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Smurtas Lietuvos

Dar keli metai atgal, kai 
buvo labai neaiški politinė 
padėtis, kai dar gręsė pasau
linė proletarų revoliucija, 
tai Lietuvos klerikalai —ar
ba tūnojo sau ir pynė savo 
tinklą paslaptomis, arba dė
josi liaudies draugais, veid
mainingais žodžiais žaisda
mi. Bet revoliucijos pavojui 
praėjus, jie pamažu iškėlė 
savo šlykščias galvas, išlin
do iš savo kiauto ir baisius 
savo nagus suleido į Lietu
vos liaudies kūną.

Kai Steigiamajame ir pas
kui Pirmajame Seime jie 
dar šiek tiek skaitėsi su kai
riąja Seimo dalimi, tai pa
mažu tas jų "mandagumas” 
pranyko ir dabar jau jie 
priėjo savo nachališkosios 
drąsos kulminacinį punktą. 
Iki šiol dar veikė koalicinė 
valdžia, susidedanti iš kleri
kalų ir liaudininkų, kuriai 
vadovavo klerikalai, o liau
dininkai lošė tik pastumdė
lių rolę. Dabar klerikalai
liaudininkus ' pąVprį’irMŪ-; 
džią sudarė patįs vieni iš 
kunigų ir "zakristijonų?’ !

Šito jie pasiekė vien smur
to keliu, bet išsyk atsargiai, 
pamažu, laipsniškai. Smurtą 
jie darė krašte, smurtą da
rė ir Seime. Dabar jau Sei
me viskas krikščionių pra
vedama naudojantis smur
tu. Jų darbai Seime—tai 
nuolatinis tyčiojimasis iš 
prispaustos liaudies.

Seime klerikalai turi 
daugumą, ir vis dar ją didi
na dažnai išmesdami tūlam 
laikui po vieną-kitą opozici
jos atstovą. Taip prakti
kuojama visus svarbesniuo
sius klausimus rišant. Taip 
jie padarė ir dabar, kada 
birželio mėnesyje Seime ėjo 
karšta kova už savivaldy
bes, kurias klerikalai kėsi
nosi nugriauti, ir vėl, kuo
met reikėjo jiems gauti Sei
mo daugumos pasitikėjimas 
naujajam jų sudarytam mi- 
nisterių kabinetui. Jie išme
tė trims posėdžiams social
demokratą Galinį už tai, 
kad šis daugiau, negu 5 mi
nutes kalbėjo. O drg. Bieli- 
ni vėliau išmetė dešimčiai 
posėdžių už tai, kad jis kle
rikalus pavadino nykštu
kais. Ir tik už tai!

Čia paminėsiu kai kurias 
detales apie drg. Bielinio iš
metimą.

Jis, kalbėdamas prieš bal- 
satfimą dėl pasitikę iįm o 
naujam kabinetui, pareiškė:

"Labai tenka apgailes
tauti tai, kas dedasi dabar 
visame krašte. Tik mums 
netenka gailestauti kleri- 
kalų-liaudininkų nabašny- 
kės koalicijos, kuri dabar 
jau palaidota ir ant jos ka
po pastatytas mažutis kry
želis su parašu: ’Čia ilsisi 
a. a. kompromisą^.’

"Nuo tos dienos, kai čia 
vyko kompromisai, tų kom
promisų krašte nebuvo ir 
dabar nėra. Tuo metu, ka
da jus čia pešėtės dėl minis- 
terių kėdžių, kada jus derė- 
jotės dėl jų tu< metu ėjo

sunkios dienos Lietuvos 
darbininkams, Lietuvos 
liaudžiai ir visiems tiems, 
kurie prie jūsų neprigulėjo.

"Mes šiandien pergyve
name sutemas, kuriose, 
saulei leidžiantis, nykštu
kai rodosi dideliais. Tie 
nykštukai—tai jus!”
Su šiais žodžiais drg. Bie

linio kalbą nutraukė Seimo 
pirmininkas klebonas Stau
gaitis, kurs pašoko, kaip 
įgiltas ir, trenkęs kumščia į 
stalą, pareikalavo drg. Bieli
nio atsiimti savo žodžius. 
Drg. Bielinis nesutiko ir pa
reiškė; kad Seimo pirminin
ko elgesys tik ir patvirtina 
tai, kad klerikalai ištikro 
yra nykštukai', kurie saulei 
leidžiantis meta didelius še
šėlius.

Pirmininkui pasiūlius, 
klerikalai nubalsavo drg. 
Bielinį išmesti iš Seimo de
šimčiai posėdžių. Bet kad 
jdrg. Bielinis salės neapleido, 
įtai krikščionis visai pertrau
kė ir uždare pbsėdį.

Bendrąją. klerikalų smur
to politiką, matyt, atatinka
mai įvertina ir svetimųjų 
valstybių atstovai, kurie į 
tą^posėdį, kada ministeris 
pirmininkas skaitė savo dek
laraciją, nei vienas neatėjo, 
ir opozicijos atstovai kleri
kalams pirštais rodė į diplo
matų tuščias kėdės.

Smurtu išaugino klerika
lai savo laikiną galybę, bet 
bus kada nors laikąs, kad 
liaudis, neišturėdama, pa
darys jiems savo smurtą, ir 
tuomet grius klerikalų sos
tas Lietuvoj, kaip griuvo 
Mikalojaus sostas Rusijoj, 
Vilhelmo Vokietijoj ir kitų 
kitur.

Kauno Proletaras.

MEILĖS TRAGEDIJA.
Šiomis dienomis Kaune 

atsitiko sekanti istorija:
Valdininkas Valentinas 

Tupačevskis, 24 m. amžiaus, 
ilgą laiką mylėjo panelę OI- 
zą Sakalauskaitę, 16 metų 
amžiaus. Jos motina nelei
do jai ištekėti už neturtingo 
valdininko; ji norėjo, kad 
jos duktė ištekėtų už dvar
ponio. Joki dukters prašy
mai negelbėjo. Pagaliau 
duktė apleido tėvų namus ir 
’šbėgo pas mylimą, gyvenah- 
M Aleksote. Gegužės 27 d. 
jie nutarė nusižudyti, nes 
neradę kitos išeities. Nuėję 
i pirmą fortą nusišovė.

Pas juos rasta laiškas, ku
riame rašoma, kad jie esą 
patenkinti likimu; tėvus 
prašo palaidoti į vieną kapą. 
Tėvai .vienok ir pomirtinojo 
prašymo neišpildė ir palai
dojo į atskirus kapus.

VABALAI NAIKINA 
LAUKUS.

Ulinojaus valstijoj vėl pa
sirodė taip vadinami ”armi- 
:os vabalai," kurie eina dide- 
’ėmis armijomis ir naikina 
’aukus. Daugiausia blėdies 
’ie daro jauniems kornams, 
kurių lapus nuėda ir palieka 
vienus stiebus.

SUKILIMAS KAUNO 
KALĖJIME.

Pereitą sąvaitę iš Rygos 
atėjo labai įdomi žinia. Ji 
sako, kad birželio 27 d. po 
pietų Kauno centraliniame 
kalėjime įvyko kalinių suki
limas, kuris pasibaigė krau
jo praliejimu ir pabėgimu 70 
kriminalinių ir politinių be
laisvių.

Žinia sako, kad sukilę ka
liniai apveikė kalėjimo sar
gus ir pradėjo laužtis lau
kan. TuoįSiis buvo pašaukta 
kariuomenė ir likusius kali
nius sulaikė, tečiaus šitie už
sibarikadavo ir nepasidavė 
per kelias valandas. Kali
niai matyt turėjo ir ginklų, 
nes sakoma, kad iš už bari
kadų jie šaudę į kareivius. 
Jie pasidavė tiktai tada, ka
da atvyko šarvuoti automo
biliai. Iš kalinių pusės buvę 
du nušauti.

Tūli pabėgusių kalinių pa
siėmė vokiečių ambasado
riaus arklius, kurie ganėsi 
netoli Kauno, ir leidosi tais 
arkliais toliaus. Didžiuma 
pabėgusių tečiaus buvo vė
liaus sugaudyta, bet 30 da 
nesurasta.

• #

ŽAIŲAS SUPARALIŽAVO 
MOTERIŠKEI RANKAS.

Pennsyvanijos kasyklų 
apielinkėj, netoli Ashlando. 
buvo keistas atsitikimas. 
Laike perkūnijos darbinin
kų Helwigų šeimynoje mo
teris triusėsi virtuvėj apie 
pečių, o vyras ant gonkų sė
dėjo ir suposi hamake. Stai
ga viskas nušvito nuo žaibo 
ir per atdaras duris virtu
vėn įlėkė kamuolys ugnies, 
kuris truputį pavaikščiojęs 
aplinkui, sprogo su tokiu 
trenksmu, kad vyras ir mo
teris abudu per ilgą laiką 
oo to buvo apsvaiginti. Bet 
keisčiausia buvo tas. kad at
sipeikėjus moteriškė nega
lėjo valdyti savo rankų. 
Abidvi rankos buvo supara- 
ližuotos ir ji jų visai nejuto 
ir negalėjo pajudinti. Ir taip 
buvo per kelias valandas. 
Bet vėliaus abidvi rankos 
atsileido ir dabar moteriškė 
sveika kaip buvus.

Įėjo gilei Mojas atei- 
vybės įstatymas-

TIKTAI 100 LIETUVIŲ 
GALĖS ĮVAŽIUOTI.

Ateivių skaičius sumažinta 
nuc 357,801 iki 169,000 

Metams.
Nuo 1 liepos įnėjo galėn 

jau naujas ateivybės įstaty
mas, kusj Kongresas šįmet 
išleido. Sulyg buvusio iki 
šiol įstatymo, per metus 
Amerikon galėjo atvažiuoti 
357,801 ateivis; gi pagal 
naująjį įstatymą galės at
vykti vos tiktai 169,000. Lie
tuvių kvota sumažinama 
daugiau negu 20 kartų, nes 
pirma mūsiškių galėjo atva
žiuoti suviršum 2,000, o da
bar tiktai 100.

Lietuvių ateivybei išpuolė 
toks smūgis dėlto, kad kvo
tos pagrindui į naują įstaty
mą paimta 1890 m. gyvento
jų sąrašas, kuomet Lietuvos 
valstybės da nebuvo ir visi 
lietuviai buvo užrašyti arba 
kaipo rusai, arba kaipo len
kai. Kadangi sulyg to sąra
šo lietuvių tuomet šioje šaly
je visai "nebuvo,” tai nėra iš 
ko ir kvotą sudaryti, šimtas 
žmonių galės iš Lietuvos at
važiuoti tik dėl to, kad įsta
tyme yra pasakyta, jog tiek 
gali įvažiuoti iš kiekvieno 
krašto, nežiūrint kiek kurio 
piliečių čionai gyvena.

P. S. —Lietuvių Biuras 
prie Foreign Language In- 
formation Service New Yor- 
ke skelbia, kad lietuvių kvo
ta busianti 344. Mes para
šėme tam Biurui prašydami 
paaiškinimo, iš kur jis tokią 
skaitlinę paėmė, nes prezi
dento Coolidge’o paskelbta
me įstatyme Lietuvos kvota 
yra tiktai 100.

SAKO, RUSAI NEDRĮSTA 
PULTI RUMUNIJĄ.

Kalbėdamas liberalų par
tijos susirinkime Rumuni
jos premjeras Bratiano pa
sakė anądien, kad nežiūrint 
visų paskalų apie karą tarp 

i Rusijos ir Rumunijos, prie 
j to karo veikiausia ncpriei- • • l_ 1w •! • i • • • y*

DEMOKRATŲ KANDIDA-i 
TAS DA NEIŠRINKTAS.
Leidžiant "Keleivį” j spau- j nes bij^j Ru.

. kovnve" •' i m“"iįpulti. Nors Ru- 
balsuoja jau 89-tą kartą ir „krinti su kitomis
Y1 ?a.-?efm-,a’ (,U' valstybėmis sąjungų, tečiaus
los kandidatu į prezidentus. boIševikai gerai supranta, 
konvencija pahuosavo kan- k d jei jie gumunij/užpul: 
Matus nuo visų pasizadeji- t kįtos valstvbg pa?ios 
mų ir instrukcijų duotų ^v() kail- ^^„0$ eitų 
uems is namų nes tų laiky- Rumunij L j paga|bą. 
damiesi jie balsavo vis uz . ? r & v
tuos pačius žmones, ir nei 
vienas negalėjo gauti dviejų 
trečdalių balsų, kad galėtų 
būti išrinktas. Paliuosavus 
delegatus nuo tų įsakymų, 
McAdoo balsai tuojaus pra
dėjo kristi. Balsuojant 87-tą 
kartą jis gavo tik 333 bal-

KUPOS DARBININKAI 
GYVENA VARGINGAI
Kubos darbininkų atsto

vas Vinageras įteikė Tarp
tautinei Darbo Konferenci- 

__  jai Ženevoje skundą ant sa- 
sus. o 'pirma turėjo jau su- vo tėvynės, kad ji skriaudžia 
““—___________________ darbo žmpnes. Darbininkai

Kuboje dirba ir gyvena kaip 
vergai: darbas tęsiasi nuo 
tamsos iki tamsai, algos ma
žos. o pragyvenimas bran
dus. 
Dr.
prieš šita skundą užprotes-

viršum 500.

UŽSIDARO VILNŲ 
AUDEKLINĖS.

American Woolen Co. pa
skelbė. kad jos dirbtuvėse 
Providence’o mieste tuojaus 
bus uždaryti vilnų skvriai. 
Darbas eis tik pakol išbaigs tavo. Buržuazija mėgsta 
Mirimą ant rankų medžiagą, darbininkus išnaudoti, bet 
Tuose skvriuose dirba apie nemėgsta, kad pasaulis apie 
2,000 darbininkų. tai žinotų.

Kubos ambasadorius 
Aristides de Aguero

JAPONIJOJ NUPLĖŠTA 
VĖLIAVA NUO AMERI

KOS AMBASADOS.
Pereitą sąvaitę Tokios 

mieste buvo nutraukta ir 
suplėšyta Amerikos vėliava, 
kuri plevesavo virš buvusios 
Suvienytų Valstijų amba
sados griuvėsių (ambasada 
sugriuvo laike buvusio že
mės drebėjimo). Amerikos 
valdininkai ir tris kareiviai, 
kurie gyvena pastatytose 
tenai šėtrose, buvo tuo tar
pu išėję valgyt ir šito atsi
tikimo nematė. Japonų po- 
licijantas, kuris stovėjo 
prie ambasados vartų lauko 
pusėj, matė kaip vienas ja- 
ponietis traukė Amerikos 
vėliavą nuo stiebo žemyn, 
tečiaus nekreipė j tai daug

Socialistai rems 
La Follettą.

BOLŠEVIKAI UŽSAKĖ 
ANGLIJOJ 45,000,000 ME

TALINIŲ PINIGŲ.
Šiomis dienomis bolševikų 

valdžia padarė su anglais 
kontraktą mušimui naujų 
metalinių pinigų Rusijai. Su
lyg to kontrakto, bolševikai 
turės pristatyti anglams si
dabrą ir kitus reikalingus 
metalus, o anglų iždinė iš
muš jiems 45,000,000 pinigų 
po 1, po 2 ir po 5 rublius. 
Kada pinigai bus gatavi,

dobies, nes ambasadoj dirba bolševikai turės užmokėti 
keli japonai darbininkai, anglams uz darbą. Keista, 
Jis suprato piktadarystę kad ir rastą ant tų pinigų 
tiktai tada, kada pamatė, darė anglų atrtistas. Išro-

keli japonai darbininkai. anglams už darbą. Keista,

do, kad bolševikai neturi 
žmonių, kurie, galėtų toki 
darbą atlikti. Iš vienos pini
go pusės bus Sovietų Res
publikos ženklas, o iš kitos 
—pinigo vertė ir metai, ka
da jis išleistas. Tai bus pir
mutiniai bolševikų metali
niai pinigai. Iki šiol bolševi
kai spausdino savo pinigus 
ant popiergalių, tikėdamie- 
šbku: laiku visai juos panai
kinti, o jų vietoje vartoti 
prekes. Tečiaus įvedimas 
metalinių pinigų dabar pa
rodo. kad šitos teorijos bol
ševikai bus jau išsižadėję.

kad nubraukęs vėliavą tas 
japonas pradėjo ją draskyt, 
o paskui leidosi bėgti. Po- 
licmanas jį vijosi, bet nepa- 
gavo.

Šitas incidentas iššaukė 
didelę sensaciją. Amerikos 
atstovybė pareikalavo, kad 
Japonijos valdžia šitą daly
ką ištirtų. Japonijos užsie
nio reikalų ministeris labai 
atsiprašinėjo ir pažadėjo 
.viską nuodugniai ištirti ir 
piktadarį suradus nubausti. 
Jis prašė pranešti Amerikos 
visuomenei, jog šitas įvykis 
anaiptol nereiškia Japoni
jos ūpo. Tuojaus tapo su
šauktas nepaprastas Japo
nijos ministerių posėdis ir 
valdžia formaliai atsiprašė 
Amerikos už padarytą ame
rikiečių vėliavai įžeidimą. Rutkausku 3 metu amžiaus 
Vėliaus buvo areštuoti trįs mergaitė.
jauni japonai, kaltinami dėl gUsia petardą (fire ckrac- 
Amerikos vėliavos nuplėši- kerį), ji norėjo ją degtuku
mo.

BOLŠEVIKŲ ŽIAURUMAI
Kairiųjų socialistų revo

liucionierių partijos užsie
nių delegacija gavusi žinių 
apie Mykolo Lichtenbaumo 
likimą komunistų kalėji
muose. Mykolą Lichtenbau- 
mą, buvusį ir revoliucinių 
socialistų—liaudininkų Vil
niaus Komiteto narį, bolše
vikai areštavę 1923 m. spa
lio 23 d. ir nuteisę 3 m. kon-

I
MIRTINAI APDEGĖ LIE

TUVIŲ MERGAITĖ.
Pereitą nedėldieni Wor- 

cesteryje mirtinai apdegė

Radusi neišspro-

uždegti. Nuo degtuko užsi
degė mergaitės suknelė. Iš
girdusi riksmą, motina iš
bėgo laukan ir pamatė savo 
kūdikį liepsnose. Pagrie
bus iš virtuvės drapaną, mo
tina tuojaus mergaitę apsu
po, bet ji buvo jau labai ap
degus ir vargiai išgyvens.

I

MIRĖ PREZIDENTO 
SŪNŪS.

Šio panedėlio . vakarą 
. ‘Washingtone mirė Calvin 

centraciniam liogery kalėti. Icoolidge, 16 metų amžiaus 
Po 12-tos dienos badavimo prezidento sūnūs. Mirties 
'is buvo nugabentas į Suz- priežastimi buvo mažiukė 
dalio kalėjimą, kur 1924 m., pUsliuke ant dešinės kojos 
vasario 19'd.poetiniaiJ<ahj kulnies, pasidariusi lošiant 

tennisą ant pievos. Bėgio
jant po pievą pusliukė susi- 
trynė ir užsikrėtė kraujas. 
Buvo padaryta operacija, 
bet nieko negelbėjo. Užside
gė kojos kaulo smagenįs ir 
ro penkių dienų jaunasis 
Coolidge mirė.

niai, protestuodami prieš 
kalėjimo administracijos 
žiaurumus, paskelbė badavi
mą. Lichtenbaumą badavi
mo metu visai nusilpusį iš
vežę į Maskvą. Maskvoje iį 
kovo 22 d. žiauriai kankinęs 
žinomas budelis Riba. Kan
kinimo faktą patvirtinęs G. 
P. U. (Komunistų žvalgy
ba) gydytojas. Lichtenbau- 
mas protestuodamas prieš 
tai paskelbęs badavimą. Be 
lo jis du kart kęsinęsis nu
sižudyti, bet G. P. U. agen- 
uai jam to padaryti nedavę. 
Vienuoliktą badavimo diena

LIETUVIS UŽMUŠTAS 
KASYKLOSE.

"Keleivio" draugas F. Le- 
vinskas pranešė iš Ashlan
do, Pa., kad 25 birželio Potts 
kasykloje nrie darbo tapo 

_______ užmuštas lietuvis Antanas 
Lichtenbaumas pervestas į Staniškis. Jo moteris paliko 
psichiatrinę ligoninę, nors cu 5 vaikais: Velionis paėjo 
gydytojai pripažistą jį esant iš Lietuvos nuo žežmariu. 
'Veiko proto. ’ ’ Į Girardvillėj mirė Vidu-

Ateina iš Maskvos ir dau- nas. kuris taip pat kasyklose 
Ziau visai patikimų žinių bedirbdamas buvo netekęs 
apie žiauriausius bolševikų sveikatos. Ir jis paliko mę- 
asielgimus su politiniais teri su-5 mažais vaikais. Jis 

kaliniais. 1..... . 45 n'7,,v;iAC’

Clevelande 4 liepos įvyko 
Progresyvei Politinei Akci
jai Konferencija, kurioje da
lyvavo įvairios darbininkų 
unijos ir Socialistų Partija. 
Šita konferencija tęsėsi dvi 
dienas ir nominavo Wis- 
consino senatorių La Follet- 
te’ą savo kandidatu ateinan
tiems prezidento rinkimams.

Socialistų delegatai šitoje 
konferencijoje už La Follet- 
te’ą nebalsavo. Jie paliko ši
tą klausimą išspręsti atski
rai savo partijos konferenci
jai, kuri sekė tuojaus po 
Progresyvei Politinei Akci
jai.

Socialistų Partijos suva
žiavimas atsidarė Clevelan- 
de*6 liepos. Delegatų pribu
vo 157. Sudarytas iš 15 na
rių komitetas su Hilląuitu 
priešakyje raportavo suva
žiavimui tik ką pasibaigu
sios Politinės Akcijos Kon
ferencijos nutarimus ir pa
tarė suvažiavimui tuos ĄU- 
tarimus paremti—paremti 
La Follette’o kandidatūrą.

Prasidėjo tuo klausimu 
diskusijos, kurios tęsėsi 6 
valandas. Kai kurie socialis
tai buvo priešingi La Follet- 
te’ui, nes jis visą gyvenimą 
yra buvęs republikonas; 
nors dabar jis yra didelis li
beralas ir aštriai republiko- 
nų partiją smerkia, bet vis 
dėlto jis nėra socialistų par
tijos narys ir nėra socializ
mo principų šalininkas. To
dėl delegatai, kurie laikėsi 
šitokios nuomonės, reikala
vo, kad Socialistų Partija 
statytų savo kandidatu aiš
kų socialistą. Bet atėjus 
nuo Dėbso telegrama pa
kreipė dalykus kiton pusėn. 
Senelis Debsas savo telegra
moj praneša, kad, jo nuomo
ne, Partija pasielgtų daug 
išmintingiau savo kandidato 
prie dabartinių sąlygų ne
statydama.

Todėl suvažiavimas ir nu
tarė remti La Follette’o kan
didatūrą. Už La Follette’ą 
?ina keliatas valstijų, bu- 
:ent: lVisctyisin, Minnesota, 
North Dakota, Montana, 
Nebraska. Iowa, Washing- 
ton, South Dakota ir Michi- 
ran. Socialistų parama duos 
jam da apie 1,000,000 balsų 
iš kitų vietų. Todėl jeigu jis 
ir nebus į prezidentus išrink
tas, tečiaus senoms kapita- 
istų partijoms kinkos jau 
pradeda drebėti.

La Follette’ą norėjo nomi
nuoti ir komunistai savo su- 
ažiavime St. Paul mieste 
'ereitą mėnesį, bet jis jų no
minacijos nepriėmė. Dabar, 
žinoma, komunistai pravar
džiuos socialistus atžagarei
viais. kad šie remia "buržu
jų.”

i
I

•’naejo iš Dzūkijos.

BANDITAI PRIMUŠĖ 
ŽYDĄ.

Maldene penki apsimaska- 
ve banditai užpuolė žydą Li- 
bermaną, pramušė revolve
rio kotu galvą ir apiplėšę 
pabėgo.



0 APŽVALGA 0
KOMUNISTŲ LYDERIAI 

PANAŠUS SALAVEI- 
ŠIAMS.

Pruseika ir Bimba, lietu
viškųjų komunistų lyderiai 
Amerikoje, labai panašus 
salaveišiams. Sala veisia i su
sirinkę ant gatvės pamuša 
bubną, pabara netikėlius, 
paskui pagieda "Džizus 
Kraist” ir pasiėmę baksiu- 
ką eina rinkti pinigų iš susi
rinkusių žiopsotojų. Lygiai 
taip daro ir Pruseika su 
Bimba: jie pakolioja savo 
oponentus, paskui pasimel
džia Maskvai ir pasiėmę ke
purę eina kolektuoti pinigų 
savo pragyvenimui. Tai yra 
niekam nereikalingi dyka
duoniai.

Taip juos apibudino Susi
vienijimo seime Wilkes- 
Barrėj SLA. pirmininkas 
St. Gegužis iš Shenandoah.

KAS MOKA LIETUVIŠ
KAI RAŠYTI?

Tūlas St. Jonas klausia 
"Lietuvos žiniose," kas mo
ka teisingai lietuviškai ra
šyti? Girdi:

"Pasiskaitai mus laikras- 
čius, nesenai išleistas lietuviš
kas knygas, įsižiūri į jų rašy
bą, ir imi abejoti: ar mokam j 
mes lietuviškai rašyti? O jei 
mokam, tai kas? Kiekviena 
redakcija rašo savotiškai, kiek
vienas laikraščių bendradarbis 
rašo saviškai, o ką jau bekal
bėti apie musų valstybinių ir 
nevalstybinių Įstaigų tai nau- 
tojų raštus—tai Babelio bokš
tas: jie jokios 
nepripažįsta.

"Tarnautojai 
laikraščius, o 
čiuose—kas galva, 
mas: vienas rašo bugiškai. an
tras jablonskiškai, trečias jak- 
štiškai, ketvirtas smetoniškai, 
penktas naujoviškai, o šeštas, 
žiūrėk, nei vienaip nei kitaip.

”Dar blogiau mokyklose.
Kuriais tai metais, gerai neat
simenu (1919 ar 1920), švie
timo ministerijos buvo pasiū
lyta mokykloms laikytis Lietu
vių Mokslo Draugijos ir Ry
giškių Jono rašybos. Bet kiek 
vėliau ta pati švietimo minis
terija ėmė vartoti savam 
"Skaitymų” žurnale jau kito
nišką rašybą, prof. K. Būgos. 
Mokytojams ir galvos susi- 
.miišė. Nebežinia, kurios rašy-Į 
'b^-fnokyti mokinius: ar vis 
•dar Rygiškių ‘Jono, ar jau K- 
■jBngoš? Juk pati švietimo mi- 
. rristerija jau kitoniškai rašo, 
?fai gal ir mokykloms reikia , 
'taip rašyti,—galvoja mokyto- . 
*- jĮAi. Ir šit, pagaliau, matom, ■ 
kad vienoj mokykloj moko mo- 

• kinius ”jablonskiškai” rašyti, 
o* kitoj jau "bugiškai.” O kai

: kuriose mokyklose mokyto
jas moko rašyti net saviškai. 
Ir kas iš visa to išeina? Moki-i ;
nys keliasi iš vienos- mokyk
los į kitą (turiu galvoje viduri
nes ir aukštesniąsias mokyk
las). žiūrėk, naujoj mokykloj 
kitaip rašoma; jo išmokta ra-

rašybos matyt

skaito įvairius 
tuose laikraš- 

tai ražu-

armijos įsivyravimas. Todel 
visų pirmiausia reikėtų dėti 
pastangas, kad nulaužus 
klerikalizmui sprandą, o ra
šyba su laiku pati savaimi 
išsilvgins.

KODĖL KUN. VAILOKAI
TIS NEINA BAŽNYČION?

Anot "Lietuvos Ūkinin
ko," socialdemokratų atsto
vas Plečkaitis Seime pasakė 
klerikalų lyderiui kun. Vai
lokaičiui :

“Tamsta apie bažnyčią 
čionai nekalbėk, nes nieko 
apie ją nesupranti; tamsta 
supranti tiktai bizni ir ban
kus."

Kun. Vailokaitis atsakė:
"Todel aš Į bažnyčią ir 

neinu.’’
Klerikalų lyderis kun. 

Vailokaitis čia parodo tikrą 
savo veidą. Jisai prisipažįs
ta, kad prieš pinigus ir biz
ni bažnyčia jam nieko ne
reiškia. Iš bankų daugiau 
pelno negu iš bažnyčios, ir 
todel jisai Į bažnyčią neina.

I

DVASIŠKI PELNA- 
G ROBI AL

"Lietuvos Ūkininkas" Nr. 
24 paduoda Įdomių skaitli
nių, kurios parodo, kaip ku
nigai grobia turtus. Pavyz
džiui, kun. Vailokaitis 19- 
19 metais buvo da visai nu
susęs klerikaipalaikis, o 1922 
mėtis jis .jau turėjo "Ūkio 
Banką" su 10,000.000 auksi
nų kapitalo. Šiandien gi ši
tas pelnagrobis turi jau nu
sipirkęs Kinderiškių dvarą 
ir Aukštadvari, ir da nori 
pirkti Plungės dvarą. Beto 
da jisai turi Kaune Smito 
geležies fabriką, kur iš dar
bininkų prakaito daro sau 
pinigus: turi gyvulių sker
dyklą ir šaldytuvą "Mais
tas,” kurio pastatymas kai
navo apie 10,000,000 litų; 
turi plytnyčią, turi durpių 
gamyklą "Palemonas" ir jo 
banko kapitalas šiandien 
siekia jau 15,000,000 litų.

Kitas klerikalas, krikščio
nių centro komiteto pirmi
ninkas Karvelis, pabaigė 
mokyklą tik pernai metais 
ir buvo plikas kaip bizūnas. 
Bet, štai saviškių Įstatytas 
Mokesčių Departamentan 
tik patarnavo 5 mėnesius ir 
jau nusipirko sau Noreikiš
kių dvarą, už kuri užmokė
jo net 20,500 dolerių.

Klerikalų atstovas Seime. 
Jasįukas, irgi nusipirko sau 
dvarą Suvalkijoj, nors nese
nai da buvo biednas žmoge
lis ir Seime algos gauna ne 
kažin kiek.

Klerikalai stengiasi ap
imti visas vietas prie pini
gų. Jie skverbiasi Į finansų 
ministerijas. į prekybos de-’ 
partamentus, į 
torius ir kitokias pelningas 
vietas. Pavyzdžiu'gali būti 
čia kun. Purickis, kun. Jur
gutis, kun. Petrulis, kun. Ži
linskas, kun. Vailokaitis,

1 stoną" ir imasi svietiškų 
biznių, "Lietuvos Žinios” 

'daro išvadą, kad dvasiškuos 
i galybė Lietuvoje smarkiai 
'smunka. K_ano dienraštis 
• rašo:

"Lietuva per 500 metų yra 
tris kartus jau savo pasaulė
žiūrą pakeitusi’—iš pagonybės 
i katalikybę, iš katalikybės i 
reformaciją, iš reformacijos Į 
vėl į katalikybę.

”XX amžius atrodo vėl sta
tęs lietuvių tautai naują pa
saulėžiūrą. kuri dar nėra tvir
tai apsireiškusi, bet nauja dva
sia, taip tariant, ore kabo ir 
spirte spiria klerikalus iš senai 
apgyventų pozicijų.

"Palyginkime, kokia buvo 
kunigų galybė prieš 50-100 me
tų su dabartine padėtim, ir pa- 
regėsim, kad nei pusės anos 
galybės nebeliko, nors ku
nigai pasidarė ir apšviestesni. 
ir stipriau susiorganizavę, ir 
skaitlingesnt.

”Ir je neišpasakytai yra su
sirūpinę savo ateitimi. Pasi- 
skaitykime nors musų vysku
pų organo 'Ganytojo’ aimana
vimų, kad pamatyt, 
kingai stovi musų 
dalykai.”
Vadinasi, pats 

galva pripažįsta, kad jų Še
rai krinta. Tas varo tuos 
juodvarnius desperacijon ir 
dėlto jie griebiasi visokių 
budu kovai su "bedieviais.” 
Ypač jų desperacija aiškiai 
pasirodė paskutiniais rinki
mais Lietuvoje. Kaip “L. 
Žinios" sako,

”—Kas ne su manim, tas 
prieš mane—pareiškė vysku
pai per rinkimus. Jų.Įkvėpėjai 
nuosaikiai toliau eidami, kiek 
pajiegdami. vartoja jau eks- 
terminacijos budus prieš ne- 
klerikalus. Jei tu ne "kunigi
nis,” tai nėr tau valstybinės 
vietos, nėr paskolos, nėr pa
galbos. nekalbant jau, kad nėr 
tau išpažinties, krikšto, šliubo. 
kapinių.”
Bet klerikalizmo tas neiš

gelbės. Kaipo tamsybės ir 
regreso spėkai, jam yra 
lemta žlugti, ir jis žlugs. 
Laisvas demokratinis judė
jimas apima visą pasauli ir 
iau darą didelės intakos Į 
Lietuvą. Gaila tik,* kad lai
kinai klerikalai gali prida
ryti valstybei daug žalos.

I

kaip rizi- 
klerikalų

kunigu

BAISUS ATSttlKIMS.
Dievaites tamsuolės pa
smaugė kūdikį kaipo 

"Antikristą."
"Lietuvos Ūkininkas" pra

neša iš krikščioniškos Lietu
vos šitokią žinią:

"Antroji pusė gegužės 
mėnesio (Šiauliuose) atsi
žymėjo nelaimingais atsiti
kimais, kaip antai, gimė 
darbininkų šeimynoj kūdi
kėlis nepaprasto stiprumo, 
nes trečią dieną po gimdy-

t prekybos oe-mo, motinai prausiant—at- 
į banku dįrek-■ sisėdo. įspūdis nepaprastas.

&6a čia netinka; parašyk, kun Alšauskas, kun. šeilo-
kaip anoj mokykloj mokė, ir 
turi jau ”dutkę.” Mokykis iš- 
naujo! O kas užtikrins, kad 
nereikės kada nors vėl išnaujo, 
kitoniškai mokytis rašyti?
f • "Kaip mokiniams taip ir 
valdininkams ir šiaip žmo
nėms, tikra bėda. Nori žmo
gus kiek pasimokyti iš laikraš
čių, bet jų nesuvaikysi: vienas 
venaip rašo,, kitas kitaip. Mo
kytojai taip pat—kiekvienas 
sau. Ir nežinia, kas geriau 
rašo, kas moka teisingiau ra
šyti, iš ko mokyti.”
Ištikro, musų rašyboje 

yra pusėtina betvarkė. Te
čiaus nereikia perdaug dėl
to nusiminti. Nevienodumų 
yra ir kitų tautų rašybose, 
o dėlto progresui tas neken
kia. Daug didesnė nelaimė, 
negu rašybos nevienodumas, 
lietuvių tautai yra Romos

S u bėgusios moterjs nuspren
dė, kad tai Antikristo esa
ma, ir norėdamos žmoniją 
paliuosuoti nuo nelaimės — 
kudikėlj pasmaugė. Pak
viesti gydytojai pripažino, 
sulyg tam tikrų raiščių antkas ir visa eilė kitų. Pabuvę ________ _____ __

tokiose vietose jie tuojaus kūno jis butų buvęs nepa- 
perkasi sau dvarus, automo- prastas pasaulinis stipruo- 

’ " " "" lis."
Ir tai yra viskas. Visam 

nuotikiui aprašyti pašvęsta 
vos kelios eilutės ir jos Įsp
raustos tarp kitų žinučių, 
dagi atatinkamo antgalvio 
nededant, tartum tas atsiti
kimas butų visai menkos 
reikšmės.

0 juk tai baisus Įvykis. 
Tai Įvykis, kuris turėtų su
judinti visą kraštą. Kūdi
kis, kūnam likimo buvo 
skirta rasit pasaulio garbė; 
kūdikis, kuriuo galėtų di
džiuotis netiktai jo motina

bilius arba, kaipkun. Franc- 
kevičius, pavogę žmonių pi
nigus bėga užsienin ir tenai 
lėbauja hoteliuose' su mer
gomis. O varguoliams dar
bininkams tie veidmainiai 
skelbia: Nekraukite žemės 
turtų, ką kandį* suėda ir ug
nis sunaikina, bet rūpinki
tės apie savo dusios išgany
mą!

I Kas gi toms tainsuolėms 
IĮkvėpė "Antikristo" baimę? 
Ka; Įkalė i kvailas jų galvas 

i tą prietarą, kad pasaulyje 
įgali gimti “Antikristas"?

Tai vis Romos agentų 
• "nuopelnai"! Tai krikščio
nybės "mokslo" pasekmės!

Per penkis šimtus metų 
su viršum romiškos bažny

čios agentai kvailino savo 
burtais ir be to jau gana 
tamsų Lietuvos kraštą. Per 
penkis šimtus metų su vir
šum jie kalė į musų galvas, 
kad Dievas atsiuntė Kristų 
žmoniją atpirkti, o Velnias 
atsiusiąs savo mesijų, kad 
tą žmoniją pražudytų? Kai- i 
po r * . ...........  _ _
tas Velnio pasiuntinys va- vietos. Bet p. šala nepa- 
dinsis Anti-Kristum ir bu- ldausė savo vyriausybės Įsą
sias nesvietiškai stiprus. Rymo, nepasitraukė iš* savo 
Jis važinėsiąs po svietą su rietas ir vietoj to paskelbė 
“geležiniu pečium" ir rink-'karo padėtį visoj žiemių Al
sias žmonių dūšias.

Ir štai to beprotiško "mo
kslo" rezultatas: kad ap-

kristo," Lietuvos i----- . ..
smaugia stipresnius savo J* prisidėjo žandarmerijos 
kūdikius! fvadas. Pietai ir žiemiai ėmė

nepamatuotiems albanų ka
talikų ir stačiatikių reikala
vimams. Dėl tos kalbos fi
nansų ministeris katalikas 
Gurakvuki pareiškė atsista
tydinsiąs ir iš dabartinės 
sostinės Tiranos išvyko i 
Skutarį, Albanijos žiemiuo
se. Tenai buvo surašytas 
tam tikras atsišaukimas j 
Albanijos Seimą su žiemių 
Albanijos atstovų katalikų 
ir musolmonų parašais, kvie
čiąs jį susirinkti ne Tiranoj 
ar Avlonoj, bet Skutari. At
sišaukimą pasirašė ir Sku
tari karo komendantas pulk, 
šala. Zogu valdžia Į tą atsi
šaukimą tuojaus atsiliepė 

Kristaus priešininkas, pulk. Salos pašalinimu nuq

banijoj. Tuo pat metu Av
ienos komendantas pulk Ka- 

__ .. „ fezezi, ridamas iš vieno su 
saugojus pasauli nuo "Antį- Pulk. Sala, paskelbė karo 
kristo," Lietuvos moterjs'padėtį P’ętų Albanijoj. Prie

Tai yra baisi tragedija.
Prakeiktas tegul bus tas 

mokslas, kuris neša tokius; 
baisius vaisius! Prakeikti 
tegul būna ir tie žmonės,

!nius ryšius ir pradėjo ruoš
tis eiti paimti Tiraną.

Bėjus Zogu paskelbė mo- 
v.v bilžzaciją 3,909 vyrų ir ryžo-

■ kurie tą mokslą Į musų kraš- įs* su ištikima jam kariuome- 
tą atnešė ir kurie ligi šiol ,
tenai platina! j - ^uo kilo namų ka-
________________________ Iras tarp Be jaus Zogu, palai- 

komo Albanijos dvarininkų, 
Ipie sikilmiii

~ iGurakvukio ir Fan Nolio
Albanijoj - siaučia namų kitos pusės,

Karas. Sukilėliai albanai ko-1 Jugoslavija tuo tarpu sek- 
X°J- prieš albanus valdžios uama įvykius Albanijoj, su- 
i ėmėjus: vieni ir antn ima traukė daugiau kariuome- 
.-a\o salies miestus, vieni j Diąkovą ir Prizrendą 
antrus suima, žudo. Albani-'^ pasieny, o Graikija — i 
' * : Jos Plotas (Floriną ir Janiną. Tačiau
tik 30.800 ketv. kuomet-,Italijos valdžia Belgrado' ir 
t V- gyventojų—890,000 žm. j Atėnų valdžioms pareiškė, 
Šiaurėje ir rytuose ją apsu-|kaj kiekvieną jų įsikišimą Į 
oa priešingi jai serbai, pfe-: Albanų vidaus reikalus lai
tuose---graikai. Nuo 1912; kytu priešingu sau žingsniu 
metų Balkių karo, ^lima ir tuo budu užkirto kelią 
sakyti, ligi šių dienų Albani-, naujiems svetimųjų puoli- 

Prieš nelaimingą šalį, 
ir patį namų karą lokalizavo 
vien Albanijos sienose.

RL

Per ją vieni po kitų siautė 
turkai, juodkalniečiai, aust
rai, graikai, italai, bulgarai, 
serbai, francuzai, vėl serbai, 
graikai. Šalis yra nunioko
ta, sunaikinta, vietomis ne- 
atsistatinėjusi nuo 1912 me
tų, gyventojai nu^curdę, 
pereitais metais gyvenusi 
nederlių. Dabar, ko dar ne
sunaikino siautusios šaly 
svetimųjų karo jiegos, tatai teranų 
naikinama savųjų šalies pi
liečių, Įsitraukusių j brolžu
diškąjį* karą!

Iš pradžios apie šj Albanų 
sukilimą užsienio spaudoj 
pasirodė įvairių spėjimų.

’KŠiTTi

Generolas Frank T. Hi- 
nes, Suvienytų Valstijų Ve- 

j Biuro direktorius, 
persergsti sužeistus buvusio 
pasaulinio karo veteranus,, 
kad jie priduotų savo reika
lavimus apmokėjimui jiems 
prigulinčios pašalpos tuo
jaus, nes paskirtas tam lai-

VIDURAMŽIO KELIAIS.JĮ

MATO KUNIGŲ GALYBĘ 
SMUNKANT

Matant, kaip kunigai da
bar ima dūkti, kaip šlykš
čiai jie keikia ir šmeižia pa- ir tėvas, bet ir visa Lietuva, 
žangius žmones, pagalios —tas kūdikis pasmaugtas 
matant kaip tie tamsybės dievuotų fanatikių ranko- 
apaštalai vjenas po kitam mis, kad "išgelbėjus pasauli 
apleidžia savo "šventablyvą nuo Antikristo nelaimės” ! susijungti

• ' * /

Vienur buvo rašoma, kad tai kas jau baigiasi 
esąs svetimų valstybių intri
gų ir papirkimų darbas, kad 
kilus Albanijos viduj suiru
tei ir sumažėjus jos atsispy
rimo jiegai, išorės puolimu* 
galima butų ją galutinai 
pavergti ir pasidalinti. Ki
tur buvo rašoma, kad tai 
esąs Albanų liaudies sukili
mas prieš savo valdžią, nesu
gebėjusią įvesti šaly tvar
kos. Bet dabar pasirodo, 
kad ir vienas ir kitas spėji
mas neatatiųka tikrenybei. 
Sukilimas, pasirodo, kil^s 
per partijų Vaidus. Anglų 
spaudoj paskutinėmis dieno
mis buvo duotas smulkus 
-ukilimo priežasčių aprašy
mas, paimtas, reikia manyti, 
veikiausią iš kurio nors dip
lomatinio atstovo praneši
mo,—tad visai patikėtinas.

Anot šių žinių, sukitimo 
priežastis esanti,nuo senai 
ėjęs tarp įžymesniųjų Alba
nijos politikų ginčas dėl pa
sirinkimo sostinės Tiranoj 
ar Avlonoj, ir dėl tūlo siau- 
tusio Albanijos kalnuose 
plėšiko, kurį neva dengęs 
buvusis prieš sukilimu Alba
nijos ministeris pirmininkas 
Akmedas Bėjo Zogu. Suki
limui pradžią padare to pa
ties Zogu kalba, kurioje Jis 
kvietė albanus musulmonus

Karo Apsaugos Aktas 
aiškiai sako, kad—

"Sužeidimo atsitikime ne
bus sutrikta jokių apmokė
jimų, kol nebus priduota 
tam tikrų reikalavimų tarpe 
penkių metų nuo paleidimo 
arba atsisakymo iš tarny
bos, arba mirties atsitikime 
laike tarnybos, tarpe penkių 
metų po mirties, kuri bus 
oficialiai užrekorduota ta
me departamente, kuriame 
tarnavo. Kur apmokėjimas 
yra suteikiamas už mirtį ar
ba sužeidimą po paleidimo 
ar atsisakymo nuo tarnybos, 
reikalavimas turi būti pada
rytas tarpe penkių metų po 
mirties arba sužeidimo pra
džios.

albanus musulmonus 
įgti ir padaryti galą

"Turint gerą priežastj, di
rektorius gali tokį laiką pra
tęsti vienus metūsx Jeigu ta 
ypata, kuriai šios sąlygos 
suteikiamos, yra nepilna
metė, ar silpnaprotė ar ne
galinti iš ligos priežasties 
reikalavimo priduoti, laikas 
tam paskirtas tęsis, kol vi 
sos negalėjimo priežastis 
bus prašalintos:"

Kadangi didesnė kareivių 
dalis buvo paleista 1919 me
tais, tai šis metas yra pas
kutinis, kuriame jie gali le
galiai 
mus.

priduoti reikalavi-

Senovės jėzuitai, turėda-jjas Įvairių viršininkų glo- 
mi savo tarpe gabių žmonių i bon ? 
ir veikdami tam tirose ap- w 
linkybėse, buvo labai Įsiga
lėję. Jų pinklėmis buvo api
pinti kuone visi viduramžio 
katalikiškieji sostai. Pasiti
kėdami savo galybe, jėzuitai 
nesiskaitė su priemonėmis 
=avo tikslams pasiekti, 
įvairiems "slidiems" dar
bams pateisinti jie metė pra
garsėjusi po visą pasauli 
obalsj: "Tikslas pateisina 
priemenes." šis obalsis pa
smerktas vėlesniųjų laikų 
moralistų, paliko istorijoje 
jėzuitų moralės mokslo sim
boliu.

Šių dienų klerikalai gyve
na visai kitokiais laikais, 
mažai palankiais jėzuitų 
obalsiams. Tačiaus klerika
linė psichologija mažai yra 
oersimainiusi per tuos šimt
mečius, kurie mus skiria nuo 
jėzuitų laikų. Atrodo, lyg 
kad negyvoji lotynų kalba 
su sustingusiomis tikybinė
mis dogmomis paliko gilius 
pėdsakus toli nuo vienuoly
nų sienų, jėzuitų ir jų įpėdi
nių globojamų "avelių” sie
lose. Bent šių "avelių” siau
ra vienpusiška pasaulėžiūra 
neparodo bent kurių vysty
mosi žymių.

Todel šių dienų klerikalų 
tikslai beveik niekuom nesi
skiria nuo tų, kurių siekė 
jėzuitai prieš kelis šimtme
čius. Tas patš troškimas 
valdžios kunigų luomui, tas 
pats turtų jieškojimas, tie 
patįs kovos su priešininkais 
metodai.

Tik pažiūrėkime, kas da
rosi Lietuvoje.

Kunigai įsispraudę be
veik į visas pelningesnes vie
tas. Jie ministeriai, jie ban
kininkai, jie įvairaus plauko 
biznieriai. Užėmę tam tik
rą vietą, jie tempia paskui 
save visą eilę savo giminių 
ir sėbrų. Ir kam? Tam, kad 
susidarytų "savus lizdus,’* 
kur stovėtų pirmoje vietoje 
•uomų reikalai. Per tai kle
rikalai taip persekioja visus 
pažangiosios minties žmo
nes, kurie gali sugadinti jų 
"naminę” idiliją.

Valstybė klerikalams ru
pi tik tiek, kiek tai yrapake- 
liui jų varomam bizniui. Tai 
aiškiai parodo kad ir šių 
dienų istori ja su naujų gele
žinkelių statymu. Klerika
lai nepaiso, kad atsisakius 
nuo vyriausybės pristatyto 
projekto bus sutrukdytas 
Lietuvos ekonominis augi
mas, kad atsisakant nuo sy
ki išsiderėtos ’ iš angių pa
skolos, bus sukompromituo
tas Lietuvos vardas užsieny 
ir tuo sumažintas jos kredi- 
'tas... Jiems rupi tik savi iš- 
skaitliavimai, tik savo kiše- 
nians nauda. 
; Tas pat su savivaldybė- 
įmis. S ••\

Klerikalų Įneštas Seiman 
savivaldybių įstatymo pa
keitimo projektas ir aklam 

‘duoda suprasti, ko nori kri- 
kščięnių demokratų blokas.

Stovėdami demokratijos 
sargyboje, mes negalime be 
baimės žiūrėti į tuos užsi
mojimus, kuriais krikščio
nis demokratai rengiasi iš
plėšti iš musų liaudies visus 
savarankumo pradus, 

šiandien nėra dviejų nuo-|ciją, kahdidatas^turi gauti 
nonių apie tai, ar naudin
gos yra savivaldybės. Ak
tyvus įmonių dalyvavimas 
šalies tvarkyme yra gali
mas tik per savivaldybes. 
Tasai gi aktyvumas yra bū
tinas pirmyneigos ir šalies 
šaižumo žvilgsniu. Mažos 
valstybės atsparumas ir yra 
daugiausia paremtas sąmo
ningų visų jos piliečių daly
vavimu valstybiniatae gyve
nime. * , f ,t

Kodelgi krikščionių de
mokratų blokas griauja sa- 

F.LAS. vivaldybes, atiduodamas

Valdžios centralizacija 
šiandien yra reikalinga kr. 
demokr. blokui, kad paimti 
visą valstybini aparatą Į sa
vo rankas. Naujas, iš vienų 
klerikalų sudarytas, minis- 
terių kabinetas, susiauri
nus savivaldybių teises, ga
lės tarnauti klerikalų reika
lams nei kieno nekliudomas.

To, matyt, siekia musų 
"krikščionis,” skirdami ku
nigams algas, statydami 
naujus vienuolynus, parsi- 
kviesdami Lietuvon jėzui
tus ir Įvairius kitus "bro
lius,” "tėvus" ir "sesutes" ir , 
siųsdami nužemintus mal
davimus popiežiui, kad su
draustų savo delegatą Ze- * 
ehinį, kurs musų valstybėje 
varo Varšuvos politiką ir 
tyčiojasi iš lietuvių tautinių 
jausmų...

Tik kažin ar pasieks? Ar _ 
susilauksime Lietuvoje ku
nigų kabalos, prie kurios ei
nama senovės jėzuitų pra
mintais keliais?

\
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Neimi kataliko kai-
didato.

Kuomet šitie žodžiai yra 
rašomi, New Yorke pešasi 
susirinkusi demokratų par
tijos konvencija. Peštynės 
eina dėl kandidato ateinan
tiems prezidento rinkimams. 
Konvencija yra pasidalijus 
beveik pusiau: viena pusė 
stoja už McAdoo, o kita už 
Smithą. Yra da apie tuzi
nas numatytų kandidatų/ 
bet kol kas tik du pirmieji 
gauna daugiausia balsų.

McAdoo yra nabašninko 
WiTsono žentas. Wilsonui 
prezidentaujant, jis buvo fi
nansų ministerium. Perei- 
toj demokratų konvencijoj 
jis buvo labai stiprus kandi
datas ir todel jo intaka te
bėra da didelė. Bet kadan
gi jo vardas tankiai yra ri
šamas su Ku Klux Klanu ir 
kadangi jo politinis nusista
tymas nepatinka Wall Stree- 
to kapitalistams, tai jis turi 
ir didelę opoziciją konven
cijoj.

Smith yra New Yorko 
valstijos gubernatorius. Jis 
yra ištikimas stambaus ka
pitalo tarnas ir iš tos pusės 
WaH Streętui jis labai pa
tiktų; bet bėda yra tame, 
kad Smith yra katalikas. 
Visoj Suvienytų Valstijų is
torijoj nebuvo da nei vieno 
kataliko prezidento ir todel 
konvencija nenori kataliko 
nominuoti. Ypatingai jam 
priešingi vakarinių valstijų 
delegatai. Kuomet koifven- 
cijon atėjo katalikų kuni
gas sukalbėti maldą, tai apie 
200 delegatų ir nuo kedžią 
nepasikėlė; bet kuomet atė
jo žydų rabinas, tai sustojo 
Visi delegatai.

Konvencija todėl pasidali
jo į du abazu: vietų Rūpina
si, kad McAdoo nebtrtų no~- 

1 minuotas, o kiti deda Visas, 
pastangas, kad Smith ne* 
gautų nominacijos. Rašant, 
šiuos žodžius, konvencijoj ei
na jau 43-čias balsavimas, ir 
da nežinia, kas bus nomi-, 
nuotas. Kad gavus' nomina- t — » * —» ■
732 balsu, t. y. du trečdaliu 
dalyvaujančių konvencijoj 
delegatą. Iki šiol daugiau
sia yra gavęs MeAdoor-MB 
balsūs. Paskui seka iš eilės: 
Sąjėth, 322 balsu; Davis, 128 
bal.; Cox, J7; Underwood 
40, ir Lt

Jei Smith nebūtų katąli- 
cm, tai jis butų nominuotas 
iš karto. Taigi išeina toks 
laradoksas, kad demokra- 
ai, kurie yra skaitomi ka
talikiška partiją nenori 
statyti kataliko kandidato į 
prezidentus. -f

\
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CHICAGO, ILL. 
Rubsiuvių susirinkimas. 
Penktadieny, birželio 13,

Unijos svetainėje, 1564 No. 
Robey St., |vyko Amalga- 
meitų Unijos lietuvių 269 
skyriaus susirinkimas. Su
sirinkimą atidarė pirminin
kas M. Butvilas. Buvo skai
tyti ir priimti pereitų susi
rinkimų nutarimai. Taipgi 
buvo skaityti laiškai prisiųs
ti nuo įvairių darbininkiškų 
progresyvių organizacijų. 
Toliaus sekė komisijų pra
nešimai skyriaus reikalais/

Iš Friends of Soviet Rus- 
sia delegatas Butvilas pra
nešė, kad organizacija dar
buojasi rinkime aukų Vokie
tins badaujantiems darbi
ninkams—francuzų okupuo
tame Vokietijos Ruhro in
dustriniame distrikte. Jeigu 
tos aukos renkamos ištiesų 
tam tikslui, o ne komunistų 
kromelio palaikymui, tai ge
ras darbas. Delegatas iš 
jungtinės tarybos J. Bura- 
gas pranešė, kad nieko įdo
maus nebuvę. Kitas delega
tas Jakštas pranešė, kad vie
nas iš W. Virginijos maine- 
rys kreipėsi Į Bendrąją Ta
rybą, kad Rubsiuvių Unija 
padėtų arba duotų pinigišką 
paramą dėl išleidimo West 
Virginijos mainerių istori
jos, kurią jis turįs parašęs.

Toliaus sekė buvusios 
Amalgameitų- konvencijos 
delegatų pranešimai. Pir
mas savo pranešimą davė M. 
Butvilas, kad šeštoji Amal- 
gameitų konvencija jvyko 
gegužio 12 d., Philadelphi- 
joj, Witherspoon Hali. Dele
gatų dalyvavo 303, kurie at
stovavo 140,000 rūbų indust
rijos darbininkų ir darbi
ninkių. Atidarant konvenci
ją benas sugriežė Amerikos 
tautišką ir darbininkų Inter
nacionalą himnus, o unijos 
prezidentas pasakė kriaučių 
konvencijos atidarymui tin
kamą prakalbą. Buvo dau
gybės pasveikinimų iš visų 
šios šalies kampų nuo laik
raščių, jvairių darbininkiš
kų progresyviškų unijų ir 
visuomeninių veikėjų. Buvę 
pasveikinimų iš Rusijos, 
Anglijos, Vokietijos. Entu
ziazmo buvo daug, bet tokio 
gėlėmis papuošimo, kaip kad 
Chicagoj du metai atgal bu
vusioj konvencijoj kad buvo, 
-Philadelphijoj to nebuvo. I? 
kiek jis išgirdęs iš praneši 
mų ir delegatų aiškinimų, 
tai Philadelphijoj Amalga- 
meitų unijos padėtis bloges
nė negu Chicagoj; ten didelė 
bedarbė ir daug skebšapių, 
beCunija visgi smarkiai dar
buojasi. Antras delegatas P. 
Mason pranešė, kad toj kon
vencijoj buvo išnešta daugy
bė rezoliucijų įvairiuose 
klausimuose, kaip sovietų 
Rusijos pripažinimo, rubsiu
vių darbo laiko sutrumpini
mo, darbininkų apdraudos ir 
daugybės kitokių. Taipgi vi
suose -miestuose lietuviš
kiems lokalams pavyko iš
nešti vienodas rezoliucijas 
prieš musų organo „Darbas” 
redaktorių Pošką, už tai 
kam jis musų lokalo protes
tus prieš „Naujienas” patal
pino sykiu su "Naujienų” 
darbininkų atsakymu. Dar 
buvusi viena labai svarbi re
zoliucija, būtent, kad visas 
adatos amatines unijas, su
vienyti j vieną Amalgameitų 
uniją. Seredoj, gegužės 14 cL 
konvencijos posėdžiai buvo 
perkelti j New Yorką, į Car- 
negie Hali; j tą salę iš New 
Yorko miesto atidemonst- 
ravo daugybės darbininkų 
organizacijų su muzika, be- 
nais. Italai kriaučiai užgra- 
jino fašistų himną, bet pro
gresyvių italų tuojaus buvo 
sustabdyti, čia vėl buvo 
sveikinimų, daugybės teleg
ramų nuo įvairių darbinin
kiškųjų unijų. Daug kalbėto-

jų kalbėjo. Bet vienam kai- būti panelė Iškauskiutė. ’ vėsią kalbėti ir pirmiausiai 
bėtojui tai darbininkai ne-' Ką tas viskas reiškia? jis iššauksiąs vardais tuos, 
norėjo duot kalbėt, būtent, j Putų gerai, Jcąd „misis” — I kuriuos jis pažjstąs, o kurių 
Israel Frenbergui, Intema- 'draugė—panelė, arba „Lais-j nepažįstąs, tai parodysiąs ir 
tional Ladies Garment Wor- vės” korespondentai apie tai j turėsią kalbėti. žinoma, 
kers unijos vice-prezidentui.' paaiškintų, tik teisingai ir katrie pretenduoja save kal- 
Tai todel, kad jis išmetęs iš aiškiai. Bepartyvis. bėtojais, tai lauke tik kadaTai todel, kad jis išmetęs iš aiškiai, 
minėtos unijos „unijistus” 
( Kitaip pasakius, jis nemetė 
dorus unijVtus, bet triukš
madarius gręžikus komunis
tus. Tad New Yorko komu-

HTLKES-BARRE, PA. 
SLA. seimo iškilmės.

Kaip visuose SLA.

kaipo neva dainininkė, o an- 
troj'i tai pianistė. Žmonių 
užsilaikymas laike koncerto 
buvo nepergeriausias.

Pirmiausia dainavo Stan
kūnas, keliatą liaudies dai
nelių ir kelias klasines dai
nas. Stankūnas jau gerokai 
išsilavinęs ir gana gerai su
dainuoja, bet aš jame dide
lės ateities nematau, nors 
jo/iainos publikai yra gana 
mėgiamos.

Antroji dainininkė buvo 
panelė Anelė šalaveičikiutė, 
kuri turi gražų ir malonų 
soprano balsą ir puikiai mo
ka pritaikyti prie dainos 
nudavimą. šita jaunoji pa
nelė turi didelę ateiti ir iš 
jos lietuviai gali susilaukti 
didelio talento, nes Salavei- 
čikiutė tik 18 metų ir da tik 

darbuotę. Tik Dr. Montvi- 2 metai kaip lavinasi ir jei

juos pašauks, o katrie nėra 
kalbėtojais, tai baimijos, 

" ' Bet 
atrie baimijos,

kad juos nepašauktų, 
katrie bai{ant laimės,

sei- tiems kalbėtojais būti nerei-
nistai tam kalbėto jui atker-' muose * būna visokių paren- kėjo, pakako senųjų SLA. 
ši jo sukeldami kačių kon- ■ girnų, taip buvo ir šiame sei-^darbuotojų kalbų. Iš rytinių 
certą). Bet prezidentas Hil- me. Aš čia noriu iš eilės pa-j valstijų kalbėjo sekanti: Ži- 
manas tą publikos ūkimą brėžti keliatą eilučių,apie:vatkauskas, Tareila, Liūtas, 
nutildė, o ir tas kalbėtojas visus tuos parengimus, kai- Vitaitis, Gegužis ir keliatas 
nėjęs nuo estrados ir nepai- ruošė aš turėjau laimės da- l “'"" ’’ - - x-'-
sęs publikos (komunistų) lyvauti. 
ūkimo, net dar šypsojosi. 
Tai turbut turi geras akis, 
sako Mason. New Yorke'
Cox --- ------------ ----------------------- ---------------

papuošta kvietkomis. Pabai-i 
goję konvencijos buvo nomi

viršininkai -kitam terminui. re?^eJll’
Po delegatu pranešimo se- į ^psiziure^ ir oaugum | 

kė biznio agento _P. čiapo lzan^s b!11€t5 Parduota, ne- j 
raDortas Cianas nranSė lgu vakanenes v^ta galėjo, kad u^'ios padangos toiP į13*1 P^iau ----------------------------------

Jau nebuvo Svetainėje buvo surengtas
1 JL • ••

Vakarienė.

kitų, o iš vakariečių tai tik 
Dr. Montvidas. Rytiečiai 
kalbėtojai daugiausia prisi
minė apie SLA. praeities

Carnegie salė buvusi labai vak.rLn- ll>«ė šio seimo užduotis ir- * ‘ ■ •-|Wn>inga vakariene, kurioje|darbuotę. Dr. M„ntvi.
KUje m----------------i- VJ?‘‘n‘LSSU (l’s kiek P31*1* «O “i™
nuoti j Įvairius unijos urėdus /.• * - ■ s 'P3-' užduotis. ir linkėjo seimui
viršininkai-kitam terminui, ?a. rn?ton]ai, | išmintingai svarstyti visus

- - ;»eapsiziureta ir daugiau įS L^ r*ikalus ‘

Koncertas.
Pirželio 25 d. Y. M. C. A.

1 pribuvusiems 
vietos.

Laike vakarienės
geriausiai. Vienas darbinin- Jaunų panelių skambino pia- miestų, kaip tai: L. Stanku- 

Y.., panelė Anėiė Salaveiči- 
kiutė—soprano iš New Bri-

giau padaryt Chicagos apie- 
finkėse unijinių šapų geros, 
bet visgi darbai eina neper-

kas, būtent šimbelis, skun- in^ *r svečiams J 
dėsi, kad jau septyni mene- -seinK) rengėjas p. J. J. 
šiai be darbo ir vis negaljs dienius perstatė tostmas-

koncertas. Žymesnieji ar- 
pora tįstai buvo pakviesti iš kitų

„pasidruti- nas—basso iš Brooklyn, N.

gaut pas rubsiuvius darbo. Aeri advokatą Lopatą. Po- .tain, Conn. ir panelė Moc- 
Tai nekurie skvriaus tarnai Lopato perstatinėjo kai- kaičiutė—smuikorė iš Ma- 
patarė šimbeliui kreiptis j Mėtojus ir stengėsi palaikyti hanoy City, Pa. Iš vietinių 
pildomosios tarybos posėdi, (Hnkšmą ūpą tarp svečių. Jis buvo tik panelė Puskunigiu- 
o tos įstaigos viršininkai jam sak?, kad kiek tik čionai ,tė ir da viena panelė, kurios 
greitai parūpins darbą. Be- sve^iV randasi, tai visi tu-'vardo nenugirdau. Pirmoji 
je, Šimbelis skundėsi, kad 
jam per tą* laiką jieškant 
darbo tankiai prisieina būti 
unijos ofise ir jis pastebis, j 
kad unijos raštinių tarnau
tojai l&bai žiauriai—biuro
kratiškai elgiasi su darbi
ninkais ir nieko nepaiso, čia 
biznio agentas P. čiapas sa-, 
ko, kad yra tokių darbinin
kų, kurie atėję prie raštinės 
darko ir plėšo knygų 
lapus, tai ofiso darbininkai , 
su tokiais turi žiauriai apsi
eiti Čia man prisimena pra
ėjusieji laikai. Jeigu kuo
met Galskis ar Kairis būda
mi biznio agentais butų ši
taip unijos viršininkų biu-( 
rokratiškumą pateisinę, kaip} 
kad Čiapas, tai toks Jakštas. 
butų tuojaus .pasakęs, kad 
”ii darbininkiško taškaženk- 
lio” tas menševiko šmotas 
Galskis eina už unijos "biu
rokratus,” bet kad Čiapas 
pasakė, kad kriaučiai plėšo 
knygų lapus, todel unijos 
raštinės darbininkai turi sty 
jais žiauriai apsieiti (jieš
kant darbo ar kitokio reika
lo turint prie raštinės darbi
ninko), tai prieš šitą Čiapo 
pasakymą nei vienas komu-, 
nistas nieko nesakė. Mat 
komunistai kor unistui i akj ‘ 
nekerta. Bet vienok visi ži
no, kad unijos raštinės dar
bininkai dirba po užtvaras. 
Jeigu da kas ir tyčia norėtų 
siekti draskyti knygų lapus, 
ir tai nepasiektų.

Kadangi jau buvo vėlus 
laikas, tai generalė unijos fi
nansų atskaita likosi atidėta 
kitam susirinkimui.

ša)M)8 Darbininkas.

Columbia ©
r

Čia puikus Naujas vo-
i urubia Phor.ūuraph’as, 
Midelis 420. kaina $160 
Prašyk Columbia krau- 
tuvninko, kad jums pa
rodytų.

Eik pamatyk sau kaip geres
ni šie puikus Nauji Columbia 
Phonograph’ai. šis modelis 
520, kaina $125.

Kuomet PerkiVisuomet džiaugiesi, 
Columbia Rekordus

Je:gv Poii išvirsti puikiausia IjgUmų. muziką, nau
jausias h populiariSkiausias damas ir šokėto, juokingiau
sius komiškus puri akinius, pirkite Coluuibia rekordus.

Tik geriausi ir geriausiai—žinomi artistai Amerikoje 
ii Tėvynėje padaro rekordas dėl Columbia Išgirsti juos 
yrą klausyti tokios muzikos, kokios mėgstame.

Nueik šiandien j Columbia krautuvą ir nusipirk tuos 
puikius žMhiaus pp '.ymėtus rekordus. Tie Rekordai taip 
patiks, kad klausys te juos daugelį kartų. Jeigu neturi 
Phonograph’o paklausk matyti naują Columbia. Yra tiek 
įvairią modelių kai Ims lengva rasti vieną pagal kainos, 
kurią nusistatę mokėti.

10 celių 75c.

Vestuvių Maršas
16002F1 P®fta

Lietu vhj

ELIZABETH, N. J.
Tik teisingai ir aiškiai
„Laisvės” No. 105 iš Eli

zabeth’o korespondencijoje 
pasakyta, kad surengime L. 
D. P. Kliubo < komunistų! 
vakarienės daugiausia pasi
darbavo draugė Usonienė.

Gi „Keleivio” 21 numery, 
iš Elizabeth’o koresponden
cijoje pasakyta, kad „misis” 
Bistrajienė neturi nieko 
bendro su komunistais ir jų 
įtekmei nepasiduoda.

Vėl, „Laisvės” No. 135 
Elizabeth’o Jcerespondenci- 
joje sako, kad per klaidą bu
vo pasakyta, jog rengime 
vakarienės daugiausia pasi
darbavo Usonienė, o turėjo
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Jonas Ramanauskas, 
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GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES UŽLAIKOME VISUS COLUMBIA IMMRBYSTES 

i GRAMAFONUS IR REKORDUS.
LietnviSki Rekordai pagaminti žymiausių artistų dainininkų, 

muzikų ir monolo?istu. *
Musą Krautuvėje galite /raut netik Duos Rekordas, kurie yra 

rar si narni, bet visus -kokie tik lietuvi, kalboje yra išdirbti, fš 
visos apielinkės ir iš tolimesnių vietų gulite kreiptis pas mus ir 
gausit per, patarnavimą. Taipgi užlaikau hutuviškų Rolių delei 
player pianų. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujau
sios dainos ir šokiai.

Reikalaudami Mašinų i. Rekordų arba R5y, Katalogo, pri- 
męskit už 2c. štamp,.

GEO. MASILIONIS
2.13 BROADVAT. —90. BOSTON. MASS.

Te). So. Boston 14.M5 J.

o Amerikos lietuviai įver
tins jo prakilnų darbą.

Seimo atstovai, katrie tik 
matė Vaičkaus trupės loši
mą, visi gėrėjosi ir sugrjžę j 
savo kolonijas apie tai pra
neš—ir Vaičkaus darbuotei 
parama bus užtikrinta.

Pasibaigus lošimui, p. 
Vaičkus padarė pranešimą 
jo tikslo lankymosi po lietu
vių kolonijas ir, pasak Vaič
kaus, jų tikslas ne toks, 
kaip kad kitų svečių iš Lie
tuvos—tik dolerių pasirink
ti. Jų tikslas esąs meną auk
lėti Amerikos lietuviuose, ir 
jis tikisi, kad Amerikos lie
tuviai supras ir įvertins jo 
darbuotės tikslus.

Ant rytojaus pasikalbėji
me su p. Vaičkum teko suži
noti, kad jis ateinanti sezo
ną manąs apvažinėti lietu
vių kolonijas ir savo buvei
nę perkelti i Chicagą.

Delegatas.

moškus, prot. sekret., A. A. 
Žalpis, organ. ir K. Juvikie- 
nė, kasierius. Nariais įsira
šė ir užsimokėjo duokles se
kanti draugai: J. P. Juoze- 
liunas 5 dol., K. Juvikienė 2 
dol., 50c., A. A. žaipis 2dol. 
50c„ Ver. Paukštienė 2"doi. 
50c., J. Armoškus 2 dol., P. 
Klijunienė 1 dol., V. Bendo- 
rius 50ę., P. Babilius 50c., M. 
Akromienė 25c., A. Poškus 
25c., ir J. Kunca 25c. Viso 
sumokėta 17 dol. 25c. Pridė
jus prie to L.D.L.D. 27 kp. 
auką 5 dol., viso pasiųsta 
„Socialdemokrato” vardu 
22 dol. 25c. A. A. žalpis.

ji darys toki progresu ir at
eityje, tai jai bus vieta ope
roje. i

Apie panelę Mockaičiutę 
aš esu girdėjęs kaipo apie 
garsią smuikininkę, bet aš 
negavau tokio didelio įspū
džio, kad galėčiau ją pri- 
skaityti prie žymesniųjų 
smuikininkių.

Apie vietines paneles nie
ko tokio negaliu pasakyti, 
nes joms dar daug reikia la- Į 
vintis kaip dainuoti, taip ir 
pianą skambinti ir, mato
mai, kad jos yra tik pradžia- 
mokslės. Linkėtina, kad jos 
ir ateity lavintųsi.

Aš, kaipo svečias, leidžiu 
sau mintyti, kad nors Wil- 
kes-Barre’iuose lietuvių yra 
ir daug, bet dailės spėkos! 
labai menkos, sulyginus su ' 
kitom koloni jom.

Juozo Vaičkaus Dramos 
Teatras.

Laike koncerto buvo pra
nešta, kad 26 birželio p. J. 
Vaičkus su savo trupe duo
siąs spektaklj. Taigi nuta
riau neatbūtinai pamatyti 
p. Vaičkaus .trupę lošiant. 
Kadangi Vaičkaus trupė 
yra atvykus iš Lietuvos ir 
apie Vaičkaus Dramą esu 
girdėjęs iš Amerikos lietu
vių laikraščių, tai nors jau i 
buvau ir pavargęs nuo visų 
parengimų ir nuo seimavi- 
mo, betgi nutariau vykti Į 
spetatakl|. Kiti svečiai irgi 
domėjosi Vaičkaus trupe 
ypač Chicagiečiai. Vienas 
cfricagietis net permainė 
savo planus. Mat jis buvo 
atvykęs iš Chicagos j LSS. I 
konferenciją ir pasibaigus 
konferencijai jis jau rengė
si keliauti atgal i Chicagą, 
bet išgirdęs apie Vaičkaus 
spektaklj pasiliko da vienai 
dienai.

Pribuvom j svetainę ant 
laiko, tik kol kas dar mažai 
žmonių buvo. Mat mažai _------ _-------- . ;
buvo garsinta, o svečiai dau- Susiorganizavo Lietuvos So- 
gumoje buvo pavargę, o kiti ...................... '
gal neturėjo ne? nuomonės,! 
ktfd tai gali būti verta pasi
žiūrėti.

Prasideda ir lošimas. Pir
miausia buvo sulošta drama 
(kaip ji 
pasakyti, ..—-v-
programų, nei žodžiu nepra- reikalais šioje šalyje, mes, 
nešta). Lošime dalyvavo tr|s 
ypatos: J. Vaičkus, J. Diki- 
nis ir Paulė Tendžiulytė. 
Žiūrint šio lošimo jautiesi, 
kad ne lošimą matai, ale tik
rą atsitikimą. Reikia pasa
kyti, kad Amerikos lietuviai

MEILIŠKOS TRAGEDI
JOS ASMENIS

i

SCRĄNTON, PA. 
Tautiškos parapijos 

piknikas.
Birželio 15 d. ant Lietuvių 

Ūkės atsibuvo pamaldos, 
kurias laikė kun. J. Gritė
nas sode po medžiais. Po pa
maldų prasidėjo piknikas su 
šokiais ir kitokiais žaislais. 
Muzika buvo lietuviška, po 
vadovyste profesoriaus Žvir
blio. Daržinėje kaip ir tyčia 
jtaisyta šokiams salė su gra
žiomis grindimis. Publikos 
tiek daug susirinko, kad pri
truko gėrimų ir valgių, net 
ir paties vandenio pritruko, 
nes išgėrė visą šulinj, pasi
liko sausas. Publikos išviso 
buvo j 1500. Gryno pelno 
nuo pikniko liko $500.' Tas 
parodo, kad tautiškai para
pijai sekasi. Visi žmonės 
linksminosi labai gražiai, 
be .jokių vaidų ir muštynių. 
Visi džiaugėsi ir gėrėjosi, 
kad tautiška parapija įsigi-

Antanas Paulauskas, 31 jo tokią puikią ūkę su prie- 
metų amžiaus vaikinas, ku- glaudos namais dėl senelių. 

' ris Scrantone peršovė savo Ta.< viskas |vyko pasidėka- 
< gaspadinė Magdaleną Bag- vojant musų darbščiam kle- 
donienę, kada ji atsisakė su 
juo bėgti, ir ant vietos nušo
vė Agniešką česnavičienę. 
Dabar Paulauskas sėdi kalė
jime. Plačiau apie tai buvo 
rašyta pereitam „Keleivio” 
numery

Agnieška česnąvičienė, 
kurią Antanas Paulauskas 
nušovė Bagdonienės namuo
se. _

SO. OMAHA, NEB.

bonui, kun. J. Gritėnui. Vis
kas eina geron pusėn. Žino
ma, su žmonių parėmimu. 
Nieko daugiaus netrūksta 
musų parapijai, tiktai gero 
vargonininko.

Visiems dalyvavusiems 
ant minėto pikniko, už jūsų 
gražų užsilaikymą, kun. J. 
Gritėnas taria širdingiausi 
ačiū. Karabelninkas.

VVATERBURY, CONN. 
Užuojauta daktarui 

J. šliupui.
Waterburio Lietuvių Pro-, 

gresyviškų Draugijų Sąry
šis mėnesiniame susiriki
me, laikyiamė 30 d, gęguižės, ' 
1984 m., l(Xh Green St. Sw 
tainėj, tarpe Idtų’dŽTykų tt* 
po apsvarstytas Dr. Jono 
šliupo atsakymas Šiaulių 
gimnazijos direktoriui p. 
Petravičiui per "Šiaulių 
Naujienas” ir Lietuvos val
džiai už varžymą laisvos 
minties ir persekiojimą pro- 
gresyviškesnių asmenų. Už 
šitokj Dr. Jono šliupo drąsą 
ir teisingą išsireiškimą priė* 
šais klerikalų valdžios des
potišką šalies valdymą. Są
ryšis nutarė išreikšti per 
spaudą Dr. J. šliupui užuo
jautą ir pagarbą.

W. L. P. D. Sąryšis nėra 
užganėdintas Lietuvos liau
dininkais, kurie skaitosi Ii-. 
beralais ir laisvės šalinin
kais, tankiai talkininkauja 
klerikalams. W. Sąryšis yra 

rėmęs liaudininkus ir pini- 
giškai.

Waterburio Liet. Prog
resyvių Draugijų Sąryšio 

Komisija:
S. Senkus, 
P. Dapšis, 
P. Motiečius.

tainėj, tarpe RitųMŽlyfcų 
po apsvarstytas Dr. J<

cialdemokratų Rėmėjų 
kuopelė.

Tarpe So. Omahos lietu
viu yra tik maža dalelė, ku
rie rūpinasi apšvietos ir kul
tūros reikalais. Bedirbdami 

vadinas—negaliu savo kasdienini sunkų darbą- 
nes nebuvo nei ir rūpindamiesi savo brolių

nors retkarčiais, atsižvel- 
j giame ir i Lietuvos reika
lus, kur juodasis klerikaliz
mas visa šavo spėka gula 
ant musų dęaugų socialde
mokratų, norėdamas juos 

_________________ i visiškai sunaikinti ir tuonii 
tur mažą nuovoką apie dra- užkirsti laisvos minties ir 
mą ir dažnai lošimuose ne- progreso plątojimąsi Lietu- 
moka tinkamai užsilaikyti, voj. Mes negalime ramia są- 
Pabaigus šiam lošimui, bu- Jžinę žiūrėti, kuomet musų 
vo sulošta pora komedijų, draugai yra smaugiami anoj 
Komedijas lošiant vėl matai pusėj vandenyno. Mes pri- 
didelj skirtumą tarp mus,1 valome suteikti jiems pagei- 
amerikiečių lošėjų ir Vaič-,bą. kad jie galėtų.prieš juo
kaus lošėjų. Ir aš turiu paša- dajį- klerikazimo smaką at
kyri, kad Vaičkaus lošime silaikyti. • ’ 
buvo ko pasižižurėti. Patar-’ Birželio 15 d., po J. M.- D. 
tina, kad gerb. Vaičkus vi- kuopos mitingui, čia susior- 
sas stambesnes lietuvių ko- ganiząvo Lietuvos Socialde- 
lonijas su savo trupe apva- mokratų Rėmėjų kuopele. J 
žinėtų ir auklėtu tikra me- valdybą jėjo šios ypatos: P. vas savo namus 
ną pas Amerikos lietuvius, J. Juozeliųfias, pirm., J. Ar- bombarduoja?

J *'

•I

PERKŪNAS TRENKfc 
LIETUVIŲ BAŽNYČIĄ 
Mahanoyaus „Saulė” pra

neša, kad tenai trenkė | lie- . 
tuvių bažnyčią perkūnas ir 
išgriovė mūre didelę skylę..

Jei bažnyčia yra Dievo na
mai, tai musų kunigėliai tu
rėtų paaiškinti, kodėl gi Die- 

perkunais

d i
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V ♦tų vienodas skystimo por

cijas—sklidinus ' literius.
Apačioj girdėjau, kaip van
duo pradėjo pro langus la- 
lėti į vidų. Tvarte pasigir
do bildesys. Gyvuliai dau
žėsi. Pradėjo cirpti avelės 
ir baubti karvės. Supratau, 
kad reikia gelbėti. Bet! 
kaip? Ligi tvartų buvo apie 
porą dešimčių žingsnių, sa
vo valtės neturėjau. Ant 
trobos kabėjo tinklas ir kiu- 
deliai. Sumaniau pasidary
ti pluoštą. Sukišau į juos 
bemažko visą, kiek turėjau, 
malką ir sukergęs į krūvą, 
nuleidau apačion j trobą. Jų 
pasispyręs dideliu vargu iš
kėliau vandens sukaustytas 
duris. Jas uždėjau ant rez
ginių 5r pluoštas buvo gata
vas. Ant jo atsistojęs ir pa- nimu atneštų naudą visuomenei, 
gaiksčiu pasiremdamas ga- ge ę0> ]abaj lengva butų įtaisyti taip, kad 
ėjau pra e įišeiti j orą. Is- tutinas darbas, kuris visiem tam tikrą lai- 

___ ............ žiau i tvartą. Gyvuliai sto- |ką reiketV dirbt1’ but« kuosveikiausiose, 
Išgirdo ir mus. Po valan- vėjo ligi kelių vandeny. Pra- | ^geriausiose sąlygose dirbamas, kad jis 

dėlės pastebėjom, kad švie- dėjau juos gelbėti ir iškėliau nebūtų toks, kaip dabar nubodus, tvan- 
sos kaimo gale susiubavo ir virš vandens. kus, sunkus. ‘
greit apšviestame rausvos; Betriusiant išaušo. Prisi- Taip pat butų galima visiems duoti pla- 
fakelo šviesos voguly gale- kamavęs nusiyriau namo čiausios gaiimy^ pasirinkti darbą sulig 

žmonių ir dar ką pamačiau, tai privertė 8,av“ P®'““®®* noru. Ubai
mano plaukus atsistoti. Ne- |jaug laiko Piketų smulkiai apie tai įspasa- 

—Griebkitės rubus ir kas ■ apmatomas tyvuliavo van- koti. Tam reikėtų atskiras veikalas para- 
, ruoškitės, ateina denynas, kurs verpetais suk- syti. Čia reikia dar pabrėžti tai, jog nema- 

nudžiu- damosi plaukė, siūbavo, vi- .................................................
šeimyną, rė milžinižka srovė. Musų 

Rodėsi, gulėjau Į Tuo tarpu vanduo jau pasie- kaimas ir užmatomieji kai
mai toliau atrodė lyg nami
nių gervių budelės ežere su 
įplaukiamais urveliais—lan
gais, kurie pusiau buvo van
deny nugrimzdę. Už kaimų 
visu rytų horizontu baltavo 
beatšliaužianti krumsliuo- 
ta ledinių siena...

Dabar esame pražuvę! 
žmonių, nei ^aivų nė balso, 
nė žymio. Atsargesnieji iš
sikraustė vakar«vakarą su I 
visa manta • ir gyvuliais, j 
Gailėjausi savo atkaklumo 
ir laksčiau lyg pamišėlis sa

ikiame kaliny ant tro- 
r «-• vf ' 1.. •'j

. _____ Valanda, antra kankihdtf-
suklaupu- [lipkit šičion pro langą. Mo- čio laukimo. Išgirdau

dar prisidėjo kaž-kur už- 
pečky užsikoręs katinas |r 
paleido tokį verksmingą 
kniaukimą, kad širdį plėšė. 

Mačiau, kad žūstame tra- 
gingiausiu budu. Naktį, 
tamsoj nuogi, šaltame lyg 
ledas vandeny, kurs lyg iš 
pragaro versmės tvino pasi- 
šukėdamas. Skubiai išmu- 
šiau nuogu kumščiu visus 
trobos langus ir visi drebė
dami iš šalčio, šlapi pradė
jome pro visus langus šauk
ti pagelbos. Žiburiai švytu
riavo jau žymiai toliau. Ki- 

i vienas atsiskyręs lyg j 

triusiant priėjo ir vakaras.(dama slinko juoduojančia- 
Kaimynai vilko į tvartus me toly. Tai paramais gel- 
virbus. Visam kaime girdė- bejosi gyventojai ir laimin- < 
ti avių bliovimas, karviųĮgieji (palyginus su musų j 
mykimas, žmonių klegesys. 
Gyvuliai jaučia potvinį; 
mano karvės jau kelinta 
diena, kaip maža beėda ir 
vis mykih.

Vakarop įėjęs į vidų pa
dėjau žmonai sukelti į riek- 
les rubus, rakandus, maistą. 
Susinešėm ant trobos sausų 
malkų, kad butų kuo ugnį 
kurti, f ___ *___
Rytą metą išgabensiu į Kir-|valt[, pflnį

Seni žmonės nujaučia ne- naktį parein ir į namus 
laimes. Musų įnamė, greit įšliauž ganz štili, lyg vagis! 
šimtametė senė Bumbulienė, i f * " J
jau visą vasarą gąsdino kai- ėjau į tvartą. Buvau dėl vi- 
mo vaikus:

—Jo, jo, voko, pamatysat, 
pareis didelė bėda. Siekti čė-1 
so užėjo. Žmonės labe išpai- 
kę pastojo, nebnor liaup
sinti Pon Dievą, šimpuojas 
ir parlab nelabystių daro. 
Šis krvgis proto neįdavė. 
Ana Krokis išpiovė Birba- 
lo triušius, Klokys šimpuo ir 
kulpij savo potę, Trami- 
šiaus Baltros šmokolą varo. 
O jauni bursai susirinkimų 
neblanko, o mergatės frei
linoms virsta ir praded dai
nas dainuoti... Jo, jo, sviets 
papaikęs pagalom. Pareis 
didelis vanduo... Aš žin’, 
prieš 88 metą to pat buvo. Į 
mares tinklo pardėm užsi- 
kaben, stintes neduodąs pa- 
gautės, o lašišės žvyns yr 
mažumyti apšepęs, o ungu
rys ir sukapots nenor mirti. 
Parės dids vanduo”...

Man netiko tos Bumbu- 
lienės pranašystės, bet ty
lėjau dantis sukandęs. Vie
ną kartą visai nesenai ji vėl 
užėjo į musų galą labai su
sijudinusi. Aš mezgiau kiu- 
delį. Išspyrus ledą, maniau, 
reiks bėgti į mares. Žiema 
tokia gili, kad pro ledą nei 
žvejoti neišsimoka.

—Valdšnepo šiandien
pralėkė,—buvo pirmi Bumb- 
lienės žodžiai. —Lėkė nuo 
marių ir snape karką ne
šės. Greit ateis didis vanduo 
ir lyg vagis pareis, kada’ jo 
niekas nelaukia.—

—Ką tu čia gąsdini, če- 
rąuninke, ar eisi sau nėjusi, 
kad aš tų pranašysčių dau
giau negirdėčiau! ;

—Jo, jo, balandel. išeisiu; 
išeisiu ir tuojau išeisiu. O 
tu išgabenk savo pačią ir 
vokus tpli, toli į žmonės. 

Bumbulienė išėjo. Man bu
vo pikta» liet darbas nebe
ėmė. Išėjau f orą. Nieko 
panašaus. Apylinkė, kiek 
akys užmato lygi lyg stalas, 
buvo kaip buvus. Laukai 
margavo. Krūmokšliai ir 
kimsynai. dar buvo pilni 
sniego. Kvepėjo pavasariu. 
Vandens nięįtur nei žymės 
nesimatė. Toli Nemunas 
stovėjo lyg paukščių kelias 
sustyręs savo storame ledų 
ploščiuj. 
kad bus pataps, bus ir spa- 
sabs. Mažieji galės ant tvo
ros pasilipti,—ir buvau be
einąs į kaimyną Lekšį, ku
rio kolonija guli skersai ne- 

' didelio lauko.
Nespėjau pasukti iš kelio, 

kaip kojos pradėjo grimsti 
ir veja žingsnio atstume ki
lo. Žemė buvo persunkta 
vandens, kurs tartum tyko
jo, kada ateis gandas pra
dėti iš po vejos kilti, šokau 
atgal į kelią ir čia pat pa
mačiau beateinantį šaltyšių. 
—Na, ne su geru jis čia da
bar,—pamaniau.

—Ei, Pečulat, skubėk šar- 
pe’ šišon!—prišaukė jis dar 
iš tolo:—kur bumbeliuoji 
lyg gešefto neturėtumei ? 
Aš tau geschwind gešeftą 
duosiu. Iš vandens amto ga
vau berichtą, kad vanduo 
pareina. didelis vanduo, 
ganz didelis! Visa kolioni- 
ja paplius. Sukitės šarpe’, 
sukelklt gyvuliatius, išga- 
benkit moteras ir vaikus. 
Bingstesnius rakandus pa
kelkit ant stogo. Aber rasch, 
geschwind!

Nei čia yra ko bauginti, 
nei ko,—tariau.—Gyvenu 
jau ketvirtą dešimtį metų, 
nieko tokio nenusidavė.

—Aber sicher,—perkirto 
mane šaltyšius.—šį pavasa
rį bus ganz didelis tvans. 
Žemė sukas i žiemą, žvaigž
dės išrodo vis tokios trube, 
vilkų prisiveisė miškai, o iš 
hinterlando pareina daug

šaltvšiui nuskubėjus, nu-

so pikto‘iš anksto pasirūpi
nęs žabarų. Pradėjau kelti 
gyvulius, klodamas jiems po 
kojų • mėšlus, žabarus, že
mes. Tokiu budu pakėliau į 
pusantro metro aukštumą. 
Pasiutęs potvynis butų, vis 
tik nepasieks. Būdavo pa-1tas 
plusta pėda, pusantros. Be- klajojančioji ugnelė siubuo-

Kaimynai vilko į tvartus(me toly. Tai paramais gel

bliovimas, karvių(gieji (palyginus su 
padėtim, jie buvo laimin
giausi žmonės po saule) jau 
plaukė patys per buvusius 
savo daržus ir laukus aukš
tesnių vietų jieškoti.

MNMMM

EKONOMINIAI BRUOŽAI.
■ Parai* A. Bath. VtnU m kalbos. —---------- ------------

(Pabaiga) .
To dar maža. Iš 60 milionų gyventojų 

bus apie 5 milionai 300 tūkstančių vyrų ir 
apie 4 milionai moterų, o drauge suėmus 
apie 9 milionai 300 tūkstančių gerų sveikų 
abiejų lyčių darbininkų. O kadangi reikia 
tik 8 milionai 800 tūkstančių darbininkų, 
tai galima butų apie 500 tukt, darbininkų 
paliuosuoti nuo darbo pareigos ėjimo. Butų 
paliuosuojami gabiausi, daugiausia gamtos 
apdovanoti asmens, kurie panorėtų atlikti 
darbo pareigą besimokydami ir besilavin
dami, kad paskui savo mokslu bei išsilavi-

greit apšviestame rausvos Į 

Rodos, j)asirengėm.|jome pastebėti įplaukiant kuo nors pasistiprinti. Bet 

likius pas švogerį savo še>-| kažko. r ~ 1
. myną. Pats pasiliksiu gyvu- . 

lių prižiūrėti. Viskas tvar- ką gaik j 
koj. Einam gulti. pagelba! — nesavy

Miegodamas mačiau bai-Įgęs kamandavau 
sų sapną. J 
vienas nuošaliame kamba-|kė lovas ir pradėjo drėkinti 
riuky. Staiga pro langą pa- išmėtytuosius rubus ir reik- 
žvelgė kokia tai žmogysta, menis. Mums bepliaukšint 
apsigaubusi tamsia didele vandeny ir lyg be galvos be- 
skara, kurios kraštai lvg puldinėjant iš kampo į kam- 
sparnai plakėsi šalyse. Bai- pą. valtis, kelių vyrų stip- 
dyklė įsmeigė akis į trobą, riai kartimis atspiriama lyg 
pamatė mane gulintį ir ap-Į šaute pašovė po musų lan- 
styro. Tuo tarpu troboj nuo 
grindų pradėjo keltis kar
vė ir išaugo taip didelė, jog 
gan-greit visą ruimą pripil
dė. Mane apėmė neapsako
ma baimė. Šaukiau visu 
balsu ir mėginau ištrukti, 
bet kaž-koks šiaudas iš‘ lo
vos. įsikabino mano rūbų ir 
laikė nepaleisdamas. .Kitoj 
troboj mačiau f"? _ _ „
sitis melstis mirtinos baimės Į terš, vaikai, ligonys. Vyrai kokį kurtų užimą, griovimą 
perimtus namiškius. Čia atsilikti atgal tur, nebėr ir dunkciojimą. Ledų armi- 
įbėgo mano senais metais ruimo!—komandavo luoto ja buvo jau čia. Ji supo mu- 
jurėse bežvejodamas žuvęs komendantas. Tai buvo su kaimą ir kaustė jį kietais 
brolis, pastvėrė mane už trečiojo kaimo žvejas, kurs retežiais. Vienos ledinės, 
rankos^ir išvedė. Atsibu- sykiu su daugeliu kitų buvo lyg nematomos rankos val
dau. Išgirdau kaž-kur šau- išplaukę į potvinio gręsa- ruojamos, laviravo pro šalį, 
kimą, riksmą, vyrų, moterų muosius kaimus su savo lai- lenkdamos ir laužydamos 
balsus, vaikų verkimą. vėliais pagelbon. [lvg kanapes medžius. Kitos

—Nelaimė!—pamaniau ir —Lai jus Dievas gausiai kurčiai atsidaužusios į na-
šokau iš lovos, kaip pulsiu apmoka,—buvau pradėjęs mų sienas, šnirpšdamos at- 
ligi kelių į vandenį. Troba *------ „4.—i :„i
jau per pėdą buvo paplūdu
si...

Apkvaišęs .sušukau šei
mynai :—Kelkite, skęstame! 
—ir puoliau pliumpsėdamas 
per vandenį prie lango. Vi
sas musų kaimas stovėjo 
vandeny. Pirmiausia, kas _ 7 ___ _________H
man į akį. puolė, nebeina-1kartu mesdamas ir jų ap- kantėtais ledo dantimis, 
čiau kelio, kurs pro musų čiuopom surastus drabužė- __ __________
kiemą ėjo į plentą ir buvo liūs. Blogiau buvo su žmo- trenksmas. Mano visa tro-l krutėti įspringę namų tar- 
aukštai išpiltas. Styrojo na. Ji nekreipdama domės bele suvirpėjo lyg nuo že- pe ledai. Nemačiau, tik su- 
tamsumu spindinti lyg pali- i grąsinantj raginimą sku- mes drebėjimo. Sužvangę- pratau iš to, kaip vėl aplink 
ruota lygi plotmė. Tolimes- bėti, puolė man ant kaklo, jo langų stiklai. Nutrupėję trobą ėmė šnirpšti, čežėti ir 
niuose kiemuose riburiavo, šaukdama, kad nepasilik-ledų skeveldros.žėrė į stogą, negailestingai belsti į sie- 
rėkavo, pliauškėjo vanduo, čiau. o jei aš paliksiąs ir tu-Buvau atakuotas negailės- nas. Buvo tamsu lyg smala 
Artimų kaimynų trobose rįs čia pražūti, tai ir ji lik- tingos šaltos stichijos. Jau- apipilta. Siaubas didėjo, 
buvo tylu ir tamsu. sianti kartu. čiau, dar vienas kitas toks Nejaučiau, ar dangus griu-

Taip žiurėjau gal ne dau- —Na tai tik. kas šičion smūgis, mano namelis apsi-lvo, ar iš žemės bedugnės 
giau dešimties sekundų, o dar per spektaklis!—surėkė vers aukštyn kojomis ir nu- atsivėrusios visos versmės 
pajutau, kad lyg grimstu, musų gelbėtojas ir kibęs per plauks lyg žaislas ledinės ėmė pragariškai gargaliuo- 
vanduo siekia jau aukščiau langą žmoną -* —------- i —j-------i—
kelių, geliantis, šaltai degi
nantis, lyg spiritas.

Aš šaukiau skubėti, šau
kiau pagelbos, šaukiau ne
žinau pats ko, visai pamir
šęs. kad šaukiant reikėjo 
nors langas atidaryti. Lo
vose lyg vėžiai krepšy kib- 
ždėjo ir čežėjo šeimyna. Vie-( bus su gyvuliais, jei tvanas 
nas brikščiojo degtukus, ku- kils dar aukščiau. Užsikabi-po ledų sukaustytas. Galė-|lės kryžavonės. 
rie geso ir nukritęs apačioj nau ant trobos. Nuvilkau jau ledinėmis nueiti į tvar- lyg karštligėj. Baisumą no- 
tyvuliuojančią juodą van- permirkusius rubus ir gul- tą ir vėl grįžti. Toliau, lais- rėjo dar daugiau. Apie vi- 
dens smalą čirškė, kiti pa-ltą drauge. Nemigęs, dantis vaja plotme ėjo ledų laukai, durnaktį pajutau, kad kaž- 
tamsiais jieškosi rūbų. Ne- kalendamas visą naktį žiu- nešini įvairiausiu grobiu: kas sunkus pradėjo roptis 
laimei, netekęs lygsvaros ar rėjau pro langą, kaip tam- rąstais, sugriautais šieno- ant stogo. Koks tai baubas 
suklupęs pataluose, pliubte-Įsus fluidas kilo. Rodėsi, lvg jais, išrautais medžiais. Ma- pašiureno pastogę, nusikva- 
lėjo visu tiesumu į vandenį kokia nematoma pompa į čiau, kaip praslinko šiaudi- tojo nežmogaus juoku ir vi- 
nats mažiausias sunukas. | baseiną pumpuotų vandens nis stogas. Iš jo buvo girdė-su korpusu virto ant stogo, 
Pakilo bendra panika. šlam-!mases. Vanduo kilo pašuke- ti gailesčiu perimantis kar- kad šis net su visais kazi- 
šterėjo į aslą žmona beskęs-; damas. Jsižiurėjau į prie-j vės mykimą.-. Netoli pro (lais sutraškėjo, 
tančio kūdikio žvejoti, pas- šais namų augantį alksnį ir ’ 
kui jos visi kiti vaikai. Pa- sekiau, kaip vienodais šuo- 
tamsy šauksmas, verksmas, liais lygiais pertrūkiais van- 

daug vandens su ledais. Bus*b protiška šaltame vandenj duo šukėjo aukštyn. Ly- i 
tvanas nemiegokit, \anduo maudykle. Pajutęs nelaimę giai kad kas į kibirą pilsty-j

gyvenančių, taip pat nebus beturčių, vel
kančių nepakeliamą vargo naštą. Visi dirbs 
kiek reikės, o visokių gerybių visiems pa
kaks. Nebus tuomet, kaip dabar, kad šalia 
didžiausių avalinės ir rūbų krautuvių su 
lūžtančiomis nuo prekių lentynomis slan
kioja basi, apiplyšę darbininkai, kurie savo 
rankomis padirbo tuos batus, tuos blizgan
čius pusbačius, išaudė tas gelumbes, šilkus, 
pasiuvo tuos naujausių madų rubus, nebus 
ir to, kad pilnos visokių maisto dalykų val
gyklos, o čia pat gatvėmis vaikščioja kele
tą dienų nevalgę darbo žmonės, kurie gali 
tik pasižiūrėti i languose išstatytus įvai
riausius skanėstus ir seilę nuryti.

Neatsitiks ir to, kas dabar dažniausiai 
būva, kad šaly badas, o iš tos šalies pirkliai 
gabena javus ir kitokius maisto produktus; 
didžiausia žmonių dauguma neturi doro 
drabužio, o pirkliai bei fabrikantai skun
džiasi, kad per daug gelumbės, šilkų ir kt. 
prigaminta ir nieks jų neperka; žmonės nuo 
alkio ištinę, o stambus žemvaldžiai aima
nuoja dėl javų kainos kritimo.

Žmogus, pasiliuosavęs iš sunkaus kruvi
no kapitalistų jungo, atsimins, kad "žmogus 
ne vien tik duona gyvas” ir jis, visiškai pa
tenkinęs savo kūno reikalus, pradės jieško-lonųs bei sunkiausi darbai privalės turėti

įvairiausių palengvinimų: mažiau valandų. | ti maLto ir savajai’ sietai? Tiktai

—Et, pamaniau,

gu.
—Dieve šventasis!—sušu

ko žmona:—jau kieme lai
vai plauko, pražuvome, o 
teismo • diena...—ėmė verk-. 
dama šaukti, pasigrobusi į 
glėbį mažiausi sunuką, kurs, 
iš šalčio dančiukus kaleno [vo ny 
ir tyliai verkė. bos.

. —Ei, jus tenai, greičiau

greičiau galima bus atitarnauti darbo tar
nybą ir Lt. »Taigi, tenka abejoti, kad sun
kiems nešvariems darbams neatsirastų dar
bininkų. Pagaliau, kad ir neatsirastų, arba 
labai mažai atsirastų, tai tokius darbus ga
lima butų dirbti visiems iš eilės arba burtus 
traukiant.

Visi šitie išskaičiavimai bei samprotavi
mai daryti ir taikinti Vokiečių valstybei, 
kur yra 60 milionų gyventojų. Lengva su
prasti, kad jie tinka kuriai nors valstybei 
su visokiu gyventojų skaičiumi (Ir aukštes
ne kultūra žmonių). Dešimties metų darbo 
tarnyba vyrams ir sdptyni metai moterims 
galima socialistinėj tvarkoj pasiekti" pui
kiausio išsilavinimo ir ramaus, sotaus, .visa 
kuo aprūpinto viso gyvenimo. Socialistinėj 
visuomenėj kiekvienas pilietis linksmai il
su noru eis savo darbo pareiga, kuri jam ir 
duos laisvę, visišką nepriklausomybę ir vi
siškai aprūpins. ]

Socialistinėj visuomenėj nebus dykaduo- < 
nių, nieko neveikiančių ir svetimu prakaitu gėrėsis...

tiktai socializmui įvykus, skaidria liepsna 
užsidegs žmonijoj mokslo ir visa žinojimo 
noras, tiktai tuomet žmogus galės patirti 
nuostabų mokslo parankumą, to mokslo, 
kur žmogaus protas pasineria gamtos ku
riniuose ir įspėja painiausias jos paslaptis; 
tiktai tuomet žmogus pajus visą grožio di
dybę ir išmoks gėrėtis ir džiaugtis ir pievų 
žalumu, ir kalnų aukštybėmis, ir dangaus 
žvaigždžių keliais, ir jurų niūromis, ir nuo
lat besikeičiančiasis žmogaus sielos virpėji
mais. , ,

Žmogaus siela apsivaliusi nuo tų biaury- 
bių, kuriomis dabartinis nelemtas gyveni
mas ją nuodija,—pasidarys švelni, jautri, 
užjaučianti. Ir paliaus žmogus matęs vi
suose kituose žmonėse savo priešus/ šu* ku
riais reik kovoti, kovoti ir kovoti...- Žmonių 
tarpe įsiviešpataus džiaugsminga, draugiš
ka santarvė, žmogus žmogaus neskriaus, 
nenaudos, nes visi žmonės bus iygųs, visi 
dirbs, visi linksminsis, visi vienoda laime

'eliais pagelbon. [ 1\g kanapes medžius. Kitos jų ilgu metų triūso vai-kaip sutrupėjusi vėl slydo
-Lai jus Dievas gausiai kurčiai atsidaužusios 1 na- siaisJ*Iyg išlepintas vaikas ’ ’žemėn ir gargaliavo

Nežinau, kiek musų kon-

[liaupsinti savo gelbėtojus, šokdavo truputį atgal, ir
-Gana, gana, paliauk, atsipeikėjusios vėl gulė ant.^ j amžius K

Ivskit pro langą tik, grei-sienų, dedamos visų pa- /aKkti jos pas|apli* 
dau, donnerwetter, viens, stangų jas nuversti is kelio. L , J a r nplLr.
[du, trys!—pertraukė mano Aht tų kabinosi kitos, sto- 0J neper
širdies išliejimą komendan- josi piestu, skendo, vėl kabi- . ? .. , * , ...
tas. Pradėjau svaidyte uosi iš. marmaliuojančio Dėl visp pikto sukėliau vi-
svaidyti pro langą šlapius tvano. Lyg kokios pabaisos Isus £yvu*lus an* lubų.
lyg varliūkščius vaikus, kando viena kitai aštriais, To ir betruka...

j Naktį pakilo vėjas ir lie- 
čiuopom surastus drabužė- Vienu matu kurtinantis Itus su kruša. Greit pradėjo

. _ „ , _ _ vers- certas tęsėsi. Peršlapęs, su-
žaislais. Iš pasalų palengva mėj. Ant stogo .vanduo tvi- stvręs iš šalčio, nuvargęs ir 
artinosi vakaras. Diena at- no ir greit turėjau eidamas išalkęs pajutau snaudulį ir

_ Siaubas didėjo,
čiau, dar vienas kitas toks Į Nejaučiau, ar dangus griu-

po pažasčių nuo ledinės stumdomas į|ti. Kukčiojo, dejavo ir kur-
pradėjo vilkti ją lyg žvejas marių beribę gargalynę. O čiai šniokštė visas Dievo pa

gal pirma to dar visi šieno- saulis. Prisimetęs tamsia
jai, lyg virbalai bus išna-me kampe drebėjau lyg epu- 
rinti ir išnešioti į visas pa- šės lapas. Maniau, atėjo 
šaulio šalis... svietui galas. Mėginau

Su ledais atsriuvo dar di- psalmes kalbėti, bet rūpėjo 
desnės vandens masės, daugiau gyvuliai, kaip savo 
Greit pradėjo siekti pašto-1likimas. Nuo kiekvieno

gių. Greit visas kaimas ta-(smūgio drebėjo visos trobe- 
Mėčiausi

kiudelį į laivelį. Pastvėręs 
už kojų dar padėjau ją iš
vilkti ir nespėjau dorai pa
matyti, kai juoda valtis, lyg 
katafalkas dingo už mano 
pirkios kampo...

Pirmoji mintis buvo, kas 
bus su gyvuliais, jei tvanas

šalį pralingavo rūtų darže-1 Mano gultas pradėjo 
lis su visais parkanėliais ir drėgti... Ledai ryžosi palai- 
lysėmis. Sukilusi stichija doti mane su visa troba... 
nežinojo sau ribų ir pkšėlAnt stogo kabinėjosi viena 
ramins kolonistus, žaizda- ledine po kitos. Girdėjau,

pliumsėti.
Dievo išmintis norėjo tai, 

kad žmogui paliko viltį. Kol 
dar kibirkštėlė yra vilties, 
žmogus vis tikisi. Dabar 
patyriau, kad žmogus vil
ties nenustoja ligi akių švie
sai amžinai užgęstant. Lai 
susėdėjusios aplinkybės vi
sais faktais ir įrodymais ti
kina, kad jau nebėra išsi
gelbėjimo ir giltinė—mato
ma giltinė—galanda į akis 
žvelgdama dalgį, vis tik kur 
nors giliai, giliai, tikreny
bės nubaidyta, pasislėpusi, 
tačiaus žibsi vilties šviese
lė!

Atsiminiau, kad dar yra 
vienas etapas gyvybei pra
tęsti, tai pasilipti ant stogo. 
Pralaužęs skylę, užsikabi
nau. Buvau žmogus, gyvy
bės vogulelis tarpe siau
čiančios beprotiškos stichi
jos, užsikoręs ant šapo, 
kurs kiekvieną mielą minutę 
turėjo būti apvožtas ir su
skaldytas į šipulėlius.

Akloji stichija jau siekė 
paskutinės mano atsparos.- 
Mačiau, kaip liuliuojančioj 
tamsoj baltavo lyg smakų 
dantys besikariančių ledi
nių žiaumens...

Šaukiau. Pagelbos ar 
greitesnio baigimo, neži
nau, kad tik kartą pasibaig
tų toji naktis. Girdėjau, 
kaip mano balsas lyg pelės 
cipsėjimas tirpo kvatojan- 
čiame plote. Iš kur tai atsi
radęs katinas pradėjo greta 
manęs isteriškai atsispyręs 
i stogo užkarpas graudin
gai miaukti.

įsikibęs stogo užkarpos, rai
tas sėdėdamas ant viršūnės, 
pradėjau snausti...

Rodos sapnavau. Girdė
jau baubiant karves, cir
piant aveles ir žvengiant 
arklį. Norėjau eiti pašerti, 
bet taip sunkiai buvau apsi
klojęs, kad jokio sąnario 
nepajudinau... Kažkas pa
kėlė mano lovą, pasupę, pa
supę ir metė, kad net kojos 
sutraškėjo. Paskiau lėčiau 
supo. Jaučiau, kad plaukių. 
Gyvulių riksmas mažėjo...

Gyvulius reikia mylėti. 
Štai pavyzdys. Pasilikau ri
zikuodamas gyvybę juos 
gelbėti. Jie man gausiai už 
tai atsimokėjo. Kada aš 
nustojau pagelbos šaukęs, 
jie pradėjo... Tai išgirdo 
plaukusis pro šalį pagelbos 
pontonas ir prasimušęs per 
ledines artinosi. į jų balsą. 
Čia pamatė nešamą stogą. 
Jau žinote, ką ant stogo pa
matė. Mane ir katiną, abu
du jau aptilusius.

Ledinės įlaužė tvarto sie
ną, pakreipdamos lubas, 
ant kurių kentė gyvuliai. 
Trobos stogą tuo pačiu laiku 
nukėlę jau lingavo drauge 
su savim.

Sėdėdamas gerų žmonių 
globoje ir, pasistiprinęs at
vežtu karštu viralu, kurį 
gelbėjimo komitetas mokė
jo su visu katilu sausose sa
manose gerai prisiųsti vėl 
atgavau ūpą ir su pamėgi
mu klausiausi, kaip kaž-kur 
toli sproginėjo granatos, 
žmonės kariavo su prigim
tim. Bvlėkas. .



Lietuvių Socialistų SąiųnfosL^S >kad- Ji ■yU —

■*CITlTAl',OTir»llQ ninku judėjimui pokarinės
___  suirutės metu, Socialistų

LSS. konferencija įvyko Fondui ir pageidauja, kad ^a. sfip^ti ir
Wilkes-Barre, Pa. Prasidėjo to Fondo veikimas butų kuo- *'*"*’ 1 ° " •*'
birželio 22 dieną, o pasibai- smarkiausias. Daugumas 
gė birželio 25. j delegatų išreiškė mintį, kad

Konferenciją atidarė LSS. tas fondas veikia perdaug 
sekretorius A. Žymontas. lėtai. ,.
Pirmininku išrinktas P. Mi-j Konferencija išreiškia 
leris, iš Chicagos. Pirmoj nuomonę, kad Lietuvių Dar- 
sesijoj delegatų su manda-jbininkų Literatūros Drau- 
tais dalyvavo 8. Paskiau jų gija sugrąžintų Sąjungai iš- 
pribuvo daugiau.

Pirmiausiai, pagal dieno-
tvarkį, 
portai: 
įvairių komisijų ir kuopų 
atstovų.

Sekretoriaus raportas 
tilps ištisai ”Nauijenose.” 

. todėl čionai nei neminiu jo 
turinio.

Kuopų atstovų praneši
mai : LSS. 33 kuopos atsto
vai sako, kad pas juos nei 
nebuvo verbuojama daugiau 
narių į kuopą, nes naujai prL 
sirašę tik trukdytų darbą se
nesniųjų veiklių narių. Ki
tas dalykas, labai daug LSS. 
narių išvažiavo i Lietuvą, to
dėl kuopos nėra skaitlingos 
nariais. Visi kuopų atstovai 
pažymi, kad socialistų var
das pas lietuvius darbinin
kus turi labai gerą įtekmę. 
I socialistų parengtus vaka
rus žmonės lankosi skaitlin
gai.

LSS. Pildomojo Komiteto 
nutarimą kaslink išrinkimo 
LSS. P. K. šiais metais kon- į 
ferencija patvirtina ir užgi
ria. r-

Išrinkta rezoliucijų komi
sija ir LSS. konstitucijos ko
misija.
, Ilgokai kalbėta organo 
leido: klausimu. Drg. Poš
ka sako, kad mes jokiu budu 
negalime leisti savo laikraš
čio. nes turėjome labai gerą 
patyrimą su "Bahga.” Re
daktorių savo laikraščiui ir
gi neturime. Dr. Montvidas 
sako, kad tai bereikalingas 
ir sumanymas, kad nebūtų 
socialistinių laikraščių, tai 
tuomet reikėtų apie tai pa
galvoti, bet kuomet yra 
"Naujienos” ir "Keleivis,” 
tai naujo laikraščio leidi
mas yra visai nereikalingas. 
Balčikonis sako, kad naujo 
laikraščio mums visai nerei
kia, Sąjungai pilnai užtenka 
”LSS. Žinių,” kurios yra 
prie "Naujienų.” Nutarta 
LSS. organo neleisti.

Propagandos klausimu 
kalbėta labai daug, išreikš
ta visokių minčių. Galų-ga- 
le konferencija priėmė do
mėn išreikštas nuomones

Konferencija.

buvo išklausyti ra- 
LSS. sekretoriaus,

laidų iš laimėtos komunistų 
bilos $300.

Konferencija pageidauja, 
kad butų pakviestas iš Lie
tuvos atstovas Lietuvos So
cialdemokratų Partijos ir, 
kad tam atstovui butų su
rengtos prakalbos visose 
lietuvių kolonijose.

Konferencija nutarė iš
leisti Lietvių Socialistų Są
jungos atsišaukimą.

Pasiųsti Lietuvos Social
demokratų Partijai praneši
mą apie šią LSS. konferen
ciją ir sykiu pasveikinimą.

LSS. konstitucijos taisy
mas pavesta atlikti LSS. 
Pildomam Komitetui. Kon
stitucijos pataisymus teisti 
visotinam nariu nubalsavi- 
mui, o kitą dalį konstituci
jos sulyginti pavesta taipgi 
Pildomam Komitetui.

Nutarimai, raportai ir re
zoliucijos tilps prie "Naujie
nų” "LSS. Žiniose.” Tegul 
draugai tėmvja ir pasideda 
tuos numerius ateičiai.

Kaip matote, konferenci
ja yra padariusi daug nau
dingų nutarimų Sąjungos 
labui. Dabar prigulės nuo 
kuopiečių tuos nutarimus 
gyvenimąn įvykdinti.: >. Rei
kia manyti, kad visos LSS. 
kuopos nuo dabar pradės 
veikti daug smarkiau, negu 
iki šiol veikė.

A. žymontas.

, kurį teko dalimis: priešakinė—skirta 
I pergyventi Amerikos darbi- žmonėms, oro valymo apa- 

: —u—iatams, maistui ir t.t.; už
pakalinė padalinta dviem 
dalim: viena skirta skystam 
deguoniui laikyti, antra— 
skystam angliavandeniliui. , 
Abu tuodu skysčiu garuoda- ’ 
m i gamins dviejų rusių du
jas, kurios būdamos per tam 
tikras tuleles nuvestos į ra- 
kietes galą ir užsidegdamos,' 
gamins smarkių sprogimų, 
kurie ir stums rakietą tin
kamom pusėn. Tie patys 
sprogimai, daromi iš prieš-.

atgauti savo įtaką masės?, 
konferencija pasižada, kad 
musų organizacija ir pa
žangesnieji lietuviai darbi
ninkai . visomis jįegomis 
rems ją šių metų rinkimų 
kampanijoje ir kovoje už 
socializmą.

P. Miller, Pirmin.
A. Žymontas, Sekret.

Ar gili žnogis pasiekti 
neiilj ir kitas planeti s

akio, įstengsią kritimo jie- 
gą sumažinti ir tuo budu pa
lengvinti rakietai mėnuly 
nusileisti.

| Tokia rakieta, pakilusi į 
dausas, galėsianti, padidi
nus savo greitumą iki 8 ki
lometrų į sekundą, atitruk
ti nuo žemės ir nebevaržoma 
jos pritraukos, skristi tie
siog į mėnulį.

Vėliau tas rakietas ištobu
linus, busią galima- bandyti 
skristi į artimiausias plane
tas: Marsą, Venerį, o galop 
ir i kitas planetas.

I Lekiant po 40 kilometru j

Prieš keliatą sąvaičių t?- 
ko skaityti vokiečių laikraš
ty "Munchener Neueste Na- 
chrichten” straipsnį apie 
naują kelionės būdą... į Mė
nulį. Tą būdą yra nesenai 
išradę du ųjpkslininku: vo- 
kietys Eberth’as ir ameii- 
kietis Goddard’as. Abudu 
juodu yra giliai įsitikinę, 
kad jų prietaisai, budarai 
paleisti j menuli, galėsią i:e sekundą, kelione į mėnšl 
t!k jį pasiekti,. bet drauge busią galima atlikti į dvi die- 
nugabenti ten ir mažesnių ni. j Veneri teksri „ . 
H ° g °P ’r P’-.užtrukti-aįie mėnesį laiko.

Išradėjai kalba rimtai, 
nurodinėdami ir savo išradi
mo principą. Jis yra senai 
žinomas, nes vartojamas ra-

1 a* a • v • tlCAAAlllCl dLlllYvl 1 V* V a

nugabenti ten ir mazesmų ni. j Venerj teksią ilgiau 
___—J____ 1-1. •- • • — • S •«

j Kelionės į Marsą ir Merku
sį užsitęsią apie du mėnesiu. 
Dar sunkiau busią pasiekti 
tolesniąsias planetas; pav. i 
Jupiterį teksią keliauti pusė 

j-—apie du 
metu, į Uraną—apie 4 me-

STRAIPSNIS SO

kUDIKU/.
EROVės skYRIUS

DĖL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Išvėdinkite sergančio kambarį.
Užtektinai šviežio oio gerai vedina

mame kamliaryje, aiba ant porcių. 
kur vasarą galima sergančio lovą pa
statyti. via leikalinga gydant bile. li
gonį žiemą, sergančio kambarv tem
peratūra turi. būti vidutiniškai šilta 
j.,0 iki <> laipsnių F ) dieną, kada 
kūdikis budi, bet nakčia galima laiky
ti -kiek Vėsiau, aiba. kada jis’ miega.

Kūdikis, kuris tapo pralavintąs tin
kamų sve katos įpročių, ir Kuris pri- 
prtUęs. kad tinkamai io tualetas y.ra 
prižiūrimas, yra lengviau prižiūrimas 
ligoje. Pagelbsti jei kūdikis įpratin
tas parodyti savo liežuvį bei gerklę 
ir pavelija save apžiūrėti Kūdikio 
niekad nereikia gąsdint nubaudimu.

Komfortas ir laimė kūdikio arba 
jauno vaiko daug prigelbsti prie išgi
jimo, bet reikia prisilaikyti griežtos 
disciplinos slaugant ir pildant gydy
tojo įsakymus. Budas, kuriuo-kūdikis 
prižiūrimas, sudaro daug svarbos ta
me, kas su juo galima padaryti 'Net 
jauniausias kūdikis pažįsta skirtumą 
tarpe ramaus, gabaus prižiūrėjimo ir 
kemeriško, triukšmingo, i: greičiau 
Įtaklauso malonaus, susilaikančio bu
do.

Visados savo kūdikiui duok geriau
si maistų. Jei negali savo kūdikio 
žindyti. ueeksperimentuok įvairiais 
maistais, bet stok tuoj ant gero kelio 
—du°k maista. kuris nadaro <«a»’au 
stiprių bei vikrių vyrų ’oei moterų, 
negu visi kiti preperatai sykiu sudėti 
— tai yra, duok Eagle F.rand Pieną, 
maistą, kuris daro stiprias kojas ir 
sveikus kunus Jį patvirtina ir išra
šo gydytojai dei jo aukštos kokybės 
ir vienodo sudėjimo. Miiior.ai ir mi
lionai kūdikių išaugo į stiprius ber
niukus ir mergaites sukombinavus ge
rų motinos priežiūrą su sotumu Bor- 
acn’s Eagle Pieno.

REZOLIUCIJOS PRIIM
TOS L. S. S. KONFEREN- 

GIJOJE
PROTESTAS PRIEŠ TE

RORĄ ^RUSIJOJE.
Kadangi Sovietų Rusijos 

valdžia žiauriai persekioja 
opozicines partijas, o ypa
tingai socialistus, per de
šimtis metų kovojusius už 
darbininkų reikalus ir kraš
to paliuosavimą nuo cariz
mo jungo:

Kadangi šitą teroro poli
tiką ji vykina proletariato 
vardu—to proletariato, ku
ris bolševikų valdomoje Ru
sijoje neturi nei žodžio, nei 
spaudos, nei organizacijų 
laisvės, nei teisės laisvai da- 

apie naudingumą veikimo lyvauti valdžios rinkimuose, 
jaunuomenes tarpe.

Kadangi musų visuome- .
nėję dabar veikia keliatės tuvių Socialistų Sąjupgos 
srovių, todėl konferencija konferencija, susirinkusi 
nutarė išleisti tam tikrą re-j Wilkes-Barre’je, Pa., bir?e- 
zoliuciją nurodant tų srovių lio 22 d., 1924 m., kelia griež- 
skirtumus, jų naudą arba tą protestą prieš terorą Bo- 
blėdingumą. I vietų Rusijoje ir reiškia sa-

LSS suvažiavimą atidėti vo užuojautą persekioja- 
tolįmesniam laikui. Kiti vė- miems Rusijos socialistams; 
liaū prisiminė, kad artinasis taip pat , ;

* ’-x-- Tebūnie nutarta, kad si
konferencija pareiškia, jo- 
gei nriespaudos politiką ir 
mirties bausmės,' kortomis 
Rusijos bolševikai stengiasi

—tai ... ■ z
Tebūnie nutarta, kad Lie-

Sąjungos 20 metų sukaktu
vės. Tuomet ir suvažiavi
mui butų labai patogus lai
kas.

Nutarta pasiųsti pasvei- 
kinimą Socialistu Partijai, išlaikyt valdžią savo ranko- 
Taipgi konferencija užgiria se, neturi nieko bendra su 
taktiką Socialistų Partijos tais metodais, kuriuos var- 
linkui prisidėjimo ir tveri- toja j sąmoningoj^ darbinin- 
mo naujos masinės darbi
ninkų partijos, taip vadina
mo ’Tndependent Political 
Action.”

Konferencija nutarė siųs
ti delegatą nuo Lietuvių So
cialistų Sąjungos į Socialis
tų Partijos konvenciją, ku
ri įvyks liepos 6 dieną, Cle- 
veland. Ohio.

Konferencija nutarė iš
leisti rezoliuciją Lietuvos 
padėties klausimu. Kitą re
zoliuciją išleisti dėl baisaus 
Rusijos boĮševistinio teroro.

Konferencija r->J—■- .
labai didelę svarbą Lietuvos Amerikos darbininkų kla- 
Socialdemokratų Rėmimo sės.

se. neturi nieko bendra su

kų klasė, kovodama už save 
pasiliuosavimą.

P. Miller, Pirmin. 
A. žymontas, Sekret.

SVEIKINIMAS SOCIA
LISTŲ PARTIJAI:

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos konferencija, susirinku
si Wilkes-Barre’je, Pa.‘, bir
želio 22 d., 1924 m., įgalioja 
sekretorių pasiųsti jos var
du draugišką sveikinimą So
cialistų Partijai, kuri per 27 
metus savo gyvavimo nei 

priduoda vieno karto nėra suvylusi

kiety išdirbime. Uždegta iš Saturny
apačios rakieta, kaip žino- , - --

• i •• i**^vc4, * viana-----apie *1 111V
e, pati savaime pakjla ga- tus, ir galop į Neptūną — 

na aukštai ir tik ugniai u> apie 6 metus! 
gesus tekrinta žemėn. J?i Nuskristi toliau už saulės 
rakieta degamos medžiagos sistemos ribų žmogus neįs- 
turetų dvigubai, trigubai tengsiąs. Tai pripažįsta ir 
daugiau, ji galėtų dvigubai, patyS tarpplanetinio susisie
ti įgubai aukščiau pakilti. Rimo sumanytojai.

Tuo remdamies išradėjai : Jei tokios milžiniškos ra- 
tr mano, kad esą galima su- kietos ilgainiui bus padary- 
daryti tokia didžiulė rakis- tos ir jei jomis vienam-ki- 
ta, kurios viduje galėtų tilp- tam drąsuoliui pavyks į ar
ti žmogus su tam tikru kis- ________________________
kiu maisto ir deeamo-? brt ii» ič luimin metais, tiktai 15 nuošimtis kudsprogstamos medĮ^OS^ buvo pirmaedėje padėty Kitiem

guliuodamas tos medžiagos 
suvartojimą, žmogus galė
siąs netik į nepasiekiamus 
oro sluogsnius pakilti, bet ir 
nuo žemės atitrukęs, mėnit-. 
lį pasiekti. Taip bent tvirti- kios 
na Eberth’as su Goddard’u. ji

Jei tai butų tiesa, tai tiem mėnulį, bus sunaudotos ka-

ti žmogus su tam tikru kie-

Jei tokios milžiniškos ra- Bėgiojantis vaikas turi gauti tą pa
čią gerą priežiūrą, kaip ir kūdikis ant 
rar.ką, jei norima, kad jis pasiektą 
pilną amžį ir sveikatą Karo metu 

1 Anglijoje patirta, kad iš penkių vy- 
. . - . rV bįs netiko tarnybai.. Eksperimen-

timiausį nors mėnulį nu-'tuose, kurie buvo daromi mokyklos*.
.... . ----- .o-.---

pirmaeilėje padėty. Kitiems 

los Jankymo. buvo priežastis O neda- 
penėjimas dažniausia pakįla iš netin- 

• kaino arba ne to maisto. Pridedant 
Tai labai Eagle Pieną kasdien prie jūsų kudi- 

c kio valgių, gali būti tikras, kad jis 
| gauna visus reikalingus gyvybės el< - 
mentus jo apsaugai Jaunas vaikas 
turėtų gauti du šaukštu Eagle Pieno 
trijų ketvirtadalių puodelio vandeny. 
Duok patyčių arba po pietų. Kiti vai
kai jį labiau mėgsta su ginger ale, 
vaisių sunkomis, suplaktu kiaušiniu 
ir skanskoniu.

Igai sugrįžti, tai nėra abejo- nedapenėjimas. pradėtas pirm mokyk- 
nės, kad ekskursijos į mėnu- ’ 
lį žemėj taps ilgainiui kas
dieniniu dalyku. 7 
panašu į tiesą.

Bet dar panašiau, kad to- 
___ > milžiniškos rakietos, 
pirm negu liks paleistos į

- vav.KJC*, vai ***A_**v***^ KZMK. v, mum v

dviem mokslininkam tektii ro tikslams. Nes kas gal už- 
kur kas didesnė garbė, negu tikrinti, kad pav. minėta- 
Kolumbui, parodžiusiam ko- jam Eberth'ui neateis į gai
lią į Ameriką. Jei jų pastan- vą mintis paleisti iš Berlyno 
gų dėka įvyktų iš tikrųjų savo rakietą į Paryžių ar 
susisiekimas tarp žemės ir Londoną, arba Ciotkovskiui 
mėnulio, tai jiems reiktų pa- pasiusti panašią rakietą iš 
statyti po paminklą ir žc- Maskvos i Varšuvą ar į 
mėj ir mėnuly. Viena tik, Bukareštą. Nes jei jos gali 
kas jų garbei gali pakenkti, nulėkti į mėnwlį, tai joms pa
tai faktas, kad jų išmdimo siekti franeuzų, anglų, len- 
principas buvo paskelbtas kų, rumunų sostines, bus vi- 
kur kas anksčiau, dar prieš sai lengva. i
karą. Tuo galima įsitikinti Tuo budu esama rimto pa- 
iš 1919 metais pasirodžiu- vojaus, kad tos milžiniškos 
sios J. Parelmano knygos: rakietos, užuot lėkę i mėnu- 
”KeIionės į planetas”’ (Pu- lį, Marsą ar kiton planeton, 
teševstvija na planetv). To- gali imti lakioti iš vieno že- 
je įdomioj knygoj nurodyta, mės krašto kitan. Kad jos 
kad pirmutinis, kurs rakie- pasitenkintų vien žmonių 
tos principą tarpplaneti- nešiojimu, butų nieko sau, 
niam susisiekimui pasiūlęs bet jei jos bus leidžiamos 
buvo garsus rusų revoliu- sprogstamos medžiagos pri- 
cionierius N. Kibalčičas. murdytos, tai žmonija tuo 
bandęs nužudyti carą Alek- pasidžiaugti negalės. 
Sandrą II-jį ir už tai pakar- Deliai to šiandieną ir sun- 
tas. Savo pranešime, para- Ru pasakyti, ar mes dėl šio 
švtame keliatą dienų prieš išradimo turime džiaugtis 
mirtį, jis yra nurodęs, kad ar nusiminti. Patekti nau- tarpplanetiniam - - - ■ - - .. . . .
mui netinkančios nei garo, įj butų.labai įdomu, bet jei 
nei elektros, nei 
raumenų jiegos, bet galima Kaunan ar Klaipėdon iš 
tam pritaikinti vien lėtai de- Varšuvos su bombomis ar 
gančių sprogstamųjų me
džiagų jiegos.

Vėliau tą pačią idėją yra 
išplėtojęs ir moksliškai pa
grindęs K. Ciotkovskis, su
rusėjęs lenkas, savo knygoj 
"Tardymas pasaulio erdvių 
reaktyviais prietaisais" (at
spausta žurnale "Naučnoje 
obozrienije” 1903 m., geguž. 
mėn. ir plačiau laikrašty 
"Viestnik Vozduchovanija" 
1911-1912 m.). Minėtame
Perelmano veikale 78-me 
psl. įdėta ir schematiškas 
Ciotkovskio "Rakietos” brė-

susisieki- jai išrastoj rakietoj j mėnu-

žmogaus tokia rakieta bus atsiųsta

nuodingomis dujomis, tarti 
ačiū už tai broliams lenkams 
negalėsime. Tuo budu ma
tome, kad naujas išradimas, 
kaip pagalvs, turi du galu...

A. Jakštas.
("Klaip. Žin.")

Ne visi Talcum Pauderiai yra ly
gus ir jus, žinoma, norite, kad viskas, 
ką jus vartojat jūsų kūdikio odai, bu 
tų tyra ir saugu Colgate's Baby Ta:c 
y-a tom t ks'ui atsakančiausias, 
jis padirbtas tik kūdikiams pagal 
mių daktarų formulę.

Skaitykit šiuos straipsnius kas 
įaitę ir pasidėkit ateičiai.

nes 
žy-

PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau pačios Petronės Šiliauc- 
kienės po tėvais Višniauskiutės apie 
37 mi tų. vidutinio ūgio, juodi plaukai, 
mėlynos akįs, dikta kumpa nosis, dėvi 
akinius, auksiniai dantis. Ji prasišali
no nuo manės 11 biržei io-%i Jonu Si- 
linkaucku. jis turi apie 3»l metus am
žiaus, apie 5 pėdų ir S colių, sveria 
apie 175 svarus, juodi gerbiniuoti

PHII.ADEI.PHIA. PA.
BIZNIS IR NAMAS oan>iduoda 

labai pigiai. Bucernė ir Grosernė, g»- 
roj vietoj, lietuvių ir anglų apgyven
ta. biznis išdirbtas per daug metų. 
Kas pirmas atsišauks, tas laimės, nes 
pigiai nupirks Priežastis pardavimo 
—nesveikata. Paskubėkit atsišaukit 
J.V'OB TENTSER REAL PASTATE 

711 E Psssymik Avė., 
l’hiladrtnhia. Pa.

15*)

Aš, Antanas Lutas, pajieškau Jonu 
Lusaus, Viekšnių miestelio, siaubų 
apskričio, Kauno rėdybos. Mano ad
resas; ANTANAS LUSUS (281 

i33 Bronswick avė, Elizabeth, N. J

Lietuvių Biuras prie Foreign Lan- 
guage iniormation Sesvice, 119 West 
41*1 Street, New York Lity, jiesko 
žinių apie Juozą Kush, kuris gyveno 

įtoa bo. 49th Street, Cicero, lu. Kas 
įgalėtų suteikti kokių žinių, malonė
kite pianešti i
-- - - - --- •

Pajieškau gimimų Petru Masalskiu 
aiba Onos Masalskienės. Iš Lietuvos 
pa.ina Vilniaus rėdybos, Žizmarių * 
kaimu; dvidešimts penki metai Ame- Į 
Okoj. Aš labai noriu, kad atsišauktų 
aiba kas žino, kad praneštų man (29) 

ROZALIJA BARTKF.VYC1UKR 
Karkusių kaimo, Suvalkų redyboc, 

Lithuania.

Pajieškau Igno Miliausko, paeina iš 
Seinų apsk, Seirijų vai, Štaciikės 
kaimo Turiu svarbų reikalą, todėl 
prašau greitai atsišaukti. .

J. KLLMAUSKAS 
Sta 12, Box 547, 

Lavvrence, Mass.

Pajieškau Mykolo Gudeliuno. Vait- 
lunų kaimo. Onušiškiu parapijos, 
Trakų aptk, ir Julės Radzevičiūtės, 
iš Jočaucu kaimo, tos pat parapijos 
ir apskričio Norėčiau kad jie atsi
šauktu 'š Lietuvos i Amerika.

ANTANAS GUDELIUNAS
% Boyee Bro«, Sudbury Road. 

So Lincoln, Mass.

Aš, Leonas Navickis. pajieškau sa- 
vo puse^erėt. Ji paeina iš Kauno re- 
<h bos. Telšių apsk . Luokės miesto. 
Jinai apleido savo vyra prieš pat 
"Padėkavonės Dieną.” Po tėvais jos 
pavardė yra Dambrauskaitė Palom- ( 
ka. Jos plaukai juosvi, o mergaičių > 
gelsvi. Mergaičių vardai: Mariutė, 
metų ir Kaziutė 6 metų Jinjii nemo- i 
ka nei skaityti nei rašyti, o ant kai- Į 
bos smarki. Aš turiu labai svarbų 
reikalu Kas dažinosite, bukite 
malonus man duoti žinią ant šio ant
rašo: L. NAVICKIS

P. O Box 152, Glastonbury, Conn.

Aš. Petronėlė Maurice-Radvilienė, 
pajieškau brolio Kazimiero Maurico. 
Jis paeina Kauno rūd, Raseinių apsk, 
Pakalniškių kaimo Gyveno su mu- i 
mis 8 ar 9 metai atgal 5Vestville, 111.1 
Buvo paimtas kariuomenėn karės lai
ku ir dabar nežinom kur būna. Mel
džiu brolio arba kurie apie jį žino 
pranešti man, už ką busiu labai dė
kinga.

Mr*. Petronėlė Maurice-Rsdviliene
Box 178, RivesviHe. W. Va.

‘‘-'e.'K*—%

EI tavo kūdikis 
nakty verkia, yra 

neramus ir nemiega, 
gali būti tai jo mai
stas, kuris kelia tas 
bėdas.

J

I

Tokiais atvejais tu
rėtumėte vartot Bor- 
den’s Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau drūtą ir 
sveiką vyrą bei mo- 
terą negu visi kiti 
kūdikią maistai krū
von sudėti.

Eagle Pienas buvo 
priimtas pienas per 
63 metus. Jis stip
riai rekomenduoja- 
dytojy, kuomet mo
tinu pienas nepriei
nąs ir duodamas gy-;

Fa j ieškau savo vyro ANDRIAUS 
BABILO, Kauno gub., Ukmergės ap
skričio; 22 metų, tamsiai geltonų 
plaukų, 5 pėdų 5 celių aukščio, sveria' 
150 svarų; ant kairės kojos šlubas—; 
sužeistas. Mes atvažiavom j Detroitą 
ir iš čia jis prasišalino 12 d. balandžio,' 
palikdamas mane su 5 sąvaičių kūdi
kiu. Kas toki imogų patėmytų malo
nėkit pranešti. (31>-

. MARIJONA BAfctUENĖ 
3929 Yemanš St, Detroit, Mich.

Pajieškau Antosės Burbienės, po 
motinos Dombrauskiutė, pirmiaus į 
gyveno 100 Ganai St, Uhicago, III. ! 
Meldžiu atsišaukti arba kas praneš, 
tam skirsiu dovaną. Tunu pranešt F 
daug svarbių dalykų.

JOSEPH DOM BRAUS KAS
3 Rudges Court, Cambirdge, Mass.

APS1VED1MA1
Pajieškau gyvenimui draugo vaiki

ne arba našlio, nuo 40 iki SO metų se
numo. Aš esu našlė. Platesnes žinias 
suteiksiu per laišką. Prašau tų ypa
tų dovanot, ką p«r mano klaidą su
grįžo laiškai atgal. Adresas:

MRS. M RAKAUCK1 
P. O. Amsterdam, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 5 akrai žemės, 5 

minutes nuo gatvekarių ir traukinių. 
1 mylia nuo Silver Lake. 15 mylių 
nuo Bostono. Kaina $500, lengvos iš- 
Ivpos. Telefonas: 38 ring 22.

MRS MILLER
Wobarn SU Wilmington. Mass.

Pinigai Namuose
Newton Falls. Ohio, mes padary

sim dideli suvažiavimą ant 30 d.. Ge
gužės (Decoration Day). Bus 3 die
nos šventės, todėl galės suvažiuoti is 
visos Amerikos. Ekskursijos trauki
niai numažins kainas, todėl laukia
me daug svečių. Tą diena daugelis 
duos užsakymų ant savo lotų pasta
tyt namus; be to. nekurie norės pi
giai pirkt lotus gražioj vietoj. Tad 
nepamirškit, kad ir mes mainom lo
tus i namus ir farmas. Turime gra
žiu. gerų ir pigių namų Newton Falls, 
Akrone. Clevelande ir Youngstowne 
Nepamirškit tuo laiku pribūti. Para- 
šyk mums jeistu ko n6rs nori paklaus- 
ti arba tnojaus atvažiuok. . (291

STAR REALTY CO.
P. O. Box $77. Newtoa Falls. Ohio.

Seni žmonės gali rasti pa
lengvinimą nuo 

gelio ligų.
Tūkstančiai vartoja naujų 

ir sako, kad suteikia 
puikų palengvinimų 

liatą dienų.
Jei ju.->ų gydytojas nėra

dau-

prireusimą 
jiems 
i ke-

dar jų

«
«

Jei nežinai kaip vir- 
toti E agi e Pieną, 
prisiūsk mums žitą 
paskelbimą ir mes pa- 
siūsime jums penėji- 
jimo instrukcijas, Kfl 
dikią Knygą ir kito
kias brangias fafor* 
mari jas dykai.

THE BORDEN COtOMT 
Borisą Nmvlbk

; 5t
v

i 
įt

FARMOS
broliai lietuviai:

PARDUODU FARMAS. Pragyve
nau čionai 11 metų ir suprantu kokia 
farma geriausia. Farmų turiu viso
kių ant lengvų išmokėjimų su budin- 
kais ir sodais, prie vandenų, kur gali
ma žvejot. Nei vienas doleris ne
dings, kurį įmokesit už farmą..

Klauskite: (29)
ANTANAS MAČIŪNAS 
R. 1. Box 51 Irons. Mich.

AR ŽINAI BURTUS?
Jeigu ne, tai prisiųsk $1.00 už 

BURTININKŲ KORTAS, su kurių 
pagelba galėsi atspėti laimę sau ir 
kitiems Nereik mokslo, nei knygų, 
kožna korta turi drukuotą paaiškini
mą.

GRAŽUS LAIŠKAI dėl rašymo 
pas visus. Prisiųskit 25c. pašto stam- 
pomis, o gausit 12 laiškų. Už $1.00 
duodam 6 tuzinus. Adresuokit (28) 

ŽEMAIČIO SPAUDA
233 N. CTarion St, Philadelphia. Pa.

| m. f. rosmiosJ GYDYTOJAS <5 VIDURINIŲ LIGŲ žI* VALANDOS: į
9 iki 
1 iki

7 iki
389

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

11 ryte
3 po piet
9 vakare
BROADWAY

/ f«4.; Kichmond 1411 J

| Dr. David W. Ro»n \
/ Kalba Lietuviškai, Lankttkai irį 
C Rusiškai. >
Ą GTDO CHRi«d$KA8 11 8

SLAPTAS LIGAS. 5 
g VAl.aNDOb.
5 Nuo 8 iki 10 ryto. 5
8 Nuo 2 iki 8 diaoą.
< Nuo 7 iki 8 vakar*. J
/ $31 HANOVER ST, į

BOSTON. MA88. /

DAKTARAS
_ _ ____ .. už

sakęs jums? tik nueikite pas aptieko- 
rių ir nusipirkite butelį šio naujo pri- 
rengimo. Jis vadinasi Nuga-Tone 

i Vartokite jį keliatą dienų ir jei jus 
neišrodysit geriau Ir nesijausiu gė
liau. nekainuos jums nieko Musų 
____ _ __ ___ .'***_"*’ i 

Į nekenkianti, maloni ir gera gyduolė, 
| kuri taiso apetitą, nervus, kraują ir

....................■ jJnų miegą, stimuliuoja skilvį ir žar- 
Pasvalio para-’nas. Išdirbėjai žino labai gerai, kad

plaukai, mėlynos akįs. Čia telpa ir jų 
paveikslas Jie paliko mane su 3 ma
žoms mergaitėms ir paėmė mano
$300.00 pinigu. Kas pirmas man pra- _____  ___ ,
neš apie juos, gaus ?50.<x atlj ginimo. skaiįyt„jaj SUras. kad Nuga-Tone yra 

KAZIMIERAS šILIAUCKAS |nekenkianti, maloni ir gera gyduolė, 
2025 Carpenter, Detrorf. Mich. L ____'

-------------------------- -------------------------- [kuna greitai, suteikia saldų ir mialo-

„j. išdirbėjai žino'labai gerai, kad 
Nuga-Tone suteiks jums tiek gero ir 
jie Įsakė visiems aptiekoriams duoti 
jums garantiją arba pinigus grąžinti, 
jei jums nepagelbės. Žiūrėkite garan 
tiją ant pakelio. Rekomenduojama, 
garantuojama ir parduodama pas vi
sus aptiekorius

Pajieškau draugų J Velžio ir 
Zarembo. paeina iš r_ ’
pijos, Parvalkų kaimo Taipgi pa
jieškau Aukštikalnių Turiu prie jų 
svarbu reikalą. 5ialone.it atsišaukti 
ar kas apie juos žinot, meldžiu man 
pranešti, uz ka busiu lalai dėkingas 

V. VELŽLS
524 W. Balto St.. Md

Tel. So. Boston &T6-W J

A. L KAPOČIUS •
LITUVIS PENTISTAS ; 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 diena Į
Nuo 2 iki 9 vak I 
NEDĖLIOJUS: I
iki 1 v. po pietų <

Seredomis iki 12 diena. j 
Ofisas "Keleivio” narr?. J 

251 Broad*av. tarpe C ir D St. 1
SO. BOSTON. MASS. J

*********

5ialone.it


•4

s
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322 HOLBROOK AVĖ., 
DETROIT. MICH.

ADYNOS:
12-2. 6-8

darais

■■

J užtenka.

("Gydytojas”)

Vaiku chorea yra prašali-

Tik tie tėvai nepaiso,.

X

niekad ne->

iekl^macijoms ir dainavimui, kaip 
tie taip ir susirinkimuose.

AmerUKMiškra Vertavėa. - Dviejų klus > “
aktų komedija, pajuokianti lietuvių J0, Knyrt

t

K E I E I V 1-9"

Sveikatos Kampelis
, Gražiais audiniu apdarais .... $1.25. 

Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstata nužudymų 
caro Aleksandro II. Labai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas. .......................................... 25c.
"O. S. S.” arba AHabinė Iškilmė. —

Vieno akta farsas, labai juokingas 
:r geras perstatymui. Kaina .... 15c. 

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

2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt....................................... 15c.

Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo- 
mųs pasakojimai: 1) Žinia iš toli

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

"SaJomėja”, arba kaip buvo nukirstu 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglu rašti
ninko Oscar Wilde. Vertė Negeisti
nas. Labai žingeidi ir kiekvie
nam vertėtų perskaityti.................. 25c.

Sieto Baisai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir darnu Dau^ 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popieru 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Pupiercs 
apdarais .........    - 31.C0
Gražiais audimo apdarais .... $1.25

Sacislizaaas ir Religija. — Labai įdo
mi-knyga šituo svarbiu klausi

mu. 24 pusi. .................................... 10c.
Ben-Hui. — istoriška apysaka iš 

Kristaus laikų. Parašė lx-w 
U'allace. 472 pusi............................. $2.00

Pajauta. — Iazdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 

romansas M. Bernatowicz’o. 
468 pusi............................................ $1.50
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
* juokinga kayjre m 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prie i sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 
knygų niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ...........................  . $1 00
VISOS SURA&YTOS ČIA KNYGOS

YRA GAUNAMOS MUSU 
KNYGYNE.

"KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston. Mass.

. 'atsakymais lietuvių ir anglų kalbose.
Į Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. .. ............................................. 25c.

Kode! Aš Netikiu i Dtoeų? — Arba 
į Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gera* 
'katalikas ir laisvamanis privalo 
'ją perskaityti. 64 pusi. ..................90c.

v žaaeBėa Garbino Sera- 
ot>, —--------- , »ėj. Panašios knygos lietuvių kal
biu 1 aBt va'k0* Kas yra arba tikisi ka-įboj iki šiol da nebūva čia aprašyta 

cn nors būti kūdikių tėvais, būtinai kokius dievus garbino senovės indai 
ttžrėtų perskaityti šitą knygutę, pa- bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
gal daktarų Hoiitzerį sutaisė Ba- rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
rabošius. PraL 23 ........................ 10c.! dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-

i žmonėmis tarė-
; stambi ir labai užimanti. 

Tai yra tikra tik«jtoa| istorija. 31.00 
Dratue.>e audimo apdaruose .. 31.25

IKuaigų Celibatas. — Išaiškinta kuni
gų bepatystės istorija, pasekmės ir 

jų dori-kas nupuolimas, šių knygų 
turėtų perskaityt: kiekvienas vyras, 
tėvas ir jaunikaitis, kuris geidžia, 
kad jų aoterįa, dukteris ir mylimo
sios nepapultų į kunigų "globų". Pa
rašė kua George Tovnsend Foa, 
salietuvino Ferdioand da Same- 
rtia. A...............................................2$c.

Kurgi Tu Viskas Nyksta. — Labai 
žingeidi knygutė Iš politišksi-eko- 

somiško klausimo, kurių turėtų kiek
vienas perskaityti. Pagal K. 
Kautskį, parašė Z. Aleksa. 28 p. 10c.

kur Matų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25g

i’S ‘KELEIVIO
| KNYGOS \

9
ko. kad ta kūnu dalis 
nenormaliame padėjime. Ne- 
visada skauda tą dali, kuri 
yra netvarkoje. Skausmas 
tankiai apsireiškia visai ki
toje, tolimesnėje dalyje nuo 
paliestosios. Galva, tas val
dovas žmogaus kūno, yra 

i viena iš tų kūno dalių, kuri 
atjaučia, pradeda skaudėti.

. atsiradus suirimui kokio je 
nors kitoje daly kūno. Tai-

ŠIRDIES LIGOS [gsnis susisiekia su plaučiais.
* Rašo Dr. A. Montvidas.) vadinasi pericardium. jo 

a^kui ŠW''- Plau’

‘o«M» ETmetaLi®’ ligos' ,okios kaip pneu’
Kiek eauna auoDleksiia irinwuia- džiova’ hronehitas

Pteuritaa (^uėiy plėvės t7aiaiją..y .mi j kartais
nėra žinios. i* i- »j- *. i • Iplėvę, kuri apsupaŠirdis yra tokis organas, Į’ • H 
kuris turi dirbti visą laiką, v • * » ♦
diena ir nakU, kol žmogiB ^f širdies ligų, reikia ?! Sa vos skaudėjimas tan- 
gyvas. Pas nomali suaugu-jven|tike|£toski^ u . J kausią yra ne dėl to. kad 
^zmogu ji.plaką tarp TO ir !as >reikia - n*atlaMWiiai kas blogo butų su galva, bet 
80 sykių nuautoj. Pas 1®-[gydytis. I(!el t0- kad kas tokl° atsitiko
tyžusius kavos gėrėjus [kitoje daly kūno.
tabako rūkytojus plaka kiek Kaip gydytis. [ Tankus, atsikartojantis į
tankiau. j Ne visos ligos gydosi taip gralvos skaudėjimas paeina;

• Jvyko tik kurioj kūno da- i)a±;
ly įdegimas, ir širdis plaka . ^as gauna staigų reunia- 
sparčiau. Ji stumią kraują Džiną, turi ne tik daktaro 
j .sergančią vietą, kad baltie-.nvr0^^us vaistus vartoti, o 
ji jo kūneliai sunaikintų Ii- rP daug vandens, ne val
gą, neša oksigeną, kad su-’«G?sunkių valgių, liuosuo- 
naikinus nuodingas medžią- D 1\’dutr^us. \r» svarbiausia, 
gas ir sustiprinus kūno ce-. 1 lovoj kelis mėnesius, 
les kovoj prieš ligos priežas- Į Kelių sąva iėių paprastąi ne- 
j 1 W4*-MV*

Širdis varinėja kraują po Sifilis
visą kūną, o kraujas juk yra vaikščioti ir dirbti galima 
”gyvvbės skystimas.” KaipD»- 
tik ji apserga ir i 
tinkamai kraujo varyti, vi-į 
sos kūno daljs atsiduria Da-|š?dns ligą ir ji neužkenks 
vojuje. Todėl širdies ligų š irdžiai, 
reikia saugotis labiausia. Vaiku chorea yra prašai i-

Netoli visose nuo bakteri- narna, jei neatlaidžiai gydo- 
. jų'paeinančiose ligose šitie ima. Tik tie tėvai nepaiso, 

gaivalai plaukioja po krau-i kurie nežino, kad iš jos gali 
ją, o juk kraujas teka per! išsivystyti širdies liga, 
širdį, todėl pasitaiko, kad 
jie apsistoja joje ir Įvykdo galima išimti, nosis gali bu- 
Įdegimą. šitoks širdies pa- ti lengvai pataisyta ir, apla- 
mušalo arba vidaus Įdegi- mai. pūliai gali ir turi būti 
mas vadinasi endokarditas. ’ prašalinti iš kūno, nežiūrint 
Nevisuomet žmogus miršta lar jie yra tulžy, ar apendik- 
umai nuo endokardito, bet -se, ar Felopijaus dūdelėse 
skylės, per kurias kraujas" 
teka iš širdies ir Į širdį ir iš 
vienos jos dalies Į kitą, su
siaurėja, susitraukia, pas
kui seka širdies išpūtimas ir 
galop mirtis.

Endokarditas gaunamas 
iš tonsilų įdegimo, reuma
tizmo, pneumonijos, iš pu- 
liavimo nosy, dantyse, iš; 
tulžies Įdegimo, žarnų opos 
ir gonorėjos. Galima jį gau-< 
ti ir iš kitų ligų, bet viršmi- 
nėtos yra svarbesnės. Ypač 
reumatizmas pas jaunus 
žmones ir vaikus, jei tinka
mai negydomas, netoli visa
da padaro endokarditą. Taip 
vadinamas šv. Vito šokis ar
ba chorea, kuris nėra retas 
pas mokyklos amžiaus vai
kus (ypač mergaites), suga
dina nemaža širdžių.

Širdis susideda iš trijų 
sluogšnių. Vidujinis, kuris 
yra kaip ir pamušalas ir ku
ris susiduria su krauju šir
dyj yta ploniausias ir vadi
nasi endoeardium (nuo ko 
ir žodis endokarditas). Apie 
ji jau kalbėjome. Sekantis ir 
storiausias sluogsnisyra vii 
dūrinis ir vadinasi jis myci- 
cardium. Kada jis lieka Įde-ė 
gtas, liga vadinasi miokar- 
ditas (lietuviškai išvertus, 
širdies raumenų Įdegimas). 
Šita liga gaunama nuo ytin 
aštrių staigių ligų, kaip 
pav., karštligė, pneumonija, 
arba nuo isikerėjusių chro
ninių ligų, pav., sifilio, džio
vos, pūlių inkstuose ar ki
tur. Viršutinis širdies sluo-

i

'labai tankiai nuo vidurių ne- 
dirbimo. Viduriai nedirba, 
nes žmogus nevartoja atsa
kančio valgio, nemoka val
gyti ir negyvena kaip pri- 
valo. Žmogaus valgy turi 
būti žymi dalis Įvairių švie-

Džiova.
. Chicagoj mirė ■------- m. ' |-----

vien tik nuo plaučiu džiovos' *■*•»»• ir Kndlkiai — Arba kaip Kaktos Btovi 
1 M10 Žmonių. Tai buvo ge-i vartojimas alkohofr. Vėj. Panai
ras metas, nes tik apie du 
tuksiančiu mirė, kuomet ki- 
tucse miestuose nuo džiovos 
mirė daugiau. Tais pačiais 
metais Įregistruota 38,000 
džiovininkų mieste. Palygi
nus šita skaitlinę su 3 milio- 
nais Chicagos gyventojų, 
(’hicago skaitosi kuone svei
kiausiu Amerikos miestu. 
Galite suprasti, kiek džiovi
ninkų ir jų mirčių yra visoj 
Amerikoj.

O juk nuo džiovas galima 
apsisaugoti. Ją gavus ir ne
užilgo pradėjus gydytis, vi
suomet galima pasveikti. 
Jei žmonės duotų savo plau
čius daktarams egzaminuo
ti kas 2-3 menesiai, džiova

vestuves. Juokinga ir leagva por- 
sUtymui. Parašė Ikrai Pusi. 24 10c.

A neri kas Maeaebaa. — Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith papil

vė merginą Oną AumuUer. Sa 
paveikslais. 16 pusL .................. 10c.
Amžinos Ik tona. Šioj knygutėj telpa

44 gerinusių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklr 
namie
Pus!. 32 .......................................... 16c.
Amrcbizaus. — Pagal Proudbono.

mokslų, parašė d-ras Paul Ehba- 
cher, vertė Briedžių Karaliukas.
29 pusi. .......................................... 10c.

Apie Dievą. Velnių, Dragų ir Praga
rų. Parašė Robert G.*ngersoll, gai 

šiausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi. ....................   25c.

!-3 menesiai, džiova 
žiu f rūktų ir daržovių. Vai- patemyta pradžioj ir 
gyti reikia nesiskubinant, 1 _ _ _
gerai sukramtyti ir nepersi 
valgyti. Reikia kiek ir pasi- Jie eina pas daktara tik ta- 
mankštinti,—geriausia atvi- da kada serga> kada liga 
^daužyti, pažaisti. Vidurius,•s’1^er^a*

1 • • — I
i

jau kas kita. Čia ir 
. * - k

ir valgio nėra reikalo taikv- rame ore.—pavaikščioti, pa-

išvalyti syki ar porą i mė
nesi Epsom Salts, Pluto wa- 
ter ar kuom kitu.

Tankiai galvą skauda ir 
iš akių silpnumo, persidirbi- 
mo. Nuo šitos priežastie ’̂ 
galvos skaudėjimas didės-j 
uis vakarop arba ūkanotą 

Prastus tonsilus ir dantis dieną. Čia prisieina kreip
tis i akių gydytoją, kad jis Į 
priskirtų akinius. Vienokį 
akių regėjimas gali būti ir 
geras, bet darbas vra tam- v* 7 <7
šioje vietoje ar prie elektros 
šviesos, ar persilpnos ar per- 
aštrios. Kol tokioje vietoje 
pasiliekama dirbti—galvos 
skaudėjimas nesustoja.

Galvos skaudėjimas paei
na, ir nuo rūpestingo, Įtemp
to darbo ir nuo nuolatinių 
nesmagumų. Prisieina to 
visko vengti, būti daugiau 
ant oro, linksmoje draugi
joj, turėti pakaktinai pasi- 
mankštinimo, užsimiršti 
nors laikinai tą, kas slegia, 
kankina.

Daug galvos skaudėjimo 
paeina nuo 
suirimų. 
Į gydytoją,

nebegaliai. Gydytojo duodami vais 
m keli patarimai čia pra

“>as moteris, ar nosy, ar kur 
kitur.

Daugelis turi širdies ligą 
’r nežino apie tai. Tai yra 
’abai blogas nežinojimas. 
Nes turėti širdies ligą ir 
inkšti apie ją sužinoti, reiš
kia pailginti gyvenimą apie 
10, 20 ir 30 metų. Nors ir 
sakoma yra, kad širdies li
gos neišgydomos, tai nėra 
pilna tiesa. Tūlos jų išgy
domos. Kitų tolesnis plėto
jimasis sustabdomas, su tre
čiomis gali žmogtfe pasilikti 
ir prie tinkamo gydymo ne
jausti jas turis ir išgyventi 
ilgoką amžių. EZ____ ZZ__ _,
jog širdies ligą turi, neju
čiomis ją nudėvi i trumpą 
laiką ir miršta. Ar maža 
neva šveitrų žmonių krinta 
ant vietos negyvi? Veik vi-

j Įvairių organų 
Prisieina kreiptis 

patirti nuo ko i 
Kas nežino, skauda, ir pašalinti tą prie

žastį.
Sifilis

Sifilis -tūri būti gydomas 
tinkamai ir iki galui. Gali . 

.,. , tam reikėti 2, 3, 4 ir 5 metų,
suomet atrandama, kad jie Paviršutiniai apgydyti sifi- 
turėjo širdies ligą ir nežino- litikai laikui bėgant gauna 
jo apie tai. Apsimoka bent taip vadinamą lokomotorinę 
sykį metuose nueiti pas savo ataksiją arba tabes. Po to 
gydytoją, kad jis surastų, seka paralyžius, nervų ir 
ar širdis sveika da ir šiap proto suirimas ir mirtis, 
sveikata ar gerame stovy. į Kita, neišgydyto sifilio 

Žmonės su širdies vieno- pasekmė—tai taip vadina
ma ar kitokia liga neturi mas smagenų suminkštėji- 
ausiminti. Reikia mesti ša- inas. tai yra tokios permai- 
Kn tą klaidingą nuomonę, aos jų stovy, kurios? veda 
busią širdies ligos nepagy- prie pilnos beprotystės, 
domos. Reikia ne apie širdį šitų nesmagumų .galima 
kalbėti, o apie amžiaus pail- išvengti, tik reikia sužinot, 
ginimą. Žmonės ir su svei- ar sifilis prašalintas. Tai ga-1 
kom širdim miršta jauni. O 4i padaryti kiekvienas sąži- 
ir su nesveika širdim galima ningaš gydytojas, nes krau- 
gyvenimu smągintis ir ilgai jo egzaminavimas, reikalui 
gyventi, jei žmogus pildys 
savo gydytojo nurodymus.

kurios veda

kiekvienas galėtų jos nusi
kratyti. Bet jie to nedaro.

Merginos—Jusu 
Rūpesčiai Užsibaigė! 
linvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pkitkanoa ir kaip nuo jų 
atsikratyti, šiandien yra >i pa-
prastu dalyku užlaikyti savo plau
kus ir galvas odą švarioje ir svei
koje padėtyje.

K:*par-t galt* kas vakaras einant gulti 
per savaitę ar deėhntj dienų, sunai
kins pleiskanas ir pančius jūsų 
plaukų augimų. Po .to aaodokite 
Ruffles tik Tetkarčiais aulig reikalo 
ir daugiau neturėsite jesių nesmagu
mų >u rieiskancMnia j 
Bonka 65c. aptiekoav, arba už 75c. 
pnsrunčiaae staliai aidi

F. AD. R1CHTER 
1S4 U4 S.. 4tba.,

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip iNojus galėjo surinkti į kelias die-I “"•** Angliška*. -
nas visų veislių gyvūnus, kone gyvo-i sutaisyta taip lengvai ir
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? :«P>pantaBiai, kad kiekvienas gali 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemą apsem
tų ? Kur tas vanduo dabar yra ? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? iltie ir šimtai 
kitu klausinių, į kuriuos negali atsa
kyti jok i s kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knygų 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakia y s — tai 
argumentas griūva. ______
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .............................................. .........

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmų kaitų katalikai už- 

| puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.

, kad kiekvienas gali 
greitai išmokt kalbėt angliškai. Joje 
telpa netik atskiri žodžiai, bet eželi 
sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėm pas daktarą, paa barz
daskutį. pas kriaoėių, ir tt. Kaina 35e.

Lytiškas Ligos h* kaip nuo jų apsi
saugoti. Parašė D-ras F. Matulai

te. Antra, peržiūrėta ir pagerin
ta laida...............................  10c.

i naujas kunigų i iv«®to Antano Stebuklas. — Dviejų i 
Mokslas «r; veikimų komedija. Perstatymui 

reikia 16 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, 
25c. lošimas užima apie 2 valandas.

i Kaina ...........   25c.

Lietuvos RespuMikoa Istorija ir žem- 
lapis. — šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui rėva- 
liueija paėmė-viršų, kaip Lietuva Ii- $ 
Los paliuosuota iš po caro valdžios ir § 
kaip ji buvo apskelbta respublika.' v 

mos daines. Apart juokingų "Da- Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis $ 
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo- parodo dabartinės Lietuvos rubežius J 
kinyų dainų, eiLu, parodijų, ir t.t. h kaip šalis yra padalyta j apskri- j 
Daugelis iš darnų tinka it'ekinpoms čias. Tai yra vienatinė lu^rga, kuri 
deklamacijoms, šešta pagerinta [parodo, kaip gimė Lietuvos RespuNi’1 
laida. 48 pusi.................................. lOe. jr ^aįp jį išrodo, čyi telpa visi!
Delko Reškia Žereguš Gert ir Valgyt? STar^>esru dokumentai: Steigiamojo 

-Dėlto, kad norisi, atsakys koks S®“0 nutarimai, taikos sutartis ra 
nemokša. Bet de&ogi norisi? Delko bolševikais, sutartis.su latviais, apra- 
bė valgio žmogus silpsta? Ir delko ^ymas visų musių su lenkais ir tt. 
vienas maistas duoda daugiau spėkų,, ** Knyga, bet tiesiog žibintu-

. kitas mažiau ? Delko smogai reikia' va8» kuris apšviečia visų Lietuvų 
! cukraus, draskos ir kitų parašių da- į *s Irako ir iš vidaus. Kaina .... 31-00 
Įlykų? Kodėl jam reikia riebalu? Ai-[Drūtais audeklo apdarais.........31-50

[ Materialistiškas Istorijos Supratimas.
—Jei nori žinot, kas gimdo pasau

lyje įvairiausius nuotikius, tai per- 
SpyčiaL — Ir kitos skaityk šitų knygelę. Kalba labai.

Antrą karta jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teisinu rekordai ir prirody
mai, kokip jrtdemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi.........................25c.
Datatky Gadzinkos. — Ir kitos links-

TEL EMPIRE 7365 $

DR. F. MATULAITIS I

esant, stuburo angos suvų 
egzaminavimas ir kiti gydy- 

("Gydytoias") tojams žinomi tyrinėjimai i
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Nemo suplonėjimo 'Goršetas 
No. 3.3-3 tikras bsrigenas Jis 
turi žemą viršų ir' vidutinį 
ar.ilaroką. Pabirbtas,!* drūto 
ruzavo ar balto" kotUio/Miera 
24 jki 36. kaina tik 33.<-0.

ttaos klausimus suprasi tiktai iš šitas 
knygutės. Parašė D-ras G-rnus. 
Rajna 1 oc.

Džiną Bambas
fonės. Daugiau juoką, negu Amen- lengva. Knyga protaujantiems darbi- 

koj munkamo. Šioje knygoje telpa net į niekams neapkažnuojama. ‘ ; HUdega 
72 "Džian Bambos spyčiai”, eilės, p«- i imta iš Greflicho. Parašė Z. Alek- 
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu- į ša. 80 pas!............................................25c.
kai ir jaolttj. 
laida. 128 pusi
Eilės ir Straipaniai. iiej kaygoj telpa! ithžių h juokingų monologų ir dekia- 

1 23 gražios eilės, daugybė straips-' nacijų. Visokios temos: dartuntokiš-
nių, juokų, ir tX Puikiai ilius
truota. 95 pusi. .............................. 25c.

"Jaunystės Karštis". Ir "Susižicdari-
5 i nas Pagal Sutarties”. Labai už-
‘ imanti, jneiHška komedija ir per

statymui tinkamas dialogas. ... 10c.

Kaip Sebovėa Žaimės Perstatydavo
Sau žemę.Labaį įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugeli sutariu ^parašė 
Iksas. Antra knygutės daNs ytk; ’!*- 
virkšfiaa Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa.
40 pusi. 10c.

Kaip Tapti Bavienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti piliety s tėo 

įstatymai su reikalingai klausimais ir

Antra pagerinta 
a. ............................

Jcoa, revoliucinės ^tautiškos, humoris- 
tišfcos « laiųvamanilkos. Vitos sldun- 
bto, visos gėęjoa. Tžnfcb visokiems ap- 
vaikščiopmaens, baliams, koncer
tams irti .A.....„V.'.. ?5c. 

jfeų Padėjimas. — (domus pavyz
džiai iš dabartinio darbininkų pa

dėjimo. Parašė Antonovas. 80. 
Boetoo, Naša. 40 pusi. ............... 16e.

Sieto Balsai. Puiki knyga, daugybė 
labpi gražių eilių ir dainų. Daug gra- 

; paveikslų. Pdpiera ge- 
Parašė , J. B. 

Popieriaus ap-
A »£i • • 31.00.

r ; .’r. j . • •

tik
Ut prie tavo 
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SKAITYK GYVENIMĄ 
VISĄ GYVENIMĄ!

GYVENIMAS
MĖNESINIS GRYNOJO MOKSLO ŽURNALAS 

Leidžiamas Mokais Draugų 
Redaktorius Dr. A. Karūnas

GYVENIMAS kiekvienam svarbus, malonus, reikalingas ir 
dingas

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

lengvai gali suprasti kad Ir keblius dalykus.
GYVENIMAS netarnauja jokiom* partijoms ar sektoms, bet 

tik vienam gryndjMfr mokslui, kuris siekia pažinti tikrų 
tiesų, jr ^tikvenybe.

Neprateiakit ųei <vi«ųo Gyventam numerio.—Išsirašykite Gyvenimą 
a mitams —Tapkite Mokslo Draagto-—Gyvenimo vieno nu
kalės 2ke.—Yw«ų sartų praminmrata' 30.00.

Siųskite užsakymus ir laiškus šiuo adresu: 
GYVENIMAS 

3303 So. Mergas Street, Chicago, m

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

jArLryrLru~L--~j-j^nj~irunj~j-LrvTrvv\j^ij-ij~Lrij-Lrii------~ir-r~r r rir n

Ką daro perkūnijos.
16 ir 17 gegužės Vilkaviš

kio apsk. 1) Bazilių kaime 
pas V. Višniauską sudegė 
kluonas, — nuostolių 10,110 
litų; 2) Garšvėnų kaime pas 
pil. A. Bakuną sudegė kluo
nas ir tvartas,—nuostolių 
5,;320 litų; 3) Majoriškių 
kaime pas pil. P. šiurmaitį 
sudegė gyvenamas namas— 
nuostolių 19,492 litai; 4) Vo- 
kiškėlių kaime pas pil. P. 
Kapteinį sudegė kluonas, 2 
tvartai ir maniežio pastogė, 
trobesiuose sudegė 4€ įvairus : 
ję’vuliai, 56 paukščiai ir ki
ti,—nuostolių 21,922 litai;
5) Vaičlauskio kaime pas p. 
J. Kriščiūną sudegė kluo
nas,—nuostolių 10,000 litų;
6) šapkinų kaime pas pil. P.
Tunkulą sudegė kluonas, gy
venamas namas, trįs gyvu-! 
liai. 7 paukščiai ir ki.,—nuo- kui buvo atvežtos dvi stati- 
stofių 14,636 litu f 7) Bobiu nuo benzinos. Šaltkal- 
kaime pas p. Zumerį sudegė bandė išdegint neatsuktų
gyvenamas namas.—nuėsto- statinę. Įkaitus statinė sta
lių 6,485; pil. Zumeris ir jo!Š» sprogo ir skeveldra p»- 
sunus Antanas užmušti; 8)iP«°lus pačiam į galvą 
Romiškių kaime pas pil. J. net smagenis ištaškė. Je pa- 
Juodį sudegė gyvenamas na- dėjėjas persigandęs ėmė 
mas ir tvartas,—nuostoliu smagenis rinkti po dirbtuvę 
3,420 iit; 9) Pilviškių mies- ir.jš to didelio išgąsčio pa
tely užmuštas pil. Pogodi- [ mišo- Šis tuojau tapo mivež- 
nas Ignas (svetimšalis). tas i Tauragės ligoninę. Iš-

Panevėžio apskrity gegu- tlkruJ« nelaiminga sąvade.
žės 8 Navikų kaime (Suba-1 ;----3—
čiaus vai.) sudegė 8 ukinin- Iš_ve^tuvių -šermenys, 
kų trobesiai, 
350,510 litų.

vo, kad sulyg tam tikrų 
raiščių ant kūno jis butų 
buvęs nepaprastas pasauli
nis stipruolis. Gydytojai 
labai gailėjosi 'tokio feno
meno.

Antras atsitikimas irgi 
darbininkų šeimynoje. Vy
ras iš priežasties nesutiki
mo pasmaugė savo žmoną ir 
su savo tėvu susitarė nuvež
ti lavoną laivu į vidurį ežero, 
pririšti akmeni ir įmesti gi
lumom Jie benešdami lavo
ną, susitiko pažįstamą ir iš
sigandę pametė lavoną, bet 
tuoj buvo pranešta policijai 
ir viea niVtorlo'riii Lnmnoni- _ J***

pilnus (dalis) kaip geldelių, 
ar stambesnių straigių. Su-1 
akmenėjusių uolų klodų, to-' 
kių kaip Papilės jurakalny,1 
nematyti, gal giliau kasant 
krantus ir rastųsi. Ant vir
šaus galima matyti nuzulin-' 
tų rudo suakmenėjusio mo
lio ir kitokių akmenukų. Ge
ra butų, kad gamtininkai 
specialistai į tai atsižvelgtų. 
Jie galėtų spręsti, kurios, 
epochos yra minimi gyvū
nai, ir, vietoj apžiūrėję, gal! 
daugiau aišktėn iškiltų įvai
rių geologijos mokslo žinių. 
Rastuosius akmenis padedu 

,į vietos mokyklos pradeda
mą rinkti gamtos muziejų.

ir visa piktadarių kompani
ja suareštuota ir sėdi kalėji
me.

Gegužės 27 d. dirbtuvėje 
šaltkalviui iš neatsargumo 
irgi nepaprasta nelaimė įvy
ko. šaltkalviui Dambraue-

Lenkiškumo versme.
ONIŠKIS, Trakų apsk. Ne
laiminga ir visų apleista 

. čia žmonės geri, 
bet tamsus. Likimas juos 
verste vertė palikti lenkais, 
o jie, kaip ir tyčiomis, liko 
lietuviais. Nemažai jiems 
už tai reikėjo nukentėti. Ir 
kiek jie dabar kenčia ana
pus linijos?! Apie tai mums 
ateitis pasakys.

Nuolaidus dzūkai kenčia

Geria Wbia* Kūdikiams—Vartok

Neduok 
ore Geriausias bedas 
vėsiai, tai

MICT/Atotį 
PoWVCR

Užlaikyk
Savo Kūdikį 

Sveiką
jam kentėt karštame 

laikyt ji 
išbarstyt Johnson's 

Kaby P»wder Daktarai ir nur- 
sės jį vartoja de' vaiku, c< taipgi 
ir didŽHMna molinu šioj šaly jį 
vartoja labiau, negu bik> koki 
kitą pavderi. Jus taipgi priva
lot vartai Johnson’s. jeigu norit, 
kad jus? kūdikis jaustus! gerai. 

Eikit į aptieką šiandien ir pir
kit Johason’s Kaby Povvder. Tai 
geriausias pauderis. Atminkit 
vardą "Jobnson’s” ir tėmykit 
kad būt? kryžiui; ant bakselio.

Y IENAS METAS LIETUVOJ
Labui jus galit gau
ti J V. \ alažios cer- 
tifikala leidžiant ju
mis būt iš .fune'tinių 
Valstvlfiv Dt-i sešis 
mėnesius < su privi
legija pailginimo dar

šešiems mėntsiamsi be priskaity- 
m pru kvotos.

Kuomet jus plar.uojat kelionę į 
tėvynę, keliaukit an 
liausiu J. V Valdžios laivų 
Jungtinių Valstybių Liniją.

Trecia kiiasa ant šių laivų 
tarpdėnyse. švarus, puikus, 
dinti kainiuiriai <iei 2, 4 arba 6 
žmonių; geras valgis; piiimnus pa- 
tsinavimas; dideles denys; beno 
koncertai

Ištirkite J V. Valdžios laivus 
pirmiausia.

UMTED S4 ATES LINES 
Iii Broadvav, New ^ork City.

7» Statė St.. Boston. Mass.
Managing O|M?rators for 

UniteJ Stater Shipping Board

vieno iš tfe-
per

nėra
iŠVČ-

(MARRlMAN LINE)

Trentone pereitą subatva 
kari buvo užpultas ir api
plėštas selsmanas O’Brien.

__  __ 1 > ' 1  _______ ~

Be viešbučių, leidžiami' Parke trūksta švaros, 
laikyti dar užvažiavimo na- JEZNAS. Prie bažnyčios, 

ne tik užimtame krašte, bet mai ir nakvynės namai arba netoli ežero, Įąbai gražioje, 
Užvažiavimo na- vietoje yra sodnas, parku 

Tokiose muose sratoma turėti ne ma- vadinamas.
Žmonės, ypatingai šven-. 

tadieniais, jame renkasi pa
sikalbėti, pasilinksminti, ty
ru oru pakvėpuoti. Gražus 
ištiesų sodnas, tik daug kur 
švaros trūksta. Iš kai kur 
net turi pasiskubinti pabėg
ti. Jeigu'tik daugiau švaros 
bus žiūrima, sodnas patei
sins savo parko vardą.

čia pat savo krašte turi irgi kiemai, 
nemaža vargo. __ ,______
Oniškėse, o ypač bažnyčioje žiau kaip tria nuolatinius 
jie nėra laikomi pflnatei- svečiams skiriamus kamba
riais. Nuo laikų garsaus rius, o nakvynės namuose 
Michalkevičiaus jie privalo [arba kiemuose turi būti bent 
kas antras šventadienis vienas didesnis kambarys ir 
klausyti nesuprantamų pa- pastogė arkliams ir veži- 
mokslų ir giesmių vien tik jinams pasistatytu 
dėl to, kad čia yra keli išga-1 Viešbučių numerių kainą 
mos sulenkėję lietuviai ir nustato tam tikra iš miesto 
ir lenkas klebonas. Lietu- valdybos išrinkta komisija;

nuostolių JURBARKAS. Grazusisau-.vi§kieji pamokslai tokiu to- numatoma taip pat visa ei- 
,so birželio penktosros^Aen^ nu įr žodžiais sakomi, kad lė sanitarijai ir švarai pa-[ 

ZI”Raiškiai matyti, jog čia lietu- laikyti taisyklių, kurios bu^ 
,ma iš Norkų ir Aksaimtaus- vjaj p^ytiiiiais pastumdė-vo jau išleisto? Sveikatos1 
kų namų į planą apylinkę, iaiięerni [Departamento ir kurios pą-:

Jonas Aksamitauskas bu- į pe| pamokslų yra pa- pildymai yra išleidžiami 
- *2žmonėse posakis: Miesto Mediko—Sanitarijos'
raidėmis, įdėjo šitokį pasvei- Norkytė pamilo kita vaiki-,”Nuo kara> bado, maro ir tarybos ir bus miesto tary- 
kinimą grįžusiems iš Ameri- ną, Klevą Norkų. Juodu jau lietuviškų ’kozanių,’ išgei- bos patvirtinti, 
kos lietuviams, kurie laivu rengėsi tuoj susituokti. * -..................  • “*
”Baltara” pasiekė Klaipė
dos uostą 6 d. birželio:

Sveiki, broliai, grįžę tevis- sutės i šliubą, pynė jai vai- 
kėn, iš už jūrių marių! nikus, o rytą jau važiuos į

Tėvynės meilė, tėviškės bažnyčią... 
laukų pasiilgimas sugrąžino( ]— »
Jus, Broliai ir Seserįs į tą anksčiau pažintasis berne- -Uo kiausįmu įuv0 už- 
pastogę, is kurios žiaurus lis Jonas Aksamitauskas at-

Sveikina sugrįžusius iš
Amerikos lietuvius.

Klaipėdos Žinios” ant __
pirmo puslapio, didelėmis vo pamilęs Norkytę. BėtrpijtęS

„ t bėk mus, Viešpatie!”
Vakare—tai buvo trecia- j _________

“ •— I
■■ — i —

Drg. J. Rainio pagerbimas. į 
. so-„Jt j Vi^bučiiĮ tvarkymas Kaime ’j^j^ T - .

j Kauno miesto savivaldybė cialdemokratų frakcijos na- 
,yra sumaniusi išleisti priva- Hai siaurame draugų bure-1' 

RAt ta nati valrara ^omaJ? įsakymą viešbučiams jy surengė pietus žymiau-' 
Bendroji disku- Latvi.ToVrašytojui ir, 

senam socialdemokratų ko- j 
baigta miesto tarybos^posė- votojui drg. X Rainiui. Tar- 

 > menui ir kultu- [ 
nymas jveda kiek naujany- rai, gerbiamas svečias taip ' 
bių. Prie pirmosios viešbu- pat-gyvai interesuojasi dar- 
čio rūšies priskaitomi tokie, binmkų padėtimi ir jų rei- 

. O vaikinas- Darėies na- [įuri«°^ i^ngta daugiau kalais. Jonas Rainis už po- 
. o vaikinas, parėjęs na Ekambanu su fcoridonų siste- Titika turėio nukentėti turi nats tam nat nusišovė. turejv nuncuveu, vu■ ■ Ima, gerai apstatytų, su elek-j-įjo apteik savo kraštą ir

j iros šviesa, tynėmis ir su -gyveno užrieniuose (šveica- 
oro kubatūra vienai lovai, rijoje) apie 15-matų. Gyven- 
seniau įsteigtuose vįšbu* damas svetur jis davė latviu 
ciuose ne mažiau kaip 2® kh .tautai savo kunmus. Su- metrų, o naujai atraaromue- .... ...
se iki 30 kub. mėt. Prie vieš- Ja« I nepriklausomą
bučio turi būti tinkami van- Latviją jis tęsia toliau savo

nedalios metas Jus buvo sve- ėjo keršyti už save. Jis arborn Sontnvn ir Hm- ~je Dirželio b ąieną burna - naudamastur ištrėmęs. ' įsiėmė karo šautuvą ir per
Juo daugiau myli—juo langą prisitaikęs, paleido i 

daugiau ilgiesi, juo labiau ii- merginą šūvį. Kulka patai- 
giesi—juo labiau myli. i kė i širdį—mergina tuoj mi- 

Ir galimas daiktas, kad rė.
tasai laisvos Lietuvos vaiz- mo, pats taip pat nusišovė, 
das, kurį Jus išauginot Jūsų Taip karštai rengiame? tros 
pasiilgusiose širdyse, nea- vestuvės Norkų namuose 
tatiks tikrenybės daviniams. ■ virto šermenimis. Aksami- 
Galimas daiktas, kad susi-:tauškų namuose taip pat 
dums su tikrenybės davi-[gUH ant lentos tas, kurs vi- 
niais, Jus sutiksite ne tai, ko' sa tai padarė.
Jus ilgėjotės. Tačiau: su
prasti—reiškia atleisti. Rei
kia atsimintų kad Lietuva 
savo valstybės pamatus dė
jo karo laukuose, kad vos 
dabar pradedama laisviau 
atsikvėpti ir pamatingiau 
tvardytis. O kas reikia 
tvarkyti—dar yra taip 
daug! Tai suprasti—reiškia 
prie tvarkymo, prie kūrybos 
darbo prisidėt^ visų pasau
lio kraštu lietuviams gyvu 
darbą.

Ūžiaugdamies Jūsų grįži
mu, sveikindami Jus, kvies
dami pr,o gyvenimo smulk
menas pažvelgti iį ateities 
šviesius tolius, tariame Jūsų 

. vardu:
Tegul bus pagarbintas 

Lietuvos vardas per amžius 
amžinuosius!! ,

Juros suakmenėję gyvahM. riens klozetai Ir tynės. Be darbą kaip menininkas ir 
LECKAVA, Mažeikių apsk. i
Iki šiol, rodos, visoje Lietu- atskiras priėmimo kamba- 
voje. tik vienoje vietoje, ties ■ ’ ‘
Papile, Šiaulių apslc, Ventos 
jurakalny, buv© žinoma ju- ____________
ros suakmenėjusių gyvukų^ viešbučio kambariuose turi 
Bet dabar, š. m. -gegužės mė- ’ ‘' *
nesi man su vietos praduos 
mokyklos IV skyriaus moki
niais, darant ekskursijas įrjčiuose turi būti ben .penki 
smulkesnius akmenų stebe-1 kam bariai su koridorių sis- 
jimus, pasisekė rasti djR* tema, įrengtas’vandens kto-1 
niajame Ventos krante ties * * * * ' “ ‘
I^eckavoš bažhytkaimiu ke
liatės egzempliorių netaip 
didelių apzulintų akmenų, svečiams priimti. Svečiams 
kuriuose aiškiai matyti ju
ros gyvulių suakmenėję na
meliai. Maniau, kad ledai 
pavasario metu atnešė ko
kiu nors būda iš Papilėj ją* 
rakalnio, ligi kurio >us Įįpįg 
50 .kfl. tolumo. Bet viėnb 
mokinio buvo dar rasta pa
našus akmuo ties tuo pat 
miesteliu Vadaksties (Ven
tos įtakos) kairiajam kran
te, kur jokiu budu negalėjo

• 1 t ■ • • v • *« *

to, prie viešbučio turi būti politikos darbuotojas. 
rkvnSvn4w*T\

‘rys, atskiras rašomasis sta-, 
Jas, telefono budelė, vietos' 
laikraščiai, o atskiruose nuo

DRAUGAI!
Skaitykit ir platinkit dar

bo žmonų hdkraštį 
"KELEIVĮ.”
 . •- * ~ 1.

audrus Tntodina Bgel- 
m bėjo Šeimyną.

Namų svininte* nifanėdintas - 
Visi linksmi!t

Tūla lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta t teismą, ka
riame ėjo byla delei jos uvarymo 
iš namų. PrincipialtaB liudininkais 
buvo keli kaimynai, kone skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių Stos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino kad jie negali net naktimis 

. . miegoti delei tn ku4iki? verksmo ir
Kad suvaržius esama vieš- todėl prašę namų savininko išvaryti 

1 Daleistu Va vi m H s-’^ ’enk’l Šeimjną is tų namų.------------ paleistuvavimą, ..H3US$S wkiančių ku. 
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių įdiegho jr 
užkietėjimo ir ji nežinanti , kaip 
jiems pakibyti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojausmdeiti į ^plieką, 
nusipirjrti 35c.
NO ir j® duoti kūdikiams, kuomet 
eik Užeis tie skausmingi Simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė dienų, o 

.motina padarė viską kaip buvo jsą- 
>kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
vicyerkia, kaimynai y« užganėdinti, 
-Mamų savinir.kas ištraukė bjlą ir 
■visi siu linksmai gyvena.

o______ ________ __ _________ ______ BAMBINO yra kūdikių geriausia
vienus namelius nedidelius, ‘atliekami priėmimo kamba- ’ne*^a ’’ T'e

būti įrengtas restoranas,’ 
kavinė ar bent Valgykla. j 

Antrosios rūšies viešbu-

zetas ir nors viena tynė. Be' 
to,, turi boti atskiras kamba
rys ar platesnis prieangis

pareikalavus, turi būti atlei
džiama ^rbata ar kava, bet 
valgyklos, restorano ar ka
vinės įstatymas nėra būti
nas. ž r " f

Netamma s?™**
ŠIAULIAI. Antroji pusė ge
gužės mėnesio atsižymėjo 
nepaprastais nelaimingais 
atsitikimais: kaip antai; g> 
ihė < darbibinkų šeimynoje 
kūdikėlis* įiepaprasto stipru* 
mo, bes trečią dieną po gi
mimo, motinai prausiant— 
atsisėdo. Įspūdis nepapras
tas. Subėgusios moterys nu
sprendė, kad tai antichristo 
esama ir norėdamos žmoni
ją paliuosuoti nuo nelaimės 
—kūdikėlį pasmaugė. Pa- 
kviesti gydytojai konstata- kaip juros austrių, kitus, ne- ry.

bučiuose |
įvedama nauja taisyklė, bū
tent: moteriuos, negyvenant 
čioms viešbuty, draudžia
ma yra vaikštinėti į viešbu
čių kambarius, išskyrus at- 

atnešti ledai iš minėto jura-' sitikimus, kada tuose kam- 
kalnio. Akmens sudaryti is,bariuose gyvena jų- arti- 
suakmenėjusio rudo, molio, miausie ji giminės. Lygiai ir 
pilkšvo melsvo šlyno, balks-1 vyrams yra draudžiama 
vos išsikoriavusios medžią-į vaikštinėti į viešbučio kam- 
gos, panašios į klintą; kiti, barius, kurie yra užimti 
kaip ir iš dumblo. ’ •: I moterų. Visi pasimatymai

Juose galima pastebėti ir pasikalbėjimai turi- būti i

ęPMkdbiou^)

SU KIT IR TAUPYK1T SU

HAMMRG AMEJUCAN LINE
TRUMPIAUS1S KELIAS j

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas savai

te. Geriausi musų laivai
■’RcsoIute.” "Reliance,“ 

” Alhert Ballin.” 
•'Deutschland”

veža I. II ir III klesų pasažie- 
rius. Taipgi populeriai laivai 

’ Mount Clay.” ”UleveIai»d,” 
’AVeCphnlia.” "Rausą” ir 

"Thuringia.”
UN1TED AMERICAN LINES 

JULIUS ROTTENBERG.
260 Haaover St. Boston. Mass. 

arba pas kitus agentus.

♦

Geriausia Six Cord Spool Cotton 
ORĖSIU SU VĖJU ATYDAi

Norėdami gauti naudingą kny
gą apie dresių siuvimą, siųski, 
'ai.šką su 4e. stampa į
THE SPOOL COTTON CO.. Dm*. O 

31S Fourtb Ava.. Naw York
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TeL South Boston 3520 
Residenco A*pinw*H 0870

S. N. hiiirtt-AaOu
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATE
3M Broadvsy. So. Boston, Mass.

Room X

S S
SUNKUS DARBAS
nekenkia nei vienam, 
esančiam geroje fiziškoje 
pa«K*tyje. Užlaikyk savo 
tvirtuoju masažuo<lania8 
savo muskulus kiekvienĄ 
vakarų einant gulti. Išri- 
trinkite gerai su senai 
žinomu ir patikėtinu

Iresr. S. V.
Pat. Ofise. VSpHjtU

ir IšVENC- 
KITK nuovar
gio. skauda miĄ 
muskulų ir 

diegiančių pe
čių. Bukit 
tvirtu ir svei
ku, tuomet 
jokis tiarioas 
jums neišro- 
dys niekuomet i

f

ii

| lei. Kicn 

l Valandos
I Nedčldie

————» ——— -—■
DR. J. MARCUS
LLETUVMKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sokretuų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų. 

18 Parmenter SL, Boston, Maaa, 
(Prie Hanover St.) 

Tel. Richmond 668. (-)
i nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Nedcldieniais iki 4 vai po riet.

persukus. Nei viena atsargi šeimyna ne- 
rali būti de bonkos šito liuimento. Ners* / 

• i \ i i<b įženkiio.tikrasis, jei neturi INKARO vaisbazenklio.
f. 'ad. mchter * co..

BM.114 U«k Sl. Broaklyn. N. Y.

DAKTARAS 5
G. GEORGIADE

Iš Paryžiaus Universiteto jj
Atidaro gydymo ofisą po 

numeriu S
480 BOYLSTON ST., BOSTON ?
Specialistas nervu ligų. Kraujo 2

ir romatizmo. /
Ofiso valandos: S

Nuo 11 iki 12 ryte ir, c
nuo 1 iki 4:30 po pietų. ?
Nedėldieniais: .į
Nuo 11 iki 1 po pietų. į

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

Ant parankaus ir didelio 
Vokiečiu laivo 

COLUMBUS
TIK ASTUONIOS DIENOS 

ANT VANDENS 
Apsigyvenę ateiviai gali ap
lankyt savo gimines Euro- z 
poi ir sugrįžt laike dvylikos 
mėnesių į Siiv. Valstijas, be 
priskaitymo prie kvotas.

Delei informacijų kreipki
tės prie vietos agentų arba i 
1S2 tVashington St.. Boston.

;»2 AVASHINGTON ST., 
BOSTON. MASS.

NORTH-CERMAN

LLOYD
Retter than a Maatard Platttr

>

| Dr. H. M. Landau 
| GYDYTOJAM IR CHIRURGAS 
| 220 Hammvr SL. Boston. Ma» 
X Spacialistas venerrškų ir inter- 
X nalfų ligų. Taipgi gydo krau- 
g jo, skuros ir kitas ligas.
& Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. 
g Nedėldieniais: nuo 9 iki 4

Telefonas Richmond 0380

Compiėte m Itself
išgalanda gelažty britvoje 

visai nermanant jos; Greitas, 
farankus. Lengva išvalyt. 
Visas setas—britva su diržu 
ir extra gelažtėmis. $1.000 ir 
aukšėiaus. j

VdetArtO'Strop Razor

Telefonas 5112*W.

TELEFONAS 1037
jį MEDICINOS DAKTARAS 

. Č. J. MIMLAITIS
Tatendos : nuo 2 iki 4 po pieta, 

nuo 7 iki 8 vakare

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

—•--------- ----

X
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Nuo Kosulio ir šalčio. Galvos Skau- 
deiimo, Rheumatizmo ir Visokių 
Skausmų ir Dieglių.

VISOSE APTIEKO3E
3Sc mmL SScą jftr> mmI

■ HoepitaI >3.00 •

> ’ LIETUVIS DENTISTAS

Vcftadoa: nuo 10—12 dienų; 
4 nuo 2—5 po pietų;

nuo 6—8 vakare; 
! Nedaliomis nuo 10—12 dienų.

788 N. Mala sL kamp. Broad st 
I r MONTELLO. MASS.

aMMaaadiMMBUMMaaaeaMuaMMiM^MMMr

Lietuviškai - Lenkiška Aptiekia ,
Jeigu norite teisingų vaistų įpmoma kainoms, tai visada ateikite' 

ant KW Salėm st., kur rasite visovių naminių vaistų, iaknų nuo viso- 
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo* nuo užsiaenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, jftio uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nud Msokių 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 geriausias daktaro* 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučž- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MAS&
BMaMMMMMMMMMMMaMa

i W

UETUViy RAKANDU kRAUTCVE 
NAUJOJE. VEIOJE.

•52S25H525a5BSZSHSa52S252S2SBSa5?’a

' Lietuvis Optemetristas |

& 
ir

Itogzaminuoju akis, priskiriu 
akiniu*, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky- 
M sugrąžinu šviesą tinkamu 
laika.

T

3
]
3n

|) J. L PASAKARNIS O. D.
|£ Broodway, So. Bonton. Ma»s 

Las
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!--------------- DAB AR MUSŲ ĮSTAIGA RAMDAI

326-328 W. Broadvay, St. taton, Htss.
► _____________ <___________________ _________________________________________________

■ Lietuviu Riikamhi Krautuvė pasekmingai tarnaudama lie- J 
tuviu visuomenei išaugo taip, jog prisiėję plėsti biznį. Da- ;

Į bar turime dvigubai didesnę vietą, negu pirmiau. Stakas I
* taipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžiąusras. Musų J 
’ krautuvė yra venatinė lietuvių rakamių krautuvė, bet ji yra Į 
! viena didžiausią So. Hhstone. Pirkite pas saviškhis, gau.ši- <
* te ger;i patarnavimą, kainus žemesnės, negu pas kitus. Rei- I
* kalai esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Viskas namams ]
► išfornišiuuti ir papuošti. *
► ANTANAS AšMENSKAS. Vedėjas. <



Vietinės Žinios
Iš LIETUVIŠKŲ 

DIRVONŲ.
I

Žinomas southbostonie- <
.PIKNIKAS!

ciams Feliksas Alekna, "pro- Rengia Lietuviu Koopt raci- 
! ja. East Cambridge. Mass.

13 d Liepos-Jdly, 1924
NAVICKO l’|<ĖJE 
124 Summer Street 

Šalę Endicott Farm.
Noruood, Mass.

KELRODIS: Iš Bostono 
ir apielinkės atvažiavus i 
Norwood, reikia pasukti p 
kairiai į Pleasant St. ir va
žiuot iki 124 Summer St.. ii 
čionai rasit pikniką.

fesorius” ant'visokių muzi-j 
kos instrumentų, neišski-; 
riant nei durų nei skaura- • 
dos, ir taipgi tikras nordi- i 
kas, nesenai iškeliavo į Lie
tuvą pasisvečiuoti. Ir vos 
tik įkėlė tenai koją, tuojaus 
įkišo galvą—apsivedė.

Dabar nordikai žada siųs
ti į Lietuvą Masockį, kad ir 
tas gautų sau mergą, o vė
liaus ir Ivaną. Taip ir rei
kia : juk kitaip nordikų rasė ; 
galėtų išnykti.

¥ * *

RAYMOND’S
352 iki 362 Washington Street, Boston, Mass.

Mikas Petrauskas išplaukė 
Lietuvon

Pereitą subatą Mikas Pet
rauskas išplaukė iš Bostono 
uosto garlaiviu "Samaria” į 
Angliją, o iš tenai, kiek vė
liaus, vyks į Lietuvą. Lon
done jis ketina užtrukti ke
lias sąvaites. nes Lietuvos, 
I^atvijos ir Estijos atstovy
bės tenai rengia bendromis 
spėkomis koncertą, kuriame 
p. Petrauskas dainuos kaipo 
lietuvių dainininkas. Be 
koncerto tenai žada būti da
ir .paroda, kurioje lietuviai. Girdėjau, kad lietuvišku- 

jy metodistų klebonas tve- 
būt

Išvažiuojant iš Bostono
psai buvo gražiai palydėtas. *Tas. spvėiuš'užšitę- 
Neskaitant tos viesos; vaka- n*t iki 3^is valandos 
r enes, kuri, jam įskėlė Ga-nakties (mat b ■
nJ“.,. OraS' .U7?ari"te‘.alaus) ir spykeriui prisiėję 
gentų surengti keli priva- nakvotj Sakoma, kad para- 

ciai atsisveikinimo vakare- ya busianti šiur
ai. Smagiausiu tų vakare-, š montelliečiams duosiu 

-i... U%° a(^V* v* 7 «^£°''tokį patarimų: parapijų ga- 
eiaus namuose tąstMilto- |it tverti.tiktai savo do- 

P*. a*t Jerius gerai dabokite, o ypač

•n . i . - , - *. jų iiiciuui&ių tve-Petrauskas taip pat non & Monte|ioj nauj? parapi.
•ją. Tuo tikslu jis jau pasa
kęs kokiam ten kliubui ir

PENTORIAI
Išpopieriuoįani. išpentinari :r 

baltinam lubas, namus ir 1.1 Da 
atliekam greit, pigiai ir gerai ( 

ALBERTAS KASPER A VKTA 
158 7th St.. So. Boston. Mass.

Tel So Boston 0216-R.i

-- . , REIKALINGAS PUSININKAS!sęs net iki 3-cios valandos o , . ,- ___ i Su dviem tūkstančiais j gele-|
žinių daiktų (Hardware) krau
tuvę. Biznis yra lietuvių apgy-j 
ventoj kolionijoj. (28)

J. H. SNAPKAUSKAS
851 Cambridge St., 

Cambridge, Mass. j

Sų linkėjimais laimingos ’fo*
kelionės, p. Petrauskui buvo 
įteikta atminčiai gryrto si
dabro (sterling silvęi’) tau
rė su parašais: V. Jienkins, 
TP T T">____________ a i
K. Šidlauskas, Dr. A. Kapo
čius, S. Michelsonas ir J. G. 
Gegužis. t.Už taurę buvo už
mokėta apie $100.00 Ji buvo 
nunešta , ir Įteikta p; Pet
rauskui laike "Gabijos” va
karienės.

F. J. Bagočiųs, A. O. Shalna,
v <5;ta- * rr_____ riame sanu.

* » »

Dainininkas Butėnas at
siuntė iš Italijos vienam 
s0uthbostoniečiui laišką, ku- 
________"Jei ant manęs 
pyksti, tai nors mano balso 
pasigailėk."

Man rodos, kad už Butė
ną niekas negali nei rėkti, _ .......
nėi tylėti, ir balso pasigailė- ■ BroaJway. 
jimas priklauso nuo jo pa
ties; o pykti, tai ne vienas 
worcesterietis ant Butėno 
pyksta už išviliojimą Itali
jon gražios pianistės.

♦ ♦ ♦

Musų lietuviški daktarai

LIETUVIAI.’
Aš prisiunčiu duonas j vi.-a- dalis 

Suvienytų Valstijų per ekspr sų. že
ma kaina. Duo.na kepai.i gerų lietu- 

, viškų Kurie mylėtų gera duon: 
valgyt, kreipkitės šiuo adresu. <29) 

I*. R AM EIKIS
8 Burleigh St.. Cambridge. Mass.

JIEŠKAU DARBO Bl ČERNĖJ
Patyręs buceris su šoferio laisnia . 

jieškau pastovios vietos buėernėje. j 
Esu patyręs tame amate per ų-tiolikų į 
metų. Reikalui esant galiu vesti visa i 
tvarkų krautuvėje. Kam reikalingas j 
butų tokis darbininkas, malonėkite) 

f kreiptis šiuo antrašu: A P N 3M' W.) 
,____ 2____, So. Boston. Mass. 128 i- ---- —--------------------------

Bostonan atvyko vyriausis : 
Lietuvos žydų rabinas. 

Pereitą sąvaitę Bbštonan 
atvyko trįs didžiausi! žydų 
vyrai visam pasaulyje, bu- ___ - -
tent: (1) Liėtuvoš-žydų dva- pasakoja mitinge ant gatvės 
sinis vadas rabinas Abrao-!apie tuberktilozį. Tas gerai: 
m&s Ber Šapiro, (2) vyriau- bet jeigu jie pasakytų, kas 
sis Palestinos žydų rabinas reikia daryti, kad saulė ne- 
Abraomas I. ~ 
Slabotkos Teologinės Semi
narijos perdėtinis rabinas 
Epštein šitie trįs rabinai, 
tai kaip ir trįs žydų kara
liai. Jie atvyko Amerikon 
tikslu surinkti $1,000,000 žy
dų mokykloms ir kitokiems 
reikalams. Bostone jų pasi-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KONCERTINA

102 raktais, tribalsė koncertina ) 
parsiduoda pigiai $175; su perlais! 
gražiausiais apdaryta. Nauja kaina-, 
vo $300.(X)w Atsišaukit gi eitai kam 
yra reikalinga. LONG1N Bl’INlS

26 Schoul St..; Cambridge. Mass.
• Tel.. University 7322. (28)

I

Cliy POINT 3 šeimynų. I
14 kambarių namas su mau-, 

Kook ir (3) 'nukepintų skuros City Point 'dynėmis, skalbynėmis, pe- 
Com,’ I , _ , • . . j ir t t crarn i viotm’ • L-oi_

I
maudynėse, tai butu daug ir t.t., geroj vietoj: kai-

. na s/ nIM) lanirvos įsdvoncnaudingiau.
* «

Nesenai South Bostone 
susitvėrė taip vadinamas 
"smetonos kliubas.” Nors 
tai dar jaunas kūnas, bet jau

zacijų atstovai, bet ir mies
to ir valstijos valdžios atsto
vai. Amerikiečių spauda ir 
vyriausybė pasirodė daug 
palankesnės šitiems žydų 
rabinams, negu Lietuvos val-

fe’ prisidėjo prie ”slow motion

džios atstovams, kuomet jie xou„ ;
Aio r.;™,., inoi.Aoi bailM 1čia pirmu kartu lankėsi.

ir dabar laukiama, kada gi 
jis pradės "kalnus versti.” 

e c ♦
Vyrai, pasiskubinkit, kad 

lietuviška ”smetona” nesu- 
j ”ais-krymą.” 

Vietinis.

na $7,500, lengvos išlygos.
5 šeimynų namas su krau

tuve ir bizniu, ant gražaus 
kampo, geriausioj vietoj Ci-Į 
ty Point. Savininkui reikia 
pinigų, todėl parduoda už į 
stebėtinai pigia kaina, tik 
$16,000. A. I VA S

361 W. Broadway,
So. Boston. Mass. ;

»ĖL NEVIRINIMO

Tikri PALM BEACH $Q,75
l Cf NAUJI

T

VASARINES DRESES
DOTTED
VOILES

Keliatas Normandies 
Krūvoj. Miera 16 iki 
46.

Antros Lubos

DAUGIAU ČEVERYKU
Vyrų Balti Oxfords, Goodyear welts, skuros padai 

ir kurkos vidutiniai smaili, miera šeši i 
iki dešimts, A, B, ir C platumo, po .... v ’

šeši šimtai porų Vyriškų aukštų čeverykų. Juodi 
ir Raudoni, guminės VVing Foot kurkos. Goodyear 

welts, B, C ir D platumo. Gjero išdirbi- $ j

V A Ilf IT DRABUŽIAI
v V ANTROS LUBOS

VAIKŲ SKALBIAMI SIUTAI 
Daug geresnės rūšies 
PETRO KELINĖJ

Moterų ir Merginų maudymosi kostiu- 7 QE 
mai ................................................. . 7O

Antros Lubos

Vaikų Maudymosi Kostiumai. Vilno
niai ....................................................

Antros Lubos
1.45

Middy ir su guzikais. Ilgos ir trumpos Į /f 
rankovės. Visi geri. Vaikams nuo 3 iki 9 l«*xU

VAIKŲ BLUZELES
Išdirbėjo apsivalymas. Kai-kurios dėmi- 4 C* 
čiuotos ......................   ** v

VAIRU KHAKI KELINES
Drūtai pasiutus. Nuo 8 iki 17. 
Pora ....................... .

• jT
X.

VAIKŲ BOVELNINĖS KELINĖS
Juodos, Baltos ir Dryžos. Miera nuo 7 SCp 
iki 16 .. V W

VAIKINŲ MAUDYMOSI KOSTIUMAI
35c, 95c iki $2.75

VAIKINAMS MARŠKINIAI
Daug geros rūšies "Modelių” su kalnieriais. Spor

tiškų ir Beno madų. Visokių mierų, nuo
12'4 iki 14'/2.......................................... "oU

VĖLIAVOS—TIK SEREDOJ—VĖLIAVOS
Aptrimintos delei B. P. O. E. Konvencijos—Apie 
Keturi šimtai Įvairių Rūšių, Tikros Vilnos Vals
tybės Vėliavos, vartotos tik vienai dienai dekora- 

.cijoms, geros kaip; naujos, žemiau reguliarių kai-

3x5 pėdų 
1x6 pėd<

6x9 pėdų 
6x10 pėdų

.j... , ^5-Viena 2.75
; Viena 3.80
x' V1eha 5.o0

............................................. .Viena 7.00 
.............  Viena 7.50

Easy Basement and Unconstrained Suller
Puikus Audeklas Siutams

Į aikinas sako, jog jis mokėjo už tokį audeklą po 55 centus ant 
jardo pačioj audinyčioi. Ir mes jam tikim, nes jam reikėjo. Mes gi 
gavom tokio audeklo labai daug ir visai pigiai—pirkom net šimtą 
šmotų po 36 colius pločio, yra visokio—margo ir dryžo. An 
taipgi rudo, pilko ir žalsvo. Lugumoff. jardas........... 38C

Lynne suimta už $25.000 
gėrimų.

Lynnę policija užuodė 
daržinėj po No. 157 Fayette 
st. slaptą gėrimų sandelį ir 
paėmė šimtus bonkų rugi
nės ir škotiškos, degtinės, o 
taipgi daug alkoholio ir dži- 
nės. Apskaitoma, kad paim
ti gėrimai yra verti nema
žiau kaip $25,000. Kartu bu
vo areštuoti ir trįs žmonės, 
kurie buvo atrasti toj darži
nėj.

Ant Back Bay, aristokra
tų distrikte, pereitą nedėl- 
dienį nusižudė Mrs. Bernier, 
43 metų moteris, užtai kad 
jos vyras ją pametė.

W. S. Quinby Kompanijos darbi
ninkų pasilinksminimas.

W. S. Quinby Kompanijos vir
šininkai ir darbininkai turėjo 
puikų pasilinksminimą 26 d. 
birželio. McPeaks’s Shore Gar- 
den, Nantasket.

t Apart puikių užkandžių prie 
kvepiančios La Touraine kavos, 
buvo labai Įvairus programas, 
su visokiais žaidimais. Progra
mą vedė p. J. A. Taylor. Sales 
Manager. Apart to buvo pasaky
ta graži prakalba p. Greenleaf. 
kuris yra Greenleaf Company 
prezidentu.

sustiprinimo nasilpnėjusių 
ir stokos apetito vartok

SEVERAS 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

Jis maitina kraują, paaugd? virini
mą, reguliuoja atidahnimus. stipn- 
■a organus prie normališkos ve <- 
snės.

Kaina 50 ir 88 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO.
CFDAR RAP1DS, IOWA

DIDELĖ IR SMAGI

■ 
m
5

I 
:

71I
|

Brokeris Redmondas, ku
ris pardavinėdamas savo 
"baketšapėse” visokius Še
rus pavogė žmonėms kelis 
milionus dolerių, dabar sėdi 
su savo prezidentu Lamon- 
tu Charles streeto kalėjime, 
nes atsisako grąžinti pa
vogtus pinigus. ■

AR ŽINOT KĄ VALGYT?
Kadangi dabar oras šiltas ir 

;ųs nežinai ką valgyt, tai eikit į 
Į lietuvišką restoraną, ant 244 
Brcadway. ten gausite šaltų 
bar .cių. rugštaut pieno ir kito
kių šalių ir šiltų ilgių.

A. Savičiunai ir A ^imonaviėia 
.M'rinjnkai.

>

EXKURSIJA
. LAIVU “JACK O’LANTERN”

RENGIA SO. BOSTONO LIETUVIU UKĖSU DRAUGIJA

Nedėlioį, Liepos-Joly 13 d., 1924 m.
laivas išplauks 9:30 ryte, nuo So. Station ir Summer St. Ext Bridge 

GERBIAMIEJI! Šita Ekskursija bus viena iš didžiausių i>- link 
miausių todėl, kad laivas yra didelis, kuriame telpa. 1.000 ypatų. ■> 
laive vra didelė graži salė, kurioje griežiant D L. K. Benui bus gali 
ma linksmai pažaisti. Tai b'*K nepaprastas linksniumo įvykis ant jū
rių Laivas plauks iki P.ainsford Salos. Sala vra taipgi graži su ly
giomis lankomis, kur bus galima .gerai pažaisti Bus skanių užkan- 
džių ir gėrimų.

Bilietų kaina vpatai $1.00, vai ams 25c. Bilietus iš anksto galima 
gauti: pas Draugijos narius. Lietuvių Svitainėje ir vietos laikraščiu 
redakcijose.

VISI J EKSKURSIJĄ! Kviečia L-.L.b. Komitetas.
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Pirmas Rūšies IM PERI A L CHAMBRAYS, kirptas iš volų, mi 
štempetiais. jąrdas .......................    —c
šilko ir Bovelnos PLISSE CREPES. Baltos ir Spalvuotos. P'r«"os 
rūšies, jardas ................................ • ...................................................... 3®*
Jardo platumo Mergaičių beorių Khaki Jean. sulfuru dažytas, 
kirptas iš volų, jardas ....-•................ - —................................... -**’
Darbo btas. 39 colių puikus O3GANDIES. Baltas ir Spalvuotas, 
pilnas kirpimas, geras tavoras. jardas ....................................... 20c
Didelė Krūva Passaic Challies. pirnjos rūšies tavoras. juodas 18c 
Bates 36 colių Obkvng Check Suiting. Ratine Finish. visi naujų 
spalvų, jardas ......................... .............................................. 23c
Daugybė 36 colių Tikrų Blocto e Kretonų. ekstra sunkus, 
jardas ................................. .......................... •_..........•_—..................
Nauja Krūva 36 colių gražaus Lenox ir Radio Kretonų. kirptų js 
volo, jardas ....--..............................................................................
Tikros Drobės Barnsley importuoti Crash Abrusai. pebaltyti. pil
nos mieros. jardas .....................  '•>c
Didelė Krova Jacųuard Turkiškų Abrusų. trįs specialiai lotai su 
Ružavais. Mėlynais. Rausvais ir Geltonais Kraštais, dubeltavų siū
lų Pirmos Rūšies Abrusai

13x2* colius. Vienas . ...................................  20c
18x39 colius. Vienas  .......................................... 30c
^0x40 colių. Vienas  ................................... 50c

Daugybė SUNKIU MAUDYNĖMS RUGSU (Turkiškų). Ružavų 
ir Mėlynų. Gražiais Graikiškais Kraštais. 20x38 colių Vienas 80e 
Kitas lotas puikių Pusiau Vilnonių Blanketų. pirmos rūšies 66x80 
colių.' Pora ... - -................................................................................ *-25
ESMOND CORTEX baigti Blan’.etai. PARANKUS 66x80 colių. In- 
dijoniškais marginiais. Vienas ....................................................... 3.00
Gee Whiz Cotton Fleece BLAN (ETAI. 66x80 coliu, geri kampėse. 
Pora ....--..............................................................     3-9*
Scotland Fancy Plaid Cotton l’leece BLANKINTAI. 64 x76 colių. 
Pora ........................ ................................................................... 2-50
Great Scot Heavy Gray Cotton Fleece BLANKETAI. didelės mie
ros, 72x80 colių. Pora ................................   3.25

Daugybe Žemiau Kainos Ta voro 
dėl Pajūrio ir Laukų.

Pirmos Rūšies Duckling Fleece Cotton Flanneiiai dėl Kimonų. Ja
kučių ir Bliuzelių. jardas..............................   12*/»c
Pirmos Rūšies Puikus Rojaus Audeklas dėl veisčių. bliuzelių ir 
drošiu, pilni šmotai, jardas . .................................................... 15c
Royal Robe Cotton Flanneiiai. 27 coliu pločio dėl Bath Robes, Ki
ntant, etc. jardas ....-•.....................................................................  35c
Tikri Esmond Bath Robe Cotton Flanneiiai. Indiįoniškais margi
niais. 27 coliai, jardas ......................................................................... 45c
Tikri Esmond .16 colių Bath Robe Cotton Flanneiiai. didelis pasi
rinkimas. kirpti iš volu, jardas ....... .......................................... f>o~

Lengvojo Beismento Torielkii Kambatys
Daugybė Stiklinių Vandens Setų, Uzhonėlis ir šeši stiklai .... 95c 
Daugybe Kitokių Stiklinių Daiktų prie Stalo. 
Kvepalų Bonkos su Spalvuotu Stabdvtoju ........
Torielkos Keikams su Perliniu Peiliu, viskas už 
Sūrio ir krekių torielkos, dvi už .......................
Krekių torielkos su rankenom, viena už.............

95c
1.5<»
1.25 
1.00

PARSIDUODA (VAIRUMYNV 
KRAUTUVĖ po numeriu 33 \ewman 
Str. So. Boston, Mass Turi būt par
duotas greitai ir pigiai S. B. (29)

KNYGOS 
iš Lietuvos

K operatyvinė knyjrų leidimo, 
bei laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVĖ 
siūlo amerikiečiams lietuviams 
savo gražių ir turinintių knygą 
Lietuvos kainomis. Knypų sura
šą naskelbsim vėliau.

Uzsisakykit iliustruotą, mė
nesinį ponulcraus mokslo žur- 
mla -KULTURV
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose $3. pusei metą $1 50 
I/etuvoje metams 20 litų, pu
sei motą 12 litų.

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

Adresas:
KULTŪROS BENDROVĖ < 

DVARO GATV. 24, 
ŠIAL'IJAI. LITHUANIA.

Marlboro miestely perei- IL ,, , ., i . .. - I MEDICINOS DAKTARAS
tą subatą buvo 11 kratų lies- I .
kant degtinės. Septyniose i Dr. LE0 J. PODDER IS Pctrogrsdo 

iivrl^onai-n i SsoclaMstsa Slaptų tiltų Motėm ir vyrų, kraaio ir skurots. Kalba len- 
11 kiškai ir rusiškai.
|l H CHAMBERS STREET. BOSI 05. MASS.

Geriau Maliavok Dabar *27X5
'■ •

nes musų kainos žemiausios Bostone! %

DU PONTS MALIAVOS 
IR LIAKERIAI

Puikins išdirhjstės
$5 00 vertės DUPON'T GRINDŲ 
LIAKERIS ttž $2.50. — Išdžiūsta 
per viena naktį ir ilgai laiko.
DUFONT CABINET LIAKERIS 

(Vamish) viduje, galionas $1.98 
SH1NGLE STAIN. galionas $1.25

GLOSS BALTA MALIAVA, iš vi- 
<Um ir iš lauko, galionas $2-50
PRATINTAI SIETAI VIST1N IN
KAMS IR TVOROMS, labai žema 
kaina
GERAS TYRAS WHITE LEAD, 

ALIEJUS IR TURPET1NAS
BUDAVOJI.MUI GELEŽINIAI 

DAIKTAI LABAI PIGIAI.

SIETU MALIAVA R
GALIONAS ................... l.šfiU
RAUDONA MALIAVA STOGAMS 
Galionas .................................... $1.25

VISOKIE MALIAVOJ1MUI 
ĮRANKIAI

Dykai pristatom i namus
S(>ri H END HARDH ARE CO. 1095 W*shington St, Boston. — Telephone Bearti 5.353 ir 5352

I


