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Metai XIX

Fašistai nužudė 
socialistu atstovą.

TAS SUKĖLĖ BAISŲ 
SKANDALĄ ITALIJOJ.

Musolini tariasi su kara
lium. Laukiama jo valdžios 

griuvimo. Anglija pasi
piktinus.

Kelios dienos atgal Itali
joj staiga prapuolė Giacomo 
Matteotti, žymus socialistų 
atstovas parlamente. Jo 
žmona tik tiek žinojo, kad 
išvažiuodamas iš namų jisai 
pasiėmė su savim labai svar
bius f

žius ir kitokias dekoracijas,; 
kurių senoji valdžia teikda- ; 
vo karžygiams už visokius ; 
pasižymėjimus. Visi tokie 
ordenai dabar atiminėjami 
ir verčiami Į ”
Įteiktas naujas ordenas vien 
tik svetimšaliams. Graiki-I 
jos piliečiams nuo šiol nebus 
'duodami jokie medaliai.

bius dokumentus, kuriais; "
ketino išparodyt parlament SUKILIMAS VILNIJOJ, 
te fašistų valdžios šunybes.! ___ _____
Bet Į parlamentą jis su tais kilėlių štabo Įsakymu po 
dokumentais nepribuvo ir sunkios kovos pirmoji suki
namo nesugrįžo. lėlių kolomna užėmė mieste-

1DVI BOLšEVIKĖS Iš PA
VYDO PASMAUGĖ 

SAVO DRAUGŲ.
Leningradas.—Pavydėda

mos savo draugei, kad ji, 
gražiai apsirengdavo, kuo- ■ 

tmilzcnimn n vii ta1xf_ • 

VISUS MEDALIUS VER- šusios. Marija Putzykina ir
ČIA I ŠIUKŠLYNĄ. 7 ’

Graikų valdžia nutarė pa- M^^G^ko-
Pašto komisaro dukterį. 

; Visos trjs merginos yra tarp 
16 ir 18 metų amžiaus.

Putzykina ir Feodorova 
įsiviliojo Gusčenkovą į savo

met kitos vaikščiojo apiply-

Nadežda Feodorova šiomis 
dienomis pasmaugė savo

iHiuS™, Bus kambarį žadėdamos ją nu- 
-- * - sivesti i teatrą. Paskui jos

•‘(Užmetė jai kilpą ant galvos, 
’j pasmaugė ją, nuplėšė nuo 

jos brangias drapanas ir 
auksinius, daiktus. Matyda
mos, kad ji da gyva, jos.su
badė ją peiliu ir ant galo 
kirviu perskėlė galvą, žmog
žudystė išėjo aikštėn ir pik- 
tadarės buvo suimtos. Tuo- 
jaus buvo sustatyta byla ir 

teismas nuteisė 
5 metams kalėji-

Vilnius.—Baltgudžių su-

lėlių kolomna užėmė mieste
Pradėta visur jieškoti ir liūs Krivitč ir Grudką. Len-: bolševikų 

pasirodė, kad jis buvo fašis- kai išsigandę bėga Vilniun, j žmogžudės 
tų pagrobtas ir nužudytas. Kovos metu Krivitč mieste-'mo.
Pasirodė, kad kartu su Mat- ]y nukauta 12 ir sužeista 20 
teotti buvo nužudyti da keli lenkų kareivių, ir sukilėliai 
kiti socialistai, ir kad prie apšaudė miestelius artileri- 
šito kruvino : suokalbio pn- jos kanuolėmis. Sukilėliai 
klausė žymiausi fašistų vei- uždėjo ant vietinių lenku 
kėjai ir net • parlamento'’ria-kontribuciją. Miest Gnid/ 

ką; sukilėliai užęmė gegužės 
. i-* •_!»' J _? 1 !•

visoj Romoj žmonės pradėjo kilėlių perėjo Nerį ir apšau-

I’ia 1 • . į •į 'į t f i •.X < jęš ii k* ’ J

, Kilo baisus : tririi&naš 'fr li, d.’ Nuo Grudko dalis su-

šaukti i fašistu?7 "žmogžu- 
džžiai, laukan iš valdžios!”

Mussolini buvo atsilankęs 
pas karalių Emanueli ir tu- 
rėjo su juo ilgą slaptą kon- sargvbiniu nušovė, 
ferenciją. Sakoma, kad ji- '
sai jau siūlęs karaliui savo KAR0 STOVIS VILNIJOJ, 
rezignaciją, nes bijąs, kad . .
nekiltų revoliucija. I Vilnius.—Sulig kanuome-

Visf kabineto ministeriai nės vado gen. Rydz-Smiglo 
jau įteikė savo rezignacijas 
Mussoliniui. Kas valanda 
laukiama visos fašistų val
džios griuvimo.

Visais Italijos pasieniais 
tapo sustiprinta sargyba, 
kad kaltininkai negalėtų pa
sprukti į užsienį. Romos fa
šistų organo "Corriere d’Ita- 
lia”" redaktorius Fillippelli 
jau areštuotas. Jis bandė 
motoriniu botu pasiekti 
I’rancijos pakraštį.

Cesaer Rossi, kuris perei
tą subatą rezignavo iš vi
daus reikalų ministerijos, 
jau pabėgo. Jam areštuoti 
yra išleistas varantas.

Keliatas fašistų valdinin
kų jau areštuota, kiti da 
gaudomi. Visi šitie patrio- MONARCHISTŲ VADU, 
tai yra žmogžudžiai.

dė kaimą Tpasą. Sukilėlių 
štabas randasi Dolinovoj. 
Prie rubežiaus sukilėliai at
stūmė lenkų sargybą ir ke-

Įsakymo, Vilniuj, Baltstogėj 
ir Novogrudke paskelbta ka
ro stovis. Policija ir (žan
darmerija pereina kariuo
menės vado žinion. Demar
kacijos linija ir rusų rube- 
žius stiprinamas.

naujas Rusų kalen
dorius.

Visos Rusijos darbininkų 
sąjunga padarė naujam ka
lendoriui - laiką;, kuris griež
tai skiriasi nuo visų kitų ka
lendorių. Metai dalijami į 
12 mėnesių, kiekvienas me
nuo į 6 sąvaites. Sąvaitė da
roma iš 5 dienų—keturios 
darbo dienos, o penkta— 
šventadienis, šventadienis 
vadinamas "Lenino Diena.”

Šitaip laiką padalinus, 
metų pabaigoj lieka da pen
kios dienos, kurias nauja
sis kalendorius padaro šven
ta sąvaitę.

MOBILIZACIJA LEN- I 
RIJOJ.

Varšava.—Lenkų krašto 
apsaugos ministeris Sikors
ki Įsakė padaryti bandymo 
mobilizaciją. Sikorskis sa
vo kalboj pabrėžė, kad Len
kų valstybė turi būti pri
ruošta kovai.

I -------------
MIKALOJUS ILGAKOJIS 

APRINKTAS RUSIJOS

- • r ™ n,.7nrlv i Visi Rusijos "didieji” ku-
visa "'Raikščiai ir kunigaikštie- 

nės, kurie gyvena dabarti
niu laiku Danijoj, nutarė 
aprinkti ir Įgalioti ilgakojį 
kunigaikštį Mikalojų Miko- 
lajevičių vyriausiuoju visų 
Rusijos monarchistų vadu. 
Šit2 žinią paskelbė Marko
vas. buvusis kitąsyk juoda
šimčių vadas Dūmoj, o da
bar monarchistų judėjimo 
galva.

Didis kunigaikštis Mika
lojus atvyko šiomis dieno- kio vardu, 
mis Danijon ir priėmė caro 
motinos palaiminimą. Miką-

mas sujudino netiktai visą 
Italiją, bet ir Angliją. Ang
lų spauda reiškia didžiausio 
pasipiktinimo fašistais ir 
nurodo, kad iš tokios val
džios, kuri remiasi tik vie
nos partijos diktatūra arba 
kumščios spėka, nieko, ge
resnio negalima ir tikėtis.

KOMUNISTAI NORI SU- 
PARAZIŽUOT LONDONO 

GELEŽINKELIUS.
Londone dabar sustreika

vo požemio geležinkelio tar-

Besarabijos padangėj 
kįla karo debesiai.

NORI SUSTABDYTI KA
REIVIŲ BONUSĄ.

Kapitalistai vis daro pa-, 
stangų paversti kareivių 
bonusą niekais. Pirma jie 
stengėsi nepraleisti jo per — - - - I

Londone manoma, kad 
Besarabijos klausimas ne
bus išrištas be karo. Besa
rabija buvo Rusijos guber
nija Rumunijos pasienyje. 
Caro valdžiai sugriuvus ir 
Rusijoj kilus betvarkiai, ali- 
jantai paėmė Besarabijos 
guberniją ir atidavė Rumu
nijai užtai, kad ji padėjo 
jiems vokiečius mušti. Da
bar Rusija pradėjo reika
lauti tos gubernijos atgal. 
Londono "Daily Express” 
korespondentas spėja, kad 
Rusijos pastangos atgauti 
Besarabiją, tai esanti tik 
pradžia jos imperialistinių 
siekimų. Po Besarabijos 
Rusija bandysianti užimti 
visą Dunojaus dalį iki. Juo
dųjų Jūrių ir paskui siekti skolingomis buvusiems ka- 
prie Konstantinopolio.

Toliaus šitas korespon
dentas priduria, kad caris- 
tai. kurie vis svajoja apie 
atgaivinimą Rusijoj monar
chijos. daro Rumunijai šito- 
iki pasiūlymą: jie pripažįsta 
Rumunijai teisę pasilikti 
Besarabiją .visiškoj savo 
nuosavybėj; bėt Rumunija 

: užtai turi jiems padėti už
imti Kijevą, kur jie pienuo
ja Įkurti nąują caro valdžią 
Ukrainai.

Bet Rumunija vargiai su 
ta propozicija sutiksianti, 
ypač dabar, kada ekspliozi- 
ja sunaikino jos didžiausį 
amunicijos ir ginklų arsena
lą Bukarešte.

Kongresą, o dabar, kuomet 
Kongresas priVmė bonuso 
Įstatymą, plutokratai nori 
išgauti iš Vyriausiojo Teis
mo injunctioną, draudžian
ti bonusą kaipo priešingą 
konstitucijai. Tokio injunc- 
tiono dabar pareikalavo tū
las Joseph Wheless, New 
Yorko teisininkas. Jisai pa
matuoja savo reikalavimą 
tuo, kad kongresmanai, ku
rie balsavo už bonusą, norė
jo Įtikti eks-kereiviams ir 
;uo budu valstybės lėšomis’ 
nusipirkti sau jų balsus rin
kimams. Toliaus, bonuso 
statymas, pripažindamas 
kareiviams atlyginimą, pa
daro Suvienytas Valstijas

Užpuolė traukinį ir 
pagrobė $3,000,000.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ANT FILIPINŲ SALŲ.
Ant Filipinų salų pereitą 

sąvaitę tris kartus drebėjo 
žemė. Dabar tenai atsivėrė 
ir pradėjo veikti žinomas 
Kilauea vulkanas.

BALKANAI DREBA.
Smarkus žemės drebėji

mas pereitą sąvaitę buvo 
jaučiamas Balkanuose, ypač 
Bosnijos ir Hercegovinos 
apielinkėse. Suiro keliolika 
namų ir buvo nelaimingų at
sitikimų su žmonėmis.

AREŠTAVO IŠDAVIKĄ.
Telegramos sako, kad

I

%

RADO AKMENS GADY
NĖS ŽMONIŲ.

Anglų keliauninkas ir ty
rinėtojas H. W. Hilton-Simp- 
scn rado šiaurės Afrikos 
kalnuose baltveidžių taute
lę. kuri tebegyvena dar ak
mens gadynės gyvenimu. 
Visi tų žmonių Įrankiai da
romi iš akmens, o indai lipi
nami iš molio. Namų su sto
gais ir langais pas juos nė
ra; jie gyvena urvuose,

i

Maskvoj tapo areštuotas tū
las Okladski, kuris prigulė
jo prie visokių revoliucinių 
partijų ir tuo pačiu laiku 
buvo caro valdžios šnipas. 
Iš pradžios jis buvo tikras 
revoliucionierius ir 1880 me
tais dalyvavo suokalby už
mušti carą Aleksandrą II, 
bet suimtas išdavė savo 
draugus ir paskui pasiliko 
provokatorium. Vidaus rei
kalų ministeris Durnov 
tuomet paleido OkladskĮ ir 
jis pradėjo veikti Petrovs-

ANGLIJA UŽMOKĖJO
nautojai. Pasirodė, kad tą lojaus vadovybę priėmė, $69.000,000 PROCENTŲ, 
streiką sukurstė ir remia taipgi generolas Glebovas,! šį panedėlį Anglija užmo- 

'■ ’ • —-• kuris organizuoja monar- kėjo Suvienytų Valstijų val-
chistų spėkas Rytų Azijoj, džiai $69,000,000 procentų 
ir generolas Vrangelis, ku- ant savo skolos už praėjusi 
ris ruošia "baltuosius” kari- pusmetį. Tuos pinigus sūdė 
ninkus savo karo mokyklo-jo valdžios iždinėn Morgane 
se Serbijoj, Bulgarijoj ir bankas. kuris agentauj?

pakrašty. Anglijos valdžiai. 1

komunistai, norėdami pri
daryti kuo daugiausia ne
smagumų darbininkų val
džiai. Ir tuo pačiu laiku Ru
sijos komunistai derasi su 
ta valdžia, prašyčiam i jos 
paskolų ir kitikii ; ai—« £

kiausia nunešė visą grobį..
Vėliaus Chicagoje polici

ja areštavo tūlą Wayne’ą ir 
buvusį politikierį Murray. 
Kada policija atsilankė į 
vVayne’o namus, jiedu buvo 
palindę po lova. Wayne tu
rėjo kelias žaizdas nuo ku- 
lipkų, ir policija spėja, kad 
jis yra tas pats banditas, ku
ris buvo tyčia ar netyčia 
plėšikų vado peršautas trau
kinį plėšiant. Prie jo atras- 

. . - .- x.-.- TV . - <,a ir kelios visai naujos
brangių siuntimų. Is Chica- tukstantinės.

x • .? Dabar policija turi išviso 
Jls suėmus jau 7 vvrus ir 3 mo- 

tens.
NAVICKIS NUSIŽUDĖ. 
KAD PALIKUS PAČIĄ 

BURDINGIERIUI.
Detroit, Mich.—Pereitą

PLĖŠIKAI VARTOJO GA- 
ZINES BOMBAS.

Banditų buvo pilni 4 auto
mobiliai. Spėiama. kad 

grobis nunešta 
orlaiviu.

Apie 30 mylių į žiemius 
nuo Chicagos pereitą sąvai
tę buvo užpultas ir apiplėš
tas pašto traukinys, kuris 
vežė iš Chicagos į Mihvauke 
daugybę pinigų ir kitokių I?

gos traukinys išėjo kaip 9 
vakare, < 
buvo jau plėšikų rankose.

Keli banditai buvo pasili
pę ant traukinio, matomai, 
da prieš išeisiant jam iš 
Chicagos. Nes traukinys 
bėgo jau 60 mylių Į valandą,1 
kaip išlindo du (banditai su sąvaitę čia nusižudė Juoząis 
brauningais. Jie nusileido Navickis, 36 metų amžiauš 
per anglinį,vagoną į garve- vyras, kad palikus sav;o 28 
žį ir davėi ifhašinistui tokį metų pačiutę Teklę biifdin- 
Įsakymą: ”Už pusės mylios gieriui, Antanui Lausįękiui. 
žemiauš tu pamatysi šAKa Negana to, jis da pal|ko jai 
bėgių raudoną šviesą blykš- $1.00d s,avo apdraudusi 
tani; Ties ta vieta fSMstąb- Teklė Navickienė $isai ne
pyk traukiny. Jei t» nėpada- sigiha, kad ji myli 4avo bur- 
tysi, tuoj mirsi.” | dingięrių. Ji pasakė apie tai

Traukinys buvo sustabdy- ir savo vyrui. Ji su ašaro
tas ir pašto tarnautojai iš, mis jam prisipažino, kad jos 
vagonų pamatė, kad iš vie- širdis traukte ją traukia 
nos ir iš kitos pusės stovi po prie Antano ir kad ji gyven- 

_________  _ ___ du automobiliu, i kurių tuo- ti be jo jau negalėsianti. Te- 
Berenkant užmuš-] jaus pradėjo lipti ginkluoti čiaus Antanas negalįs su 

Supratę, kad čirj ja bėgti, nes dabar nedirbąs 
xx.-_.-_i._i -r neĮurjs pinigų.

Navickis tuomet nuspren
dė, kad jis yra nereikalingas 
žmogus, ir pasidarė sau ga
lą. Navickienė dabar ketina 
neužilgo turėti vestuves su 
savo burdingierium.

VIESULĄ PRIDARĖ 
$1,000,000 NUOSTOLIŲ. 
Per Illinojaus valstiją 

pereitą sąvaitę perėjo smar
ki viesulą su ledais, išmuš- 
dama farmeriams daug ja
vų ir mažų gyvuliu. Nuosto
liai siekia $1,000,000.

KARŠČIAI IR ŠALČIAI.
Oras Suvienytose Valsti

jose baisiai nepastovus ir 
nevienodas. Vienoj vietoj 
saulė degina javus ir žolę, o 
kitus augmenis naikina 
sniegas ir šaltis. Net Mas- 
sachusetts valstijoj, Spring- 
fieldo apielinkėj, Connecti- 
eut upės plonyje, pereitą 
sąvaitę temperatūra buvo 
nupuolus arti šalimo laips
nio.

reiviams kelis bilionus dole
rių, kuomet ištikrujų vals
tybė tokios paskolos niekad 
nėra dariusi. Taigi, žiūrint 
šituo žvilgsniu, bonusas 
esąs nelegatis dalykas, prie
šingas konstitucijos dvasiai, 
ir todėl turįs būt sulaiky
tas.-; i>::, ■ •
'•■•ų’.į- ----------------------------

ĘKSPLiOZIJA ANT LAI- 
10lUžMUšĖ 48 ŽMONES.

Laike šaudymo į taikinį, 
ant kariško Amerikos laivo 
"Mississippi” netoli Califor- 
nijos pakraščio plyšo viena 
armota, užmušdama 48 ka-į 
reiVlUS. bcicimaut uiiuuo", j"— r'-' 
tuosius, įvyko kitas sprogi-!žmonės. I . _
mas iš 14 colių kanuolės. i bus jau negerai, paštininkai 
Nors ši kanuolė neplvšo, bet;užgesino visus žiburius va- 
- • ' • . gonuose. Banditai liepė ma

šinistui patraukti traukini 
atsargiai atgal, taip kad už
pakalinis jo vagonas atsi
stotų ant vidurio kelio, ku
riuo važiuoja automobiliai 
skersai gelžkelio. Tuomet 
jie liepė mašinistui ir pečku- 
riui nulipti nuo garvežio že
myn ir vienas su revolveriu 
juos dabojo. Kiti plėšikai 

.’ pradėjo laužtis į vagonus.

išsprogęs pats šūvis yra ne
paprastas atsitikimas ir la
bai pavojingas, nes kanuo- 
lės galas buvo tuo tarpu nu
leistas ir išėjęs iš jos šovi
nys bemažko nepataikė j pa- 
sažierinj laivą, kuris vežė 
kelis šimtus žmonių.

PATI DARĖ MUNšAINĄ, 
O VYRAS NUBAUSTAS.

\Vorcester, Mass.—Perei- Ka'da paštinfnkai nenorėjo
vaikščioja beveik visai nuo- tą sąvaitę Vladas Piktelis atidaryti duru, banditai ėmė 
gi. Per 3,000 metų pas tuos čia buvo nubaustas užsimo- 1jivvtv ’
žmones niekas neatsimainė, keti $100 pabaudos užtai, nuadingais gazais.

čia buvo nubaustas užsimo- mėtyt per langus bombas su 
___ “"Z". Gazai 

kad jo pati buvo sugauta |)radėjo paštininkus troškin- 
j parduodant kažin kam pain- ti ir jie turėj0 atidaryti sa- 
Įtę munšaino. Piktelio advo- vag()nus. 7____ ■_

Darbo sekretorius Davis ^ata®. argumentavo, kad Rai gulip0 j vagOnus ir parei- 
nori, kad kas metai butu re-1 vyrą, kuomet prasi- ,;1,lavo tulų siuntinių. Jų
eistruojami visi ateiviai’Su-1 “T™* ’>al’lldc/’ PatI- nc’ vadas įvardijo kiekvieną 
vienytose Valstijose. Tas1 r? TtelseJa? siuntinį, paaiškindamas kam
-sa reikalinga tam. kad vai- !atsk>*>įe įstatymų knygą ir jr kur jis adresuotas. Is- 
1žia galėtų lengviau sekti įkaite (statymą kur pa- ro<Jo kad banditai turėjo vi- 
importuojamus ateivius ne-i^yta. kad kiiomet pati ' sas informacijas iš pačių
legaliais keliais. Bet tokios r0 arl?a Įduoda de8tln« 
ateivių registracijos negali
ma įvesti „Dakol kongresas 
nėra padaręs tam tikro įs-; 
statymo; todėl kaip tik Kon
gresas po vasaros atostogų BALTRUKAITIENĖ TEIS- 
susirinks, Davis ketina tuo- *’ ......... ..
jaus įnešti tam tikrą bilių.

NORI REGISTRUOTI 
ATEIVIUS. ’tę munšaino. Piktelio advo- vo vagonus. Tuomet plėši*

_. Jų
Įvardijo kiekvieną

rodo, kad banditai turėjo vi-
_ ___

naštininkų. nes pasiėmė tik 
brangiausius siuntinius, iš
viso $3,000.000 vertės, ir su
si movę viską į savo automo
bilius nuvažiavo. Tiktai vie
nas banditas tapo pašautas, 
bet, ir tą peršovė patįs plėši
kai, per klaidą jo nepažinę. 

Worcester, Mass.—Perei- Jie nusivežė jį su savim.
’ .LL..3 Tuojaus buvo suorgani- 

antru zūota ablava ir apie ->00 Km- 
kluotų žmonių leidosi plėši
kus vytis, bet tie išnyko kaip 
kamparas. Už kokių dviejų 
mylių nuo užpuolimo vietos 
žmonės matė nusileidusį 
laukuose orlaivį. Du vyrai 
pribėgo iš toliaus ir orlaivis 

Paskui jis vėl 
pasismaugti, pasikėlė ; r v pčdjl nuo

žemes .. nulėkė Chicagos 
ii .iji. lodei valažia niapo. 
ad tuo oi laivių plėšikai '•

i vyro žinia, arba jam prie to 
esant, tai kaltė puola ant jo 
ir jis turi užtai atsakyti.

—

ME NORĖJO NUSIŽU
DYTI.

BUS DIDELI JŪRIŲ 
MANEVRAI.

Suvienytų Valstijų laivy- 
įo departamentas nutarė 
’urengti laivyno manevrus 
Pacifiko Okeane ateinantį 

a vasari. Rusią tai didžiau- 
i karo bandymai ant van- 
:ens. kokie tik yra kada ___________ iT
mrs Amerikos istorijoj bu- kaitienė neteko lygsvaros ir iuos paėmė. 
,-ę. Mūšiai tęsis kelis menė
mis ir juose dalyvaus visos 
■nvicnyl.ii valstiiu jūrių pd 

jiegOE.

tą sąvaitę Baltrukaitienė 
buvo patraukta jau 
kartu teisman už darymą 
degtinės. Ji prisipažino prie 
kaltės ir teisėjas uždėjo jai 
$50 pabaudos ir vieną mėne
sį išbūti pataisos namuose 
prie sunkių darbu. Išgirdus 
teisėjo nuosprendį, Baltru- i

35 ŽMONĖS ŽUVO 
AUDROJ.

Laike audros, kuri perėjo 
anądien per Mississippi ir 
Alabamos valstijas, 35 žmo
nės buvo užmušti ir 75 su
žeisti.

bandė teisine
Mat ..tcriške turi du mažu 

ir neturi giminių, ku
Tie galėtų juos priziur t

.1 J

RUSIJA PERKA AMERI
KOJ BOVELNĄ.

Rusijos audimo sindikato 
viršininkas Gumberg, kuris 
dabar randasi New Yorke, 
paskelbė, kad jis čia nupir
kęs savo sindikatui už $35,- 
000,000 bovelnos ir apie 2G 
milinnų dolerių jau užrr?,Kė- 
ięs. Tai bovelnai par aben- 
ti esą jau nusay • yti keli

-• 'garlaiviai.
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KAIP "STEBUKLAIS” AP
GAUDINĖJAMI ŽMONĖS.

Telegramos iš Maskvos i 
praneša, kaip Pskovo mieste į 
buvo sugautas popas Ticho-į 
mirovas apgaudinėjant "ste
buklais" tamsius žmones. 
Po visą Pskovą ir toliaus 
pradėjo eiti paskalai, kad 
Tichomirovo cerkvėj prikal
tas prie kryžiaus Kristus 
pradėjo verkti gyvomis aša
romis. “ 
rinktis dideliais pulkais žiū
rėti stebuklų, ir ištikrujų iš 
Kristaus akių krito dideli 
lašai. Popas Tichomirovas 
aiškino, jog Kristus verkia 
dėlto, kad žmonės pradėjo 
tolintis nuo bažnyčios, už
miršti Dievą ir t.t. Po tokio 
pamokslo, žinoma, visuomet 
buvo renkamos aukos ”Die-į 
vui ant garbės,” ir biedni; 
žmonės atiduodavo paskuti- 
mus savo skatikus. Ir kaip 
jie neatiduos, kuomet Kris-' 
tus verkia? Į_______

‘ Bet kiekvienas sv 
to žmogus žino, kad tokių 
dalykų tikrenybėje negali 
būti. Kristus padarytas iš 
medžio, o išdžiuvęs medis 
verkti juk negali. Ir valdžia 
paskyrė kimisiją, kad ištirtų 
to "stebuklo” paslaptį. Ko
misija nuvyko pas popą Ti- 
chomirovą ir paaiškino savo 
tikslą. Popas pradėjo pro
testuoti. Jis jokiu budu ne
galįs sutikti, kad šventa vie
ta butų niekinama tyrinėji
mais.

Bet valdžios komisija po
po protestų nepaisė ir pradė
jo tyrinėti, iš kur imasi 
"verkiančios Kristaus” aša
ros. Apie altorių buvo išlup
tos grindis ir paaiškėjo vi
sas "stebuklas.” Pasirodė, 
kad iš apačios buvo privesta 
vandens dūda ir taip 
kryžiaus 1 
vanduo varvėjo per 
taus akis.

Popas Tichomirovas tapo 
tuojaus areštuotas kaipo 
apgavikas, o žmonėms pa
aiškinta. kaip jie buvo jo 
"stebuklais" mulkinami. Sa
koma, kad dabar bus tyrinė
jamos ir kitos "stebuklin
gos” vietos Rusijoj.

mas, kaip matome, gali būti ne 
tiktai pigesnis,’ bet ir sėkmin
gesnis būdas žmonių valiai Įkū
nyti.’’
Tai yra teisinga pastaba. 

Į mėnesi laiko reakcininkų 
viešpatavimas tapo sugriau
tas ir gyvenimas eina pil
niausioj tvarkoj pirmyn. O 
jei Francijos žmonės butų 
norėję šitokią permainą Įvy
kinti bombomis ar kitokia 
fizine spėka, Francijoj šian- 

. 1 suiru
tė. ir da didelis klausimas, 
ar reakcininkai butų apga
lėti, nes jų rankose buvo vi
sa armija.

Iš to vienok nereikia su
prasti, kad socialistai, kurie 
šitaip kalba, atmeta revoliu
ciją. Kur žmonės 'neturi 
balsavimo teisių ir kitokio 
budo valdžiai pakeisti nėra, 
kaip tik spėka, tenai socia
listai visuomet stoja už re-

s. Tamsus žmonės ėmei,f?“ G;';"“LbnniVoicKn.!^11 didžiausia

I

•eiknnro Į SMŪGIS VISIEMS RE AK- 
CININ'KAMS.

l tę. šitie demonstrantai cida-(galvoj, l 
• mi gatvėmis giedojo rusiškai
I internacionalą."■

"Lietuvos žinios" prane- 
ša, kad karo komendanto 
teismas nubaudė 26 demons
trantus po 3 mėnesius kalė
jimo, 12 po 2 mėnesiu. 8 po 
1 mėnesį ir 50 suimtųjų iš
teisino.

\ !'as*kyt. kad kas reiškia politinę policiją,
dabartinė "Vienybė1' su jos 
vedėjais prysaky, yra nu- 
regre savus ant 100%.

ir taip toliaus.
Vadinti Įstaigas ir orga-

. Yrajnizacijas vienu vardu, suda
rai pASti, ir labai prasti re-;įvytu iš pirmutinių žodžių 

(skiemenų arba raidžiu, Vo- »• ... - • 1 1 . j • •

Darbininkų Kova 
Vokiečių Ruhre.zuit a tai.

Sunku butų išskaitliuoti į kietijoj yra labai madoj ir 
dabartinių "Vienybės” re- praktikuojama visose gyve- 
daktoriu visas tiradas ir vi- nimo 

,sas padarytas jos klastas. 
Bus gana prisiminti da vi
sai nesenus faktus, kaip ji 

(gynė atvykusius iš Lietuvos 
studentus pasipinigauti sa
vo fašistiškai partijai. Kuo
met d. Grigaitis per "Nau
jienas" Įrodė tų ponelių ne
tikslų aukų rinkimą, įspėda
mas visuomenę, kad neau
kotų savo centų atžagarei-j 
vių partijai, tai Sirvydai i 
per "Vienybę” šmeižė d. Gri
gaitį ir "Naujienas,” biau- Pag
riausią klastuodami d. Gri- urg-Amerika Pakeifert Ak
elaičio įrodymus, ir tuo pa- tien Gessellschaft. 
čiu laiku agituodami už tų! ;-------
studentu misiją ir rinkimą 
aukų žalingiems tikslams.

Dabar "Vienybė” vėla iš
eina su atžagareivišku su
manymu, kad į SLA. įstaty
mus butų įdėta skirsnis, ku- 
riuom einant negalėtų pri
gulėti tie lietuviai, pas ku
liuos nesema lietuvybės ir 
tautiškumo. Stovėdami už 
savo atžagareivišką pasiū
lomą, jie nesigėdi šmeižti 
socialistus,primesdami jiems 
net slinkimą prie SLA. iždo. 
Nei kiek nemažesniais šmei
žtais jie kovoja ir su dabar 
uolančiais SLA. komunis

tais. Jie primeta komunis
tams ”apsųginklavimą revol
veriais” ir vykimą į SLA. 
seimą organizuotom spė
kom. Ir visa tai yra daroma 
tik tuo tikslu, kad pravedus 
i S. L. A. savo atžagareiviš- 
kus sumanymus. Delei šito 
jie vartoja provokaciją, jie 
šmeižia tuos visus žmones, 
kurie tik jų atžagareiviš- 
kiems sumanymams pasi
priešina. < >

Kitaip mokėjo savo nuo
monę pareikšti "Vienybės” 
pirmtakunas vėl. Mačys- 

i Kėkštas, štai ką jis sako 
No. 1 "V. L.”, 1902 m., kalbė

damas apie suskaldymą S.L. 
i A. per klerikalus:

"Vienog, ar butų szeip ar 
į anaip, nepridera mums vai
dytis dėl szito dalyko: tau- 
tiszkas Susivienijimas turi 
kerus ir placzius siekius, 
i bet dėlto negalima peikti ki- 
: to Susivienijimo. Būdami 
(visi broliais, vardan vienos 
i tėvynės Lietuvos, eikime 
tais keliais, kur veda mus 

(sąžinė ir protas. Darbų vai- 
siai liudvs, kas ėio geresniu 

! keliu.”
Kaip matote, šituose velio

nio Mačio žodžiuose matyt 
i begalinis atvirumas ir šir- 

’ingumas. Nežiūrint kad 
tuomet kunigai suskaldė S. 

i L. A., paglemžė jo turtą, bet 
'"elionis Mačys neniekina 
■ savo priešų, neprasimano 
(jokios provokacijos, o sako, 
i kad mes "negalime peikti ki- 
Ao Susivienijimo.” Tai ve, 
' kokis skirtumas tarp anų 
laiku "V. L.” redaktoriaus 
Mačio ir dabartinių renega
tų Sirvydų. Platesni komen
tarai nereikalingi. K-s.

Praėjusį rudenį, atsiradus [medžioti daugiau balsų, kad 
• entenmarkei. Vokieti jos Į tuo budu įsispraudus Reich-

1 darbdaviai Ruhro krašte pa- 
1 reikalavo 10 valandų darbo 
‘ dienos, o anglių kasyklose 

vietoj buvusių 7 pareikala
vo 8 valandų darbo. Tam 
pritarė ir valdžia. Anglia
kasių sąjungoms teliko vie
na išeitis—derybos, kuriose 
dalyvavo valdžios atstovai. 
Susitarta: už tą pati atlygi
nimą dirbti kasyklose fakti- 
nai 8 valandas, ant popieros 
tečiau po senovei palikta 7 
valandų darbo diena. Toji 
sutartis buvo tuomet pada
ryta ligi 1924 meti] gegužio 
1 dienos. Kai Reichsbankas 
< m. kovo ir balandžio mė
nesiais ėmė vėl naujų bido
nų galybes spausdinti, ir 
kai dėl tos priežasties pra
gyvenimas vėl žymiai pa
brango, tada angliakasi’ą 
sąjunga pareikalavo padi
dinti darbininkams algas 15 
nuošimčių. Darbdaviai nesu
tiko. Byla pakliuvo i sutai
kinimo teismą (Schiedsge- 
richt). Tas teismas suside
da iš 3 darbininkų, 3 darb
davių ir l bešalio pirminin
ko. Neretai tokiais atvejais 
pirmininkauja pats Darbo 
ministeris. Kalbamoj byloj 
sutaikinimo teismas rado 
darbininkų reikalavimus tei
sėtais ir nusprendė: reikia 
angliakasiams pridėti 70 fe- 
nigų dienai. Bet kadangi su
taikinimo teismas yra tai
kintojas ir jo sprendimas 
Įgyja galios tik abiem pusėm 
sutikus, tai ne visados jo 
sprendimas turi praktinės 
reikšmės. Ir šį kartą darb
daviai, nežiūrint to teismo 
sprendimo, atsisakė pridėti 
tuos 70 fenigų. Darbininkai 
iš savo pusės atsisakė nuo 
gegužės 1 dienos dirbti aš
tuntąją valandą. Ir kai dvi 
dienas angliakasiai tedirbo 
tik po 7 valandas, tada ka
syklų baronai ėmė grasinti 
nutraukti darbininkams už 
tai Vs dali nuo algos, o be to 
dar visai atleisti nenorin
čius 8 valandų dirbti darbi
ninkus. Kai kurios kasyk
los dėl tos priežasties jau vi
sai darbą sustabdė, o kitose 
irgi to paties laukiama. Kol 
kas darbininkai eina visi iš- 
vicyn. Tuo tarpu valdžia lį 
tą reikalą nesikiša, gal dėl
to, kad jf nėra dar tikrą ael 
savo likimo: nežinia dar ką 
jai pačiai naujas Reichsta
gas pasakys.

Rimtai pagalvojus nesi
mato galimybės darbinin
kams laimėti šį ginčą, nes, 
viena, nežinia kiek ilgai 
tvers jų vienybė, o antra, ka
syklų valdonai nelabai tesi- 
bijo streikų. Jie ir ligi šiol 
patįs darydavo 2-3 dienas 
švenčių i mėnesi ir, kaip bu
vo jau minėta, kai-kurie jų 
patįs, nelaukdami streiko, 
uždarė kasyklas. Beto gi vis 
dar yra daug bedarbių, iš 
kurių tarpo darbdaviai visa
dos sugebės prisirinkti rei
kiamą sau darbininkų skai
čių. Vieno ko galima iš vi
sos šitos istorijos laukti, tai 
triukšmo ir neramumų. Tie
du dalykai tečiau dabar Vo
kiečiuose priprasta ir ne 
naujiena. 1

Priprasta darbininkų ko
va dėl savo būvio pagerini
mo gal ir nebūtų išsivysčius 
į rimtesnį konfliktą, jei ne 
Reichstago rinkimai. Daly
kas toks, kad čia darbininkų 
sąjungos neišjungiamai su- 
siliejusios su politinėmis 
partijomis. Užtat toms są
jungoms ir buvo svarbu

srityse. Pavyzdžiui, 
Perline veikia omnibusų 
kompaniją, kuri vokiška! 
vadinasi ”Allgemeine Berli- 
ner Omnibus Aktien Gesel- 
Ischaft." Vietoj tarti visus 
penkis žodžius, vokiečiai pa
ėmė tik pirmutines tų žodžių 
raides ir išėjo "Aboag.” ši
tokiu vardu toji kompanija 
dabar ir vadinasi.

Hamburgo-Amerikos gar
laivių kompanija taipgi va
dinama vienu žodžiu—”Ha- 

” Tas reiškia: "Hamb-

stagan. Paskui, žinoma, 
kaip jie patys bus jau Reich
stage ir čia pat šalimais sė
dės su kapitalistų direkto
riais ar general-d i rektoriais, 
tada jų ūpas gal vėl pasikeis 
susitaikinimo pusėn. Reikia 
juk mat taikintis gyvenimo 
aplinkybėms! Gaila tik, kad 
vadams taip aplinkybėms 
taikinantis, darbininkams ši 
užvirtoji košė gali labai 
brangiai apsieiti. V.M.

KOKIA BUS NAUJA LIE
TUVOS VALDŽIA?

Rezignavusi dabar Lietu
vos vyriausybė buvo koali
cinė. Ji buvo sudaryta iš 
klerikalų ir liaudininkų.

Klausimas kįla, koks da
bar bus ministerių kabinė
ta? Koalicijos jau negali
ma tikėtis, nes klerikalai ir 
šitą kabineto krizį surengė 
tik dėlto, kad nenorėjo iš
vien su liaudininkais dirbti.

Taigi dabar jie veikiausia 
bandys sudaryti valdžią vie
ni patįs, nes Seime jie turi 
didžiumą ir su kitomis par
tijomis gali visai nesiskai
tyti.

Bet, kaip pastebi "Klai
pėdos Žinios," kuomet Ang
liją valdo Darbo Partija, 
kuomet Danijoj veikia so
cialistų valdžia, kuomet 
Francijos priešaky stoja 
taip pat kairiosios partijos, 
tai kokio prielankumo gali 
tikėtis Europoje Lietuvos 
respublika su gryna kleri- 
kahi vyriausybe?

1

i

Ar žinot, kad—
Didžiausias šių dienų in- 

žinierystės sumanymas yra 
tunelis apačia Anglijos Ka
nalo, kuris žeme surištų An
gliją su Francija. Trauki
niai eitų iš Dover (Anglijoj) 
i Galais (Francijoj).

Kaip kovojama su išsi- 
gimimą

Kiekvienos valstybės bei 
visuomenės gyvenime rasis 
nemaža neigiamų reiškinių, 
kurių pašalinimas iš tautos 
reikalauja daug darbo bei 
pasišventimo. Tie reiškiniai 
dažniausiai pinasi su Įvai
riausiom nedorybėm, kurios, 
nelyginant rudis, ėda tautos 
kūną ir dvasią.

šiuo žvilgsniu vtin reikš
mingas yra Didysis Karas, 
kuriam pasibaigus doriniai 
pakriko visas pasaulis. O 
tas, reikia pasakyti, yra vie
nas išsigimimo ženklų, kuris 
lemia žmonijai labai liūdną 
ateiti Lietuvoje šiuo 
žvilgsniu ne kiek geriau at
rodo negu svetur. Todėl 
ypač visuomenė turėtų susi
rūpinti, kad pašalinus ar 
bent susilpninus tuos reiški
nius. kurie musų tautai gali 
pakirsti pajiegumą visoke
riopai augti ir tobulintis. To
kiais reiškiniais yra gir
tuokliavimas. paleistuvavi
mas, venerinių ligų platini
mas ir t.t.

Čia noriu paduoti chrono
logijos tvarkoje tai, ką jau 
atliko senai, o taip pat neto
limoje praeityje, kovojant 
su išsigimimu, panaši musų 
valstybei Danija.

Iš kalbamų davinių gali
ma spręsti ir apie danus, 
kaipo sveikų pažiūrų tautą.

1672 metais spalių mėnesy 
buvo uždrausti ir. baudžia
mi Įvairiausių rūšių burtai 
bei prietarai.

1788 metais Įvesta nepasi
turintiems užsikrėtusiems 
Veneros (lyties) ligoms gy
dymas veltui.

1895 metais kito asmens 
veneros liga užkrėtimas Įs
tatymais pripažintas bausti
nu nusižengimu.

1869 Įvedamas visiems 
daktarams priverstinas kur
sas apie lyties lig$s.

1901 m. panaikinti (užgin
ti) paleistuvių namai,. J 

1906 m. Įvedamas ir per
tvarkomas aparatas lyties 
ligoms gydyti veltui.

1922 metais išleistu Įsta
tymu, užginta vesti ar eiti 
už vyro, be gydytojo liiidy- 
mo apie sveikatos stovi.

Žlugimas tautininkų val
džios Francijoj yra kartu 
didelis smūgis ir klerika
lams—juodajam internacio
nalui. "Naujienos” sako:

"Prie Poir.eare ir Milleran- 
d’o klerikalai Francijoie jau 
buvo pradėję atsigriebti. Eaž- 
nveios atskyrimo nuo valsty
bės reforma buvo beveik pa
versta niekais. Kunigai ir mi- 
nyškos buvo pradėję skverbtis 
Į mokyklas; dvasiški  j a buvo 
prileista prie konfiskuotųjų 
bažnyčios turtų valdymo, ir 
valstybė buvo net apsikeitus! 
diplomatiniais Įgaliotiniais su 
Vatikanu.

"Dabar radikalai, iš kurių 
susidarys naujoji Francijos 
valdžia, visam tam padarys ga
lą. Romos papa ir visų šalių 
klerikalai, numatydami, kad 
taip bus, jau dejuoja, kad "be
dieviškoji" valdžia Francijoje 
ketinanti "šventą vierą” griau
ti.

"Keistas dalykas, kad "vie- 
rai’’ nebuvo pavojaus, kuomet 
Francija valdė nacionalistiniais 
akyplėšos, traukdami ir ją ir j 
visą Europą vis i didesnę ir di-; 
desne suirute!"

Žinios iš Paryžiaus perei-l 
tą sąvaitę sakė, kad Franci-j 
jos parlamente jau paduo
tas sumanymas panaikinti 
Fi 
piežiaus, kurią senoji vai 
džia buvo Įsteigus.

iI

_2_ L prie 
pritaisyta, kad Į

Kris- !

Šv. Povylo Katedros, Lon
done, bokštas sveria 64,000 
tonų.

PERKA CARO RUBLIUS.
Wall Streeto spekuliantai 

New Yorke pradėjo pirkti 
senuosius caro rublius, ku
rie buvo jau netekę jokios 
vertės.

Tarp Wall Streeto speku
liantų kažin kodėl susidėjo 
nuomonė, kad dabartinė so
vietų valdžia Rusijoj ilgai 
negyvuosianti. Anksčiau ai’ 
vėliau ji turėsianti griūti ir 
jos vietoje vėl atsistosianti 
caro valdžia. Tuomet senie
ji caro rubliai, spekuliantų 
manymu, galėsią pakilti į 
savo senąją vertę. Dėlto jie 
ir perka juos. Laikraščiai 
sako, kad vienas spekulian
tas už 1,000,000 tų rublių už
mokėjęs net 81.000, kuomet 
bolševikų rublių milionas 
parsiduoda už 60 centų.

SLA. SEIMAS ŽADA Bl T 
TRIUKŠMINGAS.

Birželio 23 dieną V.’ilkes- 
Barre mieste atsidarys 33 
Susivien. Lietuvių Ameriko
je Seimas. Delegatų tiki
masi labai daug, nes tauti
ninkai stengiasi nusiųsti 
kuo daugiausia savo atsto
vų, kad komunistai neužka
riautų Sūsivienijimo, o ko
munistai deda paskutines 
spėkas, kad tautininkai ne
paimtų viršaus. ienybė" 
jau nusigandus šaukia, kad 
"lietuvybės priešus” reikia 
šluoti iš SLA. laukan. To
dėl šiame seime reikia tikė
tis didelio triukšmo. Kaip 
"Tėvynė” 22-rame numery-' 
je sako,

"Ateina pranešimų i centrą, 
kad kai kur išrinktieji atstovai 
daro pareiškimus net kuopų 
susirinkimuose, kad .jie 'nepa
siduos seime net be kraujo 
praliejimo,’ jei to reikėtų ju 
■principams’ apginti.’’

"Vienybė” sako, jog ko-

n

rancijos atstovybę prie po- pamištai SLA.kuopose apsi
įima net savo lėšomis į seimą 
Į važiuoti, . kad tik kuojos 
rinktų juos delegatais.

Kad pagaminti 1 svarą 
medaus, bitė turi surankio
ti nektarą nuo apie 62,000 
dobilų žiedų.

Nathanielius Karolius Ro- 
thschild’as, žinomas Euro
pos bankierių giminės na
rys, mirdamas paliko Brita
nijos Gamtos Istorijos Mu
šėjui 6,000 blusų, su pilnu 
veislių aprašymu ir naveiks- 
lais. Valdininkai skaito tai 
begalo brangia dovana.

Baigė Medicinos 
Mokslą.

i

1)A APIE KOMUNISTŲ 
DEMONSTRACIJA 

KAUNE.
"Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kad per Pirmąją Ge
gužės komunistai buvo su
rengę demonstraciją Kaune

“Vienybes” ir Šir 
vydų regresas.

BALSAVIMAS GALIN
GESNIS IR Už BOMBAS.

Kalbėdamos apie nuverti
mą atžagareivių valdžios 
Francijoj, "Naujienos” sa
ko:

"Per vieną tiktai mėnesį, nuo 
gegužės 11 d. iki birželio 11 d.. 
Francijoje tapo išmestas iš 
valdžios nacionalis blokas, ku
ris per ketverius metus valde 
kraštą ir geležine ranka spau
dė visą Europą, ir tapo pašalin
tas iš prezidento vietos Alek
sandras Millerand’as.

"Tokios stambios atmainos 
reiškia beveik revoliucinį per
vartą. Revoliucijos kartais nei 
tiek nepadaro, nors 
niausią reikalauja 
kraujo praliejimo.

I
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Į Patarlė sako: "žmogus 

..3sens^a *r mokinasi," reiškia 
ir beveik visi tapo areštuoti, i progresuoja. Bet su \ ieny 
"Tėvynės” korespondentas p)e .ir J?? dabartiniu redak 
dabar Draneša apie tai pla--torium Sirvydu yra kaipti! 
tesmų žinių. Jis rašo:

"Gegužės 1 d., apie 1! vai. 
ryte, senojoj Kauno miesto da
ly, pasirodė grupė žmonių, ne
šina raudoną vėliavą su trečio
jo internacionalo obalsiu ir at
ėjo iki soboro. Kadangi jokiai 
demonstracijai leidimo nebuvo 
paimta, tai policija demonstra- 
tus sulaikė ir Įsakė išsiskirs
tyti. Bet nešęs vėliavą žmogus 
pasipriešino, tad policija de- 
monsrantus suvarė į kiemą ir 
pradėjo patikrinti jų asmeny
bę.

"Komunistų jiegos Kaune 
pasirodė visai menkos, nes vi
so demonstracijoj dalyvavo tik 
159 asmenys, kurių 96 suimta. 
Iš suimtųjų yra 76 žydai, 11 
lietuvių, 5 lenkai, 3 okupuotos -klasei, 
Lietuvos žydai, 1 svetimšalis. 
Sulyg gyvenamų vietų skirsto
si taip: kaimiečių 90, šiaulie-

t K. 
atbulai. Pavarčius "Vieny
bės” lapus 1902 metų, kuo
met ją vedė nabašninkas 
Mačys, matosi didelio skir
tumo; tenai aiškiai atspindi 
logika ir širdingumas; da 
aiškiau pabriežiama darbi
ninkų klasės uždaviniai ir 
vos brėkštanti tuomet tarp 
lietuvių darbininkijos socia
lizmo idėja. Tautiniai reika
lai irgi vaizdžiai keliami 
aikštėn, laisvoj, kultūrinėj 
dvasioj.

Paėmus gi dabartinę "Vie
nybę," to viso nei per padi
dinantį stiklą negalima Įžiū
rėti. Bet užtad aiškiai joje 
kyšo šmeižtai, veidmainybė, 
melas, panieka darbininkų 

panieka socialisti
nėms idėjoms, pataikavimas 
buržuazijai ir klerikalizmui.

I

Į
‘Reno’, ‘Sipo’, ‘Scupo’

9u * ir

jos daž- 
nemažai 
Balsavi-

/ .

Al. Margeris, B. M. D.
Štai, čia matote seną "Ke

leivio” bendradarbį, Al. Mar- 
geri, kuris yra parašęs daug 
straipsnių ir išleidęs kelia- 
tą knygų, šiandien jis jau 
medicinos daktaras.

Mokytis jis pradėjo jau 
apsivedęs ir neturėdamas 
gatavo kapitalo. Einant 
mokslą prisiėjo kartu rūpin
tis ir apie pragyvenimą su 
šeimyna. Nėra abejonės, 
kad jo žmona daug padėjo; 
bet visgi ne lengvos tai buvo 
dienos.

Nežiūrint visų sunkeny
bių, šiandien AL Margeris 
yra jau savo tikslo pasiekęs. 
Šiomis dienomis Chicagoje 
jis baigė mokyklą su "S. B.” 

Į t mokslų bakaliauro) ir "M. 
< D.” (medicinos daktaro) 
: aipsniais.

Dabar Al. Margeris keti
na papraktikuoti metus lai
ko ligoninėj, o paskui atida
ryti savo ofisą. Taigi Chica- 
gos lietuviai susilauks da 
vieno daktaro.

Didžiuma musų profesio
nalų baigę mokyklą toliaus 
jau neprogresuoja. Gi AI. 
Margeris ketina lavintis ir 
toliaus. Jis yra jau nemaža 
studijavęs 1 _.
klausimų ir žada gilintis į 
tą sritį daugiau, pakol gaus 
net Ph. D. laipsnį.

Linkime jam kuogeriau- '

PAšTININKŲ ALGOMS 
NĖRA PINIGŲ.

Amerika turtingiausia pą- 
pasauly ir nežino kur dėti 
savo auksą, o betgi kai rei
kia pakelti pašto darbinin
kams algas, tai nėra pinigu, 
kongresas išsiskirstydamas 
atostogų priėmė bilių, sulyg 
kurio paštininkų algos turė
jo būt pakeltos. Prezidentas 
tą bilių atmetė, paaiškinda
mas, kad iždas neturi tam 
tikslui pinigu. Sulyg to bi- 
liaus, valdžiai butii reikėję 
išleisti algų pakėlimui apie 
$68,000,000 j metus.

”Reno,” tai vėliausis ir 
naujausia priedas prie tvar
kos ir ramybės palaikymo 
pajiegų, kokiomis Vokietija 
(šiandien yra labai gausiai 
palaiminta. ”Reno” yra su
trumpinta forma vardo 
"Republikanische Nothilfe” 
(Netikėtiems Respublikos 
Reikalams Pagalba).

Nuo seniaus Vokietijoj 
veikia jau ”Sipo;” kas reiš
kia apsaugos policija (Sich- 
er Polizei); *”Schupo,” kas 
reiškia sargybos » policiją

čių 2 ir iš kitur 4.- Komunistu vedimas tautinių reikalų i 
partijai priguli tik 12 iš visų < 
suimtųjų, iš kurių 3 buvo teis- kraipymas savo oponentu 
ti už komunizmą ir 1 už vagys-nuomones. Turint tą viską (Šchutz PoUzeij/ "Popo,” sios kloties.

atžagareivišką pusę ir iš

psichologijos prje§ pat rinkimus parodyti
didelį susirūpinimą darbi
ninkų būtimi, paaštrinti ko
va su kapitalu, kad tuo savo 
partijoms rinkinių metu su-
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Km skaito Ir rato
Tas daonoa neprato AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas aieks Beveikia 

Te siekas Bepeikia

BROOKLYN, N. Y. 
Net šiokios, nei tokios 

naujienos.
Gyvenime pasitaiko viso

kių naujienų. Kartais jos 
būna labai malonios, links
mos ; bet kartais pasibiaurė- 
tinos ir apverktinos.

Čionai reikia prisiminti 
apie tokį atsitikimą, kuris 
ne visiems yra smagus.

Visiems yra žinoma, kad 
pas mus gyvena garsus "re
voliucionierius,” komunis- 
J. Ankauskas. Jo revoliuci
niai žygiai neturi jdkių rybų. 
Žmogus yra atsižymėjęs vi
sokiais budais. Jis yra va
das komunistinės grupės 
kriaučių unijoj; "veiklus” 
darbuotojas komunistu or
ganizacijose; jis dagi yra 
nariu pildomosios tarybos 
kriaučių unijos lietuvių lo- 
kalo. »

Nelabai senai buvo suren
gtas "Vilnies” naudai kon
certas, kuris Įvyko Labor
I. yceum. J. Ankauskas šita
me koncerte buvo pirmutinė 
žvaigždė — atsižymėjo kuo- 
puikiausia. Komunistas 
Keršulis, kurio santykiai su
J. A. buvo nelabai koki delei 
politinių ambicijų, besive- 
žiodamas poną J. Ankaus- 
ką per ištisą dieną po links
mas vietas, taip ji "nupenti- 
no," kad tas net sąmonės ne
teko. šitaip apdirbęs J. An- 
kauską nuvežė tiesiai ant 
kalbamojo koncerto! J. An
kauskas buvo visus guzikus 
atsisagiojęs, taip, kad kart
kartėmis net pridengtos vie
tos pasirodydavo. Skerečio- 
jo jis po svetainę, kiek tik 
norėjo. Laikraščių kores
pondentai visa tai praleido 
tylomis, bet žmonės visur jį 
gnaibo, kur tik susieina— 
ypatingai organizacijų susi
rinkimuose klausyk, tai ir 
šauja apie atvirą "antį. ’

Bet juo toliau, tuo pras
čiau. Štai gegužės 29, š. m., 
t. y. prieš Decoration Day, 
jis pakliuvo į tokią "garbin
gą" vietą, kokioj vargiai ka
da vra buvęs. Šiaip ir taip 
laika beleidžiant pasijunta 
ir vėl be sąmonės. Tokia 
žmogaus padėtimi pasinau
dodami tūli "blogdariai” 
( jei ne blogdarės) ima ir 
ir ištepa muštarda visus jo 
"tinksus”! O kad juos kur 
jierkunas šautu bedirbant 
tokį darbą I Ką-gi jus ma- 
nėt?,..^ _ .. . . .

Šiaip ar teįip kalbanti bet 
reikia pripažinti, kad tas 
žmogus—tai didelis .komu
nizmo kankinys: visa tai 
kenčia delei komunizmo, de
lei revoliucijos. Ar nereikė
tų toki "žmogų" pripažinti 
revoliucijos kankiniu ir po 
mirties palaidoti sale Leni
no? Komunistai apie tai ge
rai pagalvokit! Juk šis žmo
gus Brooklyne spėjo dau
giau pasižymėti, nei Leni
nas Maskvoj.

Number Two.

riuose, kiy abidvi buvo pa
trauktos. Negalėdamos sa
vo piktumo už j teismą pa
davimą kitokiu budu išreikš
ti, per p. Pilypą klajoja apie 
kokius ten munšaino uosty
mus, "šnipinėjimus,” ir ki
tas paikvstes. Jei visi musų 
"Pilypai” ir jo "kūmutės” 
taip dabotų savo bizni, kaip 
Marijona ir jos draugės, tai 
visiems lietuviams Hvde 
Parke butų netik ramiau 
gyventi, bet ir visa ta bolše- 
vikėliy gauja žmonių vietoj 
butų laikoma.

Marijonos Draugas.

įčia bemačys instrukcijos, 
kad buržujai išrinkti Į Pild. 
Tarybą! Instrukcijas duosi
me, kaip savają valdybą tu
rėsime.” •

Vis labiau ir labiau musų 
tovariščiams ima nesisekti. 
Nei Į prakalbas, nei Į balius 
žmonės neina. Vieną sykį 
užėjau Į jų balių. Ir ką aš 
pamačiau! Nors muzikantai 
griežia, bet jaunimo nieko 
nėra, tik dvi apsikirpę pro- 
>resistės susikibę šoka ir 
keli senberniai sustoję riog
so ir žiopso kaip šokėjos 
zraiposi. O arčiau prie du
jų kokių trijų šimtų svarų 
irogresistė kepa dešreles ir 
turi rankoje varpeli (zvane- 

Skambindama dzin-dzin 
rėkia: "Draugai, eikše- 
Gardžios dešrelės!" Ir 
dzin-dzin-dzin! "Drau

gai ! proletariškos dešrelės!” 
Dzin-dzin-dzin! "Draugai, 

darbininkiškos dešrelės!” ir 
Lt.

Vienas svetimtautis šalę 
stovėdamas užklausė angliš
kai : "What kind of business 
is tnat?" Tūla moteris jam 
atsako: ’ Mister, that’s mon- 
key business.” Manau sau, 
tai tikras "monkey busi- 

Nusispioviau ir išė- 
Gerulių Ainis.

apeigom ant Šv. Juozapo ka
pinių.

Jonas Šimkus mirė sulau
kęs 75 metų, Amerikoj išgy
veno suvirs 30 metų, paliko 
dukterį ir du sunu, paėjo iš 
Kauno rėdvbos, Raseinių 
apsk., Viduklės parapijos. 
Prigulėjo prie lietuvių tau
tiškos bažnyčios, palaidotas 
ant lietuvių tautiškų kapi
nių. Buvo "Keleivio” skai
tytojas per daugelį metų.

Mykolas Džervus mirė po 
i LT. N. Drau-|iteos ir sunkios ligos, turėjo 
• _ t 1 1 • • 1 — •

HYDE PARK, MASS. 
Atsakymas Pilypui iš 

Kanapių.
"Keleivio” No. 20 šių me

tų tilpo korespondencija ra
šyta "Pilypo iš Kanapių” 
apie tūlos Marijonos intere
są munšaino fabrikacijoj 
niusu miestelio lietuvių tar
pe, o labiausia jos švogerio 
V K. (kodėl nepasakyta pil
nai Viktor Kroli?) Pilypas, 
ar dalvkij nežinodamas ar 
keno nors Įprašytas, parašė 
kvailystes gerame laikraš
tyje. Dalykas yra sekančiai: 
tūlos H.vde Parko Įsiėdusios 
bobelkoš, neturėdamos ką 
veikti, pradėjo biauriai lie
žuvauti, apkalbėdamas sau 
nepatinkamas moteris. V. 
K. moteris ir tūla Pilypienė 
Įtarė Marijoną ir kitą pado
rią moterį nebūtuose daly
kuose. Kas interesuojasi, 
gali rasti tai Suffolk Supe- 
rior Court teismo popie-

SPRINGF1ELD, ILL. 
Komunistų nepasisekimai.

Vietos trockiniai tovariš- 
čiai, pamatę "Tėvynės" No. 
21 pasekmes S.L.A. Pildo
mosios Tarybos rinkimų, ne
svietiškai nusiminė. Tai ne- 
juokas, šitaip dirbta per čie- 
lus dvejus metus, tiek viso
kių straipsnių prirašyta sa
vuose organuose— "Laisv.” 
ir "Vilnyje,” tiek prakalbų 
pasakyta, nes beveik visi jų 
kalbėtojai yra pervažiavę 
kiekvieną miesteli, kur tik 
randasi SLA. kuopa; tiek tų 
laišku su visokiomis agita
cijomis prirašyta—ir iš to 
visko išėjo piššš... Vietos to
variščius Juras B. savo lė
šomis važinėjo po artimes
nius miestelius ir ypatiškai 
agitavo SLA. kuopų susirin
kimuose, kad balsuotų už 
trockinį tikietą, ir rinktų 
kuodaugiausia delegatų Į bu-į 
siantį seimą, žinoma, neku- 
rios kuopos paklausė agita
toriaus. Išrinko jos delega-1 
tus ir sius i taip tolimą sei 
mą, ir apkraus mažai pro- gjstas) gav0 27 balsus. Ant

:i). 
vis 
te! 
vėl

garą nuvažiuot. Jau randa
si lx)lševikų su dviem vei
dais: vieną veidą rodo, kad 
palaikius smunkantį bolše
vizmą, o antrą veidą rodo, 
kuomet taikosi prie pažan
gių žmonių, aiškindamiesi, 
kad jie nepaiso bolševizmo.

Bolševikai užsispyrė pra
vesti kelis naujus Įstaty
mus L. T. N. Draugystėj, 
kad suteikus daugiaus galės 
valdybai. Pagal tuos nau
jus Įstatymus, jeigu buvęs 
narys nori Į L____ ..
gystę Įstoti išnaujo, tai turi,dusuli ir negalėjo dirbti jo- 
but susirinkimo perbalsuo- sunkaus darbo. Paėjo iš 
tas. Į Suvalkų rėdvbos, Mariam-

Tų pačių bolševikų tapoiPoiės apsk., Prienų parapi- 
pravestas panašus Įstaty- ; turėjo 50 metų amžiaus.pravestas panašus jstaty-!-’ ’ «««•«««>,
mas Lietuvių Piliečių Drau- Amerikoj išgyveno virš 20

ness." 
jau.

MONTELLO, MASS. 
Bolševikai laimėjo.

Birželio 3 d. atsibuvo Lie
tuvių Tautiško Namo Drau
gijos v; \

Į Rinkimus laimėjo bolševikai, 
i Balsai pasidalino sekančiai: 
'Ant pirmininko: K. Navic- 

.’kas (bolševikas) gavo balsų 
54. o A. W. Jodeikis (progre-

gystėj tais laikais, kuomet 
Trockio diktatūra gyvavo. 
Pirmininkui nubaudus narį, 
nastarasis neturi tiesos rei
kalauti pasiteisinimo.

šiandien Lietuvių Piliečių 
Draugystėj pirmininkas jau 
ne bolševikas ir pagal tą Įs
tatymą jis gali bausti bolše
vikus be atsižvelgimo ir bol
ševikai neturi tiesos nei rei
kalauti pasiteisinimo.

žabaliai bolševikai, nežino 
ką darą! Jie nemato, kad jų 
bolševizmas yra tik tuom- 
laikinis.

Bolševikams apsiskelbus 
nasaulio piliečiais, vienas 
karštagalvis bolševikas (Ka
zys) tuojaus sunaikino Ame
rikos pilietiškas popieras,

[metų. Paliko pačią ir dukte
rį dideliam nuliudime. Bu
vo geras ir doras žmogus, 
skaitė "Keleivi" per daug 
metų. Palaidotas ant lietu
vių tautiškų kapinių.

Lai būna jums lengva ilsė
tis šios šalies žemelėj.

Bačių Juozas.

aldvbos rinkimaTly'“^"'“’ <laugAau

svetainės langai išdaužyti, čiai! Jie visi važinėjasi au 
Reikėtų pasirūpinti langų 
(laužytojus sugauti ir pa
traukti atsakomybėn.

ScottviHietis.

taujančius narius didesniais 
mokesčiais. Na, ir šitokis jų 
uolus darbas pereituose rin
kimuose nuėjo margiui ant 
uodegos.

Dabar visa jų viltis seime. 
Bet ir ten šventas Leninas 
žino, kaip gali atsitikti. An
tai tovariščius Juras B., su
sitikęs vienminti Paulių, sa
ko jam: "Žinai ką, drauge! 
Gali žmogus pasiusti iš pik
tumo, nes ir vėl pralaimėjo
me... Tai vis tos prakeiktos 
'Naujienos ir Grigaitis, 
'Keleivis’ ir Michelsonas. 
Tai social-buržujų čia dar
bas. Kad ne jie, mes būtu
me laimėję. Ir ką dabar rei
kės daryti? —atsiduso su
sirūpinęs Juras ir dar sykį 
sukeikė social-buržujus. '

Pereitam tovariščių val
domos SLA. kuopos susirin
kime, ir Juras, ir Paulius, ir 
gyvanašlė Merė sėdėjo kam
puose susitraukę ir nusimi
nę, ir nei mur-mur apie rin
kimus. O pirmiaus, būdavo, 
toki jie smarkus revoliucio
nieriai. Tik rėkia, tik spiau- 
dosi ant buržujų. Būdavo ir 
Juras ir Merė kad atsistos, 
tai kad ims spyčyti, kad ims 
rankomis mosikuoti apie sa
vo nosis, kad, būdavo, net 
nejauku i juos ir žiūrėti. 
Nekaltą manydavau sau, ar 
nenusilaužys jie sau uosis 
taip smarkiai savo ranko
mis bedirbdami. Jie visuo
met rėkdavo, kad didžiuma 
SLA. narių eina su jais, kad 
buržujus sulupsime, išmesi
me, savo draugus išrinksi
me i Pildomąją Tarybą, pa
imsime SLA. iždą ir Lt. Na 
ir dabar kas iš to viso jų ke
liu metų darbo, riksmo, me
lo ir tuščių besigyrimų išė
jo? Išėjo taip lygiai, kaip 
tam kalviui. Kalė •noragą, o 
išėjo ant galo tik svisčikas.

Ir musų komunistukai lai
mėjo tik tiek, kaip Zablac- 
kas ant muilo. Delegatas Į 
seimą išrinktas irgi ne troc
kinis, bet šiaip jau sau be- < 
partyviškas laisvamanis' 
žmogus. Išrinkus delegatą,' 
dar ten kas atsiliepė: ”0 in- J 
strukcijų delegatui ar duo
sime?” Bet tūla apsikirpusi 
gyvanašlė patėmyjo: "Ką

pirmininko pagelbininko: S. 
Smith (bolševikas) gavo 
balsy 53, o M. Meškinis (pro- 
gresyvis) 29 balsus. Ant 
orotokolų raštininko S. Ši
mutis (bolševikas) gavo 
balsų 53, o A. Kireilis (socia
listas) 29 balsus.

Nors bolševikai rinkimus 
laimėjo, bet tuomi jie nela
bai džiaugiasi. Mat, apie 
tris metai atgal komunistai 
užkure čionais pragarą ir 
jie mato, kad anksčiaus ar 
vėliaus jiems reikės i tą pra-

i

SCOTTVILLE, MICH.
Ūkininkų žinios.

Girdėjau, kad šv. Antano 
Draugijos piknikas bus 22 
d. birželio, pas draugą A. 
Monkų.

Lietuvių Ūkininkų Drau
gijos piknikas bus 29 birže
lio, pas draugą V. Zagorskį, 
dvi mylios i šiaurius nuo 
Scottville.

Po sunkios ir ilgos ligos 
mirė Antanas Kantautas, 
sulaukęs vos 43 metų am
žiaus. Jis tapo iškilmingai 
palaidotas 21 d. gegužės. Jo 
žmona ir vaikai paliko dide
liame nubudime.

Lietuvių Susivienijimo 
Draugija turėjo šokius 24 d. 
gegužės. Susirinkę anglai 
norėjo šokt taip vadinamą 
"scĮuare dance,” o lietuviai 
neleido, iš tos priežasties 
lietuviai su anglais susipešė. 
Suprantama, jeigu žmonės 
butų buvę blaivus, tai taip 
nebūtų atsitikę.

Musų apielinkėj lietuvių 
svetainės turi "trubeli” su

jos bus nebereikalingos. Da
bar tas bolševikas siūlo ad
vokatams didelius pinigus, 
kad išgavus iš valdžios kopi
ją senų popierų.

Montellietis.
11 ■■■ ■ '

SCRANTON, PA. 
Nekrologija.

Šiomis dienomis persisky
rė su šiuo pasauliu šie lietu
viai :

Mykolas Rudis, 72 metų 
amžiaus, išgyveno Amerikoj 
apie 35 metus. Paėjo iš, 
Kauno rėdvbos, Tauragės ■ 
vai., Sungailiškių kaimo.; 
Velionis buvo doras ir geras langais. Ant Big Bass Lake 
žmogus, užtai visi jį mylėjo, j lietuvių svetainės langai iš- 
Palaidotas su bažnytinėm šaudyti. švento Antano

BOSTONE MUSU PREMI
JŲ KRAUTUVĖ RANDAS! 

PO NUMERIU:

89 Friend St.. arti 
Haymarket Suvarė

Kito«» Masu Krautuvės:
FALE RIVER, MASS. 
14—3rd Street 
arti Bedford St.

BRIDGEPORT. CONN. 
105 Congress Street 
arti Main St.

NEW HAVEN. CONN. 
105 Temple Street 
arti Crown St.

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

Tik dėl Birželio, Liepos ir Rugpjūčio
9-nių Kvortų Pilkos Palyvos* Puodas dėl 

Kepimo, Prezervu ir Virimo.
DYKAI už 50 leibelių DVKAI
SIANDARD IR CHALLENGE PIENO 
Kiekvienai šeimininkei reikalingas puodas kokis 
eia ant pa veikslo, šitą puodą, kurį duodame do
vanai už leibekus musu rusiu Kondensucto Pieno 
yra padarytas ii gero metalo, kad gerai patar
iamu ir laiky tu U ortas. JĮ galite g iuti
tik musu premijų krautuvėse. Paštu a<sinnčtanie. 
Pradėkite šiandien pirkti tik musą rust.. ne> jie 
duoda brangias do\..a:;s už leibelius.

SPECIALIS PASIŪLYMAS
Jei jiražyjj iki apgarsinimo kuponu ir nuneši jj j arčiausią 
dovanu kraMmr, aemiaa nurodytais antrašais, arba pri- 
•him mums, tai gausi Paveiksluota Dovanų Katalogu ir 
ypatingu dovanu kortą, kuri skaitysi,, už 10 kibelių. Bus 
Pr,,,“*ma v,ena kurta nuo vieno pirkėjo duodan-
ar»•« "•<««» Jlovanu Krautuvė 

•panikes kortą nu bile kitais leibeltais nuo sity blė- 
•"***** »»ėra krautuvės apmokėjimui ši- 

tg leibelių ir l patingos Dovanų kortos, tai prisivyk jas 
mums, kanu su numeriu dovanos iš Paveikslnnto Dovanų 
Katalogo, ir mes jų prisiusime J m su be

Taupykil Leibetius dėl brangiu Dovanu”

CHICAGO, ILL. 
Chicagos kurjozai.

Chicagoje visos švietimo 
ir mokslo įstaigos jau užsi
daro, o jų vieton steigiasi ir 
platinai visokie lietuviško
jo sporto "universitetai.”

"Naujienos” tapo taip po- 
puliarės, jog netik lietuviški 
daktarai skolinasi jas pasi
skaityti nuo pacientų, bet ir 
lenkai jas vagia. Reiškia, 
jie nori "Naujienas” suban
krutyti.
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Brightonparkiečiai suren
gė kokios ten labai istoriš
kos lietuvių draugijų orga
nizacijos istorišką vakarie
nę, kurioj atsiminta suvar
žymo lietuvių imigracijos 
bilius ir vadovaujant Dr. 
Rutkauskui, išnešta protes
to rezoliucija. Rezoliucijoj, 
matomai, prašoma, kad Suv. 
Valstijos Įleistų daugiau lie
tuvių i Ameriką. Beto su
rinkta dar ir aukų virš $40.

Matai, kada jie pabudo. 
Argi jie nežino, kad imigra
cijos bilius jau praėjo ir 
protestai nieko nepagelbės. 
Veltui dar pinigus aikvoja.

tomobiliuose. Jų visi zece- 
iiai turi po automobili, o 
•Jurgelionis net ir pačiai ir 
vaikam parūpino po vieną— 
sako bolševikai.

Nežinau, kiek išviso nau- 
jieniečiai turi automobilių, 
bet man teko matyt, kai jie 
sustato savo automobilius, 
lai netelpa vienan blokan.

t $ 3

Chicagos milionieriai ei
na lenktynių. Franksas, ku
rio sūnų užmušė kiti du mi
lionieriai (jo kaimynai N. 
Leopold ir R. Loeb), siūlo 
>25,000,000 bilos vedimui, o 
Leopold ir Loeb, žmogžu
džių tėvai, po $15,000,000. 
Pasamdyta geriausi Chica- 
gos ‘ advokatai ir manoma, 
kad jie bus išteisinti.

, Amžinas Poetą.

Kartą reporteris Pupa 
parašė šitokią žinutę "Nau
jienose”: "Atėjo Į 'Naujie
nas’ Dr. Rutkauskas ir pa
klojo penkinę ant baro.” 
Ant rytojaus prisirinko 
"Naujienų" ofisan daug 
"munšainerių," bet baro nie
kur nesimatė, tai nusispiovė 
ir išėjo.

Tūla draugija turi daug 
aplikantų Įšventinti Į na
rius. Dabar jie turi pasiga
vę labai didelį velnią ir gerą 
ožį, kuriuos panaudoja 
šventinimui naujokų, bet 
šie (naujokai) bijo atsilan
kyti į "baisiąją” naktį, kad 
kartais nuėjus su geru švar
ku, nepareiti namo skudu
ruose.

* e $

Chicagos laisvamaniai bu
vo surengę "noglą naktį.” 
Tarp kitko buvo atsilankęs 
šventas Antanas su kiau- 
ėm, gaidžiais, ožkomis ir 
šunimis. Demonstracija sa? 
ėję buvo tikrai Įdomi. Šv. 
Antanas sakė pamokslą ir 
o pamokslą suprato netik 
uaulė^s, gaidžiai, ožį<o,s ir 

šunys, bet ir žmonės.

Dr. Graitas pastaruoju 
aiku paliko "slovv.” Būdavo 
rašo straipsnius apie tautos 
ir nordikų meilę i visus lie
tuviškus laikraščius, o da- 
iar kažin kur jis dingo. Jis 
aidavo aprašo Halsted stry- 

čio žvirblių lietuviškumą, 
1-ad kūmutės neverda užtek
tinai kopūstų ir t.t. Daktare 
sebrusk!

P1TTSBITRG1I, PA.
Lietuviai nudžiugo netekę 

kunigo Kazėno.
Vietos lietuviai labai nu

džiugo, kuomet išgirdo, kad 
pagarsėjęs kun. Magnus Ka
zėnas apleido Pittsburghą ir 
išvažiayo i Lietuvą. Dauge
lis vietos lietuvių spėja, kad 
gal IJetuvos klerikališkoji 
valdžia pasikvietė kun. Ka
zėną sau i talką kovai su 
Lietuvos bedieviais. Mat, 
kun. Kazėnas yra pagarsė
jęs kaipo smarkus "bedievių 
naikintojas.”

Kun. Kazėnas i kunigus 
išėjo Amerikoj. Pirmutinė 
jo parapija buvo Donorą, 
Pa. Ten jis tuoj susivaidyjo 
su lietuviais ir buvo nugalė
tas, todėl persikėlė į Bridge- 
ville, Pa. Bet ir čia jis susi
vaidyjo su parapijonais. 
Kuomi tie vaidai butų užsi
baigę, nežinia, nes kun. Ka
zėnas tuo jaus buvo pakvies
tas Į Pittsburghą nuraminti 
parapijonus, kuine buvo su
kilę prieš kun. Sutkaitį.

Kokias metodas kun. Ka
zėnas vartojo Pittsburghe 
nenuoramų parapijonų su
valdymui, apie tai turbut ži
no jau visi Amerikos lietu
viai. Pasidėkavojant kun. 
Kazėno taktikai, čia Įvyko 
muštynės ir parapijonų gal
vų skaldymas per du kartu. 
Prasidėjo tąsynės po teis
mus ir galų-gale prieita prie 
to, kad Įerzinti parapijojiai 
sutvėrė neprigulmingą šv. 
Jurgio parapija.

Kun. Kazėnas buvo ne lie
tuvių draugas, nes kada yi- 
si Pittsburgho ir apielinKęs 
lietuviai rengė parodą, kuo
met Amerika pripažino Lie
tuvą, tai Kazėnas atsisakė 
toj parodoj dalyvauti. O ka
da Paderewskis atsilankė 
Pittsburghe, tai Kazęnas 
net porą šimtinių paklojo. 
Bet dabar Kazėnas visgi Į 
Lietuvą išvažiavo, o ne Į 
Lenkiją.

Pittsburghietis.

WEEHAWKEN, N. J. 
Prašymas.

Jau 9 meti kaip sergu ir 
turiu užlaikyt du vaikučiu. 
Pasveikti vilties jau neturiu, 
bet norėčiau kaip nors užau
gint mano kūdikius. Gydy
tojai liepia man išvažiuot iš 
miesto ant sveiko oro, liet ne
turėdama jokio turto, neiš
galiu.

Pati rašyt nemoku, todėl 
prisiprašiau geros širdies 
kaiminkos, kuri man visame 
gelbsti, kad parašytų "Ke
leivio” redakcijai apie šį 
mano sunkų padėjimą.

Gerbiamieji broliai ir se
sės, maloniai meldžiu geros 
širdies žmonių atjausti man 
nelaimingai našlei, sušelpkit 
kas kiek išgalit ir pagelbėkit

Kartą Jamontas, kuris no
ri subankrutyti "Naujie
nas” ir kuris dar vis provo- 
jasi su jomis, sakė pamoks
lą anglams. Pamokslas bu- 
toks, kad išaiškinus jiems, 
kodėl jis provojasi su "Nau
jienomis." Kalbėjo visą va
landą laiko, o kai užbaigė 
savo pamokslą, tai vienas 
lietuvių užklausė anglo: 
"Ar supratai, tamsta, apie 
ką jis kalbėjo?” Anglas at
sako: "Viso tik tris žodžius 
tesupratau, bet paties reika
lo nežinau."...

e

Ant Rridgeporto bemažko 
nekilo revoliucija dėl "Nau
jienų” namo ir banko, kurį 
jos žadančios budavoti. Bol-, 
ševikams net kulnįs užkaito/man šioje sunkioje \alando- 
kai išgirdo šitokius paska-Jje. J. BITELĖ 
jus. 261 Park Avė.,

—Buržujai tie naujienie- Weehavvken, N. J.
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—Tegul bus pagarbintas,
Maike.’

—Sveikas gyvas, tėve!
—Sei, vaike, kaip tu dau

giau mokytas, ar negalėtum 
man duoti rodos?

—Turbut norėjai pasakyt: 
patarimo?

—Jes, vaike.
—Tai kokiais reikalais 

tau patarimas reikalingas?
—Aš, vaike, noriu užsidėt 

biznį.
—Koki biznį?
—Taigi aš ir noriu, kad tu 

man pasakytum, koks butų 
geriau.

—Mano numanymu, tau 
geriausia tiktų zakristijono 
užsiėmimas, tėve.

—Zakristijonas, tai nėra 
joks biznis, vaike: tai yra 
služba. O aš, būdamas vyčių 
generolu, služyt nenoriu. 
Juk tai butų ne unaras ge
neroliškam mano stonui, jei .. . _
kiti pradėtų ant manęs bo- te tokie. J” ' 
šauti. Aš, vaike, noriu pats kad lietuvis koki biznį užsi- 
ant savęs būti bosas. Užtai deda, tai tuoj pradedat peik- 
aš ir noriu užsidėti kokį nors ti. 
biznį.

—Aš tavęs visai nekalti
nu tėve, kad tu turi gerų 
norų; bet norai nevisuomet 
atsiekiami. Aš, tėve, labai 
norėčiau paukščiu skraidy
ti: bet aš žinau, kad tai ne
galimas dalykas. Negalimas 
lygiai dalykas ir tau biznie
rium tapti, .tėve.

—Kodėl?
—Todėl, kad tu jau perso

nas ir neturi pakankamo ap
sukrumo. Antras dalykas, 
tau ir žinojimo stinga. Tar
pe biznierių šiandien eina 
labai didelė konkurencija ir 
net apsukriam žmogui sun
ku prieš ją atsilaikyti.

— O kas tai yra, vaike, ta 
kurkiu rencija?

—Konkurencija yra var
žytinės, tėve. Pavyzdžiui, 
tu užsidedi valgomųjų daik
tų krautuvę ir parduodi 
kiaušinių tuziną po 45 cen
tus. Kitoj pusėj gatvės tavo 
kaimynas užsideda kitą 
krautuvę ir parduoda tuos 
pačius kiaušinius po 40 cen
tų. Negana kad jis parduo- < 
da savo prekes nupiginta 
kaina, bet da ir pats jas pir- i 
kėjams i namus pristato. ' 
Jis daro tai tuo tikslu, tėve, 
kad atitraukus nuo tavęs ] 
pirkėjus. Ir kada jisai ši
taip daro, tai mes sakom, 
kad jis varo prieš tave kon
kurenciją. Ar dabar žinosi, 
tėve, ką reiškia konkurenci
ja?

—Jes, Maike. biskį numa
nau. Lietuviškai tas vadina
si kiaulystė.

—Gali būt, 
butų geras pavadmimas, bet tu tuh

mes apie tai čia nekalbėsime. 
Gana to. kad pradėti dabar 
koki nors bizni su tavo ga
bumais butų gana sunku.

—Na, o ką tu sakytum, 
Maike, kad aš užsidėčiau 
barberšapę? Dabar ateina 
mada boboms plaukus kirp
tis, o tokių barberių da nė
ra. taigi aš mislinu. kad čia 
galėtų būt geras biznis.

—Tai tu manai moterims 
plaukus kirpti?

—Jessa!
—Nepataikysi, tėve.
—Jau tu, Maike, nebijok. 

Aš žinau, kaip ir kur bobai 
kirpti!

—Nieko iš to neišeis-; tėve. 
Senos moteris plaukų neker
pa, o jaunos pas tave neis.

—Turbut tu man pavydi, 
Maike, kad tu šitaip mano 
sumanymą peiki?

—Visai nepavydžiu.
—-Jes, vaike, tu man pavy

di. Jus, socialistai, visi esa- 
. Kada pamatot,

—Tas netiesa, tėve.
—Ką tu čia man šneki, ne

tiesa ! Ar tu mislini, kad aš 
neskaitau jūsų gazietų, ar 
ką? Tenai kas numeris yra 
orirašyta, kad tiek ir tiek 
žmonių nusitručija nuo mun
šaino. O ar tu mislini, kad 
mums, munšaineriams, toks 
rašymas biznio negadina ? 
Musų blaivininkų susaidės 
prezidentas sakė, kad iš 
pradžios, kaip tik Amerikoj 
buvo Įvestas praibišin, tai 
jis munšainą darydamas nu
sipirko dvi auzas. Mano kū
mas šnapsauckas niekad pi
nigų neturėjo, o kaip pradė- 
ji munšainą varyt, tai ir ar- 
mobilą nusipirko, ir da Į 
banką kelis tūkstančius pa
sidėjo. Gali sakyt, kad riša 
lietuvių tauta Amerikoj 
prabagotėjo. Rodos, visi iš 
to turėtų pasidžiaugti. Ale 
kur tau! Socialistų gazietos 
kaip pradėjo ant munšaine- 
rių rašyt nebūtų daiktų, 
kaip pradėjo peikti musų 
bizni, tai praisas nupuolė 
daugiau nei per pusę. Iš 
pradžių, atsimenu, už pain- 
tę munšaino žmogus gauda
vai 4 dolerius, o dabar jau ir 
geresni štofą turi duot, ir 
kartais pusę dolerio negali 
gauti. Aš pats, vaike, turė
jau tą bizni kvityt, ba jau 
visai neužsimoka. Ir tai vis 
jūsų nciperiai padarė. Už- 
;ad-gi, vaike, aš pastanari- 
jau daugiau jų neskaitvt, ir 
kol gyvas busiu, nei Į rankas 
daugiau neimsiu, taip kaip 
lig šiol neimdavau.

tėve, kad tai - Aš stebiuosi, tėve, kad
• iK.vohainiingas zmo-'

KELEIVIS

Bičių rolė karo - 
lauke.

Didžiajame kare vokiečiai 
geriausia negu kiti sugebė- 

švenčiausia nu- jo pasinaudoti karo tiks- 
talkininkais 

iš gyvulių ir paukščių tarpo, 
vokiečių karo

gus ir ant pinigo taip godus. 
Argi tu nežinai, tėve, kad 
turtingam dangaus vartai 
yra uždaryti? Antras daly
kas, juk tu tiki i stebuklus. 
Taigi sukalbėk rąžančių, o 
gal panele 
leis ant siūlo maišiuką auk- lams Įvairiais 
sinių iš dangaus. Nereikė 
tada nei munšaino varyt, nei Anuo metu 
kitokių biznių jieškot. Da ir tarnyboje buvo šunys, kar- 
man galėsi paskolinti.
gi, klaupk ir poteriauk, leve.
o aš pažiūrėsiu, kaip stebuk- reigas ėjo. Tačiau pasirodo, 
las darysis.

lai- vėliai ir bitės, kurios nors 
neilgai užfrontės žvalgų pa-

kad bitės, apart šių parei
gų. yra atlikę daug svarbes
nių. Tai sužinome iš nese
nai paskelbtų žinių anglų 
spaudoje apie prasižengimą 
Anglų kariuomenės vado 
rytų Afrikoje generolo Ait- 
keno.

štai už ką minėtas vadas 
karo metu buvo pašalintas 
iš vietos ir teisiamas, kaipo 
kaltininkas mirties 800 ka- 

|merginai stačiai į akis ir, reivių ir 140 karininkų. Vi- 
jei mergina prasijuokia, tai sa tai Įvyko prie sekančių 
jis ima jos ranką ir brėžinė- aplinkybių.
ja jai į delną. Jei ji sutinka 
už jo eiti, tai ji vaikinui 
taip pat brėžinėja i delną.
jei ne, tai ji pameta linų Aitkenas, susidėjo iš terito- 
pluokšteli Į sali. Ir šiaip jau rialiu karių ir buvo pasiųs- 
f.e5įn^l°gai P-raP,eša .vis<*k?5 ta pagalbon kitai anglų ka- 

riumenės daliai, kuri kovo
jo rytu Afrikoje su didele 
vokiečių kariuomenės pajie- 
ga. Vokiečiai, sužinoję apie 
ateinančią anglams pagalbą, 
išsiuntė mažą kariuomenės 
buri, kuris turėjo sustabdyti 
anglus ir laikyti vietoje ga
limai ilgiau.

šis vokiečių būrys, gerai 
žinodamas apylinkę, užėmė 
miške vieną perėjimą, kurio 
anglai aplenkti negalėjo. 
Vokiečių būrio vadas, ma
tydamas, kad savo jiegomis

Meiles Mazgas.
Gana Įdomus yra papro

čiai, kurie veikia mirštan
čioje Maori tautelės saloje. 
Ten susibičiuliuoja jaunieji 
šitaip. Jei kuri mergina ku
riam nors vaikįnui patinka, 
tai tas vaikinas merginai at
kiša sumazguotą linų pluok- 

|šteli. Vaikinas tada žiuri 

jei mergina prasijuokia, tai sa tai Įvyko prie sekančių

Toji anglų kariuomenės 
kilis. kuriai vadovavo gen.

Įvairenybių iš Maori salos. 
Prof. Reišek pasakoja, kad 
Maori žmonės nors yra ka
nibalai ir kai kada žmogie
nos pasivalgo, tai vis dėlto 
jie esą labai ištikimi. Jų žo
džiu galima pasitikėti. Jei 
sako, kad jie tave piaus. ra
šo anas profesorius, tad jie 
tat tikrai padarys. Jei kuri 
moteris pabėga nuo vyro, 
tai jai per 4 savaites už
kraunama ant galvos ledų 
gabalai. Kadangi Maori sa
loje labai karšta ir ledų 
vandenyse nepasidaro, tai 
ledus reikia importuoti iŠ 
iš šaltesnių kraštų. Jei vy
rai apleidžia moteris, tai po-ilgai anglų nesulaikys, su- 
licija juos sugaudo. Pir
miau tokius kaltininkus nu
bausdavo minimi. Dabar 
jiems duodama per 4 savai
tes nešt bananus. 1” 
bananų kvapo žmogus nega
lįs ilgai pakęsti, tai ši baus
mė išdykusiems Maori sa
los vyrams esanti labai aš
triai jaučiama.

Ar toli nuo musų
V X

Siaurės Žvaigždė?

galvojo tikrai pragarišką 
kovos būdą.

Aname miške labai daug 
Kadangi bičių spiečių ir vapsų lizdų 

buvo. Į daugumą jų, kurie 
arčiau perėjimo buvo, vo
kiečiai Įvedė elektros laidus. 
Ir kuomet pasirodė anglų 
kareiviai, vokiečiai laidais 
paleido elektrą, kuri išjudi
no iš medžių drevių bites ir 
rapsas. Jos pakilę debesi
mis metėsi ant anglų, kurie 
visai nesitikėjo panašios 
atakos. Kuomet bičių Įgilti 
sutinę anglai krito,—vokie
čiai puolė ir kulkosvaidžių 
ugnimi išžudė virš paminė
tą angių skaičių. Tik kelia- 
tas kareivių su gen. Aitken 
paspruko iš tos nepaprastos 
kovos.

Šiaurės arba poliaus 
žvaigždė yra žinoma tur būt 
visiems gyventojams, ku
riems teko apsispręsti šiau
rės kraštuose. Net tie, ku
rie neturi jokio supratimo 
apie astronomijos mokslą, 
visuomet Įstengs pirštu pa
rodyti šiaurės žvaigždę dan
gaus skliaute.

Kalbamoji žvaigždė moks- 
lnuife ‘$emosU'SS" Senatorius Johnson gerai 
apie tą ašį sukasi saulė su 
visom planetom (žemėm).

Ar toli nuo musų toji 
žvaigždė? Naujausi astro
nomijos matavimai rodo, 
kad jos tolumas nuo žemės 
lygus 200 šviesos metų arba, 
kitaip sakant, 1.200 trilijo
nų angliškų mylių.

Ką ištikrujų šie skaitmens* 
reiškia? Nagi tai, kad žvai
gždė. kuri esti nuo musų 
200 šviesos metų tolyje, gali 
būt pas mus regima tik po 
200 metų. Tiek laiko šviesos Ie^afuota<‘į‘'jdin«)ni Vaiš- 
spindulvs tun~ sku.-ti. iki Įjja n-paskelbta visuose Mi- 
dasuria musų žemes Žino- nnesotos laikraščiuose. Joh- 
ma, kaip jisai pasiekia ze- n?onas manė kad J0 rinki- 
mę. tai nuo to laiko zvaigz- • - -
dė bus nuolatos matoma iki 
neužges. Reiškia, jeigu, 
šiaurės žvaigždė užgestų, 
tai mes tai pastebėtumėm 
tik ix> 200 metų. O šviesos 
greitumas, kokiu jis skren
da pirmyn, siekia 186.000 
angliškų mylių per sekun
dą!

Taip toli nuo musų randa
si š’aurės ž*aigždt.

melžia karves.
Senatorius Magnus John- 

son iš Minnesotos sumanė 
anądien parodyti VVashing- 
tono ponams, kad iš jų visų 
jis geriausia moka melžti 
karves imat jis yra farme- 
rys». Buvo surengtas tam 
tikras kontestas (lenkty
nės), ir pasirodė, kad ištik- 
rujų jis yra geriausis melži- 
kas visam Washingtone.

šita žinia tuo jaus buvo te-

nnesotos laikraščiuose. Joh-

kai-farmeriai šitais jo ga
bumais pasididžiuos. Bet iš
tikrujų farmeriams tas la
bai nepatiko. Jie sako: 
"Mes nusiuntėm ji i Wash--’AvO II LAOl Lili LvlII JĮ * * c? v

ingtoną ne malku skaldyt,1 kurioj nors gamybos šakoj, viename fab- 
ar karvių melžti, bet Įstatv-1 rikę, verčia juos dirbti visus, ir daro jų dar
nių leisti.” Ir sekančiais rin- ’ —♦--------- k------------------------------- - -----
kiniais farmeriai sakosi už 
Johnsoną daugiau jau ne

balsuosią.
Ir Įtik žmogus, kad nori.

J-U-UWV _ ’L TJ-LTIJ-I-

EKONOMINIAI BRUOŽAI.
-------------------------Paraiė A. Ba<.h. Versta ii rusų kalbos. ——------- -------------

[ilgina vienos darbininkų dalies darbo lai
ką, kitą gi dalį visai gatvėn išmeta.

Gaminimo priemonių nusavinimas.
Tokiu budu kapitalistinėj tvarkoj maši

nos darosi aršiausi darbininkų priešai. So
cialistinėj tvarkoj gamyba liekasi tokia pat, 
kaip ir prie kapitalizmi t.y., darbas bus 
bendras, visuomeninis, kadangi tik visuo
meniniam darbe galima išnaudoti mašinas 
ir visus stambiuosius naujausius išradi
mus, kurie lengvina ir daro našesnį žmo
gaus darbą. O kadangi gaminimo įrankiai 
priklausys visuomenei, t.y., patiems darbi
ninkams, tai ir priaugamoji vertybė, kurią 
jie pagamins, jiems taip pat priklausys. Ta
me yra visa socializmo ūkio esmė. Nebus 
kapitalistų,—gamybos tikslas bus ne pel
nas, bet žmonių reikalų patenkinimas. Tai
gi socialistinėj tvarkoj mašinos nemėtys 
"nereikalingų” darbininkų gatvėn, o kitų 
nevers po 12 valandų dirbti, bet visiems 
darbininkams sutrumpins darbo laiką ir 
palengvins patį darbą. Pav., kuriam nors 
fabrike dirba 100 darbininkų; įvesta maši
na, kuri gali pakeisti 50 darbininkų,—tai 
socialistinėj tvarkoj nebus atstatyti nuo 
darbo 50 darbininkų, bet visiems 100 darbi
ninkų bus du kart sutrumpintas darbo lai
kas.

Taigi, kad išsigelbėtum iš visų kapitaliz
mo ūkio vargų, reikia panaikinti privatinę 
gaminamų priemonių bei įrankių nuosavy
bę, reikia paimti visus gaminimo įrankius 
bei priemones į darbo klasės rankas, reikia 
juos suvisuomeninti. Reikalinga panaikin
ti atskirus ukius, juos pakeičiant bendru 
didžiuliu visuomeniniu ukiu, kuriame visi 
dirbs visų labui. Reikalinga panaikinti 
prekių ūkį, gamybą pardavimui—pirkimui. 
Reikia suorganizuoti gamybą visuomenės 
vartojimui. (Toliau bus)

(Tąsa) 
IX. 

VISUOMENINIS ŪKIS. 
Ateities ūkis.

Visos nelaimės, kurios vargina žmoniją 
vienos grynai gamtinės (pav. mirtis iš se
numo), kitos gi paeina iš pačių žmonių tarp 
savęs susitvarkymo bei jų santykių. Pirmų
jų negalima panaikinti, tai gamtos Įstaty
mai; jas tik galima sušvelninti. Antrosios 
gi privalo būti išnaikintos. Kapitalistinės 
tvarkos gynėjai, bijodami, kad nenukentė
tų jų kailis—ramus ir sotus gyvenimas, Įro
dinėja, jog kapitalistinė tvarka žmonijos 
prigimties Įstatymais susidarius, jog josios 
panaikinti, kita kuo pakeisti negalima, 
kaip negalima panaikinti senatvę, arba pa
keisti mirti. Dėl to, girdi, tegul kapitalistai 
neša sava ji kryžių, o darbininkai savaji.

Ponams kapitalistams, žinoma, jų kry
žius labai lengvas, jis jiems tiktai visokias 
gerybes teikia, taigi, jie visomis keturiomis 
laikosi tos nuomonės, buk kapitalistinis 
ūkis—gamtos Įstatymai, arba Dievo pada
ras. Kapitalistai visa gerkle šaukia, kaip 
tik pradedama kalbėti apie dabartinės 
tvarkos pakeitimą.

Darbo klasės draugai bei gynėjai i tai at
sako : gamta nesurėdė taip, kad vienos ran
kos nuolatos be jokio poilsio dirbtų, o kitos 
nieko neveiktų, taip pat gamta nedavė vie
niems pilvų skanėstams ir Įvairiems saldu
mynams virškinti, o kitiems pusiau su pe
lais sumaišyta duona tenkintis. Visu žmo- 
niu rankos ir pilvai vienodi. Žmonės gema 
visi lygus, dėlto ir gyvenime jie privalo bū
ti lygus. Ne gamta sukurė kapitalistinę 
tvarką, bet patys žmonės. Taigi žmonės ir 
privalo ją pakeisti, jeigu ji gula ant daugu
mos pečių sunkiuoju kryžium.

Išeidami iš tai, socialistai mano, jog rei
kalinga sutvarkyti visuomenę visai kitais 
pamatais, reikia sukurti socialistinį ūkį, ku
riame nebus visu tų nelaimių, kurios dabar 
taip siaučia. Kapitalistinio ūkio pamatas ir 
kartu visų blogybių priežastis—tai samdo- 
masai darbas ir konkurencija. Taigi, visų 
pirma socialistinėje tvarkoje privalo būti 
panaikintas samdomasis darbas. Darbo 
jiega, o kartu ir darbininko asmenybė, ne
gali būti pardavinėjama rinkoje, kaip pre
kė. Tačiau, kad darbininkas galėtų nepar-; 
davinėti savo jiegos, jis turi turėti gamini
mo Įrankius. Taigi, matyti, žmonijai teks 
grįžti atgal Į tuos laikus, kada gamintojas 
ir gaminimo Įrankiai sudarė vieną vienatą, 
ir naujame socialistiniam ūkyje gamintojas 
nebus atitrauktas nuo gaminimo Įrankių.
Smulkusai gaminimas ir visuomeninis ūkis.

Tačiau yra didelio skirtumo tarp smul
kiųjų gamintojų ūkio ir socialistinio ūkio. 
Visuomenei darbą pasiskirsčius, kiekvienas 
gamintojas gamina pas save savo ūky vie
ną kokį nors produktą, tačiau atskiri ga
mintojai (kalviai, kurpiai ir t.t.) nesijun- 
gia, kad pasilengvintų gamyba, jie dirba 
kas sau. Tokiu budu, smulkių amatininkų 
ūkis neturi bendradarbiavimo ir manufak
tūrinio darbo pasiskirstymo privalumų. O 
jau mes matome, kaip labai manufaktūri
nis darbo pasiskirstymas kelia darbo našu
mą. Jeigu dabar žmonija grįžtų prie smul
kaus ūkio, ji turėtų begalinių nuostolių :1, 
sumažėtų darbo našumas, 2, reiktų mesti 
visi tie gaminimo Įrankiai, kur atsirado ka
pitalistiniam ūky, nes jų nieku budu negali
ma butų nei išdalinti atskiriems gaminto
jams, nei jais naudotis kitaip, kaip tik bend
rai dirbant.

Štai dėl ko naujasis ūkis negali būti smul
kiųjų gamintojų ukiu, kur kiekvienas ga
mintojas kas sau valdo .gaminimo Įrankius. 
Naujasis ūkis bus visuomeninis (socialisti
nis), kur gamintojai naudosis visais bend
radarbiavimo bei manufaktūrinio darbo pa
siskirstymo patogumais. Labai jau bran
giai kainavo žmonijai visi gamybos patobu
linimai, kapitalizmo Įvesti, visa civilizacija, 
kad ji galėtų juos šalin numesti. Kapitalis
tinis ūkis surenka daug darbininkų vienoj

L YGIAI LAIMINGI.
O, kad bučiau aš turtingas, 
Kaip tie ponai, kunigai; 
Ištikrujų buč’ laimingas, 
Negyvenčiau vargingai.

Vaikučius savo mokyčiau, 
Brangiais rūbais dėvėčiau, 
Net ir dirbti nemanyčiau, 
Tik kortomis sau loščiau. 

Atsigėręs aš koniako, 
Bučiau tikras blaivininks; 
Dėl tėvynės dirbčiau labo, 
Kaipo geras tautininks.

Ištikrujii buč’ laimingas, 
Jei ant manęs dirbt kiti; 
Nebūt gyveninis vargingas, 
Ne vargt vaikai nei pati. 

Dabar taip sunkiai aš dirbu 
Ir nič-nieko neturiu; 
Kam sutvėriai nelaimingu, 
Mane, Dieve, vargdieniu!

Aš nuskuręs, apiplyšęs; 
Alkį, šaltį vien kenčiu;
I ką panašus, išblyškęs— 
Liūdną ateitį jaučiu. 

Ir ką darius man elgetai, 
Tiktai naktį eiti vogt... 
.0 gal, Dieve, ir padėtai, 
Nors tokiu budu pralobt?

Juk visi lygiai laimingi: 
Kunigs, ponas ir vagis; 
Jų uždarbiai stebuklingi, 
Žmones lupa per akis...— 

Bet lai plėšia, kiek jie nori, 
O aš vogti tik neisiu; 
Jų darbai visų nedori, 
Aš dorybėj numirsiu!

J. SabaitU

bą visuomeninj, ir tuo kelia darbo našumą. 
Mašinos turi palengvinti ir sutrumpinti 
darbininkų darbą. Kapitalistiniam ūky 
mašinos to neatlieka, priešingai dar jos pa

PAMYLAU.
Pamylau verksmus našlaičių^— 
Ir aš pats su jais verkiu!...
Pamylau skundus mamaičių— 
Ir savus džiaugsmus smerkiu!...
Pamylau varguolių buitį, 
Nes aš skęstu liūdnume, 
įpratau klejot išguitu 
Savo skurdo žiaurume.
Pamylau aš vargšų dalią— 
Vainikuosiu ją daina, 
Ir parodysiu tą kelią,
Kuriame išauš diena!...

Pranas Ancevičius.



Sveikatos Kampelis
———-----------------

MIKROBAI IR ŽMOGUS.
Kada mikrobai ar perai, 

kaip jie paprastai vadinami, 
randa prielankias sau aj>- 
linkybes ir užtektinai mais
to, jie pradeda daugintis, 
auginti šeimynas, faktinai, 
dideles šeimynas. Atsitiki
me ligos, perų produktai 
yra labai nuodingi. Kada li
gos perai Įsigauna Į žmo
gaus kūną, jei aplinkybės 
jiems geros, jie tuojaus pra
deda augti ir jų nuodai per
eina Į visą žmogaus kūną.

Visi žino, kas atsitinka 
jei nuodai imami nuolatos, 
karts nuo karto—pavyz
džiui narkotinas, kuri žmo
gus Įgauna rūkydamas. Ka
da mažas vaikas mėgina rū
kyti, jis tuojaus apserga, 
bet jei jis tvirtai eina prie 
tikslo, greitu laiku gali 
daug rūkyti nejausdamas i 
jokių sunkių pasekmių. Ir i 
.tai yra dėlto, kad jei kunui 
duodama užtektinai laiko, 
jis gali gaminti užtektinai 
priešnuodžio, kuris neutrali
zuoja nuodus Įgautus Į kū
ną ir, stebuklingu gamtos 
surėdymu, jis netik užtekti
nai gamina priešnuodžio, bet 
daugiau negu jo reikia.

Tas pats pasidaro, kai li
gos perai Įsigauna Į žmo
gaus kūną ir pradeda ga
minti savo nuodus. Jei tik _ . - .
mažai nuodų prigaminama ko. iš 20,000,000 mokyklos . naj;pi-a '
ir jei jie nėl-a labai tvirti, vaikų Suvienytose Valstijo- 'os.
žmogus jaučiasi tik biskj se, pilnai 5,000,000 kenčia 
nesveiku ir greit pasveiks- nuo sugadintų akių. Jei lai
tą. nes kūnas greitai priga- ku būt pradėta vaikų akis 
mina užtektinai priešnuo-|gydyti, jos lengvai butų iš- 
džio neutralizuoti nuodus. 
Bet jei labai daug nuodų ar-

kad tau duotų antitoksino 
nuo karštligės. Kiekvienas 
Amerikos kareivis laike di-; 
džiojo karo buvo apsaugo-į 
tas nuo tos ligos. Tokiu bu
du, ta liga buvo kariuome
nėj visai nežinoma.

Kaupai, pasiutimas ir žan
dų užveržimas yra ligos, ku
rias taip-pat galima anti
toksinu prašalinti.

SAUGOJIMAS AKIU 
EKONOMINIU ŽVILGS

NIU.
Suvienytose Valstijose 

yra daugiau kaip 100,000 ne
regių, iš kurių 50 nuošimčių 
neregiais tapo per apsileidi
mą. j tą skaičių neįneina 
tie tūkstančiai, kurie vargs
ta gyvenime, daugiau ar 
mažiau, sugadintom akim

geriausia

ums
laTourame

pasirinkt
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It s the Beari
( lai yra Pupa”)

Jūsų grosetnese ant
lentynų—paprašykit! uniitcr

H . S. QUINBY’ CO., 291 Atlantic Ave„ BOSTON, MAS
7ts the leaf

(”Tai yra Lapas”) -

...MA.,u v«, cucamiuuni d it mi i . i , ... . ,
iš priežasties ligų, nelaimin-J)UVt°, rinkamus šie- r n r n Dnif AI AI įspėkos išeikvoti. •
— c _-x-i - .................Hh< hnt tnn i.-nr.—.. y. y Bet kadangi dabar sąlygos

vaikas, reikia žiūrėti, _________ iyra pasikeitusios ir yra ga-
I • • •— * • • - --

Jo kambarys L.D.L.l). IR KULTUROb [siekti lengvesniu budu ir su į

gų atsitikimų ir apsileidi
mo. Didelė dauguma tos ne
laimės butų išvengę, jei bu
tų kreipę daugiau domės i 
tinkamą akių saugojimą. 
Be nuolatinio kentėjimo, ne
laimingas individualas turi 
būti uždarytas tamsybės pa
sauly, ir ekonominiu žvilgs
niu tas šaliai atneša milio- 
nus nuostuolių.

Anot daktaro Thomas D. 
VVood. Tautinės švietimo 
Draugijos ir Amerikos Me- 
dikalės Draugijos pirminin-

tus, bet ten kur randasi ma
žas vaikas, reikia žiūrėti, 
kad sietai butų labai atsar
giai sudėti. <' 
turi būti apsergėtas nuo mu
sių. Muses patraukia valgis. 
Atsargios šeimininkės, ku
rios užlaiko savo namus šva
riai ir tvarkiai, turi mažiau
sia bėdos su musėmis. 
įsės neša ligos perus savo 
plaukuotomis kojomis 
limpančiais snukučiais 
taip užkrečia nevieną mažą 
vaika. Jos užlekia ant pie-le>an7

BENDROVĖ.
•Jau nuo pat "Kultūros” 

bendrovės : 
mo buvo pastebėta, kad to- 

\\lv_rii organizacija Įsteigta Lie- 
j tuvoje tais pačiai tikslais, 

jr kaip ir L.D.L.D. Amerikoj, 
ir tik biskį skirtingoje formo

je. Ir dabartinėms sąlygoms
, pasirodo, kad leidi-

no, kuri prirengia mažyčiui i ™as šioje šalyje atsi-
-- ■ _ i eina daug brangiau, negu

gydomos.
Sulyg statistikų, pasta

ba toksino, kaip jis vadina- rais metais, nelaimingi atsi- 
mas, yra ligos perų kunui tikimai Įvairiose industrijo- 
perduodama, arba jei tas se siekia nuo 30,000 iki 40,- 
nuodač yra tvirtas, kartais [000, kuomet mažesnių nelai- 
kunas negali padaryti prieš-jmingu atsitikimų priskaito- 
nuodžio arba antitoksino 
užtektinai greitai ir žmogus 
labai apserga arba miršta.

1894 metais vienas gamti
ninkas, tyrinėdamas difteri
jos perus, surado, kad gali
ma padaryti difterijai anti
toksiną. Įleidžiant šitą anti
toksiną Į žmogų, difterijos 
nuodai yra neutralizuojami

ima apie 2 milionų kasmet. 
■ Iš to skaičiaus 160,000 akių 
nelaimių aukomis tapo. 
Vientik algomis, milionais 
nuostolių skaitoma. Supran
tama, kad reikia dėti visas 
pastangas užbėgimui už a- 
kių tiems nelaimingiems at
sitikimams. Pilnai 50 nuo
šimčių būti] išvengta akių

kurie yra vidurių suirimo 
priežastimi. Apsaugok savo 
mažyti nuo ju 
ir save.

Kitas sveikatai grasini
mas vasaros laiku—tai tem
peratūra. Labai šiltas oras 
kenkia mažiems vaikams, ir 
iie negali apsiprasti su juo. 
Reikia stengtis kiek galima, 
kad apsergėjus juos nuo

lUudimas.
Auklėjant kūdikį reikia vengti 

žiauraus pabaudimo, kadangi jie nie
ko nežino kas serą, kas bloga. Kūdi
kis seka savo palinkimus, ir jei jie 
n< veda jį geron linkmėu, tai tėvų par
eiga ji.i nurodyti liera Perdaug tėvų 
' i ;i apimti taip vadinamo "nedaryk” 
i-nocio Jei tokie pašvęstų tik pusę 
tiek laiko parodymui kaip nukreipti 
kūdikio noringų domę | kurį norą 
sveika ir normališkų kelių, tai turė
tų kur kas linksmesnius vaikus. Ku^ 
dikis vra opus tvarinys ir turi visus 
suaugusio norus bei palinkimus. Jei 
šie palinkimai nuolatos yra draudžia
mi. tai jis verstinai turės jieškoti ko
kio nors negeistino kelio ir išeigos. ,

Pagrindui Prižiūrėti Sergantį Kūdikį;
Jaunas kūdikis, gavęs karštį, turi 

būti tuoj guldomas į lovų vėsiame, ra1 
miame ir gerai išvėdintame kambary
je. Reikia jam leisti ilsėtis ir miegoti 
kiek tik jis nori. Kūdikis, kurt nera
mus. piktas, turi kokį nors skaudulh 
bot be karščio, irgi taip pat lai darof 

j Sergančio kambarį nereikia pavertS 
ti j susirinkimų ruimų kūmutėms ir 
kaimynams. Nors kūdikis ir nesirgti 
limpama liga, bet geriausia reikia U 
atskirti nuo kitų vaikų iki liga pažį?r 
tania Sekant šitų atsargų bus gal* 
ma išvengti daugelio limpąmų iig^ 
plėtimosi. 1

Ar jūsų kūdikis verkia? Ar neA 
vuojasi ir nerimsta? Jei taip, tai vei- 
kiaisia jo maistas jam netinka Je4 
negali žindyti savo kūdikio, ir jei iii 
neauga iš krutu Dieno, duok jam Bor1 
den s Eagie Pienų—pienų, kuris lai
mingai išauklėjo šimtus tukstar.čilj 
kūdikių. Lengvai pagaminamas—ti* 
atmiežk virintu vandeniu kai moklĮ 
narna. Per 65 metus motinos davė 
Eaglc Pienų kaip viena milžiniški 
sveikatos dovanų savo vaikams. J( 
gydytojai rekomenduoja kūdikiams? 
kurie menki ir sirguliuojanti, nes jis 
lengvai suviršlcmas ir teikia piin4 
maistingumo. '

Beta kad tinka kūdikiui jis dar ge| 
riausias ' maistas neaajlenėtart) .vaikui, 
pažymėti tyrimai vesti mokyklos 

'vaiku tarpe rodo, kad vaikai maitinai 
iui sĘązĮa . Pįepu padidėjo ubcln^ 
iip*rtt-acMyttūAs »v«rais <Li;ugiau; neĮ 
gd tie.- kiuir penėti paprastu bonk* 
picini. Sek savo vaikų atvdžiai. Pa'- 
sverk dažnai Atmink, kad nedatvM 
r)*s vaikas yrą nedapeniraas Jaunių 
vaikas turi gauti dir irrukštu £**te 
ITeno kasdien atmiežtu trimis ket
virtadaliais puodelio šalto vandens. 
Duok paryčiais ir po pietų. Senesni 
vaikai dažnai jį labiau mėgsta su gin- 
ger ale. vaisių sunka, suplaktu kiau
šiniu ir skanskoniais.

Kaip greit jūsų kūdikio ūantįs pa
sirodys, pratinki*, jį prižiūrėt dantis, 
kad jie butu švarus. Nuvalykit jam 
liautis uždedant ant savo piršto mink
šta audeklų ir paimant truputį Col- 
gate's Ribbon Dental Crvam. Vėliaus 
mokinkit kūdiki valyti dantis regu
liariai po kiekvienam valgiui su Col- 
gate's. kuris ųpikams labai patinka

Skaitykit šiuos straipsnius kas 
vait- ir pasidėkit ateičiai.

j Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės r.uo 20 iki 30 metu senu- 

'S mc. Meiginos, norinčios gaut gerj 
įvyru ir turėt linksma gyvenimų, ra- 

sn- 
(27i

;s. i - » •• A-r i , švkit tuojaus. <> aš visas žiniasllimybės draugijos tikslą at- teiksiu laišku
‘............... ... > W. M.•
daugiau naudos kaip na- ] 
riams, taip ir plačiajai lietu-* 

i-jvių visuomenei, tad apie tai 
ir pasvars

tyti apie didesnį suartini 
mą musų L.D.L.D. su ”Kul 
turos” bendrove.

P. B. Balčikonis.
L.D.L.D. C. Pirmin

susiorganizavi-4 viU visuomenei, u 
tphėta. kad to- reikia pagalvoti i

Lietuvoje. Tad ar nereikė- 
itų pagalvoti apie ši kultūros

L.D.L.D. yra suorganiuzo- 
ta, kad išleidus moksliško 
turinio veikalų, kurių taip, 
stokuoja lietuvių kalboje; 
prie tam dar laiks nuo laiko 
išleisti ir partvviškos t.y. 
socialistinės literatūros.

Bet nuo pat L.D.L.D. susi-
juos “uuiorffanizavimo tikrai partv- karščio. Reikia labai leng- vjšk literatūros beveik 

vai aprengti. Kasdien prau- k . f „ej^ta. o visi UD. 
sti po kelis sykius ardau--ID iš|cistj ve'ikala- yra 
ąiau, tuomi atvėsinant 10 mc^sĮjgko turinio, kurie tin
klinei.. Vasaros laiku rei- ka jk - soialistams, 
kia jam duoti daug daugiau , ; vj f lačiajai vi
vandens gerti, negu kitais'____ • H Jvandens gerti, negu kitais 
meto laikais. Jeigu galima, 
reikia ji laikyti tyrame ore, 
nors pora valandų kasdien.

pirmiau negu jie gauna pro- nelaimių, jei iš darbdavių ,_Įe”.’ nereikia leisti sau
gos kunui pakenkti ir žmo-įpusės butų Įvestos tinkamos 
gus būna išgelbėtas nuo i prietaisos dirbtuvėse ir dar- 
sunkios kovos su ta liga.'(bininkai tomis prietaisomis 
Kad taip yra, patvirtina ir .sumaningai naudotųsi, 
tas faktas, kad pirm atradi-Į žemiau paduodama nelai- 
mo antitoksino vienas iš(mingų atsitikimų, maž-daug 
dviejų difterija sergančių teisinga statistika: 
žmonių mirdavo. Nuo laiko D Is dvieju milionų nelai-

_ - *■ - - .    A ?a

lės spinduliams kaitinti tie
siog ant jo.

Kitas pavojus, 
blausiai reikia bijoti, tai tas, 
kuris paeina nuo maisto. Jei

.menei.
Tad atsižvelgus Į aukš- 

čiaus minėtus faktus, jau 
nesvkis teko mąstyt ir už 
duot sau klausimą: ar ne
vertėtų kaip nors L.D.L.D.

kurio b !s;uartinti su "Kultūros” ben-KU11O 1d m__ i i* «

j
I

drove? Tuo labiau, kad 
"Kultūros” išleisti veikalai

uuuo paeina nuv UldldlU. X- ] . . T -rx . "-------------
vaikas yra maitinamas bon-k..•<jrn_n^ami 11 L.D.L.D. na

P. O Box 113 
Hamtramck, Mich.

PARDAVIMAI

PAJIEŠKOJIMAI

Aš. Pranas Leimomis, pajieškau gi
minių ir pažįstamų, gyvenančių Ame
rikoj. Aš paeinu iš Garliavos mies
telio. Kauno apskrities. Meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:

PRANAS I JEI MOKAS
Mina Matahambre Pinor dėl Rio. 

GUBA.

žmonių mirdavo. Nuo laiko 1) Is dvieju milionų nelai- 
išradimo antitoksino mir-'mmgų atsitikimų, apie 160,- 
ties skaičius sumažėjo iki,000 būna akių sužeidimų, 
vieno is _ ..
butų išgelbėti, jeigu butų'vienuose Valstijose

pasekmė nelaimingų

Į 3) Užlaikymas tų

kute, yra persivalgymo pa
vojus pačiuose karščio lai
kuose. Tuomet reikia suma
žinti valgį bent ant pusės ir

:,us | "J T“," duoti da'uįiau vandens,dęsunties. ir stiel s .l Apie 10,000 asmeny Su- Rcikia

kaipo kad norais valgyti sumažėja, 
...- • bet ir vaiko virškinimo jiega 

sumažėja. Ta atmaina kar
tais yra maisto surugimo 
priežastimi. Sustabdo veiki
mą viduriuose taip, kad litrą 
perai, kurie Įsigauna su 
maistu, pradeda daugintis 
ir plėtotis. Patartina duoti 
gerti apelsinos skystimo, 
gerai ji persunkus. Jei tin
kamas maistas bus duoda
mas, tai apelsinos skyst i- 
[mas greitai sureguliuos vi
durius. Pradėk su vienu 
šaukštuku 
senumo 1

spėjama užtektinai greitai dien yra neregiais, 
gydyti. i'

Klausimas gali pakilti, .dimų.__
kad jei difterijos antitoksi-!

sian-

sužei-

_______ _ _ nelai- 
naš vra taip geras vaistas mingii neregių per’likusią 
difterijai, kodėl tad negali- JU gyvenimo dalį, kainuos 
ma jo duoti kiekvienam vai- netoli dešimties milionų do
kui kada jis mažas, kad lerių, kuriuos turi sumokėti 
prašalinus - galimybę kada giminės, visuomenė ar vaiš
nore ta liga sirgti? Ant ne- Cvbė- 
laimės, antitoksinas ilgai 4) Ąktualis ekonominis 
nesilaiko. Už poros sąvaičių nuostolis jokiu budu negali 
jis pranvksta. Bet yra iš- būti apkainuotas pačiam 
rastas būdas, kuriuo mani; žmogui, kuris neteko regėji
mą bus galima paliuosuoti mo- _ „ A
žmones visiškai nuo difteri- .Is virs pažymėtų statPti- 
jos. Ileidžiant tris dožas niu faktų aišku, kad viena 
trijų savaičių tarpe mišinio, iš svarbiausių valstybės par- 
darvto iš difterijos toksino eigų šiandien yra mokinti 
ir ' antitoksino vadinamo žmones, kaip tinkamai sau- 
toksino-antitoksino arba T. £°ri akis.
A., kūnas yra stimuliuoja-1 
mas gaminti užtektinai prie- VASAROS PAVOJAI MA- 
šnuodžio, taip kad žmogus ŽAM V AIKUI. 
yra apsaugotas nuo difte- Kad palaikius sveikatą ir 
rijos visam gyvenimui. Kaip gvvastĮ mažo vaiko vasaros 
daug geriau yra paklausyti ’ 
tokio persergėjimo, kad iš
vengus ir apsaugojus vaikus 
nuo tos sunkios ligos.
Karštligė (typhoid fever) 

vra kita liga, kurią mokslas

riams.
Štai pereitais metais jau 

pirkome vieną labai puikų 
veikalą ’Tš tamsios praei
ties i šviesią ateitį,” kuris, 
lieabejonės, gana gerai pati
ko visiems L.D.L.D. na
riams. šįmet irgi rengia
masi pirkti kitas nemažes
nės vertės veikalas, kuris 
irgi, beabejonės, visiems pa
tiks.

Tad praktiškai L.D.L.D. 
jau turi ryšių su ta Lietuvos 
apšvietos Įstaiga, bet dar
bas eina atskirai.

Tad dabar klausinfas: ar
gi nėra galimybės tą darbą 
kaip nors suderinti? To\dar- 
bo suderinimui butų galima 
rast net keliatą būdų. Bet 
ar nebūtų geriausia, kad T TA T TV . . .,, - - *ici>ui.y geriausia, kadšaukštuku vieno menesio l.d.L.D. nariai tapt ’„KuJ_ 

senumo vaikui, ir kas-kait turo< bendrovės dalinin- 
daugink kol pasieks sestą jiais Jr nanf]ofIlsj v;<m»;o i—
mėnesi ir galės išgerti čie- 
los apelsinos skystimą. Rei
kia saugoti, kad vaikas va
saros laiku nemažėtų svaru
me, nežiūrint to, kad tuo lai- 

Iku jo augimas bent kiek su- 
sistabdo.

F.L.I.S.

kais ir naudotųsi visais ben-
. ne-

laiku, reikia daug prižiūrė
jimo, kantrybės, sumanumo 
ir ypatingai žinojimo visų 
pavojų, kurių reikia venęti 
vasaros laiku. Be abejo vie
nas iš svarbiausių šių pavo- 

išrado galima pergalėti. Jei- jų tai paprastoji musė, ku- 
gu keliauji arba važiuoji i rios priežastimi miršta daug 

ji eina, 
perais, 
namas

v •

miestą, kur vanduo nėra ty- mažų vaikų. Kur tik 
ras, saugiausias būdas yra visur užkrečia ligos 
pareikalauti nuo gydytojo, žinoma, kiekvienas

ANT PVRDAV1M0
12 AK R V KARMA.
Pieasant St, Bi idgeuater, 
ant Fountai Road. tarpe E. 

& Houre ir Stotland. po tie-

I
I
I . . . - —— -- ——......... ...
,siai rankai Nauja 6 kambarių stuba,

<565
Mass.. 

i Rovver

!12 akių žemės, yra ir miško. Savi
ninkas norėtų parduoti jų pigiai, tik 
uz Atsišaukite greitai ir pa-
sinaudokit gera proga, nes vieta pui
ki. prie didelės gatvės. Čionai mano 
adresas: E. T. j

79 Lociest St. Montell'i. Mass.

f

Pinigai Namuose
Newton Falls, Ohio, mes padary

sim didelį suvažiavimų ant 30 d.. Ge
gužės (IJecoration L>ay). Bus 3 die
nos šventės, toJel galės suvažiuoti iš 

1 visos Amerikos. Ekskursijos trauki
niui numažins kainas, todėl laukia
me daug svečių. Tą dienų daugelis 
duos užsakymų ant savo lotų pasta
tyt namus; be to, nc-kurie norės pi
giai pirkt lotus gražioj vietoj. Tad 
nepamirškit,- kad ir nies mainom lo
tus į namus ir farmas. Turime gra
žių. gerų ir pigių namų Nevton Falk, 1).Z'l----*=---- 1 -j
Nepamirškit tuo laiku pribūti. Para
šyk mums jeigu ko nors nori paklaus-1 
ti, ulba tuojaus atvažiuok. (29)1 

STAR REALTY C0.
P. O. Box 977. Neaton Falls. Ohio.

Pajieškau savo pusbrolių Kazimie-
■o ir Stanislovo Grigalių. Girdiškės 
>arapijos. Košių kaimo. Taipgi pajieš- 

'tau Jono ir Antano Streckių ir Joha- 
"K>s Zamienčs Pauoinių kaimo. Visus 
•'litis prašau atsišaukti, labai norė

čiau laiškais susirašyti.’ .. ~ - -----, ____
MARE MAULAITft-ULEiKiENĖ A>roue. Clevelapde ir Youngstovne, 

1731 E. Mason St, Springfield. III.

nes ji

Pajieškau sesers Sofijos Binkevy- 
čienės. Buivanų sodos, Pandėlio pa
rapijos, Rokiškio apsk. 1922 metais 
grįžo Amerikon ir niekas apie ja ne
žino. Malonės atsišaukti arba kas 
apie ją žino teiksis pranešti 

MARIJONA MARMOKIENĖ
134 Broadrvay, Sd. Bosto.i, Mass. FARMOS
Pajieškau brolio Petro Apacankos 

ir savo pažįstamu. Brol's gyveno 
Brooklyne. o dabar nežinau kur jis 
yra. Paeina iš Leliumi vai Meldžiu 
itsišaukti arba žinantieji praneškit, 
busiu dėkingas.

CHARLES APACANKA
1743 S. Union avė.. Chieago, Hi.

Pajieškau savo sesers vaikų: Juo- 
uko. Stasiuko ir Julikės Stanevičių. 
Girdiškės parapijos. Vitogalos sodo'. 

Taipgi norėčiau sužinoti, kur ir kiti 
mano giminės randasi. Malonėciau 
’aiškais susirašyti. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

JOANA MACAlTĖ-RAPOLiENĖ
P. O. Box 85. Bolpit, iii

I*Ujieškau John CasweiTv. kuris 
>aeina iš Kauno rėd . Retavos parapi- 
os. apie 5'» metu senumo Apie de- 
-yni metai atgal gyveno Bronx. N 
Y. Turiu labai svarbu reikf.ia prie jo. 
Kas anie jį žino, gyva ar negyvų, ma
lonės pranešti, už ka bus atlyginta. 
Arba jis pats tegul tuoi atsišaukia.

J. RAUKTIS
36 Dcnch Rd . Great Neek, L I ,N. Y. j

Pajieškau tet >s Magdalenos Nor- 
kiutės. iš Salantų miestelio, Kre
tingos apskričio, seniau gyveno Nev.- 
Yorke; taipgi Petro l’iluckio, seniau 

I zyveno So Bostone. Malones atsi- 
| saukti arba kas apie juos žino teiksi- 

“‘"•iės pranešti, yra svarbus reikalas.
PKTRON E Lft F A UI. A V k IEN f:
32 Perry St., Sioughton, Mass.

Pajieškau savo sesers Benediktus 
Darkytės, po vyrui Mikelienės, paei-

rapijos. Kokia 12 metų atgal gyveno] 
7> atei būry, Conn. Jeigu kas apie j.-t' 
žino ar ji pat' meldžiu atsišaukti.!27 l 
: JOE DAPKUS
• Box 164, Pocahontas. III.

I 
I

PARSIDUODA FARMA 
akrų gera Conn. farma. 2247 . ___________ __

raį apvalytos ir užsėtos žemės, 1 
įas arklys, 1 ^era karvė, daug vistu, 
visi farnios įrankiai, 7 kambarių stu
ba, 1 hamš. vištininkai, 2 mylios iki 
miestui, arti mokyklos ir dirbtuvės, 
geras marketas. Kama $2950. Jnešti 
S1.450. Taj vra gera proga. (26) 

NATHAN \VE1SLER. AGEN T 
Box 171. Uncasville, Conn

ak-
Re-

šą-

BROLIAI LIETUVIAI!
PARDUODU FARMAS. Pragyve

nau čionai 11 metų ir suprantu kokia 
farma geriausia. Karmų turiu viso
kių ant lengvų išmokėjimų su budin- 
kais ir sodais, prie vandenų, kur gali
ma žvejot. Nei vienas doleris ne-Į 
dings, kurį įmokėsit už famių..

Klauskite:
ANTANAS MACIŪNAS 
R. 1, B»x 51 Irons, Mich.

AR NORI FARMOS?
Pirk dabar ir nusišk-nauk: 
55 akrai, stuba ir 2 barnės 
15 akrų, gera stuba 
5»> akrų, 30 tonų šieno
122 akr.. gera stuba, 2 barnes 
1.5 akrai, su staku ir įrankiais 
i2<> akrų, labai vaisinga 
Atvažiuok pažiūrėti.

RALPH T. BARNEY 
Canaan. New Hampshire.

(29;

Nuostabi Nauja širdies ir 
Vidurių Gyduolė

INFORMACIJOS KELEI
VIAMS I KANADĄ.

Žinia tiems žmonėms, kurie nori at
sikviesti savo gimines j Kanadą iš 
Lie tuvos aiba kitų žemių, bus suteik
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti ) Kanadų. 
Kreipkitės ypatiskai arba per laiškus 
i musų Laivakorčių Ofisų, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kanados imigracijos įstatymai.. 
Aš buvau Kanadoj su tais rėikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas 
reikalinga dėl norinčių važiuoti i Ka
nadą Aš turiu korespondentus di
desniuose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskuo 
aprūpins. Su visais reikalais kreipki
tės j (26 j

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 
6603 St. Clair Avė., Cleveland. Ohio.

vvc, pv vviuj .’iirkVi pavr ■ ......... <
ia is Pa-netalio kaimo. Veliuonos pa- Lydytopi Arą Nustebinti Kaip U nu
___ ; ... . .   • ______________ I Ir IU.il:.; v—:— . J? ®

I
1 Jr Puikiai šios Naujos Gyduolės 

Veikia šitokiuose Atvėiuose
' Daug tūkstančių ima šitas gyduo- 
: les kas mėnesi ir ramia nuostabų pa
lengvinimų Jei Jusn širdis netvar- 

j kiai veikia, mažai teturit dvasios, ne- 
; virškinimą, sukietiejimų vidurių, is- 
, imtinių, silpnus nervus, blogų miegĮ 
i ir duslu jausmų, tai pats dėl savo la- 
J bo privalai išbandyti šių nauja gy- 

Pajieškau aosivedimui merginos ęiuolę Nuga-Tone Jums bus nuosta-, 
nuo 20 iki 3f» metų, turi būti iš geros 
familijos ir dori gyvenimo, gera še:- 
mvninkė. turi turėt nors kiek pinigu. 
Aš esu 37 metu, moku gerų amatų, 
sveikas, negeriu, nerūkau, gerai pa
siturintis. Tos. kurios arti Chicagos, 
malonėkit susipažinti FRANK K.

Box 77, Cicero. Iii.

..roYe? keistais raštais, ne
išskiriant nei žurnalo? ’ Čia 
tai jau ir butų to darbo su
derinimas. L.D.L.D. galėtu 
stot Į "Kultūros” bendrovę, 
kaipo organizacija su savo" 
autonomija. L.D.L.D. orga
nizacinis darbas galėtų eit 
kaip ir ėjo ir laiks nuo laiko 
išleisti part.vvišką knygą, j 
tuo pačiu tarpu būti ”Kul-' 
turos” f1-'--——-j ________
kaipo šaka tos bendrovės A*C5U vai‘‘i.n ‘3 •** amžiaus, tu- ». .r v . uraves nu pinigų ir gera darbų. Norėčiau.
SlOle SaiVje. |kad atsišauktų katra turi pinigų ir

Žinoma, gal rasis musu Su tįn!rj, i • i ***uau laišku meldžiu prisiųsti paveikslų.
_;o ’ j- ■------- : uraUgŲ, kurie pasakys, kad kurį ant pareikalavimo sugrųžinsiu.
’vm-S v P**n®- padare rp»-:alĮ pasiu- . • suduotas d t dalia Plačiau per laiškus pasikalbėsim ir,
.vmą. kuns yra atspausdintas : .toj tdl DUUU SUOUOtaS didelis duosiu kiekvienai tinkamų atsakymų. Į 

v’°t J-..P''7l:<'Dk)t U smūgis musų L.D.L.D., už Meldžiu vyru nerašinėti
n*i- kurios išlaikymą nnsiėio' 72 Wanl

PRADĖK DABAR
Pažymėtina, kaip daug šeiminin

kių taupo leibelius BORDENO 
STANDARD IR CHALLENGE Pie
no. kuris duoda brangias dovanas už 
tuos leihelius. Tie visi daiktai, kurie 
yra apmainomi ant leibeiių, yra rei
kalingi kiekvienai šeimininkei. The 
B>>r<len Comnanv. norėdama supažin
dinti šeimininkes su įvairiomis rusi-

__ 2__ _ _ , ___ j
kuri.-- vra atspausdintas kitoj -

j. Perskaitykit ta sjTIUglS mUSU L.D.L.D., 
susipažiakil si dovano- Ulaikymą prisiėj0 ■

APSIVEDIMAI

nu ka.slink budo, kaip jis atsteips Ju-p. 
mis. Nuga-Tone gamina stipriusĮ '

I

Pajicškau apsivedimui mergino*
j...-. —— arba našlės be vaiku, nuo 35 iki 38

dalininke, sudarant rnetM amžiaus, be skirtumo tikėjimo

Mn<c

TEL. EMPIRE 7365 <

DR. F. MATŪLAfflS j
322 HOLBROOK AVĖ., V 

DETROIT, MICH. «[
ADYNOS: U

12-2. 6-8 U

; JUOKO ir PAŠAIPOS <
I NAUJAUSIAS LEIDINYS— f

n< rvus >r stebėtinai didina ištvermės 
pajiega, teikia tinkamų virškinimu,j 
gerų apetitą ir reguliari vidurių vei
kimą. suteikia gerą, gaivinanti mie I 
gų. gausiai entuziazmo, ambicijos ir' 
gyvumo. Jei Jus nesi jaučiat kam 
reikiant pamėginkit ii. Jums nieko, 
nekainuos jeigu nepagelbctų. Jis yra 
malonus imti ir Jus tuojaus pradėsit Į 
jaustis geriau Imk jį per keliat;'' 
dienų ir jei Jus nesijaus i t geriau ir * 
neatrodvsit geriau, nuneškit atliku-j] 
šių pakiuko dalį pas jūsų aptiekoriy < 
ir jis sugrąžins Jums Jūsų pinigus.]’ 
Nuga-Tone išdirbėjai taip gerai ži- < 
noriam i ką jis padarys dėl Jūsų, jie1) 
(sako visiems aptiekonams garan-Į! 
tuoti iį ar sugrąžinti Jums pinigu- 4 
jei neužganėdintas Rekomenduoja- ( 
in.-.s. garantuojamas ir paidiKMf J 
maa ;-< i VISU, aptiek nu_. 4

i

i

;ite” i
► TAS TIESA. KAD PILVAS ; 
J NUO "BITES" JUOKO NE- <
► PRATRUKS, BET GALVA <
► SMARKIAI APSISUKS. KAD ! 
j NET DUIKĖS NUO SMAGE- <
► NU NUBIRĘS.. ]
► "Bitės" Egzempliorius 15 c. < [ 
t Kerdiejus Prest
I 598 BROAI)WAY. (Rms. 2-i-5> > 

SO. BOSTON. M AoS. > 
<26) >

t



ITniIADTn!TT17 I I Sugrįžus jam namo Jieva* —Laibai puikiai, eisime ir 
nliMilnlNI IKA Išsigando ir nuo to laiko ji kita syk.
11U AUVKlMl kavo vyro bijojo ir klausė jo.) —O ka tu geriausia isitė-

AJomas džiaugėsi ir laimin- myjai — klausia džiaugda
mas buvo.

Vieną kartą .Jieva, prisi
meilinus prie Adomo, iš
kilusia iš jo sekretą, iš kur 
jis ant veido plaukus gavo, 
žalčio pakurstyta, ji nutarė 
tuo stebuklingu vandeniu . . .
visa apsišlapinti ir palikti .to? Kolei tu jai nepasisariiai 
baisesnė ir už Adomą, tokiu aPk savo turtingąjį dėdę.’ 
budu jis bus priverstas jos —Kurgi
bijotu * — Ir tas

j Nueina ji prie upelio, Iki- nepadarė? 
ša i vandeni ranką ir ren-' 
gi;.si jM’austis. L_,__ ___
pa atbizgė Dievo pasiųsta 

i širšė ir zvamptelėjo pasilen
kusiai J ievai i pasturgali. , 
Jtova iš skausmo suspiegė ir ^moną. 
šlr.pia ranka griebėsi už Įgil
to"; vietos... Kuomet jau 
sk usmas perėjo, Jieva,' 
k ( ikdama širšę, norėjo tęs
ti savo sumanytą darbą.' 
b": pasilenkus pamatė, kad 
unelis iau buvo sausas. To-

masis tėvas.
—Ogi kada beskę su pini 

gaiš nešiojo, tai aš pasiė 
miau dešimtuką.

Pergreitai atidengė sekretą. 
—Tai .Marė už tavęs nė-

__ —Padarė. Marė 
Bet tuo tar- n';ano dėdienė.

dabar

—Be abejonės tu žinai tą 
žodi- 
—Na-gi, 
ikišciau ranką tavu kišenėn 
ir išimčiau (tolei i. Kuomi as 
tat! bučiau?

—()gi raganium,—atsakė 
Kaziukas,—nes mano kiše
nėj ik torių niekad nebūna.

-r>e unvune- tu žinai ta j v—
—šūkterėjo mokytojas.' KFI a-gi. leiskime, kad aš 2LZ

KNYGOS.I

atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antta peržiūrėta ir pagerinta 
laida. ............................................... 25c.

Kodel vyrams auga barzdos 
ir ūsai, o moterims—ne.
Kaip jau visiems iš švento 

rašto yra žinoma, Dievas, 
tverdamas pasauli, visus gy-' 
vunus sutvėrė poromis, tik 
Adomą sulipdė be poros, 
viengungi.

Pasilsėjęs po sunkaus dar
bo, kartą Dievas eina roju
mi besigėrėdamas savo tva
riniais ir mato visus gyvū
nus linksmus, tik vienas 
Adomas buvo nusiminęs.

—Adomai, kodėl esi taip 
nusiminęs?—pakialusė Die
vas.

—Viešpatie, kaipgi aš bu
siu nenusiminęs, kad netu
riu sau drauges. Visus gy
vūnus apdovanojai pataitė
mis, o apie manę užmiršai.

Susimąstė Dievas, ką čia 
padarius, kad Adomą užga
nėdinus. Tuo tarpu bego 
pro šoną šuva, vuodega vir
pindamas. Dievui pumpte- 
lėjo i galvą gera mintis—j:~ 
nučiupo šuniui už uodegos, 
nutraukė ją ir iš tos medžia
gos sutvėrė Adomui draugę 
ir pavadino ją Jieva (kas 
reiškia: iš šuns uodegos im
ta).

Apsidžiaugė Adomas, bet 
neilgam. Visos pataitės bi
jojo ir klausė savo patine-i 
lių, o Jieva netik kad Ado-Į .
mo neklausė, bet jam dargi į z Jis žinojo,
visuomet prieštaravo. Ado-j Jis:—Mano mieliausia, He
mas dar labiau susirūpino i bežiūrėk daugiau i tas skry- 
ir pradėjo gailėtis, kad pra-( bėlaites. Iš to nieko nebus, 
šė Dievo sutverti jam drau
gę. *

Vieną gražų rytą eina 
Dievas rojum spacieruoda- 
mas ir pasitinka Adomą nu
siminusi, išblyškusi ir su
menkėjusi.

—Kas tau yra, Adomai, 
ar sergi?—klausįa Dievas.

—Viešpatie, tavo sutver
toji Jieva man neduoda ra
mybės. Ji bara ir persekioja 
mane ant kiekvieno žings
nio. Visos pataitės bijo sa
vo patinų, o Jieva visai ma
nęs neatboja.

—Nusiramink, Adomuk, 
ir neliūdėk. Nuo šios dienos 
Jieva tavęs bijos ir klausys. 
Nueik tu už paparčių krū
mų, ten rasi mažą upeli srio- 
venant. Pavilgyk ranką Į 
tą vandeni ir sušlapink sau 
veidą, tik šlapindamas užsi
merk. Kuomet tai'padarysi, 
Jfeva pamatys atmainą ant 
tavo veido ir tavęs bijos.

Kaip Dievas sakė, taip 
Adomas ir padarė. Kuomet 
jis sušlapino savo veidą, pa-; 
juto, kad jam ant veido iš
augo plaukai ir jis atrodei 
daug baisesnis.

Neklaidinga žymė.
—Sutikau vakar tav-

—Ir ka ji tau pasakė?
—Nieko.
—Na, tai, reiškia, ne ma 

no žmona buvo.

[Gražiais audimo apdarais .... $1.2o. 
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstato nužudymų 
turo Aleksandro II. Labai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomus 
veikalas.............................................. 25c.

"O. S. S." arba šliubinė iškilmė. -
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 

Paparčio žiedas ir keturios kitos 
apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;

£) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta.
puikai 
burtus

| 

i 
i

KudM A* Nutikiu j Dievą? — Arba, 
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi. ................. 20c.
Kel ius Dievus Žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
Lokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barliarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikiųs su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tiksimų istorija. $1.«M) 
Brutuose audimo apdaruose .. $1.25 

Kunigų Celibatas. — Išaiškinta kuni
gų kpatystės istorija, pasekmės ir ; 

jų dori kas nupuolimas. Šią knygą 
turėtų perskaityti kiekvienas vyras,i 

, tėvas ir jaunikaitis, kurie geidžia,:
44 geriausių Jovaro dainų. Jos t:n- kad jų moterįs, dukterįs ir mylimo- ■ 

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip sies nepapultų į kunigų "globą”. Pa- 
namie taip ir susirinkimuose. rašą kun. Georgo Townse.nd Fox, 
Pus!. 32 ........................................... 15?.‘sulietuvino Ferdinand de Šamo- 1
Anarchizmas. — Pagal l>roudhono f '*’’1.................................................... ^e‘ '■

mokslą, parašė d-ras Paul Elzbr.- 
cher, vertė Briedžių Karaliukas.
29 pusL ........................................... 10c.

Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga
rą. Parašė Robert G. Ingersoli, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi........................................................ -3ūc.

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepiu tėvu vartojimas alkoholio 

jų vaikų. Kas yra arl»a tikisi I: *.- 
nors būti kūdikių tėvais, 

turėtų perskaityti ri.ą 1 
gal daktarą Hoiitzerį sutaisė Pa- 
rabošius. Pusi. 23 ......................... 10c.
Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų 

aktų komedija, pajuokianti lietuvių 
vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Parašė Iksas. Pusi. 24 lik-. 
Amerikos Macochas. — Arba l.aip ka

talikų kunigas Hans Schuuth paplo
vė mergina Oną Aumtiller. Su 
paveikslais. 16 pusi....................... 10c.
Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa

SJ't j: 
da būtinai 

knygutę. !*a-Svarbi priežastis.
Tadukas išsisuko rankos 

i ieša ir nenorėjo eiti mokyk
lon.

— 'uk tavo rankele °7dy- 
[tujas gražiai sudėstė ir su- 
r. išio.jo—tarė motina.—Tad 
nėra

Visgi 
‘ kvkion.

—Pa'
'teisybę.
i — i lodei
K !<! nenori eiti su perriš- 

riešu ?
-Man jau keli mokiniai 
•kalto, o su perrišta ran- 
;•.■• aš juos nugalėsiu?!

)

I

I

kliūties mokyklon eiti, 
vaikutis nėjo mo

čia jau tėtis Įsikišo, 
•sakyk-gi man dabar 

- tarė tėvas aršiai, 
tu neini mokyklon?

Į

Jose nurodoma kaip žmonės 
prietarus, 
................. 15c.

tiki į visokius 
ir tt....................

ir Velnias — Ir 
pasakojimai: I >

tris kiti indo- 
Žiriia iš toli-

Popas
mus

mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų ................................................

"Salomėja", arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašytą garsaus anglų rašti
ninko Oscar 
nss. Labai žingeidi ir kiekvie
nam vertėtų perskaityti. ..

Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy- 
lainų Daug

Wilde. Vertė Negeisti-

. 25c.

Pritruko juodyto.
Mokytojas prie mokyklos 

kiti budu Jieva pasiliko be Įsteigė taupymo kasą, kati 
Et j ir barzdos ant veido ir 
re šiai dienai priverstą kiau-

vaikus pripratinus prie tau
pymo. Todėl mama mažam 

[Jonukui davė tris penus, 
kad ir jis taupyti pradėtų. 

■Itot einant mokyklon. Jonu- 
Stebėtini paveikslai. Pama!-ė gražių >aldai-

. . ... . r.ių, ir neiskentes viena i>e-
, 1 rto paveikslų Piese-]ai p.ą praleido. Parėjus -Jonu- 
Kisibejo apie savo gerus namo, mama pažiurėjo
smius.

—Aną dieną—tarė vienas 
—aš ant lentos nupiešiau 
imirmulą, kuris taip teisin
gi’i atrodė, kad lentą metus 
i andeni, tuoj nuskendo.

—Tai niekis—atkirto ant- 
aš užvakar nupiešiau

ii ir bijoti Adomo.
G-s.

‘kasos knygon ir pamatė, 
tik du penai knygon Įrašyta.

—Kodėl tik du penai į ta
vo knygą Įrašyta. Jonuk?

—Kad mokytojas daugiau 
juodytos neturėjo.

Apsukrus Vincukas.
\ incukui buvo savo moti- 

n griežtai Įsakyta neiti 
m.- udytiesi ežeran. Ir ji žiū
rė' , kad jis klausytu, nes 
bijojo, kad vaikutis nenu
skęstą. Bet vieną dieną ji 
Vincuką nužiūrėjo.

—Vincuk, tavo drapanė
lė- šlapios. Rene tik vėl bu
vai vandenyje?

—Taip, mamyte, aš bu- 
kad išgelbėjus Minkų

•ziuką.
—A. mano gerasai sūneli! 
i t;: šokai paskui jį Į van-

t

u

j C v “ " dS UZ. v dricU 11 LiĮ31 “o 1« lt 
įls le;'ą. kuris taip teisingai at

rodė, .jog šalia stovintis van- 
,dt o užšalo.

—Tai vis baikos. štai aš 
nupiešiau tūlo milionieriaus 

(pa veikslą, kuris taip gyvas 
at:odė, kad net du kart per 
savaitę jam barzdą skųst 

i reikėdavo.

nepasiėmiau su savim nei 
3 doleriu.

Ji:- ‘ 
turėjai 

isuomet mėgstu ką-nors nu
sipirkti ’

Jis:—Aš tai ir žinojau.

Kai ėjom iš namų, 
žinoti, kad aš vi-

Gudrus pardavėjas.
Jauna moteris:—Jeigu ši

ta gelumbė yra čystų vilnų, 
tai kodėl ant jos uždėta pa
rašas „Bovelna”?

Pardavėjas (patyloms):— 
Mes tai darom, kad kandis 
origavus.

J» bevelytų būti savo vyro 
našle.

Vyras:—Senis Plėšrūnas 
ana dieną mirė ir paliko sa
vo pačiai nanraža turto. No
rėtum būt jo našle, ar ne?

žmona:—Aš velyčiau bū
ti tavo, mielas Praneli.

Jam patiko bažnyčia.
Tėvas nusivedė Jurguti 

rirmu syk bažnyčion. Parė
jus jiems namo tėvas klau
sia:

—0 kaip tau patiko baž
nyčia, Jurguti?

• L c.', i l

’ 11
—Xe, mamyte. Aš ĮšokauKajp ji suprato.

Tūla moteris jianorėjo už- pirma jo, kad jau bučiau 
sivesti vištų ūki ir nusipir- vandenyje pirma negu jis 
ko vištą ir trylika kiaušiniu 
dėl perėjimo. Kadangi ji ne
žinojo, kaip ilgai reikia vis
tą ant kiaušinių laikui. tai 
ji laišku paklausė tūlo laik
raščio redaktoriaus. Atsa
kymą gavo greitai, kuris 
skambėjo: „3 savaitės dėl 
viščiuku, 4 savaitės dėl žą
siukų.”

JJž keliu sąvaičių redak
torius apteikė sekamą laišką 
nuo tos moters:—

„Labai ačiū už jūsų nau
dingą patarimą, 
trims savaitėms

Praėjus 
_ viščiukų

dar nebuvo, o žąsiukų aš ne
norėjau, tai ir nuvariau viš
tą nuo kiaušinių.”

Nėra muito ant šito.
Muitinės valdininkas:— 

daug vargo ir neturto matei 
Vokietijoj?
Fricac:—Taip, bet nemažai 

jo aš ir Lietuvon vežuosi.

Gerai atsakė.
—Jonai, žiūrėk!
—Na, o kas yra?
—Motina tave šiandien 

matė mieste, kaip tu spokso
si i kiekvieną gatve einan- 
•ią gražią merginą.

—Bet ten nebuvo nei vie
los taip gražios kaip tu. 
Onyte: aš jas stropiai ap- 
žvalgiau.—

Ką-gi ji po to viso begalė
to pasakyti?

vanueijyje pirma 
pradės skęsti...

»i

PLAUKAI
f 3 .Tižiausias

* zn.^vau: 
it'/ia try

šimtai

AUlY
:■«. g
*" R Y

iska
AURY

AURY
..tos i
AURY
•'? >r :
AURY tonikas sulaikė plaukų ži- 

. 1 a<l
i AURY tonikas kainuoja tik

5 centai bunka
.IAUEY toniką, o jausi- 
•glvoj ir plaukai 

kaip vyrams, ■ 
dresuokite

M C. BAKAS 
Minersville. Pa.

•ri

i

f

samios parėdai
s. LIAUK Y tonikas yra 
li.iolė dėl plaukų užlaiky

siančia širdingas padė- 
ad .p

loail as sulaikė 
tad 1

tonikas-, 
::.as, kad

tonikas 
kad
tonikas

Ir Dučkus; 
t ri'kus 

trupėjimą, kad

■prašalino

.;u>iabdč

plauku

iš gal-

galvos

iš eral-

pi aukų

pradės 
taip ir
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Raganius—ne vagis.
žodis „vagis” buvo para

dytas ant lentos mokyklo
je, bet Kaziukas neįgalėjo 
i erskaityti. ■

suplonėjimo Garsėtas 
No. 333 tikras bargenas Jis 
turi žema viršų ir vidutinį 
atžaroką. Padirbtas iš Iruto 
rtžavo ar balto kotilio. J.'iera 
2; jki 36, kuiną tik $3.'H).

Dveieaic-Fnhion Iiutirate 
t- 16-h Sc. New Yorfc (Depe. SJ 

■si—----

‘f-stia. .
•(argi 7*s Viskas Nyksta. — Labai j bė labai gražių eilių ir dai
■^žingeidi knygutė iš politišl:ai-eko- gružių, spalvuotų paveikslų. Popiera 

namiško klausimo, kurią turėtų kiek- ■ gera ir spauda graži. Paraše J. B. 
venas perskaityti. Pagal K. Smelstorius. 221 pusi. Popieius 
Kautskį, parašė Z. Aleksa. 28 p. 10c.: apdarais ......................... -............ $100

i Gražiais audimo apdarais .... $125 
kur Musų Bočiai Gyveno? -- Arba,'

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė; Socializmas ir Religija. — laibai įdo- 
žmonių lopšinė. Knyga kbai pa- i mi knyga šituo svarbiu kiausi- 
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c ' ”•“• 24 pusi........................................ 10c.
Lengvas Budas Išmokti AngHškai. - į *»-«»». - Istoriška apysaka iš

Ši knyga sutaisyta taip lengvai ir: Kristaus^ laikų. Paraše Lew^ 
suprantamai, kad kiekvienas gali | " a^^are‘‘ - PUs*........................... ?2.r»0
greitai išmokt kalbėt angliškai. Joje | Pajauta. — I.izdeiko Duktė, arba Lie- 
telpa netik atskiri žodžiai, bet čielil tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš-1 romansas M. Bernau>wicz’o.

468 pusi............................................ $1.50
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią

kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barz
daskutį, pas kriaučių, ir tt. Kaina 35c.

tai iak- 
kas sakinys — tai naujas kunigų' 

Mokslas »r 
iki galo. - I 
............... 25c. j 

su Socialis-' 
katalikai už-|

griūva, 
pradžios

Katalikų

I

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip;
Nojus galėjo surinkti į kelias die-l 

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve- i 
r.a išsimėtę po visą žemės kaniuol; ?; 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj, 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
š Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
)O tvano juodveidžiai. raudonveiddai 
r kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai į 
eitu klausimų, į kuriuos negali at.-a-1 
Vyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
viskiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
te gaio įdomi. Kas žodi

ta:
argumentas 
mokslas nuo 
Kaina ............

Byla Detroito
tais. — Pirmą kartą 

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1511. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 6! pusi....................... 2:
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart jookingu Da- Į-aįp jj t>UVo apskelbta respublika, 
vatkų Gadzinkų j telpa -J) Įvairių j.:o- prijotas didelis spalvuotas žemlapis 

paiodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli- 

» ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir lt.

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsi
saugoti. Parašė D-ras F. Matulai

tis. Antra, peržiūrėta ir pagerin
ta laida...............................................10c. I niekas nesigailės. 382 pu-s-
Švento Antano Stebuklas. — Dviejų: Kaina ................................ $1.00

veikimų komedija. Perstatymui i VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 
reikia 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų,.
lošimas užima apie 2 valandas.
Kaina ............................................... 25c.'

Lietuvos Respublikos Istorija ir Ženi- 
lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su ca>-o valdžia, ir,' 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo* 

;,c- liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir

kirgų dainų, eilių, parodijų, ir t.t. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinti 
laida. 48 pusi................................... 10c.

Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt ?
—Delio, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delkogi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir dulko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 
cukraus. druskos ir Litų panašių da-'vas, kuris apšviečia visų Lietuvą 
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši- is lauko ir iš vidaus. Kaina   $1.00 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos Brutais audeklo apdarais........ $1.50
knygutės. Parašė D-ras G-inus. !
Kaina ........................................... ]5C Materialistiškas Istorijas Supratimas.
- . * •

Džian Bambos Spyriai. — Ir kitos 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
.2 ”Džian Bambos spyčiai , eilės, pa- njnkams nenpkainuojama. 
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................. 25c.
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa ____

23 gražios eilės, 
nių, juokų, ir t.t. Puikiai.litus- ^cijų Visokios tewos. 
truota. 9a pusi................................. 25c. kos> rcvoliueinės, tautiškos, h ūmo ris-i:
-Jauaystės Karštis”, ir "Sesižiedavi- tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam-' 

bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikščiojimams, baliams, kor.cer-

. 25c.1

—Jei nori žinot, kas gimdo pasau
lyje įvairiausius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi- 

Medega 
imta iš Greiiicho. Parašė Z. Alek

na. 80 pusi. ........................................25c.

Monologai ir Deklamacijos. — Šioje 
knygoje telpa daugybė naujų, -labai 

gružių ii juokingų monologų iž dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš-

YRA GAUNAMOS MUSU 
KNYGYNE.

"KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston, Mass

ĮJETUV1U LAISVĖS AB LĖTOJ U 
DRAUGYSTĖ. WAl KEGAN, ILL.

Valdyba:
Pirmininkas Vincentas Gabris,

726 McAllister Avė., AVaukegan, III. 
Pagelti ninkas Karolis Dimša,

716 Sth St., Waukegan, III.
Užrašų rast Konstantine Tautvaiš, 

121S So. Lincoln St., N. Chicago, III.
Turtu rast. Antanas Saiucka, 

blO Sth St., Waukegan, iii.
Iždininkas Kazimieras Vaitekūnas,

726 Sth St.. AVaukegan. III.
Iždo globėjai: Jurgis Petraitis,

!H>7 So. Jackson St., Waukegan, III.; 
Kristupas Paliulis,

S32 So. Prescott St.. \Vaukegan, III. 
Knygiai: Ambraziunas,

849 So. I.incoln St., AVaukegan, III.; 
Juozapas Lingeviėia,

1110 Porter St.. Waukegan. III. 
Maršalkos: Andrius Delbus,

1032 S. Victoria St. N. Chicago, Ilk; 
Jonas Jokūbaitis,

47 Pkidilly Coųrt, Waukegan, III.
Susirinkimai atsibuna paskuti n: ne- 

dėldienj kiekvieno mėnesio, 1 valandą 
po pietį), Liuosybės Svetainėj. Wau- 
kegan. In.’
________________________.

Sužinok Savo Ateiti
SKAITYK

■ . s

mm Pagal Sutarties”. Labai už
imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas.__ 10c. Lams ir tt.............
Kaip Senovės Žmonės Perstatydavo, Musų Padėjimas. — įdomus pavj-z- 

San Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atvira- [ 
do Kalbos' 
40 pusi. ..
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie- ! darais ....

čia? Aiškiai išguldyti pilietystūs ? 
įstatymai su reikalingai klausimais iri

Ij

I

1

džiai iš dabartinio darbininkų pa
dėjimo. Parašė Antonovas. So.
Boston, Mass. 40 pusi......................10c.

Sielos Balsai. Puiki knyga, daugybė 
_ 7 ... 'labai gražių eilių ir dainų. Daug gru-
rarase Z. Aleksa. i žiu, spalvuotų paveikslų. Popiera ge-
................................. 10c. i ra ir spaudu graži. Parašė J. B.

_ . ' Smelstorius. 221 pusi. Popieriaus ap-
’ ... $1.00.

• BURTININKAS” yra laisvos min
ties 16 puslapiu mėnesinis laikraštis. 
"BURTININKE” telpa: Senovės
mokslininkų astrologų Burtai-monai; 
Juokai; Patarlės; Mislys; Planetos; 
Amžinos nuodėmės: Burtininkų rate
liai; Baisus sapnai; Būrimai oro; 
Būrimai laimės; Kunigo traspadinč ir 
bedievis, ir daugiau. ”BUltTLNIN- 
KA” leidžia Lietuviu švietimo Kny
gynas. "BURTININKO" kaina me
tams JUM). Nepraleisk mokslo šaltini 
ir dėk dokrį laiškan ir adresuok:

"MATININKAS” 
"10 W. 33rd St., Chicago. 11L 

Dcpt. 5. (25)

< <
r

I

<
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Ar tau kas patarnauja? 

—Dar ne!
—Jeigu pirksi kas boiikoi bus 

įdėta, tai bonką gausi dykai.
—Gerai, įdėk man į tą bonką ‘ 

korką! ’•

SKAITYK GYVENIMĄ 
VISĄ GYVENIMĄ!

GYVENIMAS
-

■ :

»

>

MeNESTOS GRYNOJO MOKSJ.O ŽIRN'ALAS
leidžiamas .Molort« Draugų 
Redaktorius Dr. A. Karalius

: GYVENIMAS kiekvienam svarbus, ma'onus, reikalinga* ir nau
dingas. .

GYVENIME surasite paskutines mokslo naujienas
GYVENIME mokslas yra išdėstomas taip aiškiai, kad kiekvienas 

lengvai gali suprasti kad ir keblius dalykus.
GYVENIMAS n?tarnauja jokioms partijoms ur sektoms, bet 

tik vienam grynajam mokslui, kuris siekia pažinti tikrų 
tiesą ir tikrenybę.

; Nepraleiskit nei vieno Gyveninio numerio.—išsirašykite Gyvenimą 
visiems metams.—Tapkite Mokslo Draugais.—tie veninio vieno nu
meriu kaina 2Uc.—Vienų metų prenumeratą š2.oo.

Siųskite užsakymus ir laiškus šiuo adresu: 
GYVENIMAS 

3303 So. klorgan Street, Chicago. III.
■**«-*«»*« .Į.,.. ..Į. .Į. -[-.Į* —|-| ‘i ‘i ,

►



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

Kauno miesto gražinimas. Girtuoklis niekur nežūsta....
Miesto valdyba ir šiais 

metais, kaip ir pernai, kiek 
Įmanydama, gražina mies
tą: platina šaligatvius, žel
dina tų šalygatvių darže
lius, dabina miesto sodną ir 
t.t. Tečiau didžiausį pagra
žinimą daro pats miestas 
beaugdamas ir besiplėtoda
mas. Taip, padėkim, Lietu
vos Koperatyvų Rankas 
gražiausioj Kauno vietoj, 
būtent geriausioj Laisvės 
Alėjos daly pastatė didelius, 
gražius trijų aukštų namus, 
kuriuos visai teisingai pa
vadino "Koperacijos Rū
mais." Tikri rūmai! Nors 
imk tu ir statyk kur nors 
žymioj Berlyno vietoj. Tie 
rūmai taip sakyte ir sako, 
ką gali daryti nevaržoma 
lietuvių dvasia ir visuome
nės jiegds, suburtos į vieną 
kūną gintis nuo išnaudoto- i 
JU-

Ir kas dar mus miestą 
pagražino? Jau nekalbant 
apie tai, kad pernai padary
ta keletas naujų aikščių, kad 
tos aikštės gražiai apželdin
tos, aptvertos, be to pasta
tyta dar pora naujų gražių 
rūmų, arba gražiai atremon
tuota senieji, pav.: mažas, 
menkas miesto teatras pa
verstas dailiais Valstybės 
Teatro Rūmais. Žaliajame 
Kalne pastatyta dailus Me
no mokyklos rūmai, Duone
laičio gatvėj iškilo gražus, 
modemiški, baltai nudažyti 
ir lietuviškais ornamentais 
padabinti Finansų Ministe
rijos rūmai. Pastatyta tri
jų aukštų Žemės Ūkio Mi
nisterijos namai, didelis 
Amerikos Lietuviu Bendro
vės garažas ir dirbtuvės ir 
visa eilė kitų mažesnių vi
suomenės, privatiškų ir val
džios namų. Dabar-gi Duo
nelaičio ir Gedimino gatvių 
kampe statoma valstybinė 
trijų aukštų moderniška 
spaustuvė, kuri beabejo ir
gi miestą pagražins.

Dar numatyta statyti 
Universiteto rūmai, radio 
stotį ir daug kitų privačių, 
visuomeninių ar valdžios 
namų. Pats miestas išpla-, 
nuotas, tęsiasi toli nuo šių 
dienų miesto, bet to plano 
Įvykdymas tai jau ne vienų 
metu klausimas. 
^ Per. tuos penkis nepri
klausomybės metus Triestas 
nužengė kultūros keliu, pra
turtėjo gal daugiau, negu 
per penkiasdešimts rusų 
vergijos metų.

Svetimšaliai Kaune.
Gegužės mėn. 1 d. Kauno 

miestą ir apskrity buvo 
3714 nuolat čia gyvenančių 
svetimšalių, kurių Suv.’ Val
stijų piliečių—47, Anglijos 
—27, Austrijos—-31, Gudi
jos—1043, Belgijos—3, Bul- 

. garijos—3, Čekoslovakijos— 
29, Danijos—29, Estijos— 
22, Italijos—7, Latvijos-^ 
31, Lenkijos—263, Norvegi
jos—2, Olandijos—6, Pales
tinos—3, Persijos—1, Fran
cuos—14, Rumunijos—4, Ru
sijos—989, Suomijos—3, 
Švedijos—4, Šveicarijos — 
25, Turkijos—2, Ukrainos— 
52, Vokietijos—786, Vengri
jos—2, Gruzijos-4 ir Dan
cigo—2,. .................

Suligv* profesijomis jie 
skirstosi taip: amatininkų— 
586, dvasiškių—U, inžinie
rių—38, gydytojų—14, juo
dadarbių—1239, technikų— 
33 pirklių—226, mokytojų 
—92, moksleiviu—150, tar
nautojų—436, žemdirbių— 
69. be verslo—820.

per balandžio menesi 
Kaunan atvyko 57 tokių 
svetimšalių, gi išvyko h. 
Tuo budu palyginus su ko
vo mėn. svetimšaliu skaičius 
Kaime ir apskrity balandžio 
mėn. sumažėjo 20 žmonių.

JONIŠKIS. Velykų šešta
dieni, pasienio sargvbinin- 
kas J. Karčevskis nukeliavo 
Latvijon pirktis ką nors 
šventėms ir už likusius cen- 
tukus ten smagiai Įsidrožė. 
Grįždamas iš Latvijos gelž- 
keliu, "labai pavargęs,’’ at
sisėdo jis ant gelžkelio ir už
migo.

Tuo tarpu iš Jiniškio ėjo 
traukinys i Rygą. Mašinis
tas per arti pamatęs ką tai 
gulint nebegalėjo sustabdyti 
traukinio, ir nors švilpė, bet 
gulįs nieko negirdėjo ir nei 
nekrustelėjo, ir traukinys 
užvažiavo ant ramiai gulin
čio, ir tik gerokai pravažia
vus, apsistojo, čia tuojau 
visi puolėsi gelbėti nelaimin- ' 
gajį, bet priėjus artyn pasi-' 
rodė didžiausi stebuklai: ra- 
lo jį sveiką ir ramiai bemie
ganti, ir reikėjo dar daug 
triūso pridėti, kol prikėlė... 
Tik viena didžiausia nelai
mė, kad nebagėliui trauki
nys nupiovė šinėlio skverną, 
ko jis širdingai ir gailėjosi...

Nepajiegia suvaldyti 
kiaulių.

LEIPALINGIS. Seinų apsk. 
Leipalingyje kiaulės taip Įsi
galėjo ir Įsitvirtino, kad nuo 
jų apsiginti sunkiau negu 
nuo Varviskės partizanų. 
Jos nepaiso jokių valsčiaus 
tarybos Įsakymų, ne tik žie
mą.. bet ir vasarą, vpač-gi 
pavasarį ir rudeni taip iš
rausia miestelio gatves, kie
mus, daržus ir paplentes, 
jog atrodo lyg žiauriausio 
priešo didžiųjų armotų čia 
šaudyta. Nuostabu, kad nei 
miestelio galva nei policinin
kai nesiima griežtų priemo
nių, kad privertus kiaules 
pildyti valsčiaus tarybos pri
valomą joms Įsakymą tik 
tam tikrais metų laikais da
ryti ekspropriacijas. šunų 
gaujos griežčiausiomis prie
monėmis jau apmalšintos— 
kada gi ateis eilė kiaulėms?

ro priežastis tikrai nežino- ko apvilta, tą centą suplėšo 
ma. 'sklisdamos, samdžiusi už

Tai jau antras šiemet 30 litų arklį tokiu šlapiu ke- 
gaisras. Nesenai sudegė La- liu, moteriške būdama, joju- 
babanausko visas turtas, si tokį kelia! Be to, kad to- 
Spėjama, kad bus padegę kie Įvykiai kiršina žmones 
merginos, kurias jų sūnūs prieš valdžią, kad šiuo atvė- 
gerokai yra nuskriaudęs. ju pilietė turėjo skaudžių 

---- ----------medžiaginių ir net moralių 
)domi byla.-------------[nuostolių, be viso to juk čia

PANEVĖŽYS. Gegužės 2 d. ir valstybei daromas tiesio- 
Kauno apygardos teismo iš- ginis didelis medžiaginis 
važiuojama sesija nagrinėjo nuostolis, nes be tos Įstaigos, 
Panevėžy bylą p. Mikutovi- kuri siuntė, turėjo' dirbti, 
eienės, kuri kaltinama nužu- į registruoti ir atsakyti siun- 
dyme savo vyro. Tardymas čiamai Įstaigai dar valsčiaus 
parodė, kad p. MikutoviČie-1 valdyba, kuri juk turi daug 
nė 17 metų būdama ištekėjo 
už p. Mikutovičiaus 35 metų 
amžiaus. Per porą mėnesių 
po vestuvių ji pradėjo "flir
tuoti" su jaunais vyrukais 
nežiūrėdama, kad vyrui tas 
nepatiko. Liudininkų daro- 
riymais p. Mikutovičienė la- 
xai gailėjosi, kad ji ištekėjo 
jau už "seno" 35 metų am-j 
žiaus ir vieną kartą būda
ma baliuje ji prašė savo pa
žįstamu panelių, kad jos jai 
padėtų nužudyti vyrą. Pra
slinkus dviems sąvaitėms po 
baliaus Mikutovičius rastas 
nukautas (nušautas) Teis
me buvo iššaukta 40 liudi
ninkų, kurie beveik Visi da- 
rodė, kad p. Mikutovičienė 
visiems sakė, kad ji mylėjo 
savo vyrą, bet per neatsar
gumą jį nušovė. Teismas 
nubaudė ją 10 metų sunkių
jų darbų kalėjimo.

svarbesnių darbų.

- ‘ lS—2, Ukrainos—
52, Vokietijos—786, Vengri-

Perkūno darbai.
A. PANEMUNĖ. Kaip šiais 
metais gegužės 16 d. siautė 
perkūnas, senai tokio nebuvo 
buvę.

Pavyzdžiui, A. Panemu
nėj Skiečiavičiaus namuose 
sugriovė krosnį ir pritrenkė 
dukterį Marę, bet namo ne
uždegė.

Pas pil. Naimarką buvo 
siekus i kambarį ugnis ir per 
kitą galą išėjo—nuostoliu 
nepadarė.

Ruokiu kaime pil. .Kairio 
sudegino kluoną.

Taip pat rytų ir pietų 
link buvo matyti raudonų 
gaisro pašvaisčių.

Sudegė trobos ir vaikai. 
Arimaičiai, Radviliškio vai. 
Čia naktį iš 16 Į 17 gegužės 
kilo gaisras. Sudegė trijų 
gyventojų trobesiai: Povi- 
liansko, Piseckio ir Varvuo- 
lio. Poviliansko sudegė vi
sas turtas ir gyvuliai. Žmo
na labai apdegė vieną ran
ką. Piseckiai butų bemie
gant visi sudegę, tik laimei 
kaimynas Druskius, pama
tęs, kad visas namas liepsno
ja, pribėgo prie lango ir pra
dėjo žadinti miegančius. 
Namų šeimininkas dar spė
jo su vyresniuoju sūnumi iš
bėgti pro langą, o jo žmona 
su 12 metų mergaite ir 7 m. 
berniuku norėjo pro prieme
nę išbėgti, tik nelaimei prie
menėje ugnis parbloškė. Ne
žinia kokiu budu jai jau pu
siau apdegusiai pasisekė iš
sigelbėti. Moteris tiek apde
gusi, kad nėra vilties pasvei
kti. O vaikučiai, pamatę ug- 
r.i ir motinos nelaimę, sulin
do po lova. Namams sude
gus rado jų tik kaulelius. 
Varvuolio sudegė visas tur
tas ir paskutinė karvė. Gaiš-

Drąsus vežikas.
PRIENAI, šiomis dienomis 
iš Kauno važiuojant veži
kas Kovalskis su keleiviais 
netoli Prienų miške buvo 
užpultas dviejų plėšikų, ku
rie buvo su kaukėmis; vie
nas jų turėjo rankose revol
veri, kitas peili. Sustabdę 
vežiką (su keleiviais) pa
reikalavo pinigų. Keleiviai 
išbėgo tik pasiliko vienas ve
žikas Kovalskis. Jisai išsi
ėmęs paskutinius pinigus 
125 litus atidavė. Plėšikai 
skaitė pinigus. Tuo tarpu 
Kovalskis ištraukė iš plėši
ko rankų ginklą ir uždavė 
jam per galvą,—plėšikas 
tuojau krito. Antras plėši
kas pribėgęs peiliu dūrė ve
žiką. bet nesužeidė. Veži
kas ir šitam plėšikui uždavė 
revolveriu per galvą, kuris 
taipjau tuojau krito ir net 
kaukė nupuolė. Palikęs su
kruvintus plėšikus, vežikas 
greitai nuvažiavo i Prienus 
ir pranešė policijai, kuri tuo- 
įaus išjojo ir sugavo; pažin
ti buvo lengva, nes jie buvo 
sukruvinti. Vežikas juos pa-Į 
žino.

Klebono ir viršaičio vardu
vės ir valstiečių reikalai.

VYŽUONOS. Gegužės 3 d. 
buvo Aleksandro diena. Vy
žuonose Viši Įžymesni as
mens vardu Aleksandrai: 
klebonas, viršaitis ir kiti iš
kilmingai šventė tą dieną ir 
iš tos priežasties valsčiuje 
interesantai, kurie turėjo 
reikalų, nebuvo priimami. 
"Aleksandro šventė" buvo 
apvaikščiojama klebonijoje 
ir valsčiaus traktieriuje. 
"Nuvargusiam" viršaičiui 
teko nakvoti "00" vietoje: 
pašto agentūros vedėjo uni
forminė kepurė rasta "poil
sio vietoje”—ant tvoros. .

Vyžuonų keliai ne kokie; 
daugybė palaidų šunų. Kle
bonas mažiau bažnyčios, ne
gu žydų sėbras: žydų linai, 
grudai ir garbarnė, kurios 
kompanijonu yra ir klebo
nas. laikoma parapijos na
me. Klebonas prie visuome
ninio darbo neprisideda, 
bet i biznį pirmutinis, ir vi
sur.

Prie ko priveda girtuok
lystė.

TAUJĖNAI, Ukmergės ap. 
Dar prieš Velykas tūlas Be- 
nadas Namikis iš čebatoriš- 
kių kaimo mynė linus Užu- 
župių kaime. Linus bemi- 
tinant užsinorėjo žmogui 
isigerti. Metęs darbą nuva
žiavo i Taujėnus ir susitikęs 
gerą bičiuli, gerokai su juo 
"prisilaižė.” Grįždamas Į 
darbą, kelionei pasiėmė dar 
keliatą bonkų degtinės. Jau 
baigiant minti linus, varg
šas buvo ant tiek girtas, 
kad vos stovėjo. Su kitų pa
galba susidėjo linus i vežimą 
ir jau norėjo važiuoti namo, 
tik, kažin iš kokios priežas
ties linai vežime užsidegė ir į 
ugnies pasibaidė arklys be' 
šeimininko galvotrūkčiais 
nubėgo namo. Ąrklys bėgo 

!tiesiai i trobas ir butų jas. 
uždegęs, kad kelyje pasitai
kęs žmogus nebūtų ji sulai
kęs ir atkinkęs.

Gegužės 15 d. iškilmės. 
KAUNAS. Tą diena suėjo 
keturių metų sukaktuvės 
nuo St. Seimo susirinkijhp. | 
Nekalbant apie St. Šeinio 
daugumą, geri ar blogi at
stovai, bet tai buvo pirmi vi
suotinu balsavimu Lietuvos 
gyventoju rinktiniai žmo
nės, kurie tų gyventojų var
du pareiškė valią gyventi 
nepriklausomu gyvenimu. 
Kaune sukaktuvės buvo ap
vaikščiojamos ypatingu iš-’ 
kilmingumu. Įvyko kariuo
menės paroda, dalyvaujant 
Latvijos, Estijos ir Suomi
jos kariuomenių atstovams 
Prie paminklo žuvusiems 
kovose už Lietuvos nepri
klausomybę buvo pagerbtas 
jų atminimas. Skaitlinga 
minia demon’travo gatvė
mis. Miestas buvo gražiai 
papuoštas.

Gyvulių nykimas.
LINKUVA. Ūkininkai de
juoja, jog šiemet labai nyks
ta gyvuliai. Priežastis grei
čiausia bus—pereito rudens 
šlapumas. Rudenį nuo šla
pumo avys apšlubavo; tar- 
punagės ištindavo. Nuo lie
taus kailis išmirkdavo. Be 
to, ir karvėms pakenkė. Žie
mai baigiantis avys atsive
dė ėriukų, bet jie neilgai gy-

Valdininkai iš biednų žmo
nių juokus daro.

Viena valstybinė ištaiga 
—kalėjimas š. m. kovo mėn. 
27 dienų siunčia vienai vals
čiaus valdybai šio turinio 
raštą N. 1673: "Siunčiamą 
prie šio pašto ženklais ^'į 

cento prašo valdybos Įteikti 
pil. (jos vardas, pavardė ir 
gyvenimo vieta), kaipo atly
ginimą už atliktus darbus 
ir parašą, jog pinigai gauti, 
pažymėjus kada Įteikta; 
skubos keliu grąžinti kalėji
mam Priedas Į4 cnt. Para
šas: Viršininkas.

Valdyba, gavusi raštą, 
siunčia pakvietimą nurody
tai rašte pilietei atvykti pa
siimti siunčiamų jai pinigų, 
bet pinigų sumos pakvieti
me nepažymi. Adresantė gy
veno už 3-4 kilometrų nuo 
kviečiamos vietos, bet tuo 
metu ji laikinai buvo išsikė
lusi i kitą valsčių už 28 kilo
metrų. Jos namiškiai, gavę 
pakrietimą, skubiai siunčia 
žinią jai vykti pasiimti pini
gų, nes tikėjosi, tai busianti 
geroka suma. Adresantė, ga
vusi tą žinią balandžio 12 d. 
samdo arklį už 30 litų ir rai
ta joja Į kviečiamą valsčiaus 
valdybą, čia jai paskaito 
raštą, duoda pasirašyti ir 
vieton siunčiamo Įzi cnt. iš
moka 1 centą, nes Lietuvoje 
smulkesnių kaip vienas nė
ra. Pilietė pamačiusi, jog Ii- yeno. Viename kaime 7 kie-

mų 3! ėriukas ir 4 karvės' 
nunyko. Dėl šalčio negalėjo: 
nunykti tiek daug. .Juk bū
davo šaltų žiemų, liet tiek 
nenugaišdavo, nors ir šie- : 
met šalta žiema buvo. Tas : 
gyvulių nykimas dar ir da-jl 
bar nepasibaigė ir dažnai l 
vis girdėti nusiskundžiant, < 
kad karvės nyksta ir nyks- l 
tą. Kurios karvės išliko, tai Į 
ūkininkai sakos neturi kuo l 
jų šerti. Butų pavasario 3 
metas, bet kartais ir žiemą l 
tas vargas apsireiškia. Pučia < 
ir pučia šaltas šiaurys vė- < 
jas. Pernai buvo vėlyvas < 
pavasaris, bet šiemet dar < 
vėlyvesnis. Metas butų kai < 
kurie ir javai sėti, bet nega- < 
Įima nei i dirvą Įeiti. ;

Šiemet nors pavasaris šal- ; 
tas, bet kirminų labai anks- ; 
ti, dar prieš Velykas pasiro- ; 
dė, ypač žalčių labai daug. ; 
Pereitais metais pavasari I 
taip pat labai daug buvo žal- J 
čių. šiemet tas pats karto- I 
jasi. Žmonės sako, jog vasa- < 
ra ir ruduo busią šlapi, kaip J 
ii- praėjusieji. '

Tarpe 1912 metų ir 1922 
metų Amerikos tautos tur
tas užaugo virš 72 nuošim- v • cm

KNYGOS
iš Lietuvos

Koperatvvinė knygų leidimo, 
bei laisvo švietimo daibo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVĖ 
siūlo ame’ ikieėianis lietuviam- 
savo graži.: ir turiningų knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų sura
šą paskelbsim vėliau

Užsisakykit iliustruotą, mė
nesini ponuloraus mokslo žur
nalu KULTI R .V”
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose $3, pusei metų $1 5»» 
Lietuvoje metams 2l> litų, pu
sei metą 12 iitv.

Knygos bei žurnalas vra gra
ži ir naudinga dovana gimi
nėms ir draugams'

Adresą.-:
KULTŪROS BENDROVĖ 

DVARO G VfV. 24, 
ŠIAULIAI. L1THUANIA.

ALTIC 
AMERICA

LINE
SPECIALĖ GENERALĖ 

VIDl’RV AŠARINĖ 

EKSKURSIJA 
TIESIAI J LIETUVĄ 

PER KLAIPĖDĄ 
S. S. POLONIA 

Išplauks Liepos 5
Laivas POLONIA yra gerai 

žinomas, kaipo parankus ir sau
gus keliavimui, ką liudyja dau
gybė laiškų gautų nuo keleiviu.

UŽSISAKYK VIETA 
IšKALNO.

Mes atkreipiame sp«cia!ę aty- 
dn j keliaujančias moteris ir 
vaikus. Abelnai imant, visi ke
leiviai yra perai prižiūrimi ir 
aptarnaujami. Daroma viskas, 
kad tik kelionė butu patogi ir 
linksma.

ATYDA: Daugelis lietuviu
nevažiuoja atlankyt savo pri
gimtos š aibes tik dėlei tos prie
žasties, kad bijo negalėsią at
gal sugrįžti į Ameriką.

ŠTAI JUMS PROGA. Pagal 
naujus imigracijos įstatymus, 
kiekvienas gali važiuot i savo 
prigimta šalį ant metų ar dau
giau laiko. Leidimas grįžti į 
šią šalį yra išduodamas Suvie
nytų Valstijų valdžios kiekvie
nam keleiviui, kurie tik nori.

Delei platesnių informacijų 
kreipkitės prie vietinių agentų 
arba pas

BALTIC A MERK AN LINE 
•9 Broadnav. Nes T ork.

: Specialu Ekskursija Lietuvon [ 
; LIEPOS 5 D. MILŽINU LAIVU "LEVIATHAN," i 
: KURS IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO KLAi-
: PĖDON PER SUOTHAiMPTON’Ą.
[ Ši ekskursija vadovaujama asmenio .lobu I.uth’o, U S. Lniju .
» Lietuvių Skyriaus vedėjo, užtikrina jums m:iluni;> kelione aplankyti ' 
» savo sena tėvyne, gimimo ir vaikystės laikų vieta, kartų sų savaisiais , 
J kelionė bus niaL :.i, ;'::lėsite savo kalboj dalintis . avo įsom! -.iais. <
’ Keliausite ’ ei:ai: iu ii u; iėii.usi'j laivu ir su patogumais ,
, Leviatkan'e va dideli i e.r.b.u i;.i, specialiai moterims sal'.ouai, gražus '
► vyru i ukema: is kambary . <:i<ie:i.;, šv :rus valgomasis iiai ioaiys, 'auni ,
J oikestta ir viskas, kas padarys jūsų kelionę malone. <
► P-na> I.utii'a: apsiiupins jusi: bagažais, reikiamais raštais, pas- , 
J pertais ir t.t Ar esi Amerika pilietis, ar ne, srausite ver.iliratų, ku <
► ritmini tie kliiu'ių p, šešių mėnesių laiko galėsite sugir'i Kasyk p. J
► I.uth'ui klausiant informacijų šiandien ar užeik ofisą,:. <

► UNITE!) STATĖS LINKS :
► 45 Broadvay New YorkCity !
J 75 Statė Street. lliston, Mass. <
’ Manaęing Operatore for <

UNITED STATĖS SHIPP1NG BOARI)

Sitt~rthan a Musfard Platttr

riausias kūdikių ptiuderis. Jis 
nekainuoja daug. Eik pas sa
vo a.ptiekorių ir pasakyk, kad 
nori Johnson’s Babv Powder, 
Atmink vardą "Johnsori’s” ir 
tėmyk ar yra Raudonas Kry
žius.

1401^
Baby Powder

Tai yra Geriausias Justi Kudihiui 
—Vartoki! jį

■ :

TotuTzllun į
PuVvDER '

•♦K-"'J

J
(pinwn $

Išharstyk jo skūra 
son’s R iby Powder. 
teiks jum ramumą 
ore. Jusi, daktaras 
iiekorius pasakys jums, kad Johnson’o pauder*s 
3 y5 geras, nes atvedimi kūną ir išgydo skaudamas 
vietas ir ištinimus. Johnsono pauderį vartoja 
daug daugiau motinu, n >gu kitokį, nes tai vre ge-

Kūdikiui
su John- 
kuris su
karstame 
arba ap-

I

Nuo Kosulio ir šalčio. Galvos Skau
dėjime. Kheumatizmo ir Visokių 
Skausmu ir Dieglių.

VISOSE APTIEKOSE
35c and 65c, jar» and tubes 

Hoapital aize, $3.00 /

i AREŠTAI LENKIJOJ.
l Varšava.—Lenkų Seimo 
j posėdy Ukrainų atstovas 
i Podharski perskaitė teleg- 
Lramą, kurioj rašoma, kad 
i areštuota 200 visuomenės 
Į baltgudžių veikėjų, kurie 
j kaltinami už organizavimą 
| priešvalstybinės sąjungos.
| Lenkų atstovai pradėjo 
* rėkti ir net pradėjo pulti 
j mušti Ukrainų atstovus. 
į Ukrainų atstovai turėjo ap- 
5 leisti Seimo posėdžių salę.

Complete in Itself
Išgalanda gelažtę britvoje 

visaj neisi man t jos. Greitas. 
Parankus. Lengva išvalyt. 
Visas setas—britva su diržu 
ir extra gelažtėmis, $L0t>0 ir 
aukščiaus.

_______-

VdetAitcrStropRaior

i 
II

(HARHir/AN LINE)

H.AMBURGAMERICANUNE
TRUMPI AUSIS KEUA& | ’LLOYD 

LAIVAKORTES 
į ir iš visu dalių 

LIETUVOS 
per 

BREMENĄ 
Ant naujų puikiu laivų

M L'N'CH EN—STL'TTG ART— 
COLUMBUS 

arba ant kitų vienos klesos lai
vų. Labai pagerinta trečia kle- 
sa, su uždarytais kambarėliais 
de! 2 ir 4 ypatų. 
IŠPLAUKIA KAS SAVAITĖ 
Autorizuota Linija dėl Imig
rantų pej- Lietuvos Valdžia. 
ReikaĮavdami laivakorčių ar. 
informacijų kreipkitės prie vie- > 
tęs agentu arba į

NOKTU GER.MAN LtOYD 
192 IVashingtnn St, 

IViston. .Mass.
; . -

siTTERš r

Neitnkit kitokio, kaip tik «a iiuo 
oaveikalo.

Saloteral ligas gydo, 
Tai daro ne ii pavydo;

Teikia kiekvienam sveikata 
Kars tik vartoja Salutar*!

Salutar# Riterį žmones vartoja jai 
per 16 metų nuo visokių pilvo ligų i> 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis 
kadangi neranda jam lygaus, nei <:J i 
jį viršesnio. Pasistengk įsigyti ,*o 
batelį, o mes užtikrinam, kad su juo 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kok; 
tik vidurių nesmagumų jauti, kreip 
kis prie savo apiiekoriaus reikalau 
damas tikro Salutaras, o jei jis rietu i 
retų, kreipkis tiesiai pne išdirbėję I 
priduodamas savo aptielcoriaus adrv 
sa, adresuodamas Aiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHE.MICAL CO.. In<-„

Dept. 18
17G7 Halsted SI., Chicago, III. i

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas savai

tė. Goriausi musų laivai
"Ke'-ntute," "Reliance," 

" \lbert Ballin,” 
”Denlschland"

veža I. H ir III kle.-ū pasažie- 
rius. Taipgi populeriai Uival 
"Mnnnt < lay," ”< leveląnd.” 

"IVeslphalia.” "Ransa” ir 
"Thurint’ia.”

t NtTED \MERICAN LINES 
JULIUS ROTTENBERG.

2'>o Itanover St. Boston, Mals, 
arba pas kitus agentus.
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e v e e [ninėj nuo pėtnvčios iki pa- techniškas darbas,
7llBlAC nedėli°. Tečiaus kada jis atliktas gyvenusių 

■ IBI.IIIEA /jinilla mirė, valdžios daktaras ji o ne mirusių.
apžiūrėjęs pripažino, kad 

4 . ....................... ... mirties priežastis buvo neAutoraobHiai užmušė 17 žai2da a|koholis Bet 
žmonių. jkaip Kvaraciejui buvo pra- ba iškvosti tūkstančius

Per greitą sąvaitę Mas- mušta galva, tai 
sachusetts valstijoj automo-'sinptįį; lįk0 neišaiškinta. 
Diliai užmušė iš viso 17 žmo- Į £ 
nių, 8 suaugusius ir 9 vai- ias. Besė Poškienė rado 
kus. Sužeistų, žinoma, buvo j virtuvėj pusiau negyvą .Ju
da daugiau, bet tikras jų'Ze Tukienę. Ji gulėjo apsi- 
skaicius nežinomas, nes su- žiojusi gazo paipą nuo gazi- 
sizeidę ne visi reportuojasl. nį0 pečiaus, ir gazas buvo 
Nelaimių atsitinka dau- atsuktas. Pašaukta policija 
giausia dėlto, kad labai p. daktaras Tukienę atgai- 
daug žmonių važiuoja pasi- vįno Klausinėjama, kadel 
gėrę. L ž važiavimą pasigė- jj norėjo nusižudyti, ji pra
ras pereitą sąvaitę buvo (dėjo skųstis, 
areštuota 72 automobilistai.

dalbas 
žmonių.

LSS. 60 kp. susirinkimas. | I G c 
šią pėtnyčią, 20 birželio 14‘

"Keleivio” redakcijoj bus 
l.SS. 60 kuopos susirinki- 

Visi draugai prašomi 
nusirinkti, nes reikia aptar-

virpeji- 
naujus nias.

ar
ine- t i siuntimas delegato Į Wil-

už kitokius prasižengimus 
nubausta 315: laisnių auto
mobilių operuot atimta 297.

Atsidarė darbininkų 
bankas.

Ant Devonshire St. po Nr. 
60 Bostone atsidarė gežke- 
lių mašinistų (inžinierių) 
brolijos bankas. Devynis 
tokius bankus šita organi
zacija turėjo jau kitur. Tai
gi dabar ji turės iš viso 10 
bankų. Jos Bostono bankas 
pelnu dalysis su depozito- 
riais. Banko perdėtinis sa
ko, kad bostoniečiai sudėjo 
Į jų banką jau $2,000,000.

Plėšikai sumušė žmogų, kad 
nedaug pinigų turėjo.

Prie tunelio stoties East 
Bostone 3 banditai sulaikė 
Jokūbą Nikolsoną ir pasa
kė, kad jie nori gauti doleri, 
nes visus savo pinigus pra
lošė kortomis. Nikolson tu
rėjo su savim iš viso $3.50, 
iš kurių vieną doleri atsky
rė ir padavė plėšikams. 
Tiems to neužteko ir jie pa
reikalavo. kad jis atiduotų 
jiems ir likusius. Jie pagro
bė jį už gerklės ir pradėjo 
krėsti kišenius, o kada dau
giau pinigų neraido, iš pik
tumo jie jj skaudžiai sumu
šė. n.. .

Įsakė uždaryti naktinius 
restoranus.

Somervillės aldermanų 
taryba išleido patvarkvma. 
kad visi restoranai, kurie li
gi šiol stovėdavo atdari die
ną ir nakti, nuo šiol turi būt 
uždaromi 1 vai. nakties ir 
atidaromi ne anksčiau kaip 
5 vai. ryto. Toks Įsakymas 
išleista dėlto, kad naktiniuo
se restoranuose būdavo ge
ra vieta susirinkti viso
kiems vagims ir plėšikams.

šoko po traukinio ratais.
Harvard Sęuare’o tunely 

greitą sąvaitę vienas stovė
jusių ant platformės žmonių 
šoko po traukinio ratais ir 
tapo ant vietos užmuštas. 
Tyrinėjimas parodė, kad jis 
vadinosi E. J. Mahan, gyve
no South Bostone ir pasku
tinėmis dienomis labai gėrė.

Gazo ekspliozija sužeidė 7 
darbininkus.

Šio panedėlio rytą Cam- 
bridge’aus gazo kompanijos 
Įmonėj ant Third streeto 
Įvyko smarki gazo eksplio
zija, kuri išvertė vieną sie
ną ir sunkiai sužeidė 7 dar
bininkus.

Montellos lietuvių 
skandalai.

Paskutinėmis dienomis 
Bostono anglų dienraščiuo
se pasirodė daug skandalin
gų žinių apie Montellos lie
tuvius. ”Herald” rašo, kad 
Juozas Kvaraciejus, kuris 
gyveno po No. 22 Intervale 
St.. mirė ligoninėj nuo mun- 
šaino. Jo žmona radusi jj 
virtuvėje parvirtusĮ su pra
mušta galva. Buvo pašauk
ta policija ir Kvaraciejus 
nugabentas Brocktono ligo
ninėn. Iš pradžių manyta, 
kad jĮ buvo kas nors užpuo
lęs ir policija stengėsi iš
gauti iš jo, ka. jam galvą 
pramušė; bet Kvaraciejus 
nepasakė, nors is> Įėjo ligo

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIŲ TAISYTOJAS.

Taisau visokius laikrodžius Sicni- 
aius ir Kišeninius prieinamiausi* 
uiinu. Reikale kreipkitės š.io adresų: 

CHAS VINGRA1TIS (25) 
i>6 G ST.. So. BOSTON. M 4SS.

J TELEFONAS

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. M1K0LAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet*. 

nuo 7 iki 8 vakaro

107 Summer St, / 
LAWRENCE, MASS. 5

► Tel. South Boston 3520 <
[ Residence Aspinwali 0870 1

Tel. So. Boston 506-VV

DAKTARAS
A, L. KAPOČIUS

LITU VIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 iki 9 vak 
NEVĖLIOMIS: 
iki 1 v. pu pietų

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio" name.

251 Broad»av. tarpe C ir D St.
SO. BOSTON. MASS.

L. S. S. 116 KUOPOS
REZOLIUCIJA.

LSS. 116 kp. Detroit, 
Mich. extra laikytame susi
rinkime 11d. birželio, š.m., 
svarstė siuntimą delegatu į

I
i
|TasZ525Z52S2S2S2Sa5252S2SaS2S2S25^,
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Kad radio viljiių 
mas gali pernešti 
Caruso balsus iš dausų.

visgi pa- tų mirusių žmonių nuvmo- 
ines, arba kad galima susi- 

Dabar vėl kitas skanda-, kalbėti su Tolstojum. .\ew- 
:tonu. Aristoteliu, tai tik B. 
1L Kubilius težino.

Tai yra spiritualizmo teo
rija, kurią ypač protestoniš- 
kų sektų kunigai savo pa
mokose aiškina, kad žmo
gus kaipo žmogus miršta, 
bet dvasia lieka jo pavidale 
ir gyvena tarpe mus nema
toma.

Grįžkime prie temos. B. 
. Kubilius pasakė, kad 

anatomistai pažįstą žmo-j pamokas, 
gaus visą sudėti, o betgi jie į Sim. Daukanto Mokyki.

kes-Barrės konferenciją, 
kuri turi Įvykti 22 birželio. 
Kuopus susirinkimas prasi
dės 8 valandą vakare.

>e.
I

kad gy veni- 
mas jai nemielas. Vyras; 
esąs labai nuožmus, nuola-!F.

i I 
nežino, kad žmogus miršta. 
Kur tai apie Chicagą B. F- 

, Kubilius su kitu studentu 
I vaikščiojęs ant ūkės ir užli
pęs ant pastipusios anties. 
Jo bendras jokiu budu nega
lėjęs suprasti, kad gyvūnas 
kuomet nors stimpa. Reiš
kia. už tūkstančių metų tos 
anties kvaksėjimą galėsime 
girdėti per radio. B. F. Ku
bilius tam tiki.

Man pareiškus, kad ana- 
‘ ; žino žmogaus

pakabino 4 struktūrą lygiai gerai, kaip , s, . « ' i i • * 2 

tos geriąs ir mušąs ją. Poli
cija tuomet vyrą areštavo, 

turbut kas nors ji išė- 
nes i teismą nestojo ir 
budu pats pasidarė kal

PRANEŠIMAS.
Panedėly, birželio 23 d.,- 

10 vai. ryte, atsidaro Sima- 
no Daukanto Mokykla, Lie
tuvių Salėje, kampas E ir 
Si Iver gatvių, So. Bostone.

Bus mokinami maži vai
kai lietuvių kalbos, rašybos 
ir istorijos. Tėvai lai atve
pia savo vaikučius Į minėtas 

‘ s.

Bet 
mė, 
tuo 
tas.

Komitetas.

East Bostone nubausta 
42 automobilistai po $5 už
tai, kad važiuodami peri 
skersgatvius nesumažino 
greitumo.

Tūla VVilliams’ienė Char-
lestowne likos nuteista 2 
mėnesiams kalėjimo užtai, tomistas 
kad supykusi į
metų vaiką už pirštukų. Tu kad inžinierius žino inžiną. 
vaiko tėvai yra persiskyrę arba kaip kad automobilis- 
ir Williams'ienė ji augino, tas žino automobiliaus šriu- 
------------------------------------- bukus ir muterkas, B. F.

Kubilius atsakė, kad dakta
rai šiandien tik ir žiną suki- 

. . . . _ ______ "purvinomis
vių Žinyčioj B. E. Kubilius rankomis.” Vadinasi. B. F.

ir Williams'ienė ji augino.

AR ŽMOGUS MIRŠTA?
Pereitą nedėidieni Lietu- ^ti šriubukus 

vių žinyčioj B. F. Kubilius rankomis.” V.......-
sakė pamokslą temoje ”Ar Kubiliaus dvasios jiems ne
žmogus miršta. Po pamok- daug teapeina

Esencija žmogaus gpy- 
bėj nėra ta rekomenduoja
moji B. F. Kubiliaus dvasia 
arba pomirtinis gyvenimas. 
Toji esencija yra energija, j 
susidedanti iš Įvairių ele
mentų, kurią gamta pasko
lino žmogaus gyvybei ant 
........... . _ Kuomet 
gamta pareikalauja, kad 
tie elementai butų grąžina
mi Į tuos sandelius, iš kuriu; 
jie buvo pasko’žhti. tai ii 
žmogus ir gyvūnas netenka, 
gvvvbės—miršta.

I). Pilka.

slo man gavus balsą teko su 
pamokslininku susibarti dė
lei žmogaus mirtingumo.

B. F. Kubilius aiškino, 
kad žmogus kaipo žmogus 
miršta, bet jo dvasia, jo sie
la gyveni—gyvena tokiame 
pavidale,: * kad su ja galima ___ ____ ___
pasikalbėti net už tukstan- tikro laiko* 
čių metų.- Kitais žodžiais 
sakant, po žmogaus mirties 
jo dūšia gyvena. Gyvena!? 
Kur? Kas matė? Kas yra 
darodęs tokių dvasių gyve
nimą? B. F. Kubilius tai ži
no.

Jis nurodė, kad architek
tas, kuris sugalvojo planą 
Brooklvno tiltui, kaipo ma- 
terialis žmogus yra miręs, 
bet jo dvasia nėra mirus. Ji 
kur-tai "orbitoj” gyvena ir 
”budavoja tiltus tarpe dvie
jų planetų.”

Jis aiškina, kad rašytojas 
kaipo žmogus, kaipo kūnas 
miršta, bet jis kaipo dvasia 
nemiršta. Jis gyvena ir ra
šo naujas knygas.

Da vienas argumentas: 
Caruso kaipo žmogus yra 
miręs, bet jis kaipo dvasia, 
arba dvasios ”pastacijoj” 
gyvena kur-tai dausose ir 
"dainuoja mums naujas dai
nas.”

Pamokslininko pasaky
mu, mes galime kalbėtis su 
viršminėtomis dvasiomis, 
mes galime linksmintis jų 
dainomis dabar per radio.

Bet pasaka lieka pasaka. 
Aš netikiu, kad pusė žmo

gaus miršta, o kita pusė 
—žmogaus dvasia ar dūšia, 
—kur-tai gyvena. Sykį 
žmogus miršta, jis miršta 
visa savo esybe—ir kunu ir 
dvasia.

Mirus architektui, mes 
galime kopijuoti jo planus 
ir budavoti naujus tiltus; 
mirus rašytojuj, mes gali
me juoktis ar verkti skaity
dami jo raštus, pav. Shakes- 
peare’o raštus, kuriuos jis 
gyvendamas parašė,, o ne 
tuos, kuriuos jis rašo gulėda
mas ant Westminster Ob- 
bey; mirus dainininkui Ca
ruso, mes galime girdėti ja 
dainas paliktas ant rekordų, 
o ne tas, kurias jis dausose 
dainuoja dabar.

Pastaty tas namas, para
šyta kiiy ;a arba dainininko 
balsas eat rekordo nėra 

asia i 'i gyvybe. Tai yra

NAUJIENA visiems.
Lietuvių Prekybos Bend

rovė. variusi savo bizni na
muose po numeriu 414 W; 
Kroadvay, S. Boston, Mass., 
iabar perkėlė savo biznj ir 
ofisą i "DARBININKO” na
mo frontą.

Kuo Lietuvos Prekybos 
' Bendrovė bizniuoja? Štai 
kuo: siunčia Lietuvon pini
gus. parduoda laivakortes, 
• adaro daviernastis, affida- 
vitus, turi didelę atgabentų 
•’š Lietuvos knygų krautuvę, 
:uri lietuviškų vėliavų, ma- 
>ų celiuloido vėliavukių, Vy
žių (Žirgvaikių), burkštini- 
tių ir kitų daiktų. Lietuvoj 
mėgstu kaklaraišių, maiše- 
ių. krepšelių, staltiesių ir 
juostelių.

Lietuvių Prekybos Bend
rovė varo platų biznį Lietu- 
■oje. Bendrovės kapitalu 
era Įsteigtas Kaune Lietu
vos Tarptautinis Bankas. 
Buvo pasklidę gandų buk 
Bendrovės įsteigtas Bankas 
r kiti bizniai žlugę. Bet tai 

3uvo tik Bendrovės priėšl- 
tinkų, norėjusių musų ba
riams pakenkti, gandas. Šį
met Lietuvos Tarptautinio 
Banko akcininkų susirinki- 
ne i Banko direktorių skai- 
•iu išrinktas Antanas Sme- 
ona. buvusis Lietuvos pir- 
nutinis prezidentas, dabar 
.iniversiteto profesorius, dar

prieš karą aukštą vietą tu
pėjęs dideliame valdiškame 
banke. Iš to viso aišku, kad 
musų bizniai gerai stovi.

Reikale kreipkitės nauju 
adresu:

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ

366 Broadway,
So. Boston, Mass.

MONTELLO, MASS. 
Pranešimas.

Brocktono-Montello Liet. 
Tautiško Namo Draugovės 
EXTRA SUSIRINKIMAS 

Įvyks utarninko vak. 7 vai. 
BIRžELIO-JUNE 24. 1924.

Lietuvių Tautiško Namo 
Svetainėje 

Kamp. Vine ir No. Main St.. 
Montello, Mass.

Šis susirinkimas y ra šau-j 
kiamas apsvarstymui Įdėji-, 
mo i konstituciją sekančio} 
skyriaus: XIII SKYRIUS.
kiekvienas šios draugijos i 
narys, neužsimokėjęs me
tinių duoklių bėgy 6 mėn. 
po metinio susirinkimo, 
nustoja būt draugijos na
riu. Finansų sekretorius 
pasiųs jam laišką, praneš
damas apie nustojimą na
rio teisių. Nustojęs narys
tės gali išnaujo Įstoti su- 
lyg didžiumos narių nubal- 
savimo, bet turi užsimokėt 
visas užvilktas duokles.

Be to da bus taisoma ir 
konstitucija. Nariai priva
lo atsilankyt Į ši susirinki
mą. Valdyba.

PASARGA: Nei vienas 
narys, neužsimokėjęs užvil
ktų duoklių, negalės daly
vauti šiame susirinkime.

PRANEŠIMAS.
BROCKTONE, PUIKIOJ 

VIETOJ. IŠSIDUODA 
PARKAS su šokių sale dėl 
)iknikų ir išvažiavimų.

Parkas randasi šalę gat- 
vekarių linijos. Savininkas 
rengia DIDELI PIKNIKĄ 
ant Birželio-June 29 d. Bus 
gera muzika dėl šokių.

849 OAK STREET, 
BROCKTON, MASS.

(26)

PARDAVIMAI
I ŠSIDUODA KRAUTUVE.

Tabako, saldainių, sodės fontanas 
■ vi..okių smulkmenų, ant kertės Įtar- 

: ne dviejų bažnyčių ir mokyklos. Gali
ma pirkt su namu (25)

117 W ebster \ve.. Cambridge. Mass.
i ei • ’niversitj" 3®fi9-M.

PENTORIAI
r ■ . . .. - .I'popieriuojam, tspenttnam ir is- 

altinan: lubas, namus ir tt Darbi?
lliekam greit, oigiai ir gerai. (36;

ALBERTAS KASPERAVIČIA
15$ 7ih S*.. So. B-x«on, Mass. 

Tel So Boston 0246-R.

AR ESATE MEGINE TEPALAS

Severais Esko
NUO N1EŠTANČIŲ IŠBĖRIMU?

, Kaina 50 centai 
PARSIDUODA VISOSE APTTEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPID8, IOWA

i LSS. Konferenciją, kuri 
Įvyks 22 d. birželio, 1924 m., 
Wilkes-Barre, Pa. (pagal 
LSS. P. K. nutarimą, laiky
tame susirinkime birželio 1 
d., 1924 m.).

Nutarta, netik nesiųsti 
delegatų Į viršminėtą kon
ferenciją, bet ir užprotes
tuoti prieš Pildomojo Komi
teto neapgalvotus žygius— 
remiantis šiais motyvais:

(1) LSS. P. K. šaukdamas 
Konferenciją nenurodė, ko
kis svarbus reikalas deda
ma tai konferencijai;

(2) Vieta nuskirta netin
kama, nes toj kolonijoj nė
ra nei LSS. kuopos;

(3) Pertrumpas laikas
paskirta prisirengimui; 
daugumas kuopų ir su ge
riausiais norais negalės da
lyvauti minėtoj konferenci- ________________________
joj. Todėl, ta Konferencija

3 Lietuvis Optometristas

Išegzaminuojul akis, priskiriu J 
akinius, kreivas akis atitiesinu [J 
ir amblyopiškose (aklose) aky- (J 
se sugrąžinu šviesą tinkamu tv 
laiku. , jj
J. L. PAŠAKARN1S O. D. r)
447 Broad way, So. Boaton. Mana įj.

: S. M. Puišivte-Shailna j
I LIETUVĖ MOTERIS 1
> ADVOKATĖ 3
l 366 Broadway, So. Boaton. Maro. ' 
» Room 2. <

n
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S Dr. H. M. Landau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220 Hanover St.. Boston. Mamų 
Specialistas veneriškų ir inter- 
nahų ligų. Taipgi gyao krau
jo, skuros ir kitas ligas.
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. 

Nedėldieniais: nuo 9 iki 4 
Telefonas Richmond 0380

svarbos <

I
negalės didelės 
inešti Į LSS. • organizatyvi 
iudėjimą. Apart to, kuopos 
<urios siųs delegatus, skau
džiai nukentės finansiškai 
(dėl neplaningai sušauktos 
konferencijos.)

Todėl, lai būna nutarta: 
Kad ISS. P. K. atšauktų 
šią Konferenciją.

Ir lai būna taipgi nutar
ia: Kad ši rezoliucija butų 
pasiųsta LSS. P. Komitetui. 
’’Naujienoms” ir "Kelei
viui.”

LSS. 116 kuopos Rezoliu-
eijos Komisija: 
. J. J. Strazdas,

Pius Joe Miiton,
P. Kaušius.

Redakcijos Pastaba:

? UET0W RAKANDU KRAUTUVE 
NAUJOJE VIETOJE.

DR. F. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS

VIDURIŲ LIGŲ
VALANDOS:

9 iki 11 ryte
1 iki 3 po piet
7 iki 9 vakare
381 BROAIHVAY.

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

i
/

i

i
i
i
I

DR. J. MARCUS
LIETU VISKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretpų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų. 

!8 Parnienter St, Boston, Maro. 
(Prie Hanover St.)

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

Telefonas 5118*W,

| Dr. L Gonnan-6iMSkas 
4 LIETUVIS 
C
7) Valand<>aT nuo
a nuo
X ,'UG

Nedėliemia nuo 10—12 dieną. 
« 
;. 705 N. Main st. kamp. Broad ai. 
i} MONTELLO. MASS.

DENTISTAS
10—12 dien*;
2—5 po pietų;
6—b vakare;

| I
Tel.: Richmond 141t

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai b 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IB 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS;

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakare.
821 HANOVER ST., 

BOSTON. MASS.

i

Dėt- 

konferencija šaukiama per- ; 
staigiai. Bet mes manome, ; 
kad vis dėlto trukdyti jos 
ne reikšte: < Mums .rodosi, 
kad P. K. sugalvojo tą kon- ! 
ferenciją vykinti dėlto, kad ! 
tuo laiku Wilkes-Barrės < 
mieste bus SLA. seimas, ku- < 
riame dalyvaus ne vienas < 
socialistas, todėl bus gera ■ 
proga aptarti ir musų orga- < 
nizacijos reikalus. Kiek ; 
mums teko girdėti, tai vien ; 
tik iš Chicagos bus nema- ; 
žiau kaip 4 socialistai Wil- ; 
kes-Barrės seime. Beto da į 
bus ne vienas musų draugu 1 
tenai iš Brooklvno, Bing- ! 
hamtono ir kitų kolonijų. O 3 
jei LSS. kuopos da specia- < 
iiai atsiųs kiek atstovų, tai 
galės būti visai gera konfe
rencija. Jei P. K. butų tai 
paaiškinęs, tai tuomet ir 
Detroito d raugai turbut ne
būtų protestavę. Matyt, jis 
to nepaaiškino dėlto, kad 
pervėlai šitą konferenciją 
sugalvojo.

DABAR MUSU IŠTAIGA RANDASI

326-328 W. Broadway, So. Brston, Mass.
Lietuviu Rakandu Krautuvė pasekminjrai 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 rakandu krautuvė, bet ji yra 
viena didžiausiu 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.

j Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų Urnoms kainoms, tai visada ateikite 

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

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
DAKTARAS

G. GEORGIADE
Iš Paryžiaus Universiteto 
Atidaro gydymo ofisą po 

numeriu
480 BOYLSTON ST_ BOSTON 
Specialistas nervu ligų, kraujo 

ir romatizmo.
Ofiso valandos:

Nuo JI ’ki 12 ryte ir, 
nuo 1 iki 4:30 po pietų. 
Nedėldieniais:
Nuo 11 iki 1 po pietų.. I13
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j Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado 
| Specialistas Slaptų ligų moterų irvyrų, kraujo ir slturos. Kalba len- 

I

MEDICINOS DAKTARAS

kiškai ir rusiškai.
Telefonai Haymarket 3390

69 CH AM BERS STREET. BOSTON. MASS.

Geriau Maliavok Dabar
nes musų kainos žemiausios Bostone!

nu PONIS MALIAVOS 
IR LIAKERIAI

Puikios išdirbjstės
$5.00 vertės DLPONT GRINDŲ
LJAKERIS už S2.50. — Išdžiūsta 
per vieną naktį ir iljra: laiko.
DUPONT CABINET LIAKERI.S

(tarnish) viduje. Biliūnas $l.J».S 
SHTNGLE STAIN. galionas $1.25

GLOSS BALTA MALIAVA, iš vi- 
d»us ir iš lauko, galionas $2.50
DRAT1NIAI SIETAI VišTININ
KAMS IR TVOROMS, labai žema 
kaina
GERAS TYRAS \VH1TE LEAD.

ALIEJUS IR TURPETINAS 
Bl DAVOJ1MUI GELEŽINIAI 

DAIKTAI LABAI PIGIAI

SIETU MALIAVA 1
GALIONAS ................... l.AO
RAUDONA MALIAVA STOGAMS
Galionas  .................................. $1.25

VISOKIE MALIAVOJIMUI 
ĮRANKIAI

Dykai pristatom j namus


