyti kam
bariai. ypač tokie, kurie yra 
šildomi garu: (3) Perdideli- 
susistrudimas, prasta venti
liacija dirbtuvėse, gatveka- 
riuose ir net 
rie randasi 
miesto dalyse 
gymas sunkiais 

i neužiektinas
.. _ p1—užkrėsto pieno n>0 

į. Pienas yra! ?Srj 
ubus valgis, jo problema 
i svarbiausia iš visų, su

užtektinai savo žmo- 
tyro vandens. Kada 

vanduo gaunamas, 
atminti, kad biedniau- 

sveikata yra. 
žmoniškumo 

žvilgsniu, 
žmo-

(i) Staigi oro atmai- 
kaip temperatūroj taip 
atmosferos drėgnume;

ne 
Iii

1 (!l
7 ''

C

turi pa 
namus.
Sanitarėir nei vienas mies- ’ ;isto Produktu 

Kontrolė.
Pas reiškia, svarbiausiai, 

su 'itarinis peržiūrėjimas vi
sų pieno produktų, nes 90 
nuošimčių visų ligų iš prie- 

-ties nesanitarinio valgio į 
nna nuo užkrėsto pieno 
c produktų. Pienas yra j 

’ sargumas 
nrižiuri 

lbuiomis visuomenė turi su- kitiems 
sidurti. Žinoma, gyvuliai'iiga. 
m istui yra užmušami sani-i ' faktoriai 
tarinėse aplinkybėse, ir vie-i 
to-, kur mėsa pardavimui 
laikoma, visuomet švariai 
užlaikomos, bet visas pienas 
ns į davimu i paskirtas turi 

sveikatos viršininko
iš lauko, peržiūrimas,

* r •' Z-C

P- 
ir

I 
e\

Vj

namuose, ku- 
vargingose 

<4» Persivai- 
valgiais ir 

mankštinima- 
: (5) Tinkamo apsirengi- 

• stoka, taip kad kūnas 
i atšaldomas: (6) Neat- 

iš pusės tų. kurie 
ligoniu s. leidžiant 

užsikrėsti ta oačia

'ialiavoti, 
žaislai nėra 
dažnai viską___ ______

•’ri būti niaujami, be- a 
Mažyčiai žaislai, kuriuos galima be
tų praryti nereikia duoti.

Šioje mekaniško tobulumo gadynėj 
nėra galo žaislų įvairybei. Pap»astas 
kūdikis turi jų tiek daug, kad jo do- 
yne išmėtoma. Jis bus geriau paten- 
‘'*nl.a-'- -k*’ gaus tik viena ar dvi de! 
•a.d'mc. ir tokie paprasti virtuvės 

^alykai. kaip drapanų gr.vlitukai, lie
jiniai sauk.-tai. arba karoliai iš .-nu- 
pų, tiek pat jam bus man-nųs. žais- 
’us reikia dažnai nuplauti, kadangi 
iie susipurvina, o kūdikis juos kiša 
bumo n.

Jūsų kūdikis tinkamai tarps 
augs nuolatos didyn bei stin yn. 
luoši jam geriausius priežiūros ir 
liausi maistą. Vikri? ir sti; 
-.alų gavo tūkstančiai vaike

Eorcen’s Eagie Pie
nas buvo priimtas 
kūdikiu maistas per 
virš 60 metu. Jis vra 
j;amt iškas maistas, 
kuomet motinos pie
nas neprieinamas. 
Gydytojai rekomen • 
cuoja ji motinoms 
sunkiausiuose atve
juose.

Jei nežinai kaip var
toti E a g 1 e Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas. Kū
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.

liltfjfes

Pasteurizuotas pienas rei
škia pieną, kuris laikomas 
tam tikroje šilumoje paskir
tą laiką, paskui greitai už
šaldomas ir i benkas supila
mas. ir laikomas šaltai kol 
vartojamas. Nors pasteuri- 
zavimas neprileidžia užsi
krėtimo, vienok svarbu, 
daug priežasčių delei, kad 
pienas pasiektų pasteuriza- 
vimo vieta švariose aplinky- 

. šaltakošes dirbtuvės

perams

remiasi
Be jų

Nors

r T’

tu butu galima išvengti, jei!

motinos. šioms nioti.- 
-.oins r. t ra maisto labiau vartojamo 

a tokion.is geromis pasekmėmis. 
a:r> Eagic Pienas. Sau-u sakvri. 
a<! dav'fiau ktičikūj laimingai išau

go ant Kagl- Pieno negu ant visit k; 
tu dirbtiną penu svkiu sudėtu.

yevkspe: įmentuuk su savo l,t;..'iki>i

THE BOHDDi OJMBtfY 
Bonkn BWį, New York

Sužinok Savo Ateitį
SKAITYK

ų pašvęsta pusė dienos 
raugiau poilsiui.

--- — ■ i.

KAIP IŠNAIKINTI 
BAMBATIERIUS.

Bambatieriai nelankys į 
kambarių, jeigu juose neras, 
tinkamo maisto, sako Suvie-į 
nvtų Valstijų Žemdirbystės! 
1 '• parlamentas. ...Peikia '■
kambarius, ofisus ir kitas, 
vi tas gerai prižiūrėti, kad!
•' VietOSC nebULU • gyduole <»ei niunką uilaikv-

kokio nors maisto trupinių.siun£ia 
'■ bambatierių klausimas i' liaur\' tonikas 

s?!raaži«taš. . švarumas.
sumažins bambatierių skait-;™ nieiskana.-, i a<i

| UAGRY tonikas 
r.>■’įėjima. ka«i 

iJAURV tonikas 
ir,šrs ir nučkus. kad 

• lAUBY tonikas sustabdė 
■kilimą ir trupėjimą, l;a<i 

! IAUKY tonikas sutaikė plauku ži- 
•ir n. I-Sli 

JJAUrcY tunikas kainuoja tik * 
75 centai bonka

LIAURY toeiką, o jausi- 
'c’sna^umą galvoj ir pkiukai pradės 

i augti, kaip vyrams, taip ir 
Adresu'.kite
M. B. BAKAS

R.-»x 4-”. Minersville. Ba.

reikalingi, 
kad užkratus žmogaus kū
ną kokia nors liga: (i) Li
gos perai, kokiu nors budu 
turi Įsigauti i kuna ir (2) 
Kūnas turi būti ant tiek nu- 
ilpnėjes. kad padarius tin

kama dirvą tiems 
augti.

Abu tie faktoriai 
vienas ant kito, 
tegali būti ligos,
jirmutinis nėra musų kont
rolėje, vienok galima daug 
nedaryti, kad pasistengus 
prašalinti kiek galima prie 
io vedančias aplinkybes. Tu
rint slogas nereikia kitu- 
bučiuoti, arba juokiantis. 
;osėjant ar čiaudant reikia 
nudengti burną skepetaite, 
tęs kitaip nesuskaitoma 
daugybė ligos peni esti iš
metama lauk, taip kad kiti 
mlink gali lengvai užsikrės- 
i. Daug pagelbsti \*patiš-i 

kas kūno .prižiūrėjimas, j liu.
ažnai prausiant kaip bur-j Bet kuomet jau bamba-. 

n.ą, taip ir rankas ir mau-Turai atsikanda, tai geriau-, 
'anties. Įsir'' ’ -j-- •------

Antras faktorius lygiai i r 
taip pat svarbus kaip ir pi’--įti
nąs, ir yra beveik musų i Reikia gerai 
kontrolėje. Kiekvienas žmo- 
us turi stengtis palaikyti 
avo kūną kuogeriausiame' s:

Taip darant, kūnas

Ą 
’T.LRTINTNKAS” yra laisvos min
tie; 15 pu.- laniu mūnesiuiF laikraštis. 
-BURTI VINKE” telpa: SinovCs 
. . : _i? astroiojp, Burtai-monai;

Patarlės; Mislys; Planetos; 
nuodėmės: Burtininku rate- 

Baisus sapnai; Būrimai o«o;

ii
ir visi' tnoksiinink; 

d;
■ .Amžinos 

muilas kūdikio kuriui ir j,»;liai;
________ _ 2_L._ J______  'Būrimai laimes;'Kunijro gašpadinė ir 

i*e Soap. Tik švarus ir neker.ksmin-■ l*',!'"vis. ir daugiau. BUR1TNIN- 
‘________________________ • jo išdir-1 KĄ” leidžia Lietuvių Švietimo Kny-

Jis turi gydančiu medžiaga, vynas. "BURT’NlNlvO" kaina me-

Jus a I udiklo mažas kūnas ..
■išliežiai. kurie yra ant to kūno »k - į juoku: 
tr.nii. turi l.uti švarus ir išvėdinti. Ge
i tusiais

l*ab’ižiams_yra Colgate’s Balty Ca

■i elementai yra vartojam.
•-Vmc.
‘odei kūdikiams yra arei iatisias.

Skaitykit šiuos straipsnius kas sa
vaite ir pasidėkit ateičiai.

vo,
dauspau.

. . 'BURTININKO” kaina 
tams $1.0o. Nepraleisk mokslo šalti: 
ir įlėk doleri laiškan ir adresuok:

-BURTININKAS”
710 W. 33r<i St- Chicaęo. 111. 
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PLAUKAI
Yra jrraiiauiias gamtos parėiias 

dei žraoijcus. LLAL’RY tonikas vra I 
I I
!

■
I

širdingas pade

sulaikė

prašalino 

rustabdė

išnaikino

i
i

I

L
a

Trindamas su Ruffles
l-tricsi Pleiskanas Laak. 2t

dieną — j’js ret flį 
|.lei-kn»«n lirk y 
;' ... a>.c. jlh> A 

>š , ,?U g-i- ?
? ■»! s. d iro n”-

r!.!ot,;r»i> : U i-.iji -rii jų.< ešur.- A
ir \ beopsukooiai niežti! W

Rsiff^s |

.r^nn.*. Rvffi** yra tonikų u 
, o-.a; Rutflet j m J

j bisk.uų i.zikizHcju,-* R
A 

ir Li.i-? i.ėr^ j'j-hpf iesi X
yru -.r H

: & ■; k'*:niU\i. kurie i*- iir* o for;n«;!ą X 
t... - •• {•■«-:•- W

k n.ų perų’ ir Rufflcs at!:< ki c^.vo

Ruffhs

k.t • -

aC»i-
. kai 

paskirtą 
i* ir /tu/VZe* -t:« kd c-kvo

J it tzu.ką ! llrini-.it truputį M 
j .-.'Vi* g.iiv<»s <«1-t fcfeMbMI y 
>-x\a»lę l t ko. <> kteVtuet 
j.i»i išnyks. weiwt n;tu«!o- T 
n; o kurto ir pleiskanos jt’» Vį 

».:• kc.O”ie< nr-unkibs i Tik .4 
;L.:. Gulima gauti uptkkose. |

F. AD. RICHTER & CO. < I 

134-114 So. 4th St-» OrooLlyn, N. Y. |

p»r
.anos 
kart* 
bu » 

v5v. ui ot»

pb.uk’.i 

iš £al- 

salvos

s būdas naikinti juos; 
heliais (nauderiu). vpa- 
vai \odium fluoride.”!

išbarstyti vi-' 
tuo pauderiu. į 

tuoj išeis išižy™-* auA'- 
neužilgo pa-‘R’c"' 

F.I..LS.

;sa< vietas 
i T),.
! - - c

iš pal- 

p lauku I

|

! (
i 
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oLITTLE JULIUS SNEEZER

Tai lengviausias daiktas ausyti—Klausau.

f

/.

JUU1V ' IĮ

- bidz.wu.ia;. UuUs-tai tavo tral- 
va! iKcK-kL. jo -aiva viena kaulo, be 
smtigemi)

---Tai tu sukai, kad tu žinai kiel;- 
kauk?, kūne?

— Taip, ponuli, kiekvieną!V *
- *A

t'

•>

SVARBUMAS KASLINK
SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—aš jum. .teisybę pa- 
akytiu, kad jus iv jūsų giminės su savo 
.eintyni m -c : »i.-'kia> ligas ir re • ve: kuinus 
esate pražuvę jr niekur iš savo namų negalit 
išeiti, ir nespejat visokiem gydytojam bilų 
•smokėt Biangus kaimyne, aš pasakysiu 
spi“ savo fgmiliją ir vaiku išauklėjimų p< r 20 metų. Mes reikalavom ir 
vartojom Sveikatos Gelbėtoja, J. Ba’trėno naujo išradimo vaistus, kurie 
atsiekia aukščiausia ’ rpsnį ęydymui visokių ligų, kurie yra taip garbin
gai pcgarsCjv’ Uik \merike’, bet ir Eu»< noi ’r kitose šalyse. Taigi, mie
lasai kaime nėli. m<visi naudojam J. Bajtrėco Bilcri. kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir . tiprina kraujų ir neleidžia įsikūnyti ligoni; ir taip 
toliau visokiu gydnoliu užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM.CO.

J. Baitrėnas. Prop.
2500 VV. T’ershing R<L. Chieago, III.

»/

uerdau.tr


KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

■Z' niu ar-

be 
Po

• iini;_'iarijos nu'ta.ym, 
užtikrintas ir keliauk

ant Amerikos 
ir 

Kiekvie-

|jų, Įrėmė belaisviams revoi-ties p.' Brazdžiūno namais 
pūvantis šuo. Piliečiai vai
kščiodami ar važiuodami 
yra priversti "gėrėtis” ne-Į 
maloniu kvapu. -Jei policija 
šaudo šunis, tai turėtų ir pa- 
siropinti, kad jie neputų

verius Į krutinę ir reikala
vo nesijudinti, o vienas iš jų 

... atsistojo vežime, kad susi-
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.jį pažinus su kuo teks turėti 

reikalo. Tuo pasinaudojo 
šaulys Pranas Tolvaišas, šo
vė ir ji sužeidė. Plėšikas gatvėse, 
nors ir sužeistas, ilgai šau
dė i šaulius ir paskutiniu šo
viniu save nušovė. Kitas, iš r- 
vežimo išsiritęs šoko Į grio- ' 
vi ir, atsišaudydamas norė
jo pasprukti į mišką, šau
liai vijos, norėdami paimti 
H gyvą, bet matydami, kad 
sveiko nepaims, sužeidė ke- 
liose vietose iki tas paliovė ^atu,,.'i!''Dus.- «*' vietoj oa- 
bėnvs ir krito be nuovokos J T’“11 ko,™le Pr.le? 
šaudymui prašinėjus, is vi

Nemuno auka.
KAUNAS. Bal. 19 d. Trans
porto batalijono kareivis 
privažiavo netoli Panemu
nės tilto nuplaut vežimą. 
Atbula stumdamas Į upę 
staiga Įkrito giiumon. Ark
lius ir vežimą toliau rado iš
mestus ant kranto. Kareivis 
nesurastas.

Juros aukos naivi Klaipėdą.
Balandžio 11 d. jjo piet 

apie 2 vai. plaukė jūrėmis 
nuo -Jurbarko Klaipėdos 
uosto linkui superfosfatu 
prikrautas motorinis žėgli- 
nis Olandų laivas "Baldo- 
ur.” Garlaiviui bejieškant 
kelio Įplaukti Į Klaijjėdcs 
uosta ji pasitiko plote tarp 
Juodkrantės ir Smiltinės 
žvejų valtis iš MelneragėsJ 
Garlavis, norėdamas klaus- : 
t: kelio, pasuko stačiai Į vai-1 
ti plaukti. Jura buyo paki
lusi. Nevykusiu važiavimu 
valtis pateko po garlaivio 
gūžio ir buvo pusiau per
skelta. Nežiūrint visų pa-; 
stangų, iš siaučiančių bangų 
tepavyko išgelvėti 4 vyra v' 
tuo tarpu 6 dingo vandeny

la neprisidėjo, žymi šven
tės dalyvių dalis buvo pasi
puošę raudonais ženkleliais, 
ko rengėjai turbūt nesitikė
jo. Vienas "sodintojų” kal
bėjo apie jų ceremonijos 

: reikšmę. Kadangi priešais 
•jį žėravo raudoni mokinių 
{ženkleliai, tai dar pridėjo 
imaž laug taip: "Yra dar ir 
'šiandien žmonių, kurie ne- 
'supranta šios šventės, prisi- 
isegę raudonus ženklus trok
šta kraujo pagiežos." Naba
gas manė turbut, kad nieks 
nesupras jo apgaulingų žo

džių. Bet štai pasirodė prieš 
susirinkusius mokinys N. ir 
savo prakalboj aiškiai pa
brėžė. kad šiandien yra tik- _. . . •
tai darbininkų šventė ir kad 
rnes, kaipo darbininkų vaiI

kai, ją pagerbdami prisise- 
gėm raudonus ženklelius.

Ponuliai, veltui tieriate 
žirnius i sieną—jie visuomet 

■atšoks!
—

Kankina kalinius už nėjimą 
išpažinties.

ŠIAULIAI. Balandžio 9 d. 
vyriausias prižiūrėtojas, 
'pertikrindamas kalinius, pa- 

Kunai ligi šiol nesurasti, žtt- klausė jų, kas norėtų eiti iš- 
‘ ;s, bet norinčiųjų 

būtent: šuišelis su atsirado labai mažai. Ant 
rytojaus, balandžio 10 d., 

> viršinin
kas koliodamas "bedieviais” 

su iš- ir užsimodamas lazda grasi
no bedieviams kandalais ir 

'atėmimu visokių privilegijų, 
bet kaliniai nesitikėjo, kad 

i viršininkas tai ims vykdyti. 
KAUNAS. Vienas stambus Ir -6 balandžio pasiro- 
kademų šulas šiomis dieno-'0®’ ,.ao 
mis ilgai derėjosi su "pa
žangos”

i

vusieji žvejai visi iš Melne- pažintie 
ragės,
sunumi ir dukterim. Erme- . ., .
naičio du sūnus ir Luko- atskrido kalėjimo 
šiauš bernas.

Garlaivis "Baldom*” 
gelbėtais Įplaukė i Klaųiė 
dos žiemos uostą.

Naujos derybos.

žodžiai be darbų. 
ŽIOGAIČIAI, Mažeikių ap. 
Čia yra daug valstiečių, ku
rie, kad ir tamsus, tačiau 
labai puikiai numato juodus 
ir i pražūti musų ūkininkus 
vedančius krikščionių demo
kratų darbus. Bet vietoj da-

I LIETI V \ 
PER BREMEN

JeifU jūsų mylimieji ne«rau 
vykti j Ameriką, <J.<*lko nevaziuoii 

: į r.-ny tėvynę jų pamatyti?
\ ai lzios cwtifikatas bus i-«ue- 

tas jum., dėlto, kau rak-tumėl su
grįžti bėgj je še.'ių m.-nesiu b. : I;,- 
pato per iinigiacijos nustatynię.

Buk užtikrintas ir keliauk ar.’. 
Amerikos Laivų—po Amerikos v;-- 
liava. Trečia klesa ...............

; laivų užtikriua svarumą, ’.aigį
: patogumą. Beno koncertai
! ną ikeną ztHoiia p; linkstninin

Matykite jūsų vietinį 
ba rašykit:

t MTEE ST A TĘS LINUS 
[ <5 Itroiuluay. Neu ^ork t itv
; 75 Stale Strei't. Buston. Mass.

Mana"i«X Operaturs for 
Uuilcd Statės Shippiug Boariį

pi ju "šeimininkavimą," 
sų pusiu pradėjo rodytis b»reikMnK» krikš-
ti šauliai nuvargę po dvie-; demokratų keikimo
ių dienų žygiavimo plėšikus S1?1.tai -vra toJek nėra 
gaudant.

Visi buvo patenkinti, kad 
nors karta užbaigė su ikv- 

‘ ‘ ' . Polici
ninkai ir jų vadas viešai dė
kojo šauliams ir sakė, nesi
tikėjo iš jų tokios ištvermės 
ir pasiryžimo.

i
4

It

j iniciatyvos, pašalinės jiegos,.* . . .
kuri išjudintu ir įstum- Su lietuviais tu-
tų juos į darbą uz geresni 
gyvenimo sutvarkymą.

Neleisk Savo 
Kūdikiui Verkti

Pauik-riuol; jį su Julir.son's Bal.y i‘o«<!tr iri v ra vie 
niiilėlis budus užlaikymui įuMi kūdikio i**-roį sieikat..', 
karštume ore. Jahnsor.o uztuk-rb- yra sanujatuas dak
tarų ir mirsiu. tui*ci ir uu.luiu dauuiar, iicjiu faile k.«- 
kis kitas pauderis. 'lai yra lodei, kad šės paaderi» yra 
geriausias kūdikių pauderis. Jis gydo žaizda- Mj»tancu 
tetšėtiui:>. sugena prakaitų ir paiuiko jūsų ku.lik) vėsiu.

Pirkit Juhusuii's Baiiy i'..»vder jūsų ap-iei-uį ir var
toki! barsi vuiui jūsų ku*lit;u> kasdien. S ra labai nau
dingas jusli kiidikiu- ir kaiiiL >ia labui mažai. Prašyk 
Johiuain*- kaby PovvJcr ir žiūrėk, kad butu IL.udoiias 
Kryžius ant kenako.

Mušeikų darbai. 
iVALKIŠKIAI, Biržų Pasv. 
į apsk. Nesenai pas tūlą V. R. 
Valkiškių kaime vieną sek
madieni susirinko valkiškie- 
čiai ir pradėjo vaišintis bal
tąja. Gerai įsigėrus, prasi
dėjo peštynės, po kurių mir
tinai primuštas pasirodė pil. 
Čibinskas. Pastarasis, ji be
vežant namo, mirė. Mušei
kos ant rytojaus suimti ir 
dar randasi Biržų kalėjime. 
Tai jau antra panaši anka 
Valkiškiuose.

i
i

rėjo bendrų santykių. Nete- 
, kus Lietuvai nepriklauso
mybės Anglija atjautė jos 
nelaimę ir prie progos net 

T A P T A' f n/yT c Z - - C stengėsi J* užtarti. ‘ Pavyz- 
MARIA.vlPOLE. Gegužes b džiui toks žvmus Anglu vai
tu, 8 vai. rytą Mariampolėj orybės vyras Piltas griežtai 
nusišovė kapitonas Mečysį davėjo prieš paėmimą Lie- 

jtuvospo rusų valdžia (lai- 
.k' Lenkijos padalinimo). Ir j 
i vėlesniais laikais Anglai bu- 
'vo palankus lietuviams ir 
dabar jų palankumas tebė
ra žymus. Po prof. A. Janu- 

j ’čio pranešimo kalbėjo Dr., 
Dickensonas. Jis, verčiant Į 
u-rui šliupui iš anglų kai-:

Nusišovė.

8 vai. rytą Mariampolėj 
kapitonas Mečys 

Krikščiūnas. Velionis karo* 
metu buvo sunkiai sutrenk
tas ir nuo ilgo apkasuose gy
venimo gavo dideli reuma
tizmą. šios ligos ir buvo 
svarbiausia nusižudymo 
priežastimi. Palikta keletas 
laiškų ir parašas 
ant 
ta):

ausiai Ju'ti Kūdikiu:—Vartoki! jį

~ P _

I 
I

I 
Nušovė arkli ir pabėgo. | 

GARLIAVA. Gegužės 11 d. 
Šniūrų kaime Mikulskių 10 
metų vaikas žaidė šauliais. 
Buvo pasidaręs kaž-koki iš 
vazdelių šautuvėli. Užtaisęs 
šovė i savo tėvo arklį ir taip 
pataikė, kad arklys nudvė- 

auuninku< vybei. o paprašius pašalinio Vaikas išsigando. Bijo- 
žan^ininkai pagalbos, buyo at- darnas, kad tėvas nebaustų

;

i ne juokų butą, 
nes ligonį N., kuris nėjo is- 

l-^-„ . lyderiu n. Smetona, pažinties, išmėtė serganti iš 
Matomai, pastarasis kviečia.-‘^Šoninės kameros, nors tai 
mas valdžion, nes kademai pavojus to Kalinio Su
žada atstatyti liaudininkus.
Kademai ir pažano......k^l - - - . - . ,
senai galėjo susitarti, nes pasatiKti. 18 balan-
skirtumų tarp jų veik jokiu ,',z'p pradėta kalimus kaus- 
nėra. Karaliaus Uracho;J.i’etezmis, o paklausus

i viršininke Mureikos, uz ką 
.j0_ i apkaustote, atsakyta, jeigu

• netinka skųskitės, bet lcam 
—nepaaiškino. Kaliniai at
sidūrę tokiej padėty ir ne- 
įgalėdami nusirengti nei die- 

1 na nei naktį labai suerzinti 
ir nesupranta, nejaugi taip 
leista su jais elgtis demok- 
i alinėj respublikoj.

t
I

f* p' Lcii

Karaliaus 
klausimas turbut nesudarys 
ginčų tarp besiderančių 
nų.

j, 
kaž-kur pabėgo ir pasislėpė. 
Ligi šiol, kiek girdėt, nesu
rastas.

Keista tragedija.
ERŽVILKAS, Tauragės 
šių metų, iš Velykų pirmos 
dienos Į antrą nakčia, ant 
pilekalnio Eržvilke pasikorė 
jaunas, vos 20 metu amžiaus 
vaikinas, Vladas Juščius, iš 
Karklotės kaimo. Nelaimin
gasis buvo vietos pavasarį 
ninku kuopos dirigentas. 
Bet ta garliė neilgai ji lydė
jo. Mat įsipainiojo i meilės 
tinklą, kuriame ir žuvo. Da
lykas tame, kad pradėjo 
žaisti su panelėmis ir net 
labai jaunomis moterėlėmis 
—vieną mesdavo, i kita kib
davo ir vis naujų jieškojo. 
Galu-gale, savo nelaimei, su
sipažino su viena jauna žmo
nele, taip pat mylinčia mei-U 
lės avantiūras. Ir kuomet i ninku iš Sriauctvnės, su nuo- 
ioš vvras buvo kurtai išvy-;vados viršininku pryšakyje

-...................pasislė-jėmė juos vytis, liet darbas
buvo nelengvas, nes plėšikai 
puikiai mokėjo slapstytis.

Vieną dieną, dviem polici
ninkam vykstant iš Šilalės 
Į Kaltinėnus, kely juos už- 

_______ ____ puolė plėšikai ir nuginklavę 
*iki7 mvlėtis. gi jau- vežės savo vežime. Nežinia 

’ ‘ i
karjera! ne 193 būrio šauliai, kurie 

buvo tuo laiku išvykę, vado
vaujant būrio vadui Stasiui 
Rupšiui, i pagalbą policijai. 
Tokios jiagalbos sulaukęs 
nuovados viršininkas Nor
vilas dideliu ratu apsupo 
piesikus. kurie apie tai žino
jo ir prie viso ko ruošės, ti
kėdamiesi prasimušti.

Suėmę policininkus, plėši
kai uždraudė jiems net kal
bėti. manydami lengvai pra
važiuosią pro grandinę, bet 
buvę toje vietoje 193 būrio 
šauliai Pranas ir Aleksas 
Tolvaišai suprato plėšikų 
gudrumą ir pareikalavo po
licininkus trauktis Į sali. .....

Plėšikai, matydami pavo- tos.

Plėšikai Makuzas ir Gau- 
dinskis užmušti.

{SKAUDVILĖ. Ilgą laiką šie 
plėšikai terorizavo gana pla
čios apylinkės gyventojus, 
vikriai išsisukdami nuo po
licijos persekiojimų. Paga
liau susilaukė užsipelnyto' 
galo. Gegužės 3 dieną palei 
Tamkiu dvarą buvo užmuš- 
iti abudu plėšikai, Makuzas 
ir Gaudinskis. Plėšikai būyo 
nuo senai porcijos sekami. 

{Gegužės J d. koliatas polici-

Amerikoniška priemonė.
MAŽEIKIAI. Vienas inteli
gentas net buvęs ne mažas 
valdininkas ir darbuotojas, 
ėjo gražią dieną Mažeikių 
gatve su viena moiere. Pri
siartinus prie bažnyčios 
vartų inteligentas, nebesu- 
silaikydamas, suriko smar
kiu balsu ir drožė moterei.,1 
boksą, kurį ši vos išlaikė. į

Moterei atsipeikėjus ir Į 
dar sekant paskui, šis ponas j 
antru kart drožė boksą—ir į 
jau smarkesni, ir tuo budu 
atsikratė jos. Tai buvo ne
paprastas angliško ar ame
rikoniško apsigynimo budo 
demonstravimas.

ties lova 
sienos (kur r.usižudy-

tizmą ir kontūziją, 
lange re circulos meos!"

Velionis buvo pasižymė
jęs Lietuvos kovose, buve ’ 
draugų karininkų labai my
limas žmogus. Mokėjo ge
rai paišyti (vieną gražų pa
veikslą paliko dar nepabaig
ta) ir mokėjo gražiai kalbė
ti. juokauti. Visą laiką, 
net iki nusižudymo dienos, 

i buvo smagus, linksmas.
- ------------

Nuskandino 3 mėnesiu savo 
vaiką.

SERKŠNENOS kaime, Tir
kšlių vai., .Mažeikių apsk. 7 
d. gegužės mėn. viena mer
gina A. Rozauskaitė nu- 
skandino savo 3 mėnesių 
vaiką, kuris buvo jau pa
krikštytas. Važiuodami ke
liu žydai pamatė Įiluduriuo- 
ianti vandeny vaiką, jį iš
traukė ir pranešė Tirkšlių 
policijai. Policija tą pačią 
dieną suareštavo ir Rozaus- 
kaitę.

Jau išgydžiau reuma- Kjs į lietuvių kalbą, plačiai 
^°*1 pasakojo apie Tautų Sąjun-

Teatras sugriuvo.
KAUNAS. Laisvės Alėja 49 
Nr. kieme buvo statomi di
deli namai kino teatrui. Ge- į 
gūžės 16 d. prieš 2 vai. laike i 
darbo Įkrito stogas. Stogas-

gos idėją, apie jos nuveiktus' 
i ir žadamus nuveikti darbus, 
į ir jos reikšmę ir naudingu-: 
mą pasauliui. D-ras Dicken
sonas kviečia visus remti tą 
kilnią draugiją ir prašo ne
nusiminti, kad ji šiuo sykiu 
neįstengė teisingai išrišti 
Vilniaus klausimo. Pareiš
kė, kad, jei lietuviai reika
laus, tą klausimą Tautų Są
junga stengsis rišti 
skriaudos lietuviams, 
svečio kalbos susirinkusieji 
ilgiausia plojo. P. .Jonynas, 
nupasakojo svečio darbus, 
p adarytus Tautų Sąjungoje, 
ir apie jo, kaipo Anglijos 
komisijos vice-pirmininko 
Tautų Sąjungoje, palanku- 
ma lietuviams visuose posė
džiuose. kur buvo svarsto
ma liečia Lietuvą klausi
mai.

Universiteto rektorius p. 
Čepinskis, anglų kalba uni
versiteto vardu pareiškė pa
dėką Dr. Dickensonui už at
silankymą ir dalyvavimą 
posėdy.

OKUPUOTO! LIETUVOJ.

Nukankino žmogų.

LIN i J A 9 Bro a dvay,

SeI LIETU VK
PER HAMEiURGA..PiLI/AA 

•• ARE/a. DEPO JU.
Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Eiliavę 
Apleiriia Lenkų juosta (karidorių) 
\isa 3-ėia klesa >iuda!inta i kamba
rius ant 2-į j, i-riti. G-šii) »r 8-niu Iovų

S. S. ■*(.LOMA ................... Liepos 5
S. S L’Tt'AMA............... Liepos 1b

Trečios Klesos Kainos į:
Haml.ur^4 $ll).'!.50 — Eiliavą $106.5* 

Liepojų ir Memelį $107.00
Pelei laivų ir žinių kreipaitės prie 

savo ajreutų.

omingo valstijoj. Lan
gelio apielinkėj’, šiomis die
nomis prisnigo 20 colių snie
go. Sniegas krito ištisas 24 
valandas. Paskui sniegas 
pavirto i lietų ir pagimdė 
potvinius.

kęs, greičiausia tik
pęs, kad atidengus savo 
žmonos meilės kortas, V. 
Juščius apsilanko pas mei
lės avantiūriste ir... čia juos 
besimyluojančius užklumpa 
vyras ir gerokai pamokina, 
kaip reik' 
nuolis i 
apsvarstęs, kad 
baigta ir rankose blogi ko- 
zyrai. nueina namo (1 kil. 
nuo Eržvilko) pasiima vir
vagalį ir atėjęs i ta vietą, 
kur jau ne vienas keistas 
Įvykis buvo atsitikęs, užsi- 
neria po ąžuolo šaka virva
galį ir, pasikaria.

"Medžiu sodinimo šventė.” 
VEIVERIAI (Mariampolęs 
apsk.). Kaip kitur, taip u* 
čia "šventesnių” žmonių pa
stangomis buvo švenčiama, 
"medžiu sodinimo šventė.” 
Jdje dalyvavo tik vidurinės 
mokyklos ir mokytojų kiir- 
sų mokiniai ir tai toli gražu 
ne visi, net pradžios mokyk-

pasprunka lauk,'bet kuo viskas butų baigęsi, jei

Istoriški medžiai. 
PIKELIAI, Mažeikių apsk. 
Už kelių varstų nuo čia ran
dasi dabar jau išdalytas 
naujakuriams .Judeikių dva
ras. Tame dvare yra užsili- 
kusios gana jau senos liepos. 
Keliese jų yra užsilikusios 
Įkaltos geležys. Senieji žmo
nės pasakoja, kad baudžia
vos laikais prie jų rišdavo 
ir plakdavę baudžiauninkus, 
nors ir už mažiausius prasi
kaltimus. Dabar, atsiradus 
<aug naujų šeimininkų, o 
minėtųjų liepų niekam neda- 
hojant, gali kas nors iš jų 
t au gero "ugnakuro” pasi
gaminti.

Nušauti šunes pu«a ant 
gatvių.

LINKUVA, [važiuojant i 
Linkuvą iš Pašvintinio pu
sės tai tikrai baisus kelias. 
Akmenai, likučiai kadaise 
buvusio gero bruko, dabar 
stovi apsemti purvu, lvg pa- 
vandeninės uolos. Ne vienas 
išsigąstą, kai vežimas svyra 
ant šono. Pačiam miestely 
taipgi nejauku: visur pur
vai ir purvai. Iškabos kai 
kur ir tos stovi nųmurzin- 
__  Bet bjauriausias 1

buvęs gana plokščias ir be: GUDENIONYS, Voložinos 
atramų is apačios. Sienosgyvena lietuviai, 
truputi prasiplėtė ir krisda-. kalbantieji sena lietuviška 
mas stogas Įlaužė -ubas.ĮĮarrae, jęas nepatinka lenkų 
Darbininkai tuo laiku buyę i ponams ir jie visokiais nu
virs stogo ir sunkiai sužeis-: Aajs engia gyventojus. Ba
li Antanas Nastanas ir Een-,]anfj2io 23 d. i Bežemių kai- 
keliova Bielova. Nukentie- atėjo du policininkai,’ 
jusieii nugabenti ligoninėn, j lęypj^ turėjo iteikti šauki-i 
Didesnių aukų nebuvo. N a-1 - .....................
mus
rusas.

statė inž. Ermolovas.

Pcrknnas nutrenkė.
Gegužės 12 d. perkūnas 

trenkė i Metereologijos sto
ti Kaune. Sudaužė telefono 
aparatą ir kelis stulpus.

Iškilmingas Tautų Sąjungai 
remti Draugijos posėdis.

KAUNAS. Gegužės 11 d.

mus i teismą Žoldakui ir 
Bojarčukui, Gudenionio kai
mo gyventojams. Tačiau 
vieton kad patiems juos 
Įteikus, jau vėlai naktį jie 
pasiuntė pasiuntinį i Gude- 
nionis. V. Bojarčukas dėl 
vėlaus laiko i Bežemius ne
nuėjo. Tada po valandos 
atėjo policininkas suriso 
Bojarčuka ir Įsakė 25 vy
rams pasirašyti protokolą 
i • kad kiekvienas sudrožtų 
surištajam, bet kada tie at-

universiteto salėj įvyko isy cisakė, tai nuvedė Bojarču- 
kilmingas Tautų Sąjungai ]<a paįS į kaimą 3-4 kilomet- 
remti Draugijos posėdis. >jjU0 ^udenioniu. Keliu 
Posėdy dalyvavo garbingas buvo jjg baisiai išjuokiamas 
svečias, Anglijos Tautų Są- jt. mušamas: visas kelias bu- 
jungos komisijos vice-pir- 
mminkas. I)r. Dickensonas, __
Dr. J. šliupas, Universiteto f negalėjo gintis i
rektorius p. Čepinskis, prof. - - ..........
Janulaitis, Susisiekimo Mi- 
nisteris p. Naruševičius, p. 
Jonynas ir k. Prof. A. Ja-; 
nulaitis darė pranešimą te-J., 
ma: ”AngĮų-Lietuvi’i san-,: .
tykiai istorijoje.. k'dejų dienų pasimirė,

tai nų senovės ir visų amžių bė- Voložynos apsk valdžiai.

Kaina 35c. 
apsieitose

(HARRIMAN LINE)
Jz>'riC Sffr'tr/ce

TRUMPI AUSIS KELIAS j

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie net prašo daugiaas! 

Bet kuom*t jie yra labai jauni ir dar ne
gali kalbėti, tuomet jų akys kalba už 
juos—tik pastebėki t kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonką 

bambino 
. Jrcg. S. V’. Pat. Biure.

Pastcbėkit jų padangas nuryti šitų ska
niausi vidurių paauosuotojų, kokis tik 
kuoffcct nors buvo padarytas. ■ Ir jis yra 
lenĮfriauris, vienok veikia j<’*ykmingiau- 
siai! Hot irtos—jus nežinote to smagumo 
jausti malosrana, pasitikėjimų ir u£si- 
g.'nėdinirnų. jei jus nenaudojate Baubino. 
kacnet kūdikis pasidaro . neramiu, suer
zintu. piktu—tai yra tikri žeklai vidurių 
užkieiėjįtno. Miegok šiąnakt ramiai, nes su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai visuomet. Baubino atliks savo darbą 
ir atliks gerai!

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

nopth 
german 

LLOYO
Sęvaitiniai išplaukimai i 

LIETUVA
NEW YORK—BREMEN 

Ant puikių Laivų 
OLUMBUS—STl Ul’uART 

—MUNCHEN 
ir ant kitu vienos klesos lai, 
vų. Paderinta trečia klesa 
Parankus, uždaromi kamba- 
-ė’.ia: su 2 ir 4 lovom.

Reikalaudami laivakorčių 
ireipkitės prie vietos agen
tu arba j į -

NOKTU GERSIaN 
LLOYD

192 U’ashiu^ton St. 
Doston, Maaa.

ro pažymėtas krauju, net 
šautuvas sulužo bemušant, 

s ir 
visas jo kūnas paliko išmar
gintas mėlynėmis. Tik vė
liau kankintojas pamatęs 
visa aukos veidą ir rankas 

Išdaužytas liepė nuvesti jį 
namus. V. Bojarčukas po

tas nurodė, kad jau nuo se-(jj^jyjinkas suimtas ir atiduo-

Neimkit kitokio, ka.p tik «u šiuo 
oa veikai a.

Salo tarai ilgas gydo. 
Tai daro ne is pavydo:

• Teikia kiekvienam sveikata, 
Kurs tik -artoja SaJutara?

Saiutarą Ei te r) žmonės vartoja jao 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei ui 
:į viršesnio. PaiisU-ngk įsigyti jo 
batelį, <» mes uitikrinam. kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol Kyvaa busi- Koki 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo ap< iekor.*aus reikalau- 
dainai tikro Salutaras, o jei įt» netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
priduodamas savo aptiekoriava adre- 
-a adresuoCnmn* «ixiw

SALUTARAS
IfRt’C. & t HEMIUAI. <<V. lf»r„ 

Lept. |S
1707 Balsini SI, Uhicago, IIL

LIETUVĄ
lAiv;n r'->Lukki kas sava’r- 

tč. (•.•tinusi vt'.isų laivui
"Ute-oltite.'* **iietiance,** 

J’Mber- RaJlin.” 
"‘Deutschlaiid”

vc>„i J, ’’ jr III l lesu pasažie- 
rins. T.jipri populeriai laivai 
".•i'Mint Clav,” "v k1: elaod.** 

” »Vcstpk;:lta.~ "Rwsa" ir 
‘"Thurin-ia.”

I'MTED AMERTCAN LINES
JULIUS ROTTENBERG. 

2‘rt Haaover St. Boton. Ma*a.
aria pas Litus agentus.



Lenkti automobiliu^ su>
Ant Dorchestvr avė. 

streeto So. Bostone pi 
savaitę apvirtu tūlo h 
Boleslavo Johnsono ;.u: 
bilius. Važiavusieji ' 
žmonės tapo suželti.

>aulė. kaip ji toli nuo žemės, 1 
kiek žvakių šviesos ji duo- 
i:a ir kiek ji turi karščio?

nežinai, tai perskaitęs 
straipsni viską sužino-

PARDAVIMAI

Jei 
šitą

TELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pieta, 

nuo 7 iki » vakare

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

EKSPERTAS IjMKRO- ! 
DžIŲ TAISYTOJAS.

Tai.C’u visokius laikrodžius Sieni
nius ir Kišeninius prieinamiausi* 
kaina. Reikale kreipkitės š ie adresų: 

CHAS VINGR UTIS (25)!
•iii G ST.. So. BOSTON. M \SS. į

K

Rokas Pernickas suprovo- 
io "komisarą” Kupstį.

Kiek galima buvo supras
ti iš teismo procedūros, daly
kas buvo sekančiai.

Garsusis "Dilgeliu” gra- 
borius ir žinomas kaijio ščy- 
raš So. Bostono komunistų 
komisaras Kupstukas užsi
dėjo bizni pardavinėt na
mus. Vieną gražią dieną 
jis prikalbina pirkti namą 
savo draugą Pernicką. Vis
kas gerai; Pernickas padaro 
sutarti su Kupsčiu, kad per
ka namą ir Įduoda $100; 
rankpinigių. Bet Kupstukui čampijo 
pasitaiko geresnė proga, ir £e /as klausimas 
jis tą namą parduoda kitai 
v patai, su geresniu pelnu. 
Pernickas paprašo savo 

;Įneštų 100 dolerių, bet komi- 
;sąrąs Kupstis jam draugiš
kai atsako: "Žinai ką, Ro
kai. mudu abu norime ly- 

'gvbės. Tas SI 00 buvo pas 
tave koki laiką, o dabar jis 
man reikalingas. Namą nu
pirko kitas, bet ta šimtinė 
turi likti man už darbą.”

Pernickas tokios „drau
giškos” lygybės nepanorėjo 
• ir patraukė Kupstį Į kapita
listiškąjį teismą. Viso to at
sitikimo liudininku buvo

sis leidinvs, koki tik Ameri- Vikos 
Lakacaus- fcos lietuviai yra 

štai iš eilės jo turiny
1. Saules ir mėnulio užte- 

čia 
kad 
žte- 
mė-

nulio. Be to da tarp saulės 
ir mėnulio šįmet prasi- 
spraus Merkv.ro planeta. 
Kada visi tie Įvykiai bus ir 

.kur jie bus matomi, šitam 
! straipsnyje viskas išaiškin- 
jta.

2. Permainos mėnulio 1921 
metais, čia parodyta kiek
vieną mėnesį, kada bus jau
nas mėnulis, kada nriešpil-

del-

SPORTAS.
Susikibs du lenku milžinai 
dėlei lenku čampijoimto.
šiame ketverge Bo.-. 'iiu 

Arenoj, ant St. Bulei: h St.. 
susikibs du lenkų miižinri— 
senis Zbyszko. buvęs t a.-au- 
lio čampijonas, su Siaidey 
Stasiak, kuris skaitai nvKa- 
runuotu pasauliu čamp: ionu.

•Jiedu abu skelbiasi lenku 
nais ir šiame ketver- 

; turės būt< 
išrištas. Katras laimės—sun
ku Įspėt.

. Apart jų risis italų čampi- 
. jonas Angelo Taramaschi 
įsu švedu čampijonu Ole -Ja- 
jcobson iš Nonvoodo. Taipgi 
; naujas italų milžinas su ru
sų grafu Zarynov.

Laiko palyginimas. Ar 
i. koks laikas būna Kau- 
kuoinet New Yorke laik- 

muša 12

KADA RUS BONUS 
IŠMOKAMAS?

Keleivio" redakcija gau
na daug laiškų su paklausi
mais, kada bus išmokamas 
eks-kareivių bonus? Kur 
reikia tuo reikalu kreiptis? 
ir t.t.

Visų pirma reikia pasaky
ti. kad bonus bus ne visiems 
lygus. Vieni gaus daužau, 
kiti mažiau, žiūrint kiek lai
ko kas tarnavo. Už tarnybos 
dieną Amerikoje bus moka
ma po $1.00, o už kiekvieną 
(•ieną ištarnautą užjūryje 
bus mokama po $1.25. Bet 
du pirmutiniai tarnybos mė
nesiai nesiskaito. Taigi bo
nus bus mokamas tik už tą 
laiką, ką kareivis ištarnavo 
virš dviejų mėnesių.

Kuriems pareis nedau
giau kaip $50 iš viso, tie 
gaus užmokėt dabar; o ku
riems pareina daugiau kaip
$50, tie pinigų dabar ne-s 
gaus; vietoj pinigų, jiems i 
b”.s duodamos ant priklau
sančios jiems sumos ai>- 
draudos (inšiurans) popie- 
ros. Po 20 metų jie gaus už 
tas popieras prigulinčius 
jiems pinigus su procentais.

Tai toks yra Įstatymas.
Dabar klausimas, kada 

galės gauti pinigų tie, ku-'^- 
riems pareina nedaugiau' 
$50? .....................' ‘ ‘
kad juos gavus ’ j kus, bet i teismą jis neatėjo.

Tas tikrai da nežinoma. į Kupstis turėjo net du advo- 
Karo departamentas perei- į katu, lietuvi Kalinauska ir 
tą sąvaitę paskelbė, kad j koki ten airi. Pernicko by- 
blankos bonuso gavimui tik 
dabar paduotos i spaudą ir 
be šio mėnesio pabaigos čia 
nebus gatavos. Taigi kol 
kas da eks-kareiviams nėra 
kas daryti, nes nėra blankų. 
Kai blankos bus gatavos, tai 
tada bus paskelbta ir kur jų 
galima gauti, ir kur jas iš
pildžius nusiųsti.

•4

>e
i
J4 .

žiną 
np 
rudis muša 12 dienos? Ar, 
iimi. kelinta valanda būna' 

tuo pačiu laiku Romoj, Ber-i 
line, Paryžiuje, Petrogra-' 
de? Jei nežinai, tai čionai 
rasi visas informacijas, ir 
galėsi da kitam pasakyti.

S. Suvienytu Valstijų Val
džia. šitam skyriuje telpa 
įvairios informacijos apie 
sios šalies vyriausybės apa
ratą: kas yra prezidentas, 
kokie žmonės sudaro minis- 
torių kabinetą, kiek yra 
Kongrese narių, kiek iš jų 
yra republikonų. kiek demo
kratų, kiek kitų partijų, ir > 4- l.L.

9. Pietų Amerikos1 valsty- 
Ih‘s. Ar žinai, kad Pietų 
Amerikoj yra 10 nepriklau
somu respublikų? Ar žinai, 
kaip jos vadinasi, kai jos di
delės ir kiek turi gyventojų? 
Jei nežinai, tai šitas straips
nis pasakys.

10. Kas yra Ku KIux Kla
ras? čia rasi visą šitos or
ganizacijos istoriją.

11. Kaip dirba pinigus. 
Įdomus straipsnis apie Ame-

. .d.„s valdžios pinigu dirb-
turėję.'tuves.

12. Kaip žmogus pradėjo 
oru lakioti. Istorinė apžval
ga nuo to laiko, kaip žmo
gui pirmu kartu pasisekė 
nuo žemės pakilti, iki šių 
'•ienų, kada žmonės jau mo
ka pasidaryti skraidomų 
mašinų.

13. \r yra tikras Dievas? 
Be galo Įdomus ir smarkus 
VHStHS.

11. Laikrodis. Garsaus ru
su rašytojo Gorkio svajo
nės.

15. Kameleonas. Juokin
gas pasakojimas apie vieną 
kusijos- pristąyą.

16. Kaimo žiburys. Apy
saka iš Lietuvos kaimiečių 
atbudimo.

Tai tik svarbesnieji „Ke
leivio” kalendoriaus raštai. 
Be to. kas čia paminėta, tel
pa daugybė gražių eilių ir 
kitokių pasiskaitymų.

šitokį Kalendorių kiekvie
nas turėtų netiktai sau par- 
sitraukti, bet ir i Lietuvą 
savo namiškiams po vieną 
nusiųsti. Jo kaina 50 centų, 
dėt "Keleivio” skaitytojams 
tiktai 25c.

Parsiduoda moterišku skry
bėlių krautuvė.

M. SlBARAUSKIENfi.. 
727 Cambridge St..

E. Cambridge, Mass (24)
STOGDENGIAI (ROOIERS)

Per :t:> metu užgaiiėdinaia kiekvie- 
u) kostumeri. n>es g carantuojam
(gųarantv*.) savo darbą visados. (25)

Kreipkitės i 
LITUI \N1\N \GENtY

S(ji \V. liroaduay, So. Boston, Mass. 
I ei. So. Boston utii>5.

l
f
į
(TSčS?S252SZ5ZS2Sa52S2S25H52SaSS5Ę,:_

Tel. So. Boston 5(>6-W

DAKTARAS
AL KAPOČIUS

LITU VIS BEM ISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

X i > i: i. 1 u M1S:

1 Po Pietį,
Seredoinls iki 12 dieną. 

Ofisas "Keleivio” name.
251 Bn>.td»av. tarpe C ir D St.

SO. BOSTON. MASS.

TE!.. PORTER M35-J

HARDWARE
n'

KELEIVIO” KALENDO 
MOS 1924 METAMS.

"Keleivio” Kalendoriaus 
1924 metams dar galima 
gauti. Yra tai įdomiau-

Kupsčio agentas, o Pernic- 
įko — draugas 7 

_ - , . .kas. Byla tęsėsi net 3 die
pareina nedaugiau nag Lakačauskui buvo itei . ^.llMes

Ir kur reikia kreiptis, j kfas pašaukimas Į Jiudinin- in,nlai 1924 
skaitytojas 
šiais metais bus peni 
mimai, tris saulės ir du

metais. Iš
sužinos, 

ki t

J3§ Lietuvis Optometristas
i

8 u

O kada! tikru 
bus išmokami pinigai, tai ii įprastus 

.• ■» • • i •' • n t • • _ _patįs valdininkai ’da negali 
pasakyt. Generolas Davis, 
kuriam pavesta tvarkyti bo- 
nuso reikalai, išreiškė aną
dien nuomonę, kad išeis da 
kokie metai laiko, kol viskas 
bus sutvarkyta, ir kad anks- 
čiaus turbut negalima bus 
pradėt pinigų mokėti.

Taigi nėra ko skubintis; 
šįmet bonuso pinigų turbut 
da niekas negaus.

STATYS LENINUI MAR
MURO ŠVENTYKLĄ.

Maskvos žiniomis, tenai 
atgabenta nuo Onegos ežero 
32 marmuro pavyzdžiai, iš 
kurių specialė komisija nori 
pasirinkti gražiausi ir bran
giausi Lenino šventyklai, 
kuri bus pastatyta Raudo
noj Aikštėj ties Kremlium? 
Lenino kūnas bus ibalza- 
muotas ir Įdėtas toj šventyk
loj, kad komunistai galėtų 
ji tenai lankyti kaip didžiau
si savo šventąjį.

11 ŽMONIŲ ŽUVO KA
SYKLOJ EKSPLIOZIJO-L 

nuo Hanover, Pa., 
anglių kasykloj pereitą są
vaitę ištiko gazų ekspliozi- 
ja ir kasykla užgriuvo. 
Kompanijos viršininkai sa
ko, kad užmušta buvo 11 an
gliakasių ir 3 da nesuranda. 
Beto da du buvo sunkiai su
žeisti ir 5 lengviaus.

įla vedė adv. Keenan. Kups
tis. advokato klausinėjamas, 
prisipažino, kad prastus na
mus jis parduoda kitiems, o 
keliatą gerų namų turi nusi
pirkęs ant savo vardo. Ad
vokatas Keenan, sakydamas 
prakalbą Į „džiury,” citavo' 
tą faktą ir išvadino KupstB

i „šaisteriu.” dėlto kad__  __ _  _
namus parduoda;„jį kadTpilnatis,'kada ------------ lslčia.

3. 1924 metų sezonai, 
žinot, kada prasideda 
ma, kada bus pirma diena 
pavasario, kada pradžia va- 

įsaros ir rudens? Jei neži
not. tai čionai rasit aiškiai 
parodyta.

4. Darbininkų kalendo
rius. Čia surašyti visi svar
bus darbininkų gyvenime 
nuotikiai. Pavyzdžiui: kada 
panaikinta Amerikoje ver
gija? Kada prasidėjo rusų- 
japonų karas? Kada Įvyko 
„Kruvinas N edėldiems" ? 
Kada revoliucionieriai nu
kirto galvą Francuzijos ka
raliui Liudvikui XVI-tam? 
Kada buvo nukirsta galva

j Anglijos karaliui Karoliui 
jl-mam? Kada kunigai su- 

sklido žinia, jog majoro Mc-į degino ant laužo italų fiio- 
Phetres’o garaže suimta du:sofą Vanini? Kada jie su- 
dideli trokai alkoholio, ro-i degino mokslininką Bruną? 
mo ir konjako. Trečias tro- Kada lietuvis studentas už
kas buvo suimtas kitoj vie-'mušė Rusijos carą Alek- 
toj. Iš viso paimta apie Sandrą II-jį? Atsakymą i ši- 
B,000 galionu uždraustu gė- tokius klausimus rasite ši
limų. Alkoholis esąs Kubos tam kalendoriuje, 
išdirbystės ir gana prastas: 5. įdomus faktai apie že- 
Kuboje jis parsiduoda pojinę. čia tik gryno mokslo 
. .._5 galionui, šmugelninkų.žinios. Jei nežinai, kaip yra 
laivai ima už ji po $3.50 ga- didelė žemė, 
lionui, butlegeriai

biedniems žmonėms, o geru 
perka savo vardu. Tečiaus 
kaip ten nebūtų, teismas nu
sprendė. kad Kupstis turi 
užmokėti Pernickui $315.00 
ir teismo lėšas. O teisėjas 
išdavė ant Lakačausko "cy
pias” užtai, kad nepribuvo i 
teismą kaipo liudininkas.

Rep.

Pusė miliono automobilių.
Nuo Naujų Metų Massa- 

chusetts valstijoj užregist
ruota jau 500,000 automobi
lių. Per vieną tik gegužės 
mėnesi prisidėjo apie 50,000 
automobilių ir trokų.
Lyno majoro garaže suimta 

du trokai degtinės.
Tarp Lynno gyventojų ki-i 

lo didelė sensacija, kada pa-j

kada priešpi 
:is,

Ar 
žie-

$1.25

moka po

. ra 
, arba kas yra 

jos viduriuose, arba kiek

I.iETl V1Ų LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ. WAI KEGAN. ILL

Valdyba:
Pirmininkas Vincentas Gabris.
- ■ ?>icAl'ister Avė.. '.Vauke;ran, I'1 
Paį'-lbininka- Karolis Diniša, 

lir> >th St.. V.’aukeįran. III.
I : a<u rašt Konstantine Tautvaiš 

So. Linc«ln St.. N. Chicajro, 11! 
fji-.U rast. Antanas Sah’cka,

>th St., Waukeaan, III.
Iždininkas Kazimieras Vaitekūnas 

126 sth St.. M’aukejran, Iii.
i./io įflobčjai: Jur":s Petraitis,

! < S >. Jackson SL, Vaukegan. III. 
Aristopas Patiuiis.
- So. Prcseott St.. Waukcjran, FU 

K nykiai • A mbraziunas.
■ 1 So. Linco?t: St.. Waukcirau. III- 
•’uozapas Linjrevičia.
iiio l’-,rter St.. Wauke^an. Iii. 
Maršalkos: Andrius Delktis.

2 S. Victoria St. N. Chicatro, 111- 
nas Jokūbaitis.
Pi l klly Coart, VVaukepran, III. 
!.-irink;mai a* b iria naskutin; ne 

:>i kiekvieno mėnesio. 1 valanti, 
tii, Liuvsvbčs Svetainėj. Wau 

. m.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS ŽE
MOM KAINOM atsakančiu pirmos 
'•tiesos maliavų, aliejų, vari.išių, nie- 
kaniškų įrankių ir visokių reikalingų 
laiktu dei namų, būtent Kitchen 
Mare. Reikalaudami gerų peni erių, 
karpenterių ir elektros mekanikų 
kreipkitės pas vietini (24/

J. H. SNAPKAUSKAS
851 Canibridge St., Cambridge. Mass.

rU J-, 
S

■n Išegzaminuoju akis, priskiriu 
K akinius, kreivas akis atitiesinu 
B ir amblyopiskose (aklose) aky- 
B se sugrąžinu šviesą tinkamu 
S laiku.
B J. I_ PASAK ARN1S O. D.
B 447 Br<»adway, So. Boston. Mass

z

z z z

J Tel. South Boston 3520 ! [ 
! Residence Aspinvvall 087d 1 ,

: S. M. Puisirte-Shallna ■:
LIETUVĖ .MOTERIS ' 1 

> ADVOKATĖ J >
’ 366 Broadway, So. Boeloo, Naša. J 1 
1 Room 2. , ►

$4.50 ir parduoda žmonėms mylių ant žemės užima van- 
po S8.00 galionui.

Kodėl tie trokai buvo pa
statyti i majoro garažą, tai 
policija negali suprasti. Pa
ties majoro dabar nėra na
mie; jis išvažiavo j Clevę- 
landą republikonų konvenci- 
ion ir jo pasiaiškinimo da- 

NUO KANUOLIŲ ŠAUDY- bar negalima gauti.
MO SUTRUKO V ANDENS

RYNOS.
Armijos stovykloj Knox, 

Kentucky valstijoj, pereitą birželio^ Lietuvių Žinyčioj 
sąvaitę nakties_ laiku buvo bus Mokslo Draugijos susi

rinkimas. Visi nariai pra
šomi atsilankyti, nes reikia 
užbaigti buvusio koncerto 
raportai ir apkalbėti vasa
ros darbuotę. Susirinkimas 
prasidės *ygiai kaip 8 vaka-'
re. _______

šaudoma iš 75 milimetrų 
kanuolių. Louisvillės mieste, 
kuris guli nuo tos stovyklos 
už 24 mylių, nuo to šaudy
mo sutruko vandens rynos 
ir daugelyje na aų nuo len
tynų nukrito ino i.

Mokslo Draugijos susirin
kimas.

Šios pėtnyčios vakarą, 13

17
S

• pietn
*n.;<•:

duo, kiek sausžemis. 
yra aukščiausis kaina: 
kios giliausios jūrės, kiek iš
viso yra pasaulyje žmonių. 
—jei tų dalykų nežinai, tai 
šitam straipsnyje rasi visus 
faktus.

6. Keliatas faktu apie sau
lę. Ar žinai, kaip didelė yra

koks 
ko-

IŠSIDUODA R! IMAS
• ži -J pri“ bvčių. flel šei-
• be aik-i ari--, vicr.::: ypatai.

- Te Suite num. 10.
ilmcrson St.. So Boston, .Mass.

PEN TORIAI
IšĮmpieriuojan-.. išpentinam 

.itinam luitas, namus ir Lt 
jvKarr. greit, nigiai ir gerai.

ALBERTAS KASPERAVKIA
158 7th S!.. So. I><ston. Mass. 

Tci So. Boston 921G-R.

i- i.s-
Darb;- 

(36:

AR ESATE MEGINE TEPALAS

Severa s Esko
NUO NIEŠTANOU IŠBĖRIMU?

kaina 59 centai
TIEKOSE.

W. F. TEVERA CO CEPAR RAFUT?, TOWA

PARSIDUODA VlšODE Z? t
I 
t

Geriausias Receptas Dėl 
Sustiprinimo Silpnų 
Nusidirbusių Vyrų 

ir Moterų.
V liksiančiai Randa stebėtiu:) 1‘aleng- 

viniurj j hclialą Dienų.
Jei Jūsų gydytojas dar nėr* užša

lęs jo dvi Jūsų, nuelkit pas Justi ap- 
iekoriu šiądien ir nusipirsit liorkutg 
is vadina, i Nuga-To''C. Nuga-Tone 
ugrųžina gj vunią, veikmę ir pa/ivu;. 
lusidčvėjusiems nervams ir raurr.-- 
įims. -Jis buč.ivoja r.-*udonaji ki iuj.-.. 
lipnus patvarius nervus, ir labai 
lebėtinai pa.iiūira jų ištvermę. Jis 
uteikia gaivinantį :ni»‘gą, gera apv. 
•tą. puikų žlebėiojimę, reguiiarį vi
lui ių ve:ki>na. gausiai entuziazmo i. 
mbicijos. Jei Jus nesijaučia* kai,- 
eikiaiit. pabandykit jį. Jis nieko 

Jums nekainuos jeigu Jums ir nepa- 
reibėtų. Jis yra malonus priimti i> 
■ ųs tuojaus pradėsit jaustis geriau, 
mkit jį per keliūtą dienų ir jei nesi- 
ntisit geriau, ir neatrodysit geriau 
įur.eškit atlikusią pakluko dali pas 
'ūsų apt’ekorių ir jis sugražins Jums 
lusų pinigus. Išdirbiai Nuga-Tone 
•irai žinodami ką jis padarys ūel Ju- 
ų. prisako visiems aptiekunams ga- 
nntuoti j. arba sugrąžinti Jūsų pi

nigus, jei Jus būtumėt neužganėdir.- 
i. Rekomenduojamas, garantuojamas 
r parduodamas per -visus aptieko- 
ius.

g

i
i
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Dr. H. M. Landau ::
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS ! !
220 Uanover St., B*>bton. M u*. ' i 
Si> -<iabstas vengriškų ir inter- ' ’ 
nulių ligv. Taipgi gydo krau- J , 
jo, skuros ir kitas ligas. < •
Valandos: nito 9 ryte iki 8 vąk. , !

Nerlėldieniais: nuo 9 iki 4 ' 1
Telefonas Riehmond U380 į !

DR. F. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS

VIDURIŲ LIGŲ
VALANDOS:

9 iki 11 ryte
1 iki 3 po piet
7 iki 9 vakare 
:«1 BROAIDV \Y. 

SO. BOSTON. MASS. 
Tel. So. Boston 2831

Telefonas 511*-W.

Dr. A. Gorman-Sumauskas
LIETUVIS

Valandas: nuo
nuo
nuo

DENTISTAS
10—12 dieną;
2—5 po piety. 
6—b vakare;

N.dėiiurnu nuo 10—22 dieną.
705 N. Main «t. kamp. Broad st. 

MONTELLO, MASS.
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DR. J. MARCUS
LIKILVIįKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretoų ir chro
niškų vyrų ir moterų lixU- 

18 Parnienter Si.. Bos ton. Mus. 
(Prie Uanover St.) 

Tel. Riehmond 668. 
Valandos r.uo 9 ryto iki 8 
Nedčldieniais iki 4 va! po

(-) 
v ak. 
piet.

Z Tel.: Riehmond 141» €
< n. n...:j w n__ _ iDr. David W. Rosen

Kalba Lietuviškai. Lankiajai i< 
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS.

? ALANDO&.
Nuo 
Nuo 
Nuo
m

8 A! 10 ryto.
2 iki 3 dieną. 
.7 iki 8 vakaro.
UANOVER ST. 

BOSTON. M ASS.
— IL—.J

1

NAUJŲ PLUNKSNŲ LOVOS 
Gauk Didele Rargeuų Kny
ga l>y kai a?rie naujas, su 

x nitares plunksnų lova* 
raduškas ir patalus. Mu
sų išdirbystės kainos nu
žemintos. Mes duosi mt 
jums musų plunksnas 
ant 10 dienų išbandymu 

__ ir apmokėsime persiu nui 
mo lėšas. Musų kostume- 

užganėdinti visur. Rašyk šiandier 
eikalaudamas Batgenų Knygos ir 

plunksnų sampaJų. (—)
American Feather & Pillow Cu.

Deni. C- Nashville. Ten n.

iai

Lietuvių Rakandų Krautuvė pasekmingai tarnaudama lie
tuvių visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį. Da
bar turime dvigubai didesnę vietą, negu pirmiau. Stakas 
taipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžiausias. Musų 
krautuvė yra venatinė lietuvių rakandų krautuvė, bet ji yra 
viena didžiausių So. Bostone. Pirkite pas saviškius, gausi
te gerą patarnavimą, kainos žemesnės, negu pas kitus. Rei
kalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Viskas namams 
išfornišiuoti ir papuošti.

ANTANAS AšMENSKAS, Vedėjas.

Gėrėtis Pain-ExpellerioTryn;t:iu
Nelauk lųri to, kuomet i-;” ’•« » t-r 

verslas at'igul-i. Po MiukLrn dici.-'S 
darbui. yavo rjnko’iu kojom ir pečiam 
suteik j»lc:ięvini:. n .’

. Žmofnts. kur > <:.r’»a *-u savo nitu u 
Tais, nejra’i bi*i M-rzunč’.’i. Pomėgi-.a.i: 
Pais-Ezpelleria '■ i

! pe ir d -
čiy <ii»iur;v. Pain-Expelter:s pal-iko 
sveikus Ū’. o rojo ; U'l f.- j •

3ūc. ir 70c. už Vo&ka auti k’<se.
F. AD. RICHTER CO. 

104-114 So. 4th SU B. .oldyn. N. Y.

I
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DAKTARAS

G. GEORGIADE
Iš Paryžiaus Universiteto
Atidaro gydymo ofisą po 

numeriu
480 BOYLSTON ST.. BOSTON
Specialistas nervu ligų. Kraujo 

ir romatizmo.
Ofisu valandos:

Nuo 11 !i.i 12 ryte ir, 
nuo 1 iki 4:3° po pietų. 
Nedčldieniais:
Nuo Ii iki 1 po pietų.

Z
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LIETUVIŲ RAKANDU KRAUTUVE 
NAUJOJE VIETOJE.

f| Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
7 Jeigu norite teisingą vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikit* 
S ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso* 
Ž kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio reuma- 
I tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau-
4 čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
I ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir 
J moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
i jurus patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus
5 per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaisius ir sučė-
? dyt pinigus, tad ateikite į APT1EKĄ po numeriu

I 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

<
I

! MEDICINOS DAKTARAS

! Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado j
(Specialistas Slaptų ligų moterų i r vyrų, kraujo ir skuros. Kalba len- i 

kiškai ir rusiškai. J
< Telefonas Haymarket 3390 |

6> CH AM BERS STREET. BOSTON, MASS. ’

_4įlč3t'<3y ET ' ■'rTlak c įJSb cTTZu’J^Įį'i >J^2n^l£Tu2Ė!2ri^3kėJ £2H>2ri£> fer-2

Geriau Maliavok Dabar5™%w»
lies musų kainos žemiausios Bostone!

DU l’ONTS MALIAVOS 
Ui UAhEiilAI

Puikins išdirby»;ės
$5.i>:» vertės D!TONJ GRINDŲ 
LIAKERIS vž S2.50. Išdžiūsta 
per vienų naktį ir ilga: laiko.
DUI’ONT CADINET LIAKERIS 
(\arni.h) viduje, galionas SKUS 
SHINGLE STAfN. galionas 81.25

GLOSS BALTA MALIAVA 
c’au.-s ir iš lauko, galionas $2.5!)
PRATINTAI SIETAI VišTlNIN- 
KA.MS IR TVOROMS, labai žema 
kaim
GERAS TYRAS MUITE LEAD. 

ALIEJUS IR TURPETINAS 
BUDA V O J IMLI (. E L EŽINIA1

DAIKTAI LABAI PIGIAI

1.25

I

SIETŲ MALIAVA
(i A LIONAS ..........
RAUDONA MALIAVA STOGAMS
Galionas .................................. $125

VI ŠOK IE M A Ll A V OJ l.M UI 
ĮRANKIAI

Pykai pristatėm i namus
SOUTH END H \RPWaRE < O.. 1W, AVashington St_ R--ton. — Tclephone Bcarh 5353 ir 5352

Merkv.ro

