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STATYBOS DARBININ
KAI REIKALAUJA 

$12 DIENAI.
Ne\v Yorko apielinkėj sta

tybos darbininkai reikalau
ja $12 mokesties 
Kontraktoriai 
mūrininkai { 
da negu $12; jų alga siekian- 
Iti $14 ir $16. Bet geležies 
darbininkai tiek da negauna 
ir jie dabar apskelbė strei
ką, reikalaudami $12. Mano
ma, kad plasteriuotojai ir 
malioriai taipgi prisidės prie 
streiko. Jei prie to prieis, 
tai statybos pramonė bus 
suparaližuota.

"Boston American” rašo, 
kad lietuvis studentas 
(young Lithuanian student) 
nustebinęs Harvardo. Tufts 
ir Columbijos universitetus 
nepaprasta savo atmintimi. 
Jei žmogus pasako jam ko
kiais metais ir kelintą mėne
sio dieną gimęs, jis (tas lie
tuvis studentas) tuojaus nu- 
skaitliuoja savo galvoj vi
sus metus ir pasako, kokia 
tai buvo sąvaitės diena. Ir 
jis niekad nepadaro klaidos.

To studento vardą "Ame
rican" paduoda kaipo 
"Maum Lotovvskv.” Nors 
vardas neišrodo lietuviškas, 
bet laikraštis sako, kad tas 
vaikinas yra lietuvis ir kad 
jis buvo čionai prisiųstas 
vien tuo tikslu, kad paro
džius amerikonams nepa
prastą io atminti. Hearsto 
laikraščių filozofas Brisbane 
pripažįsta, kad žmogus 
tokia atmintimi ištikro yra 
nepaprastas dalykas, tečiaus 
jis priduria, kad viena at
mintis nedaug tereiškia. Pa
tyrimas ir žinojimas 
daug svarbesni dalykai, 
gu viena atmintis.

I

LENINGRADE PRASIDĖ
JO DIDELĖ BYLA. 

Kaltinama 300 žmonių, 
ši panedėli Leningrade

i dieną, i 
sako, kad

gauną daugiau JAPONŲ PIRATAI Už- I KAUNO POLICIJA TURI

cialistų ir kitų progresyvių prasidėjo prieš vyriausi bol
ševikų tribunolą byla, kurio
je kaltinama išviso 300 žmo
nių. Jų tarpe yra daug bu
vusiu teisėju, advokatų, ar
mijos oficierių ir kitokių in
telektualų. Pirmutinė grupė 
pastatyta prieš teismą susi
deda iš 42 žmonių, kurių tar
pe yra 18 teisėjų. Šita grupė 
kaltinama už parsidavimą 
arba kyšių ėmimą. Sekan
tis būrys bus iš 110 žmonių, 
kurių tarpe yra generolo 
Daškovo žmona ir daug so
vietu valdžios valdininku, 
kurie yra kaltinami kontre- 
voliuciniais darbais. Beveik 
visiems kaltinamiems gre
sia mirties bausmė.

partijų.
Pereitą nedėldieni Franci- 

joj buvo naujo parlamento 
rinkimai, kuriuose biauriai 
tapo sumušti tautininkai, 
militaristai ir kitokie juoda
šimčiai. Tuo tarpu socialis
tų ir kitų progresyvių žmo
nių partijos turėjo didelių 
laimėjimų. Dabartinė reak
cinė Poincare valdžia tuo 
budu likosi sumušta ir iš
spirta laukan. Tai yra bai
siai skaudus smūgis patrio
tams ir visiems kitiems at
žagareiviams.

Dabartinės valdžios šali
ninkų išrinkta išviso tiktai 
229. o jos priešininkų arba 
opozicijos-—342. Taigi opo
zicija gavo parlamente 113 
vietų daugiau, negu valdžios 
pozicija.

Opoziciją sudaro sekamos 
partijos:

Radikalai, 161 atstovą; 
• Suvienyti socialistai, 102;

Republik. socialistai,. 39: 
Komunistai, 29.

Įdomus dalykas, kad ko
munistai tiek mažai gavo 
atstovų. Tiesa, ju bus dabar
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1ant markių, duodama 1 auk- 
........... ' ~ siną už 1,800,(100 markių. Po 

30 birželio markės jau ne
teks vertės.

LENKIJA ĮVEDĖ NAU
JUS PINIGUS.

i; Lenkija Įvedė naują valiu
tą ir buvusi iki’ šiol markė 
bus. pąpailjinta. Naujas pi
nigas, kurtš užima markės 

; vietą, vadinasi, "zloty,” kas 
jlietuviškai reiškia "auksi
nas.” Zloty yra lygus auksi
niam franeuzų frankui, tai 
yra apie 19 Amerikos centų.

___ • Lenkijos valdžia 
.maino naujuosius pinigus

bet akyvaizdoje tos1 
j

buvo: 
agitacijos. kokią jie per ši
lus rinkimus vedė, jų laimė
jimas buvo labai menkas. 
Jie išleido savo agitacijai 
baisiai daug pinigų ir tikėjo
si išlošti labai daug balsų. 
Iš kur jie tuos pinigus ėmė, 
tikrai da nežinia, bet mano
ma. kad Maskva jiems pri
statė. Šitas klausimas bus 
da tyrinėjamas.

Kitas Įdomus dalykas, taiivo 10 metu kalėjimo. Bolše-
___ _• _____

BOLŠEVIKŲ TEISĖJAS 
GAVO 10 METŲ 

KALĖJIMO.
Maskvos pranešama.Iš

kad teisėjas Kniazev, Voro
nežo apskričio teismo pir
mininkas. kuris užmušė sa- 

jvo jauną stenografistę, ga-

visiškas žlugimas juodašim
čių. rojalistais vadinamų. 
Juo didesni atžagareiviai ir 
karštesni patriotai, tuo dau
giau šituose rinkimuose bu
vo sumušti.

Dabartinis premjeras Po- 
incare, žinomas militaristas 
ir atžagareivis, turės išeiti 
su savo ministeriais laukan. 
Jisai pasiliks tiktai pakol 
susirinks naujas parlamen
tas ir paskirs jo vieton kitą 
žmogų.

Kas bus sekantis premje
ras. tikrai da nežinia, bet 
spėjama, kad juo bus arba 
vidurinių kairiųjų atstovas 
Briand’as, arba radikalų ly
deris Herriot, arba republi- 
koniškujų socialistų vadas 
Painleve.

Kairas iš jų nebūtų, vis- 
tiek Francijos politika dabar 
turės pakrypti Į kitą pusę, 
ypatingai ji bus daug palan
kesnė Vokietijai.

LEDAI UŽDARĖ BALTI
JOS JURĄ.

Iš Stokholmo pranešama, 
kad Švedijoj šįmet buvo ne
apsakomai žiauri žiema. Iš
skyrus Gothenburgą. užšalo 
visi uostai ir iki kovo pabai
dos ledų laužytojai da nega
lėjo pralaužti laivams kelio 
į Baltijos juros

t

esą 
ne-

JUOZAS VAITKUS GAVO 
3 MĖNESIUS KALĖJIMO.

Bayonne, N. J.—Vietos 
lietuvis Juozas Vaitkus per
eitą sąvaitę buvo nuteistas 
Newarko teisme ant 90 die
nų kalėjiman už 
degtinės. Vaitkus 
ant Broadvvay po 
lietuvišką saliuną.
14 d. valdžios agentai užklu
po jo karčemą, ir padarę 
kratą rado dirbant degtinę.

Bavonnėj yra 12 lietuviš
kų karčemų. Vaitkaus nelai

mė turėtų būt gera pasarga 
ir kitiems.

Tarp Kongreso ir prezi
dento dabar eina labai aštri 
kova. Ką tik prezidentas 
sumano arba paremia, Kon
gresas viską atmeta. Prezi
dentas buvo priešingas ka
reivių bonusui; lyg ant kerš-i 
to. Kongresas pravedė jsta-Į 

tymą, kad tonusas karei
viams turi įut mokamas; 

prezidentas labai rėmė fi
nansų sekretoriaus bilių dėl 

į taksų sumažinimo; Kongre
sas šitą bilių atmetė, o pra- 
jvedė visai kitokį Įstatymą. 
,'N’et patįs renublikonai eina 
prieš savo partijos valdžią 
ir kartu su deknokratais mu
ša prezidentė sumanomus. 

(Prezidentas dabar sako, kad 
Į jis vetuosiąs (atmesiąs) ir 

■kareivių bonusą. ir taksų įs
tatymą, kuriuos Kongresas 
priėmė priešais jo norą. Bet 
Kongresas sujudęs žada su
mušti prezidento "veto” ir 
apskelbti savo bilius Įstaty
mais be prezidento parašų.

Šitoks dalvku stovis labai 
nervuoja stambųjį kapitalą, 
kuriam prezidentas taip 
ščyrai nori tarnauti. Todėl 
Wall Streeto bankieriai grie
žia dantimis ir sako, kad da
bartinis Kongresais yra toks 
pat Amerikai, pavojus, kaip 
ir bolševizmas.

i

MUŠĖ 35 RUSUS ANT 
JŪRIŲ.

Apie 35 japonai, tūlam 
Ftekičiro Ezure vadovau
jant, buvo išvykę i Ochotsko 
apielinkę(Sibire) aukso jieš- 
koti. Aukso neradę, jie virto 
piratais (jūrių plėšikais) ir 
užgrobę du rusų laivu užmu
šė ant jų 34 žmones. Ant pa
imtu laivų nieko daugiau ne
buvo, kaip tik žuvies aliejus, 
kuri banditai pardavė už 
60.000 jenų ir pinigais pasi
daliję išsiskirstė. Vėliaus 
betgi japonų valdžia visus 
juos sugaudė ir sukišo kalė
jiman.

SUSIVALDYTI.

darymą 
turi čia 
No. 250 
Vasario

MANCHESTERYJE PA
GERĖJO DARBAI.

Machester, N. H., kur bu
vo sustoję beveik visi darbai 
audeklinėse ir batu dirbtuvė 
se. dabar žada viskas pasi
taisyti. čeveryku fabrikan
tai sako, kad už kelių sąvai-

6iS PASMERKĖ 10 BANDITŲ 
Gi Amobkcaį* iudi-; MIRIOP
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mu kompanija jau ši pane
dėli atidarė visus savo de
partamentus ir žada dirbti 
pilną laiką.

Sovietų respublika negalinti 
tylėti, kuomet Lietuvoje 
darbininkai persekiojami
Iš Maskvos pranešama, 

kad kaip kitos buržuazinės 
Europos valdžios, taip ir 
Lietuva atsisėdusi visu sun
kumu ant Pirmosios Gegu
žės demonstracijų ir arešta
vusi daug darbininkų, kurie 
paskui brutaliai buvo kalėji
muose mušami ir kitaip kan
kinami.

Lietuvos kalėjimuose jau 
nuo seniaus buvę nemaža ' 
politinių kalinių prigrūsta. 
Tie kaliniai per Pirmąją Ge
gužės Įtaisė už geležinių 
grotų demonstraciją ir gie
doję revoliucijos giesmes, 
už ką jie irgi buvę žiauriai 
nubausti.

Visa to delei. Maskvos 
"Izviestija” ir "Pravda” pa
skelbė Lietuvos valdžiai per
spėjimą,. kad Sovietų res
publikos : liaudis negalinti 
ramiai žiūrėti kaip jos bro
liai Lietuvoje yra persekio
jami, ir jei Lietuva skaitan
ti, kad palaikymas draugiš
kų santykių su sovietų Rusi
ja turi jai nors kokios svar
bos, tai Kauno policijos žiau
rumai turi tuojaus liautis.

Apie tai, kad per Pirmos 
Gegužės šventę Kaune buvo 
sumišimų, mes jau turėjome 
žinių ir iš Rygos, apie ką bu
vom rašę pereitame "Kelei
vio” numeryje. Tenai buvo 
pasakyta, kad Kaune de
monstrantai buvo užpuolę 
valdžios degtinės pilstytuvę, 
kad policijai demonstrantus 
bevaikant buvo 32 žmonės 
sužeisti ir vienas valdžios 
agentas prigėrė degtinės ku
bile. Pranešimas iš Maskvos 
dabar parodo, kad dėl Pir
mos Gegužės šventės Lietu
voje butą da ir areštų ir mu
šimų. Tam galima tikėti, 
nes jau ir pereitais metais 
Lietuvos klerikalai mušė 
areštuotus Mariampolėje 
dėl pirmos gegužės demons
tracijų darbininkus.

Neprošali todėl butų, kad 
tai juodajai reakcijai Rusi
ja aplaužytų ragus. Tečiaus 
bėda, kad bolševikų valdžia 
pati yra susitepus tokiais 
pat darbais ir dėlto jos pro
testas prieš Lietuvos reak
cininkus netenka svarbos. 
T rėmimas socialdemokratų 
Į Solovecko salas ir skerdi
mas tenai politinių kalinių 
atima bolševikų valdžiai vi
sokią moralę teisę dėtis dar
bininkų apgynėja. Prieš? 
Lietuvos reakciją, kaip ly
čiai ir prieš kiekvieną dar
bininkų jiersekiojimą, gali 

uždarė*’1’ Pr,va*° protestuoti tiktai 
£)aJtie. kurie patįs nėra susite- 
, I nn n oi." nitu <1 sj fhin iriLi i lzrnn

šiomis dienomis Belgijoj 
pasibaigė didelė byla, kuri 
tęsėsi mėnesi laiko ir kurioj 
buvo kaltinama 36 banditai, 
operavusieji suirusio j Flan- 
drų apygardoj tuojaus ka
rui pasibaigus. 10 piktada
rių tapo pasmerkta miriop, 
7 nuteisti iki gyvos galvos 
kalėjiman. penki gavo po 20 
metų kalėjimo, keturi po 15 
ir vienas 12 metų. Kiti buvo 
išteisinti.

NORI UŽDRAUSTI V AI- 
: KŲ DARBĄ.

Kongrese dabar yra Įneš
tas sumanymas pridėti prie 
Suvienytu Valstijų konsti
tucijos toki priedą, kuris už
draustų šioje šalyje samdy
ti prie darbo vaikus, nesuka-
Ikusius 18 metu amžiaus. At
stovų butas šita sumanymą 

Į jau priėmė. Už jį balsavo

ATEIVYBĖS ĮSTATYMAS 
ĮEINA GALĖN 1 LIEPOS.

Naujas ateivybės Įstaty
mas Įeina galėn nuo ateinan
čio 1 liepos. Prezidentas no
rėjo palaukti nors su užda- 
rvmu durų japonams. Bet 
Kongresas prezidento prašy
mą atmetė, nutardamas, kad 
nuo 1 liepos turi būt pildo
mas visas imigracijos įsta

tymas.

1

1925 METAI KATALI
KAMS BUS "ŠVENTI 

METAI.”
Katalikų "šventas tėvas”

Romoje žada apskelbti 29 
gegužės viso pasaulio katali
kams. kad ateinančius 1925 
metus jisai padarysiąs 
"šventais metais.” ir kad 
per visus tuos metus katali
kai galėsią ji lankyti, o jis 
duosiąs jiems "indulgenci
jų” už nuodėmes. šitas 
”monkey biznis” prasidė
siąs tuojaus nuo naujų 1925 
metų.

vikų įstatymai nereikalau
ja žmogžudžiui mirties baus
mės. jei žmogžudystė buvo 
papildyta ne plėšimo tiks
lais. d šitas bolševikų teisė

jas užmušė savo tarnaitę vi
sai kitokiais motyvais. Jisai 
užpuolė ją tikslu pasinaudo
ti iš jos lytiškai. Mergina 
pasipriešino, ir jis ją nudė
jo. Ir už tą žvėrišką savo 
darbą jis gavo tiktai 10 me
tų kalėjimo.

PLĖŠIKAI PAGROBĖ
$25.000.

East Chicago. Ind.—Per
eitą sąvaitę 7 ginkluoti ban
ditai užpuolė Čia paštą ir pa
grobę 4 registruotus pakie- 
tus, kuriuose buvo tarp $25.- 
000 ir $30,000. pabėgo. Pini
gai buvo siunčiami iš Fede- 
ralio Rezervos Banko Į vie
tos banką.

SUSIKAPOJO KIRVIAIS.
Massachusetts valstijos 

giriose, netoli Grotono, Lo- 
vejoy kempėj pereitos suba- 
tos nakti susimušė du girios 
darbininkai ir pasiėmę kir
vius pradėjo vienas kitą ka
poti. Prancūzas vardu Fon- 
taine. 35 metų vyras, tapo 
užmuštas ant vietos, o jo v. .. ...vv
priešininkas Gagnon. 60 Į Vietoj būti mokykloj, dabar 

mttu amžiau." j.nogu?. mir-Į" 
»in<n -i'ZPicia.

MERGINA PLĖŠIKĖ GA
VO 20 METŲ KALĖJIMO.

Cecilija Cooney, 20 metų 
amžiaus mergina, žinoma 
kaipo "nusikirpusi bandite." 
kuri buvo susidėjusi su vie
nu vyru plėšiku ir per kelis 
mėnesius Brooklyne užpul
dinėjo ir plėšė krautuves, 
pereitą sąvaitę New Yorko 
teismo buvo nuteista kalėji
man nuo 10 iki 20 metų. Jos 
sėbras gavo tiek pat.

Šita nelaiminga mergina 
vra tiesiog kapitalistinės 
tvarkos auka. Ji gimė skie
pe, didžiausiam skurde, nuo 
4 metų buvo atiduota i prie
glaudą. paskui augo ant gat
vės, miegojo skiepuose, var- 
co verčiama pradėjo vagi
šiauti ir taip virto plėšike.

ii tapo uždaryta kalėjimar. 
kbl Ltii r.- |i<i •>< .ii .

į jau priėmė. L" ” ___ 2

į 297 atstovai, o prieš ji tiktai
69. Dabar sumanymas pa
duotas Senatui, kur jo liki
mas da nežinomas. Jei Sena
tas ji irgi priims, tai paskui 
ji turės da balsuoti kiekvie
nos valstijos legisliatura. 
Įstatymu sumanymas galės 
tapti tik tada, kada ji užgirs reikalauja,

UžGYRĖ 48 VALANDŲ 
ĮSTATYMĄ.

Rhode Island valstijoj 
priimta 48 valandų Įstaty
mas, kas reiškia, jog darbas 
fabrikuose neprivalo būt il
gesnis, kaip 48 
sąvaitę. arba 8 
dieną.

valandos i 
valandos i 

Tečiaus kapitalistai 
j , kad vyriausiskad

valstijos teismas nuspręstų. 
.... - ar toks Įstatymas nėra priė

jau pasidariusios vietinių is- gjngas konstitucijai, šimto

L   - ————« »

du valstijų trečdaliai.
. Didžiuma valstijų turi

Itatymų. kurie draudžia vai- 
:kų darbą ; bet yra da 11 vai-

si.000.000 Už SKELBIMĄ
ANT DANGAUS.

Tūlas laikas atgal Bosto
no gyventojai galėjo matyt,p*..

kur maži vaikai išnaudoja- 
Užim’ Prie sarn^omojo darbo, 

kelbima biznio ant,'Ta^ Pr:eš tas valstijas si- 
‘ t._ Jas sumanymas ir yra taiko-

imas. Yra vilties, kad jis pra
eis ir vaikų vergija bus pa- 

i naikinta.
: __________
STREIKIERIAI DEGINA 

GATVEKARIUS AR
GENTINOJ.

’ Iš Argentinos sostinės Bu- 
’enos Aires pranešama, kad 
tenai sustreikavo tramvajų 
darbininkai, protestuodami 
prieš koki tai pensijos Įsta
tymą. Kuomet tramvajai 
pasirodė ant gatvių operuo
jami streiklaužių, streikie- 
riai puolė ant jų ir pradėjo 

Įdeginti. Keliūtas gatveka- 
’rių buvo tuo budu sunaikin- .
ta. Riaušėms prasidėjus, už- 
sidarė restoranai ir kepvk- VOKIETIJOJ BE DARBO, 
los.

kaip iškilęs Į padanges oriai-
vis rašo durnais cigaretų ™ ” ...................
vardą: "Lucky Strike.” T”" 
panašų si 
dangaus Nevv Yorko ar
mijos lakūnui Cliffordui Sa- 
vege buvo užmokėta daugiau Į 
kaip 81,000,000. Tas išėjo! 
aikštėn tik dabar, kuomet 
vienas skelbimų agentas pa-4 
traukė teisman skelbusią 
firmą už nesumokėjimą jam 
visų pinigų už tą skelbimą

PLENUOJA DARBININ
KU LAIKRAŠTI 
NEW YORKE?

Darbininkų organizacijos, 
turinčios apie 750,(XX) narių, 
tariasi Įkurti New Y’orke; 
laikrašti, pašvęstą darbiniu-1 
kų reikalams. Tam tikslui 
norima surinkti $50.000. 
Laikrašti ketinama leisti at
einanti rudenį. i

BANDITAI NUSIGANDO
RANKĄ IŠSPROGDINĘ.
Maine’o valstijoj. Castine 

miestelyje, netoli Bangoro,įtą savaite čia pasidarė 
’/rnlo *70 nt/Jn e,

procentų "patriotams” išro
do viskas priešinga konsti
tucijai. kas tik neina jų nau
dai.

PAKORĖ 6 ITALUS
Amite, La.—Pereitą pėt- 

nyčią vietos kalėjime buvo 
pakarti 6 italai, kurie buvo 
nuteisti miriop už apiplėši
mą banko ir užmušimą žmo
gaus tris motai atgal. Prieš 
mirti jie blaškėsi savo celėse 
ir šaukė nesavais balsais, tai 
keikdami visą pasaulį, tai 
melsdamiesi, kad Dievas 
juos išgelbėtų (matyt, buvo 
katalikai). Atėjęs italų ka
talikų kunigas davė jiems 

; naskutinį patepimą, bet tas 
jų nenuramino. -Jie prašė 
degtinės ar kitokių svaiga
lų. kad apsvaiginus protą.

SUSPROGDINO SAVE 
PARAKU.

Neuburgh. N. Y.—Perei- ciau kaip pusė miliono ang- 
_____ ' ' ~ ' sau liakasių. Valdžia sutiko pa

bandytai Įsilaužė i anką ir iš-'galą 72 metų amžiaus senis,.kelti jiems 15 nuošimčių al- 
sprogdino seifą. Beteksplio- Peter Van Nešt. Jisai pasi- goic bet nesutinka sutrum- 
zija buvo tokia smarki, kad įėmė sprogdinamojo ] 
banditai ir patįs nusigando; j ir užsidaręs i ;
neimdami nei pinigų, jie su-!išsprogdino ii. Jo kūnas 
.-ėdė i suiužusį savo aut.omn. po sudraskytas i sketus 
hibu ir .io’la)M<.jo. iv ^amas -uarov'as

Angliakasių streikas ir lo- ■ 
kautas Vokietijoj i 
'K'veik visas kasyklas, ba-p-''- —
Partiniu laiku nedirba dau-;!x' nel;albl darbininkų krau-

ui.

gos. bet nesutinka sutrum-
; i parako pinti darbo laiką. Angliaka- 

savo kambarį:šiai nori, kad be algos pake
tą- limo, butu da 
’i ir darbo diena

sutrumpinta
nuo 8 iki ?

IŠSIŲSTA io.ooojhk; bičių 
KANADON.

šiomis dienomis iš South 
Carolinos išsiųsta Kanadon 
40.000.000 bičių, kurios bus 
išskirstytos po ivair'as vie
tas tonai.



E APŽVALGA B
NE SVEIKATA. 0 KIAU

RI LIGA.
Vienas klerikalu laikraš 

tis rašo:
i

NUODINGA ŽOLĖ IR 
KAIP NUO JOS GYDYTIS.

Amerikoje yra labai išsi
platinus nuodinga žolė, ang
liškai vadinama „poison 
ivy.” Ji auga daugiausia 
apie tvoras, apie akmenis ir 
vyniojasi ant medžių. Jos 
lapas yra trišakas, tamsiai 
žalios spalvos, riebus, pana
šus i uosio lapą.

šita žole turi tokią ypaty
bę, kad žmogus prie jos da- 
silvtejęs ištinsta, oda pa
rausta, sutrūksta, paskui 
pradeda luptis ir baisiai 
niežti, žmonės dažniausia 
ja užsinuodija vuogaudami, 
grybaudami, o kartais ir pa
prastą ūkio darbą dirbdami. 
Bostone syki užsinuodijo pu
sė lietuvių pikniko. Užsinuo
diję žmonės turėjo labai 
daug kentėti. Nekuriu vei
dai taip sutino, kad ir akių 
nesimatė. O deginimas, perš
tėjimas, neapsakomas.

IJžsinuodymas Įvyksta ta
da, kada stiprus, negaruo
jantis (non-volatile) tęs žo
lės sakai Įsitrina per odos 
skylutes i kraują. Kuomet 

oda būna sausa, tūli žmonės 
neužsikrečia; bet kada žmo
gus sušilęs, prakaituoja ir 
odos skylutės būna atsida
riusios, tuomet susidurti su 
„poison ivy” yra labai pavo
jinga. Tūli mano, kad jų ši
ta žolė visai neliečia: bet vi
siška neliečiamybė yra labai 
retas dalykas, nors yra fak
tas, kad vieni serga sunkiau, 
kiti lengviau. "The Nature 
Magazine” sako:
♦

”Tarp žmonių yra išsiplati
nus kita nuomonė, turbut ly
giai klaidinga, kad vėjas gali 
tos žolės nuodais žmogų už
krėsti. Nėra tečiaus abejonės, 
kad vien tik susidūręs su žole 
žmogaus kūnas 
nors pačiupinėius 
kitokius daiktus, 
su nuodinga žole
irgi galima užsinuodyt. 
durnai nuo deginamos 
ivy irgi 
nosį ir gerklę.

Gamtos magazinas pata
ria nevartoti jokių vaistų, 
nes faktas - yra toks, kad 
vaistų nuo tų nuodų visai 

nėra, nors tūli ir sako, kad 
yra. Pabuvę kiek laiko, nuo
dai išeina patys. Ir jei pasi
taiko, kad prieš pat pabaigą 
žmogus paima kokių vaistų, 

tai jis pradeda tikėti, kad 
tie vaistai jam nuodus išva

rė.
Kaipgi tada gydytis? Vie

natinis dalykas, kuris gali 
pagelbėti, yra paprastas 
skalbiamas (laundry) mui
las ir vanduo. Susidūrus su 
ta žole, reikia kaip galima 
greičiaus nuplauti nuo kūno 
nuodingus sakus. Bet būti
nai reikia vartoti pigų mui
lą, kuriuo drapanos būna 
skalbiamos; brangus toaleti- 
nis muilas nieko negelbės, 
nes jis persilpnas. Nieko ne
kenks nusiprausti keliatą 
kartų. Jei nuodingi sakai 
bus gerai 
neužsikrės.

nėra.
Toliaus 

nas sako:
"Tarp žmonių yra Įsitikini

mas, kad iš pat pavasario rei
kia sukramtyti tos žolės la
pą, tai paskui tunas neužsi
krės jos nuodais. Ištiki uju gi 
apsisaugojimo būdas da nėra 
išrastas; lapų kramtymas gali 
atnėšti labai liūdnų pasekmių. 
Yra buvę atsitikimų, kad žmo
nės užsinuodiję ta žole turėjo 
mirti.

”Geriausis būdas apsisaugo
ti nuo poison ivy iš kalno, tai 
imti ir išnaikinti tą žolę tenai, 
kur ji auga. Tą galima pada
ryti iškertant ją palei žemę ir 
apipilti šaknis senu aliejum iš 
automobiliaus, arba aštriu šar-

«

nu. Kitas būdas, tai po lie
taus. kuomet žemė būna min
kšta. išrauti šaknis laukan. 
Tik dirbant šita darbą reikia 

i užsimauti storom pirštinėm ir 
i senom drapanom, kurias pas- 
i kui reikia sunaikinti- Reikia 
i mat žinoti, kad nuodai prilips 
■ pre drapanų, ir tas drapanas 

pačiupinėjęs žmogus bile kada 
i gali užsinuodyt.”

Išdžiovinta, sausa šita žo
lė taip pat yra pavojinga. 
Ją būtinai reikia sudeginti, 

i ir deginant reikia saugotis 
• jos durnų. ~

Pavojingiausia ji yra jau-; 
i na, iš pat pavasario. Todėl 
(ypatingai jos reikia saugo
tis dabartiniu laiku.

užsikrečia, 
drapanas ar 

kurie buvo 
susibaudę. 

Beto, 
poison

gali užnuodyt akis,

nuplauti, kūnas
Kitokių vaistų

minėtas magazi-

TURKU MOTERIS IR 
HAREMAS.

Haremas, tai namas arba 
kambarys, kur gyvendavo 

į turkų moteris, kuomet Tur
kijoj buvo daugpatystė.

Pas krikščionius bažnyčia 
draudžia žmogui turėti ke
lias pačias: pas mahometus 
gi daugpatystė skaitosi šven
tu daiktu. Turkijos sultono 
haremas, kur gyvendavo jo 
pačios, buvo skaitomas tokia 
šventa vieta, kad pašali
niams tenai ir ineiti nebuvo 
galima.

Bet revoliucine turkų val
džia. kuri nuvertė sultoną ir 
išvijo savo „šventąjį tėvą,” 
kartu panaikino ir šventus 
jų haremus. Poligamija 
(daugpatystė) Turkijoj ta
po uždrausta ir .apskelbta 
moteries paliuosavimas (pir
ma moteris tenai buvo skai
toma vyro verge).

Taigi Turkijos moteris 
dabar turėtų būt daug lai
mingesnė. nes ji bus jau tik 
viena prie vyro, taip kaip 
vra pas krikščionius. Bet ar 
ištikro krikščionių vienpa
tystė yra geresnė už maho
metonų daugpatystę? „Koe- 
lnische Zeitung” apie tai 
abejoja, nes mehometonų ti
kėjimas liepia gerbti moterį 
daug daugiau, negu krikš
čionių mokslas. Koranas 
(taip vadinasi mahometonų 
šventraštis) reikalauja, kad 
vyras savo pačioms butų ge
ras ir kad našlėms ir našlai
čiams butų teikiama ypatin
ga globa, ko pas krikščionius 
visai nėra. Toliaus šitas vo
kiečių laikraštis sako:

"Nereikia įsivaizdinti, kad 
poligamija (daugpatystė), tai 
tokia tvarka, kur būrys mote
rų su vaikais gyvena po vieno 
vyro valdžia, nelyginant kaip 
pulkas vištų su viščiukais po 
vieno gaidžio priežiūra.

"Kuomet turkas turi kelias 
pačias—o toks dalykas yra re 
tas—kiekviena jo pati su savo 
vaikais turi sau atskirą šeimy
nos dali, šitokios tvarkos rei
kalauja Koranas. Be pačios 
sutikimo, turkas vyras negali 
Jos turto dalies paimti ir ati
duoti kitai savo pačiai arba ki
tos pačios vaikams.

■“Tuo pačiu laiku Mahome
tas pataria kiekvienam vyrui 
turėti tiktai vieną pačią ir ap
rūpinti ją visa kuo. kas tik jai 
reikalinga.

"Moteriškės apšmeižimas 
yra baudžiamas plakimu— 
šmeižikui kertama 80 smū
gių... Vyras, kuns nuskriaudžia 
savo pačią, yra baudžiamas 
perskyrimu ir vieša panieka:' 
beto, jis da netenka kai kurių 
teisių... Mahometas buvo dide
lis moterų draugas ir užtarė
jas. Jis pasakė: Prie motinos 
kojų, atrasi tu rojų’,”

Tai taip moteris buvo gar
binama, ar bent turėjo būt 
garbinama toj šalyje, kur 
viešpatavo daugpatystė. Ar 
bus ji taip pat garbinama 
dabar, išėjusi iš haremo ir 
likusi viena vyro pačia, tai 
lieka da pamatyt.

i

i

"šiandien lietuviu tarjx* ]<:■- 
talikybės griovėjai eina dviem 
keliais: per organizacijas ir 
raštais gadina žmones. Taip 
yra Lietuvoje, kur jie įlenda i 
valdžią, ir valstybės Įstaigas 
naudoja bedievybės platinimui. 
Taip yra Amerikoje, kur viso
kios rūšies organizacijos jiems 
yra tik Įrankiu prigauti žmo
nes ir nuvesti Į savo balą, t) ir 
čia ir Lietuvoje galingiausia 
jiems pagalba yni spauda.

"Susipratusiam katalikui 
negalima ramiai žiūrėti i tuos 
pasikėsinimus ant tautos svei
katos.”

Iš to išeina, kad tikybiniai 
prietarai, kuriuos pažangio
ji spauda stengiasi išnaikin- 
‘.i, tai „tautos sveikata."

Musų gi manymu, prieta- 
•ai yra liga, o ne sveikata, 
’r prietaringas žmogus yra 
abai nelaimingas. Ji visur 
įersekioja ir baugina kūni
ni Įkalbėtas velnias. Numir
ta tokio žmogaus tėvas ar 
notina, ir jam tuojaus sap
nuojasi, kad vonias degina 
u dūšią pragaro liepsnose. 
Numiršta motinai kūdikis, 

r tikybinis prietaras kai 
koks žaltys vyniojasi apie 
os širdį ir šnypščia Į ausį: 

"Tavo kūdikis dega ugny

je!” Ir motina kenčia di- 
Ižiausi sielos skausmą! Ar 
■ai ne liga?

Tik prisižiūrėkite gerai į 
Lietuvą, kur katalikybė tu

ri taip giliai savo šaknis ilei- 
lus—žmonės tenai savo še
šėlio bijosi! Nakties laiku 

ie bijosi pro savo tėvu kapi- 
įes praeiti, bijosi per tiltą 
įervažiuoti. Jų Įsitikinimu, 
ųekvienoj baloj tupi vei
das. Vienas žmogus niekuo- 
net nenueis nakties laiku 

įei i pirti, nei Į jaują, nes ir 
enai velnias gali paimti. 
Merga suaugus kaip šulas. 
<u bernais eina imtynių jiet 
ūbos braška, bet kada sute
mus reikia atnešti iš kama- 

•os duoną, ji neis tenai— 
"Tegul Jonas eina, aš bi jau." 
Bet ir „Jonas” bijosi. Vienu 
žodžiu, visa Lietuva serga 
velnio baimės liga.

Ir kunigai da drįsta bur
noti ant tų žmonių, kurie tą 
ių katalikybę su visais vei
dais nori išvyti iš Lietuvos 
•aukan ir paliuosuoti žmonių 
tvasią nuo nereikalingos ■ 

baimės!

I

ginsi šitas Kongreso termi-'mu titulu puoštis; jis 
o da nei vieno svarbaus bininke" pasirašo 

i-iatymo nepravesta. Visas Pakštas, 

laikas eikvojamas partinei j 
kovai. Posėdžiuose nieko 
daugiau neveikiama, tik 
svai.loinasi purvais ir vagi
nama vieni kitus.

Republikonai yra stam

baus kapitalo atstovai. Jei 
šitie skandalai juos labai 
sukompromituos, tai atei

nanti rudeni prezidentu ga
li būti išrinktas demokra
tas. Jei demokratas pasi
taikytų atžagareivis, kaip 
l’nderv.ood, tai stambiam 

bizniui nebūtų da didelio 
pavojaus: bet jei pasitaiky
tu koks „nesukalbamas” 
žmogus, tai biznis galėtų 
labai nukentėti. 0 jei, ne

duok Dieve, rinkimus laimė
tu "trečioji partija,” pra- 
vesdama toki „radikalą” 
kaip Johnsonas arba Lafo- 
lletas, tai butų visai bloga 
stambiam kapitalui.

Delio Wall Streetas ir ne
rimauja. Dėlto jis ir lygina 
’abartini Kongresą su bol

ševizmu. Dėlto ir darbai 
pastaruoju laiku fabrikuose 
i.ųsistojo, kad nežinia, ko- 
kia gali būt sekanti adminis
tracija. -Jei Kongrese nebū
tų skandalų, jei aliejaus 
graftas ir kitos vagystės 
nebūtų iškeltos aikštėn, tai 
republikonai laimėtų rinki
mus be jokio klausimo.

KUR PASAKYTA: "LIE
TI'VAI NEI CENTO?”
"Lietuvos Žinios” 88-ta- 

me numeryje rašo:

’ Keleivis’ 10 numeryje at
sišaukia i Amerikos lietuvius 
darbininkus aukoti nors po 25
tentus per metus Socialdemo-; 
kratų Partijai, nors jo nusista
tymas yra ’Lietuvai nei cen
to'.”

„Dar-: 
tik K.

i Lauksim kada "Garsas” 
rašys p. K. Don Pakštotas...

Girdėjau žmones šnekant 
kad sykį užpykintas sloniu 
niekaip negali užmiršti, atsi
leisti ir visados kuom nors 
bando atkeršyti...

Matvti, v clevelandiečiai ir 
chicagiečiai visai netaip pa
vaišino p. V. S. Jokubyną, 
kaip jis norėjo, kad pa
skutinius trejus metus kuo
ne kiekviename "Am. Lietu
vio’’ numery jis vis ant jų 
amtelėja, susiraukia... ,

Žmogaus giminystę leng
viausia galima suprasti pa
gal jo būdą, charakteri.

"Dai bininkas” turėtų Įdėti 
ve kokia pastabą:

„Kas norite daug žinoti 
apie sveikatą, skaitykite dr. 
bandžiaus straipsnius ’D.* 
Norint surasti dr. Lan
giaus strainsnius, ištieskite 
'Darbininką” ant stalo - ir 
iieškokite, o surasite. Bet 
jei laikydami ’D.’ rankoje 
norėsite surasti dr. Lan- 
džiaus raštą, tai gali pasitai
kyti jūsų nykštis tarpe ant- 
galvio ir Landžiaus parašo 
no straipsniu, o tada nega
lėsite matyti naudingų pata
rimų."

^Limo. Ohio p. Ramson šei
mynoj yra 4 metų mergaitė, 
kuri metai atgal pradėjo 
laipsniškai suakmenėti že
miau kelių ir dar vis akme

nėja ir gyva. Daktarai spė
ja, kad mergaitė visiškai su- 
akmenės ir mirs.

BOLŠEVIZMAS IR KON
GRESAS—DIDŽIAUSIS 
AMERIKA! PAVOJUS.
Wall Streeto akimis žiū

rint, tai didžiausis Ameri
kai pavojus dabartiniu lai
ku yra bolševizmas ir Suvie
nytų Valstijų Kongresas. 
''Veikiant musų šalyje to
kiems veiksniams, kai bolše
vizmas ir dabartinis Suvie
nytų Valstijų Kongresas, 
ant musų pečių gula sunkus 
darbas palaikyti cieiybėje 
valstybę ir apsaugoti jos 
staigas,” pasakė anądien 
Bowery Savings Banko at
stovas bankierių suvažiavi
me New Yorke. 0 plieno 
trusto galva Gary pridūrė, 
kad „musų Kongresas, tai 
aršiausias daiktas Ameriko
je.”

Wall Streetas turi rimtų y 
priežasčių pykti ant Kon-L 

greso. 
yra T * ' ' 
Žmonės arti valdžios būda
mi turi progos greitai pra
lobti. Republikonai prisivo
gė milionus. Demokratai iš 
pavydumo pradėjo kelti 
Kongrese republikonų graf- 
tą Į aikštę. Išėjo viršun bai
sus aliejaus skandalas. Ke- 
liatas republikoniškų minB- 
terių turėjo būt prašalinta. 
Ir tyrinėjimams vis nėra 
galo. Da niekuomet Ameri
kos istorijoj nebuvo tokios 
purvinos politikos Washing-

Kaip francuzų spauda buvo 
pareidavus carui.

Paryžiaus socialistų laik- [ paskelbti viešai, tai musų 
••aščiai iškėlė aikštėn dideli i paskolą užatakuotų Parla- 
skandalą. Jie parodė, kad mente ir spaudoje ne vien 
beveik visi žurnalai ir dien-'"’1 

raščiai buvo parsidavę caro 
valdžiai ir nuo 1901 metų iki 
pat Didžiojo Karo už pini
gus agitavo, kad francuzai 
pirktų caro bonus. Ačiū tai 
agitacijai. Francija sukišo 
caro valdžiai apie 18,000,-

iu (000,000 aukso frankų ir visi 
tie pinigai žuvo. Taigi gali
ma Įsivaizdinti, kai francu
zai dabar turi būti sujudin
ti pamatę, kad jų spauda bu
vo papirkta caro agentų.

i Rusų-japonų karas 1904- 
1905 metais buvo didelis 
smūgis caro valdžiai. Ka
dangi ji buvo ir pirma nema
ža pinigų Franci joj prisi
skolinus, tai po karo su ja
ponais, kuomet kilo revoliu
cija. francuzai pradėjo kal
bėti, kad duota jų paskola 
caro valdžiai gali žūti ir kad 
daugiau skolinti jai butų pa
vojinga. O pinigų carui la
bai reikėjo. Reikėjo parga
benti iš tolymujų rytų su
daužytą savo armiją, ir rei
kėjo malšinti revoliuciją. 
Prieš ji sukilo netik darbi
ninkai, bet ir buržuazija. 
Susidarė taip vadinamoji 
kadetų (buržuazinių libera
lų i partija, kuri pradėjo rei
kalauti konstitucinės vai

zdžios. Carą ji sutiko palikti 

i ant sosto, bet jo valdžią tu- 
rėjo kontroliuoti žmonių iš
rinktoji Dūma.

Keli metai atgal mokyt'o- 
Įjas Biržiška buvo suakme

nėjęs laisvamanis nuo gal
vos iki juostos ir kunigai"Keleivis” nusiųs 50 cen

tu "Lietuvos žinioms” do- :au manė, kad jei p. Biržiš- 
vanų. jei jos parodys, kurįlja suakmenės ir 
musų laikraštyje buvo pa--.įuostos, tai kunigams iš Bir- 
sakyta, kad Lietuvai nerei-kiškos nieko neteks. Bet da- 

kia duoti nei cento.

"Keleivyje” buvo išspaus-

riintas tik
• ; *• SVVllLrt IJUL Mii-ETe1 ’SŽ?ir" P- 

imk kierikllams nei ėento: 

bet Lietuvos klerikalai nėra 
Juk Lietuva. Lietuvoje yra 

'nemaža ir pažangių organi
zacijų, kaip antai Socialde
mokratu Partija, Profesinė 
Mokytojų Sąjunga, žiežir
ba ir t.t. Šitas organizaci- 
as mes rėmėme ir dabar re-

Pačios „Lietuvos 
sako, kad mes ragi- 

amerikiečius aukauti; 

ietuvos darbininkų parti- 
li. Taigi jų pasaka aide 

musų nusistatymą priešta- 
vauja pati sau.

žemiau

;bar klerikalų laikraščiai su 
(džiaugsmu pranešė žinią, 

r cc 'iog kunigai Įpūtė Biržiškai
L^>- k " Į dvasią šventą per jiems pri-

tas davatka, dievašninkas.

I .
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miame. 
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Skaitytoji Pastabos.
Nesenai tūlame laikraš- 

tvie mačiau klausimą: koks 
skirtumas tarp laikraščio ir 
gazietos? Redakcija atsakė 
i klausimą sekančiai:

"Skirtumas tarpe laikraš

čio ir gazietos tokis, kaip 
tarp arklio ir asilo.”"

Trumpai atsakyta ir daug 
pasakyta.

t

Visi Amerikos lietuviij 
laikraščiai apsimaino pasta- 

Amerikoj'e dabar bomis- Bet negalėjau su
baigi daug aukso.. Prastl, kodėl nei vienas laik- 
"2 ’ J rastis nemato nieko—nei ge-

■ ‘ ~ " ’ro. nei blogo—„Saulėj” ir

Am. Lietuvy.” Kartais ma
nydavau, gal „Saulė” ir 
"Amerikos Lietuvis” neturi 
tų ydų, ką visi kiti lietuvių 
laikraščiai turi. Dabąr-gi 
paaiškėjo... Mat, laikraščiai 
ne nori susitikti su gazieto- 
mis. Vadinasi, vienoki pau
kščiai vienur ir sutupia.

I

„ v
Garsas” vis dar

_ "dr.” K. Pakštas, o pats 
’tone, kaip dabar. Jau bai- štas neturi tiek drąsos sveti-

Dr. E. J. McCormick iš 
Toledo, Ohio padarė opera
ciją 74 metų moterei šv. Vin
cento ligoninėj. Operacija 
buvo reikalinga, kad išplau
ti ”tumor” iš šono. Išplau
nant tą „tumor” pasirodė, 
jog tai negimęs kūdikis 51 
metų senumo. Tas 51 m. se
numo kūdikis buvo norma- 
liško didumo, pilnai išsivys
tęs, nesukietėjęs, bet negy

vas.

Tris metai atgal Clevelan- 
■’e gyveno lietuvė moteris su 
ūsais, ant Superior avė., ku
ri buvo nėščia .per dvejus 
metus ir tokiame stone iške
liavo i Worcester, Mass. Gir
dėjau. kad ir po šiai dienai 
ta moteris su ūsais vaikščio
ja atsispyrus, nėščia.

Sako labai sirguliuoja, 
nervuota, pikta, be paliovos 
ruko pypke, kad pasislėpti 
nuo žingeidžių akių ir bijo 
operacijos.

Ohio valstijoj atsitinka 
stebėtinų dalykų.

Kiek kun. Janusas nesi- 
SDyrė. reikalavo atskaitų iš 
Tautos Fondo, vistiek to 
fondo raštininkas nesugal
vojo tinkamai pasiaiškinti. 
Galop kun. Janusas nutilo, 
nes persitikrino, jog Tautos 
Fondo raštininkas nieko 
daugiaus negali parodyti, 
apart Kazio Česnulio kelinių 
ir Kazio Pakšto barzdos.. O 
gal Tautos Fondo raštinin
kas. Įkišęs vieno Kazio barz
dą j kito Kazio kelines, iš
gąsdino kun. Janušą. kad 
pastarasis neteko žado?

Ex-Zeceris.

Lik socialistai, bet ir kiti.
i Vadinasi, šitokiu baugini
mu šitas francuzų laikrašti
ninkas norėjo išgauti dau
giau pinigų iš caro agento.

Šitokių „juodrankiškų” 
“papročių laikosi kuone visa 
francuzų spauda. Lietuvių 
visuomenei, kuri Į laikraš
čius pripratusi žiūrėti kaipo 
i teisybės ir doros skelbėjus, 
nelengva francuzų spaudą 
suprasti. Paryžiuje yra 
apie 26 dienraščiai, dusyk 
daugiau negu New Yorke 
ar Londone, ir beveik nei 
vienas jų iš savo skaitytojų 
negali užsilaikyti, beveik nei 
vienas neturi pakankamai 
apmokamų skelbimų savo 
lėšoms padengti. Beveik vi
si jie užsilaiko iš kyšių ir pa
pirkimų. Tai yra šlykščiau
sią ir purviniausia pasauly 
spauda.

Caro valdžiai buvo parsi
davę net tokie žymus dien
raščiai, kaip „Temps, 
tit Parisien,” 
nai,” „Figaro.” 
kiti.

Kada 1905 
žmonės pradėjo caro valdžią 
griauti. Rafalovičius turėjo 
”extra” primokėti tiems lai
kraščiams, kad jie nedėtų 
žinių apie Rusijos revoliuci
ją. Apie tai jis rašė i Peter
burgą: „Su Lenoir’o pagal
ba aš sustabdžiau ilgą 

kuri laik
raštis ’Le Signal’ buvo jau 
pradėjęs spausdinti... Lenoir 
man sakė, kad ’Petit Pari
sien.’ ’L’Echo’ ir ’Le Jour- 
nal’ užgniaužė visas telegra
mas apie betvarkę Rusijos 
viduje.”

Net „Havas,” oficialė 
1 rancijos žinių agentūra, ir 
šita parsiduoda kaip kokia 
gatvinė prostitutė, štai ką 
apie tai sako Rafalovičiaus 
laiškas, rašybas i Peterbugą 
9 kovo, 1905 metų: „Havas 
iki šiol paduodavo vis negeis
tinų žinių apie Rusiją; bet 
nuo šiol to turbut jau nebus, 
nes aš jiems pridėjau da 
3,000 frankų Į mėnesi. Be 
to, turėjau da pridėti po 500 
frankų laikraščiams ’Tem- 
ps,’ ’La Liberte’ ir ’PatrieJ 
kad jų komentarai butų 
mums prielankesni.”

Visi šitie laiškai buvo ne
senai atrasti caro valdžios 
archyvuose. .y

” ”Pe- 
”Petit Jour- 
„Gaulois” ir

metų rudeni

oa as sustao
Taigi caro valdžios padė-Įuiar’o straipsni,

tis tuomet buvo labai sunki. 
Nei Anglijos, nei Amerikos 
bankieriai jai skolinti pini
gų nenorėjo. Liko tik fran- 
cuzai, iš kurių da galima bu
vo tikėtis ką nors gauti. 
Bet ir francuzai girdėjo 
apie kilančią Rusijoj revo
liuciją. Ir jie bijojo skolinti. 
Sunkią caro padėti da dau
giau apsunkino kadetų par
tija, kuri nusiuntė Franci- 
jon savo agentus ir perspėjo 
francuzų visuomenę, kad ne
skolintų carui pinigų. Finų 
itstovai skelbė tą pati.

Caro valdžiai niekas dau
giau neliko, kaip tik papirk

ti francuzų spaudą, kad ji 
pradėtų Rusiją girti. Taip 
ir padaryta. Iš Peterburgo 
buvo nusiųstas Paryžiun 
slaptas , caro valdžios agen
tas, tūlas Rafalovičius, gra
sios išvaizdos ir švelnaus 
liežuvio šelmis, kuris susiėjo 
su visų žymesnių laikraščių 
leidėjais, su žinių agentūro
mis ir padarė su visais jais 
sutarti, kad jie agituos už 
Rusijos bonus, o caro val
džia mokės jiems per vieną 
Paryžiaus banką gerą atly
ginimą už tai.

Apie savo „misiją” Rafa- 
lovičius nuolatos informavo 
Peterburgo valdžią. Pavyz
džiui. 30 rugpiučio, 1904 me
tų jisai rašė vidaus reikalų 
ministerijai: „Papirkimui
francuzų spaudos per 10 
mėnesiu reikės 600,000 fran

kų, neskaitant paprastų pa
skolos skelbimų. Pinigai bus 
išmokami čekiais kiekvieno 
mėnesio pabaigoje per ’Ban- 
ųue de Paris te dės Pays 
Bas.’ Kai kuriems žmo-'

t

Ar žinot, kad--*
Amerikos konsulas Kau

ne gavo 12,000 prašymų vi
zoms Amerikon važiuot. O 
sulvg dabar priimto Wash- 
ingtone imigracijos biliaus, 
iš Lietuvos galės, Įvažiuoti 
Amerikon tik apie 400 žmo
nių per metus.

---- — ■ ' . ■ •>
Vilniuje svaras juodoj 

duonos vasario .mėnesyje 
kainavo 355.000 lenkiškų 
markiu, o vidutiniškas ark
lys—700,000,000 markių.' .

Per 1923 metus iš Lietu
vos išvežta prekių i iTzsienį

nėms reikia užmokėti tiesiog146,.94,700 litų, o iš už- 
iš rankų Į rankas.” s?-n10 Įvežta už 156.627,200

O kitą laišką, pavadintą!*1^-

"labai slaptas,” Rafalovi-' -------------
Čius rašė 3 balandžio, 1905 ( 1924 metų pradžioje Lie-
metų, apie tūlą Naussanne, Įtuvoje buvo 442 daktarai ir 

kuris buvo tik ką paėmęs į 173 dentistai. 
savo rankas žurnalą „Gili 

Blas.” Šitame laiške caro, 
agentas sako: ............
tyt, kad Naussanne yra pa- lės taip:

1. Kaunas,
2. Šiauliai,
3. Panevėžys.

4. Ukmergė.
5. Mariampolė 9,394 gyv.

6. Kėdainiai, "
7. Vilkaviškis

, Lietuvos miestai sulyg gy-
Aiškiai ma- ventoių skaičiaus eina iš ei-

siryžęs daryti dideli spaudi
mą ant mus. Aš nudaviau, 
kad aš nesuprantu ko jis no
ri. .Jis man sakė, kad jis ga
lėjo gauti visus kadetų ir fi
nų pienus prieš Rusijos pa
skolą, ir kad jei tuos pienus

91,946 gyv.
21,240 gyv 

•, 18,846 gyv.
10,595 gyv.

t

9

7,395 gyv.;
7,147 gyv.



Km skaitė Ir nie 
Tas duonos nepraši © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kaa nieko neveikia 

Ti niekas oeFeikis

MONTELLO, MASS.
Prie ko komunistai privedė 

progresyvę visuomenę.
Praėjusiais keliais metais, 

komunistams vadovaujant, 
ant Pirmos Gegužės pas 
mus budavo parengiami kon
certai. Bet šiais metais jau 
nei koncerto nebeįstengė su
rengti.

Gegužės 1 d. mušti komu
nistai sutraukė visas savo 
pajiegas i Piliečių Kliubo su
sirinkimą, kad privertus ii 
grįžti atgal prie Draugijų 
Sąryšio. Bet šiame susirin
kime liolševikai gavo tą, ko 
jie nesitikėjo gauti, nes buvo 
balsais sumušti ant visų 
frontų.

štai vienas juokingas tūlo 
bolševiko issitarimas. Skai-h.aįaĮjicag Sykju padarė neš- 

^a,sus uz Sąryši mar- -om motjną ir dukterį. Da- 
salkos pagelbininkas prade- kar naujas skandalas at-
jo šaukt!: Laikyki laiky-Litiko tarpe paliokų katali- 
kn raitkas. iškėlę. Bet bol- Pereitais metais atva- 
sevikas s. atsako: Kur jaubjavo i I^vvrence’ą Mary Za- 
cia beislaikysi, matai kad ]eskj 17 metų paliokaitė iš 
Ja'-1 sutinkam ... ... Manchester, N. II’. Ji gavo
i .bar, nariai kai- harbą audinvčioj, kur dirbo
basi kad jeigu bolševikai paliokas J. Kravvczyk, stak- 
ąar karta bąpdys kibti, tai hjp taisytojas (loom-fixer), 
jie gaus dar didesnę pirtį. ženotas žmogus. Jis davė

Delei šitų nepasisekimų mjnėtai mergaitei kambarį 
bolševikai gavo kinkų drėbė- k. dažnai ją pavežiodavo au- 
jimą. Ypatingai Trockis vi- tomobiliuje. Už kiek laiko 
sai pageltęs vaikštinėja. Kad Launa paliokaitė pasijuto 
sustiprinus savo dvasią, J1® {nėščia. Už poros mėnesių 
sumanė ant 5 gegužės parsi- lprieš gimdymą mergina išsi
traukti, įsSo. Bostono I kraustė pas kkus paliokus

gydytoją Plepi, kp* ant Melvin St. ir dirbo dirb- 
ris čia ir priplepėjo visokių tuvėj iki paskutinei dienai, 
nonsensų. Plepio plepalų išlikus darbo porą dienų 
pasiklausyti susirinko išviso{pagimdė kūdikį, kurį užmu- 
<>9 ypatos, tarp kurių buvo kus išmetė ant kiemo ir at- 
vienas sinjonas, penki zv- kj0 dirbti. Policija apie tai 

lr \ietaYiai- _ sužinojus areštavo Mary Za-
Kadangi Plepys beplepė-|]oski ir .J. Kravvczyk. Mary 

damas šmeižė Vokietijos so-kajeskj nuVežė į ligoninę po 
cialdemokratus, kad valdžioj policijos priežiūra, o J. 
jie esą didžiumoje ir parduo- Kravvczvlę užsistatė kauci- 
dą sali, tai po prakalbų hi- J0S ^(M)'. Bal. 24, 1924 m. bu- 
reihs, matomai, norėjo kai- vo teismas ant District 
bėtojui duoti klausimų, Dėt Court. Mary Zaleski buvo 
pirmininkas Smithas klausi-L|a persilpna, tai teismą ati
mu duoti neleido. Iki Lai. * T ’

Ant kiek man yra žinoma, Vo teismas Ei 
pirmesniame Vokietijos rei- ])erkėfė byla į "Grand j'urv. 

ehstage buvo 173 socialde- “ * - *
mokratai, o išviso reichsta
ge atstovų yra 459. Tai kur 
čia p. Plepys mato socialde
mokratu didžiumą? Su me
lais netoli tenuvažiuosi, Ple- 

palėli.’ Dakras.

geriau būti apžėlus, negu 
tiems piemenims duotis taip 
plikai skųst. Kol bus mulkių, 
tol bus ir mulkintojų.

Komunistai pradėjo lan
džioti po krautuves ir stu- 
bas prašydami almužnos sa
vo nusibankrutijusiai ‘ lais
vei.” Kuomet komunistai su 
savo ”Laisve” neturi ”trobe- 
lio,” tai šmeižia visus lietu
vius, o giria rusus ir dėl ru
sų darbuojasi. Bet kaip iš- 

aukų 
Ar ne

tinka "trobelis," tai 
prašo pas lietuvius, 
gėda?

e .$ v

Vos praslinko keli 
šiai, kaip vietos angliškuose 
laikraščiuose praskambėjo 
žinios, kad tūlas paliokas

* •
mėne-

dėjo iki bal. 28 d. Dabar bu- 
. District Court

V

Tai tokia polska katali

kiška kultūra. L. Pipiras.

BALTIMORE, MD. 
Nedaug darbininkų šventė 

Pirmą Gegužės.
Nors trumpai pranešu 

"Keleivio” skaitytojams, 
kaip Baltimorės darbininkai 

K. parapija 27 dieną Į apvaikščiojo _ šiais metais 

balandžio statė scenoj veika-1 Pirmą Gegužės. Šventė tik- 
la ”Gvvenimo Verpete.” Va-1 tai organizuoti rubsiuviai, 
dovavo kun. šleinis. žmonių bet ir tų mažas skaičius, 
prisirinko neperdaugiausia. j Buvo parengtas masinis 
Gaila, kad nebuvo sudaryta susirinkimas, kur prisirinko 
programas, todėl ne visuslnpie 400 žmonių. Kalbėtojų' 
galima sužinoti, kas kokią buvo keturi: lietuviu, italų,’ 
rolę turėjo. Pirklio rolę [žydu ir amerikonų. Lietuviš- 
vaidino V. Černiauskas pu-j kai kalbėjo darg. Poška iš 

sėtinai gerai, Jo sūnūs, kai
po piešėjas, (šilčius) lošė 
prastai. Nors jo rolė buvo 
ilga ir už mažas klaidas ga
lima butų atleisti, bet svar
biausia tas. kad prie tos ro
lės jis visai nebuvo prisiren
gęs. Piešė jis dideli paveiks
lą nuo gyvos ypatos ant pa
prasto laiškinio popiergalio 
ir tai savo studijoj. Paskui 
jis bando nusižudyt (nusi-j 
šauti) su eigaretnvčia. Tai 
stambios klaidos. Piešėjo 
motinos rolėj (nežinau pa
vardės) lošė gerai. Piešėjo 
numylėtinės Agutės rolėj 
lošė J. Peslikienė. Ji lošė la
bai gerai, nes tiko savo ro
lėj ir nudavė tikrai natura- 
liškai. Agutės tėvas V. Aš- nedaug teatsilankė pasiklau- 
mėgas lošė irgi gerai. Kiti s.vti. V. Poška pasakė tiesą, 
turėjo mažesnes roles ir lo-|kad per 35 metus abelnai pa
šė vidutiniškai. [daryta didelis progresas.

♦ ♦ * Bet aš sakau, kad Baltimo-
Nors rvmiokai turi du rėš miesto darbininkai ne- 

kirpiku, bet avelės ir avinai progresuoja, bet regresuoja, 
tiek apžėlė, kad kirpikai ne- Apie 15 metų atgal būdavo 
pajiegia dviese apkirpti, tai daug daugiau atjautimo bei 
parsikvietė dar du specialis- simpatizavimo švęsti Pirmą 
tu. Sako, tie nekerpa bet Gegužės. Tada darbininkai; 
skuta, todėl drąsesni avinai {rengdavo demonstracijas ir 
pradeda jau nesiduot skųst šiaip entuziastiškai švęsda- 
ir neša vilnas tolyn. Sako, vo savo šventę. Dabargi

LA V. RENCE, MASS. 
Margumynai.

|New Yorko, o angliškai So- 
lutzkv irgi iš New Yorko. 
Drg. Poška kalbėjo trumpai, 
bet nuosakiai ir vaizdžiai. 
Jis papasakojo, kaip dar gi
lios senovės laikuose žmonės 
susirinkdavo i mažus būre
lius ir švęsdavo Pirmą Gegu
žės. O jau nuo 1889 metų 
pradėta aktvviškai šia šven
tę švęsti po visą pasauli. Nuo 

Į tada darbininkai pradėjo 
J reikalauti 8 valandų darbo 

dienos. Poška sakė, kad ne
žiūrint kokiose aplinkybėse 
kovota, bet per 35 metus jau 
padaryta didelis progresas.

Poškos prakalba buvo ge
ra ir pritaikyta tai dienai. 
Tik gaila, kad lietuvių visai

visai nežymiai, tai mergina iš Maynard, ku-i 
rios pavardės nesužinojau. 1 

Tą pati vakarą vietos žan
daras (taip čia vadina san
dai ieėius) ėmė savo moterį: jau ir vei pas m 
bonkemis bombarduoti, už-.šventajam Braddocl 
tai, kad ji nuėjo ant minėto tų didžiųjų 

nepagelbėjo jam ėjo Dievo *

švenčiama 1 
Politiškos darbininkų parti-į 
jos praktiškai kaip ir negy
vuoja. Negirdėti jau nei ko
munistų. kurie tokie smar
kus buvo 1919-20 metais. 
Mat, tuo laiku Jukelis ir 
Bimba skelbė, kad VVashing- 
toną greit paimsią, tai mū
siškiai komunistėliai manė, 
kad "sure" VVashingtonas 
tuoj bus jų rankose, o Bim- noma. 
ba bus vyriausiu komisaru P 
Baltajame Name. Bet 3 me- sumažėjo, kad 
tai praėjo, o VVashingtonas gyventojai 
tebėra buržujų rankose. Tai 
kam čia dar švęsti Pirmu 
Gegužės! Nekurie komunis
tėliai įsitaisė fordukus ir 
spiovė ant komunizmo, o vie
nas, bene smarkiausias, sa
vo šeimynoj pakėlė revoliu-' 

?iją ir persiskyrė sų pačia. 
Dabar komunistai patįs ma
to, kad skaldant ir draskant 
organizacijas nieko gero ne
galima atsiekti, apart žalos. 
Dabar ims daug laiko, pakol 
bus galima atitaisyti tas or. 
ganizacijas, kurios buvo iš
draskytos komunistiškos 
audros.

BRADDOCK, PA. 
Davatkos atsakymas bolše

vikų gazietos "Vilnies” 
korespondentui.

Jau ir vėl pas mus, tam 

------------- ke, tarp 
stvlvarku”, už- 

leatro, o nepagelbėjo jam ėjo Dievo rūstybė. Jau su- 
naniinę kepti. griuvo tas garsusis bendras

Vienas vyras jjabėgo nuo .frontas tarp musu bolševiku 
savo pačios. Priežastis neži- jr kunigėlio Tamuliuno. .Jau 

Jvisi bolševikai keikia kuni- 
1 kirbai šiuo tarpučiu taipĮjrėlį, o kunigėlis bolševikus.

vietos seni 
dar nepamena 

tokios lx*<larbes.

Visų Draugas.

* $ S

Balandžio 28 d. juodukai 
(W. Lexington gatvės sve
tainėje) susipešė ir 406 bu
vo areštuoti. Policijos 7 ve
žimai vežė kaip avinus į sto
ti. Visi areštuoti užsimokėjo 
po $2.45. Policijos stotis pel
nė neblogiausia.

J. B. Vilkaitis.

HUDSON, MASS. 
Margumynai.

Balandžio 26 d. vietos Jau- 
•nuomenės Ratelis statė sce- 
non trijų atidengimų kome- 

"Daktaras iš Prievar- 
Veikalėlis neilgas, bet 
juokingas. Aktoriai 

atliko neblo-

diją 
cc-s.”

gana 
savo užduotis 
giausiai. Viena svarbi yda 
pas nekuriuos aktorius buvo 
ta, kad jie perlėtai kalbėjo ir 
tankiai stovėjo užsisukę nuo 
publikos. Geistina, kad pa
našios ydos butų vengiamos.

Po teatrui buvo sulošti du 
monologai, kuriuos lošėjai 
atliko labai gerai. Monolo
gai ♦ publikai geriau patiko 
negu teatras. Taipgi per
traukose labai dailiai pa
skambino ant piano kokia-

BAYONNE, N. J.
Bolševikas Plungis turi už

laikyti dvi pačias. Taip 
įsakė teismas.

Tarpe Bavonnės ir Eliza- 
betho bolševikų kilo baisus 
sujudimas. Mat, jų vadas 
Plungis tapo patrauktas 
teisman. .Julijona Bistrienė 
iš Elizabetho reikalauja iš 
Plungio užlaikymo savo 7 
metų dukrelei, kurią ji sako

mi užgyvenusi su Plungiu, 
.kuomet pastarasis buvo pas 
ją ant burdo. Dabar Plun
gis jau yra vedęs kitą mote
rį ir gyvena Bayonnėj. Ir 
prisaikintujų suolas, išklau
sęs abiejų pusių argumen
tus, pripažino, kad Plungis 
yra tos mergaitės tėvu. Ir 
teismo nuosprendžiu jis pri
valo duoti Bistrienei pinigų 

I mergaitės auklėjimui. Teko 
girdėti, jogei Plungis su nuo
sprendžiu nesutiko ir ape
liavo j augštesnį teismą.

Reikia pažymėti, jogei 
Plungis seniau gyveno Eli
za bethe ir buvo smarkiau
sias laisvinių komunistų ly
deris. Bet sugriovus Bistrų 
šeimyną, jam, matomai, pa
liko tenai ankšta ir jis per
sikėlė gyventi Į Bavonne, 
nors Elizabethe dirba.*

Sulyg Bavonne Times pra
nešimo, Bistras dabar gy
vena Brocklyne ir užvedęs 
priešais savo pačią bylą, rei
kalaudamas atsiskyrimo.

• Tai ve prie ko dasigyveno 
bolševikų lyderiai.’ Nujau
čiama, kad bus ir daugiau 
panašių skandalų, nes ir ki
ti bolševikų lyderiai nege- 

resni. . Bayonnietis.

Ir vėl kiek tai prigriešina- 
ma, prikeikiania. kad tas ne
labasis velnias turės suvar
toti kelias jaučio skaras su
rašymui tu visų griekų. Ir 
tuose griekų papildymuose 
ir musų davatkėlių šventa
sis Stonius jau Įtrauktas, ir 
musų griekus jau velnias 
pradės rašyti i jaučio skūrą. 
Ir už tokią didelę Dievo rūs
tybę tai tikrai Dievas kada 
nors pasiųs i peklą bolševikų 
vadus, kunigėli ir keliatą da
vatkėlių. Tad mes. davatkė
lės, turėtumėm būti atsar
gios su tokiais griekais...

Bolševikų gazietos "Vil
nies” korespondentas Viską 
Patyręs "Vilnies" N r. 37 
jau rašo apie kunigėli, apie 
visas musų davatkėles, o 
ant pat galo pasitveria ir 
mane, išrokuodamas visus 
didžiojo bolševikų vado Jur
gio didžiuosius darbus dėl 
bolševikų labo. Tik gaila, 
kad Viską Patyręs ne viską 
parašė. Kodėl jis neparašė 
apie ta garbinga sutarti 
tar didžiojo bolševikų vado 
•Jurgio ir kun. Tamuliuno? 
Viską Patyręs turėtų ir apie 
tai aprašyti, kad suteikus 
daugiau garbės didžiajam 
bolševikų vadui Jurgiui, ir 
iš to pasimokytų kitų mies
tų jūsų draugai bolševikai, 
kaip vykdinti bendrą fron
tą praktikoj.

Viską Patyręs sako, kad 
Davatka negalėtų faktais 
prirodyti anie sutarti tarp 
kunigo ir didžiojo bolševikų 
vado Jurgio. Aš užtikrinu 
Viską Patyrusi, kad turiu 
faktus apie tą sutarti, o taip
gi ir liudininkus, žinomi no
riu priminti Viską Patyru
siam pažiūrėti i didžiojo va
lo Jurgio užrašus, tai tenai 
tikrai viską patirs, kad to-

Patyręs sako, kad
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KiekvJenas namas reikalauja keleto padabinančią 
daiktu, pavyzdžiui vazos pripildytos gėlči 
nt padarius jį labiau pritraukimu i- linksite 

Šita vaza, kurios paveiksią čč.i matote 
puikiai nutepta ir turi rankanti
ją duodame dovanoms už leibcėu
suoto Pieno rusiu. Ją «ulite lik
ju krautuvėse. Paštu te. i am: i., nu
tlien taupyti leibelius tu Nešinai.

SPECIALIS PASIŪLYMAS
Jei išrašysi šio apgarsinimo kuponų ir nuneši ji j arėiatmių 
dovanų krautuvę, žemiau nurodytais antrašais, arba pri
siusi. mums, tai gausi Paveiksluotą Dovanų Katalogą ir 
ypatingą dovanų kortą, kuri skaitysis už 10 leibelių. Bus 
priimama tik viena tokia korta nuo vieno pirkėjo duodan
čio 40 ar daugiau leiMią. Bile musu Dovanų Krautuvė 
apmokės šitą kortą su bile kitais leiheliais nai šitų blė- 
slluy’.l . “tieste nėra krautnvčs apmokėjimui ši
lų leibelią ir 4 patingos Dovanų kortos, tai prisiųsk jas 
mums, kartu su numeriu dovanos iš Paveiksluoto Dovanų
Katalogo, ir mes ją prisiusime Jums

“aupykit Lerbcfius dėl Brangi? Dovanu

šis kuponas turi būti perkeistas j 15 
dienu nuo virš paduotos datos
ant Specialės Dovanų Korto*.

be iškaščių.

kia sutartis buvo tarp kuni
gėlio ir Jurgio, nes Jurgis 
turi viską užsirašęs. Jurgis, 
kaipo praktikiškas žmogus, 
nors ir buvo padaręs bendro 
fronto sutartį, bet perdaug 
nenasitikėjo kunigo duotu 
žodžiu ir visus kunigėlio 
griekus turi detališkai užsi
rašęs. Jis sakė: "Jei tik ku
nigas nesilaikys savojo duo
to žodžio, tai aš ir paskelb
siu visus jo darbelius i savo 
laikraščius”. Tai šičia yra 
žodžiai iš lupų paties bolše
viku vado Jurgio.

Matote, kunigėlio negeri 
darbai yra užrašyti netik 
oas velnią ant jaučio skuros, 
bet ir pas bolševikų vadą 
Jurgį. Ištikro tas mus kuni
gėlis yra nelaimingas.

Iš jaučio skuros kunigėlis 
savo griekus galės tik po 
smert paskaityti, o iš bolše
viku gazietų tai tuojaus 
skaitys, jei tik Jurgis nesi
gailės viską paskelbti arba 
jei Įsakys Viską Patyrusiam 
tą padaryti. Lauksim.

Ant pabaigos noriu pri

minti Viską Patyrusiam, 
kad jus neteisingai mane 
itarėt, jog aš geriu ruginę. 
Aš negeriu nei ruginės, nei 
bulvinės, nes neinu nei pas 
vadą Jurgi, nei į kitą tokią 
''staiga jieškoti tų pastipri
nančių skysčių, o esu cnatly- 
va davatkėlė ir meldžiuosi 
prie pono Dievo ir prie visų 
šventųjų, kad Dievas duotų 
dvasią šventą musų kunige- 
’ini ir bolševikams, kad ir 
vėl pas mumis įvyktų ta 
šventoji vienybė tarp kuni
gėlio ir bolševikų ir dingtų 
iie keiksmai ir griešinimai.

Davatka.

ros neužsiima. Tai kokią gi 
literatūrą jus platinot dr-go 
Bielinio prakalbose? Jus sa
kote, kad tą darbą atlikdavo 
kokios ten kuopos. Bet keno 
parengimuose ta slapta, 
šmeižianti literatūra buvo 
pardavinėjama, ar ne Sąry
šio?

Jus giriatės, kad Sąryšis 
atliko labdaringą darbą, nes 
sušelpė drg. Karsoną. O kas 
yra Karsonas, ar ne komu
nistas? Taipgi šelpimas 
Lietuvos kalinių yra ne kas 
kitas, kaip tik komunistų 
fondas.

Sąryšis jokio naudingo vi
suomeniško darbo neatliko 
ir neatliks su savo tokiais 
veidmainingais vadais kaip 
Trockis.

Montelietis.

LAM’RENCE, MASS. 
Kaip komunistai apvaikščio

jo Gegužinę šventę.
Gegužės 4 d. Lietuvių Sve

tainėj vietos komunistai bu
vo surengę apvaikščiojimą • 
Pirmosios Gegužes. Plaka
tuose buvo garsinta, kad bus 
du kalbėtojai,dainuos du cho
rai ir bus perstatytas sce
niškas vaizdelis "Pirmoji 
Gegužės.” Vienok perstaty
mo visai nebuvo. Pirmiausia 
pasirodė vaikučių choras, 
kin is sudainavo Internacio
nalą. Buvo matyt, kad ko
munistai yra patįs priešingi 
savo internacionalui, nes 
dainuojant nenorėjo atsisto
ti. tik ant pabaigos kelintas 
atsistojo. Pasirodė ir kalbė
tojas, matomai, žydelis, pa
vardės neužgirdau gerai, 
nes toliau sėdėjau. Tas žy
delis kalbėjo daugiausia apie 
Rusija ir smerkė Vokietijos 
socialistus užtai, kad Vokie
tijoj- turčiams nėra bado. 
Na, o Rusijoj komisarams 
ar yra badas?

Antras kalbėjo M. Plepys 
apie Gegužinę ir komunis
tus. Anot jo. komunistų 
partija pirmutinė išnešė 
protestą prieš ateivių regist
raciją. Bet klausimas, kas 
prie to privedė, jei ne komu
nistai su savo "revoliucijo
mis”? Plepys tiek plepėjo, 
kiek buvo iš "Laisvės” išmo
kęs.

Ant pabaigos choras su
dainavo "Lai gyvuoja komu
nizmas.” Berželis.

HYDE PARK. MASS, ; 
Kas nieko neveikia, to ’ųite 

kas nepeikia.
Hyde Parko lietuviai nie

ko neveikia, todėl ju niekas 
ir nepeikia. Tik kai kurios 
komunistės dirba rankoves 
pasiraitojusios, todfl jas už 
tai reikia papeikti, štai tūla 
Marijona buvo užsidėjus pu
sėtiną bravorėli, bet tie nela
bieji guzikuočiai užuodė ne
skanų kvapą ir Įsiveržę Į 
stubą atėmė visas prietai
sas. Dabar Marijona jau ne
begali munšaino virti, todėl 
užsiėmė šnipinėjimo amatu. 
Vaikščiodama gatvėmis ji 
uostinėja ir pas vaikus klau
sinėja, kada motina virs ru
ginę. Bet pas amerikoniš
kus vaikus sunku ką-nors iš
klausti—jie- paprastai atsa
ko "nežinau.”

_________ , ____ ______ . Vieną kartą Marijona Su- 
No. 16 tilpo net tris uodė munšaino kvapą savo 

švogerio V. K. stubej ir tuo
jaus nubėgus i policijos sto
ti sako: "Jeigu jus mane 
areštavote, puodą atemete,

MONTELLO, MASS.
Atsakymas Sąryšiui arba 

komunistų frontui.
"Laisvės" No. 104 musu 

komunistai išsireiškia. kad 
žodis "komunistas” jiems 
yra labai biaurus.

Man daug kartu teko gir
dėti komunistus su pasidi
džiavimu šaukiant: "Mes ko
munistai !”

Vadinasi, kada jie patįs 
vadina save komunistais, 
tai jiems garbė, o kada ki

ti juos tuo vardu vadina, tai 
iie piktinasi ir vadina šmeiž

tu
Sąryšio korespondentas 

K. Vinslauskis rašo 
miausia tuo šmeižtu pasižy
mėjo A. W. Jodeikis.”

Broli Vinslaųske, Jodei
kis iusu nešmeižia. tik neno
ri Kliubo prileisti prie to
kios suirutės, kokią jus pa
darėte šv. Roko draugystė
je '

Toliaus Vinslauskis skun
džiasi, kad "Keleivis” nuė
jės pagalbon Sąryšio opozi
cijai. Taip, "Keleivis” mums 
oeibsti ir mes už tai esame 
'Keleiviui” dėkingi.

'<asiink "patentuoto And- 
iukn socialisto” tariu ačiū 
ums užtai. Tuomi jus, bol-

II Į 
į 

ševikai. pareiškiate, kad so
cialistai yra stiprus savo 
dvasioje ir. nepaisydami jo
kiu komunistiškų audrų, jie 
laiko savo poziciją ir išlai
kys.

Beto, tasai koresponden
tas verkšlena, kad "Kelei
vio” 1 
šmeižiančios korespondenci- 

į jos. Ištiki uju gi tose kores-
i r nJencijose šmeižto nebu
vo nei pei aguonos grūdą. 

iTen tikra teisybė buvo para-'duris išlaužėte, tai kodėl jus 
išvta. Juk ir jus patis pripa-į neinate pas mano švogeri V. 
•žistat, kad Sąryšio organiza-į K., ten rasite visko daugiau 
i vimą pradėjo A.L.D.L.D. O i negu pas mane.” Vienok po
liam A.L.D.L.D. tarnauja, ilicija nėjo pas V. K. kratos 
•ar ne komunistams? Ir, pa- Maryti, tik pašaukė ji i poll- 
1 galios, kas Sąryšio tvėrimui 
padavė iniciatyvą, ar ne ko
munistų centras iš Brookly
no?

! Ant galo jus sakote, kad vadina išdavikais. 
Sąryšis slaptai neveikia ir vieni kitu* išdavinėja. 

platinamu slaptos literatu- Pilypas iš Kanapių.

».

ci.ios stoti pasiaiškinti.
Tai ve kokiais darbais mu

su komunistai bei komunis
tės užsiima. Jie socialistus 

o patįs



- paskutinių Lietuvos Seimo 
i inkimų.

Kaip jau visiems yra žino- 
Lietuvos komunistai 

• statė kandidatus į Seimą po 
, priedanga "darbininkų kuo- 
■ pu." Bet "Laisvė” tą prie- 
I danga greitai nutraukė ir 
i parodė klerikalinei Lietuvos 
i valdžiai "darbininkų kuopų” 

kan ’idątus į Seimą kaipo 
grynus komunistus.

Pas mane dar tebėra tie 
"Laisvės” numeriai, kuriuo
se buvo maždaug šitaip ra
šoma: toj ir toj apielinkėj 
komunistų kandidatas (jo 
vardas ir pavardėj gavo 
‘liek ir tiek balsų. Na,.ar ne
aiški išdavystė? I‘o rinkinių, 
žinonia.žvalgyba "darb. kuo- 
!pų“ kandidatus sukišo į ka
lėjimus. nes jai užteko infor- 

jmacijų ’š Amerikos "Lais
vė.'." kad "darb. kuopų” kan- 
•idatai yra gryni komunis- 

į tai.
šiandien "Laisvė" da ge

riau informuoja Lietuvos 
i žvalgyba apie komunistus. 
Kaip jau minėjau, kur tik 
susitveria komunistų kuope
lė po kokios draugijos ar ra
telio vardu, tuoj "Laisvė” 

'pleškina didelėmis raidėmis 

žinią, kad Lietuvoj komuniz
mas kįla. nes toj ir toj apie
linkėj. miestely arba dvare 
susitvėrė komunistų kuopa. 
To tik žvalgybai ir bereikia. 
Jei jau komunistinis laikraš
tis taip rašo, tai nežiūrint 
Tekiu vardu minėta kuojielė 
apsikrikštinus nebūtų, ji yra 
komunistų kuopa.

Kokį atlyginimą "Laisvė” 
gauna už tą išdavikišką dar
bą nuo Lietuvos klerikalų, 
tai aš nežinau, bet kad ”L.” 
ta daro su išrokavimu, tai 
visiems yra aišku.

Kuomet Lietuvos žvalgy
ba. pasinaudodama "Lais
vės" informacijomis, sumu
ša ir sukiša į kalėjimus ko
munistus. tai "Laisvei” yra 
gera proga pasipinigauti. Ji 
tuoj paleidžia savo gizelius . 
rinkli aukų politiniams kali
niams. Bet iš tų aukų jokių 
atskaitų neišduoda ir niekas 
nežino, kur ir kiek tų pinigų 
eina. Kuomet Lietuvoj varg
šai komunistai yra mušami’ 
ir pūdomi kalėjimose, tai ; 
"Laisvės" {Kineliai čia pini- 1 
gaujas: ir turi gerus laikus. ' 
Todėl Įierspėju Lietuvos dar- i 

is. kad jie šalintųsi 
"Laisvė” pati yra Lietuvos nuo komunistu kuopelių, nes į 
komunistų išdavike. Aš per- "Laisvė” jumis išduos, 

žvelgsiu dalykus tiktai nuo Eks-Komunistas. .

y y K nė. Žmogus, bet ką daryda
Ję r mas’ kartais žiuri» katl vi'
/\z/A i/f < J f Ji suomenė apie jo darbus blo-
X *’*'***' Jf” gai nemanytų. Pavyzdžiui.

------------------------------- valdininkas, kuris ima ky- 
Doros dėsnius nustato ne'vargelių nevadins doru. Jei sius, nors ir juokias iš tų, 

atskiri žmonės, bet visa vi- kas pastatė ligoninę—pasi- kurie tokį jo pasielgimą pei- 
suomenė, ir nustato tokius, elgė dorai. Bet jei norim su- kia, bet vis dėlto bijo, kad 
kurie yra reikalingi tai vi- žinoti, ar jis patsai doras, kas neparašytų apie tai į 
suomenei. Nėra tokių doros turim žiūrėti, dėl ko jis tat laikraščius, kad nesužinotų 
dėsnių, kurie nurodytų, padarė: ar iš pasigailėjimo! visuomenė ir kad jo už tai 
kaip žmogus, atsižvelgda- ligonių, ar tik dėl garbės.1 nepasmerktų. Nors kai kas 

mas į save, privalo elgtis. Jei vien dėl garbės, tai vi- 
Pavyzdžiui nurodo girtybę,: suomenė jį pavadins nedoru 
kaip nedorą dalyką, kaip į žmogum, ners jo pasiclgi- 
nuodėmę, arba 
kaip dorą dalyką. Bet ir šie Į 
pasielgimai yra visuomenės 
įvertinti. Visuomenė smer
kia girtuoklį, nes jisai gal 
pražudyti savo šeimyną, o 
tat ir visuomenei galėtų pa
kenkti. Visuomenė giria 
darbštumą, nes tinginius, 
kurie nieko nedirba, turi 
maitinti visuomenė, o jie vi
suomenei nieko gero neduo
da. Čia visuomenė jaučiasi 
skriaudžiama dykaduonių 
ir todėl juos smerkia. Jeigu

neturėdamas jokių reikalų į paviršutinas, skatiko 
su kitais žmonėmis, tai ir jo tas. Bet jei žmogus ką nors 
visus darbus visuomenė ne-darydamas iš tikrųjų yra 
vadintų gerais ar blogais. atsidavęs visuomenės gero-

Doros supratimas yra ne-'veb Jos. reikalus augščiau 
vienodas ir jis nuolat kei- t pirmoj vietoj) laiko už sa- 
čiasi. Kas šiandien vieniems |vuosius« tai tokiu žmogum 
vra dora, kitiems tat nedo-l romėnė pasitiki ir jį tik
ra; kas buvo dora prieš ke- fai laiko doru žmogum, 

lis šimtus metų, tas dabar Doros supratimas eina iš 
jau nedora. Pavyzdžiui, vienos kartos į kitą. Dar 
yra nekultūringų tautų, ku- maža vaiką tėvai ima auk- 
rios labiausia gerbia ir ver- lėti taip, kaip reikalauja tų 
tina tą žmogų, kuris pats laikų dora. Čia, žinoma, 
savo ranka yra daugiausia daug pareina nuo to, kaip 
užmušęs priešų. Atbulai, patys tėvai supranta dorą, 
yra atskilėlių, arba sektų, kaip jie moko ir auklėja vai- 
kurie griežtai atsisako su kus. Koki tėvai, toki gali 
bet kuo kariauti, nes už-buti ir vaikai. Bet jeigu vai- 
mušti žmogų, nors ir savo kas atsiskiria nuo tėvų, pa- 
priešą. laiko didžiausia nuo-,tenka į vagilių ar žulikų 
dėme. Yra tautų (pav. Nau-j draugi ją, tai jis įpranta da- 
joj Kaledonijoj), kur. vai-‘ryti tai, ko anksčiau nedarė, 
kai privalo užmušti pasenu- kas anksčiau jam buvo do- 
sius savo tėvus, kaipo nerėi- ra. Jei tėvų išauklėtas pa- 
kalingus. . Tenai toks elgi- augęs sūnūs ar duktė aksi
masis visiškai . nėra nuode-’ skiria nuo tėvų,, arba gyyef 
mė; mus visuomenė toki pa- na savarankiškai, nuo tėvų 
sielgimą- smerkia ir sunkiai; nepriklausomai, tai irgi jų 
baudžia, laiko nedoru pasi-'doros supratimas gali pasi
elgimu. Reiškia, visuomenė keisti, jeigu jie patenka į 
supranta dorą taip, kaip jai tokitis 'žmones, kurie dorą 
tat yra reikalinga ar nau- kitaip, saviškai supranta, 
dingą. Kai pasikeičia saly- Pavyzdžiui gali buti tie jau- 
gos, kuriose visuomenė gv-ini žmonės, kurie išeina į 
vena, tad gali pasikeisti ir-svetimus žmones, į miestus, 
doros supratimas. Kur j fabrikus, kariuomenę, ir ten 
žmonės dar nesusipratę ir atsimaino, pavirsta kito- 
neturi tvirtos valdžios, kuriniais žmonėmis. Jei žmo- 
galėtu juos apginti nuo kitų gus labiau išsilavinęs, dau- 
žmonių skriaudos, ten visai 
doru pasielgimu laiko kerš
tą. Jei kas apiplėšė ar šiaip 
kuo nuskriaudė kokį žmogų, 
tai to žmogaus giminės pri
valo atkeršyti skriaudė
jams. Todėl kiekvienas ten 
bijo daryti tai. už ką gali 
susilaukti iš kitų keršto. 
Kada visuomenė sutvirtėja 
ir atsiranda stipri valdžia, 
kuri jau pajiegia visus ap
ginti nuo priešų, ten jau ne
beleidžia atskiriems žmo
nėms griebtis keršto, nes 
keršyt gali kartais ir be rei
kalo ir tuo kerštu gali tik 
netvarką visuomenėje su
kelti. Ten kerštas laikomas 
nedoru dalyku, jis ten smer
kiamas.

Dabar gali kilti klausi
mas, kuriuos žmones laiko 
dorais. Visuomenė įvertina 
vieną ar kitą žmogaus pasi-' 
elgimą, jiripažįsta geru ar 
blogu, žiūrėdami į tai, dėl 
kokios priežasties jis tat pa
darė. Jei turtuolis duoda 
pavargėliams pinigų, tai vi
suomenė tokį jo pasielgimą 
vadina doru, nes pavargė
liai reikia šelpti. Bet visuo
menė nepasitenkina vien 
tuo, kad jis šelpia pavargė
lius; ji nori pažinti ir jo pa
ties sielą, dėl ko jis taip da
ro: ar jis ištikrujų iš geros 
širdies šelpia, ar tik nori 
skatikais išpirkti savo nuo
dėmes, padarytas skriaudas 
.« * • • 1 1 • •
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r iš pasigailėjimo j visuomenė ir kad jo už tai 
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nedorą dalyką, kaip žmogum, ners 
.larbštumą, mas doras.

Kodėl visuomenė vertina 
žmonių darbus ne iš tų pa
čių pasielgimų. Liet žiuri jų 
sąžinės? O taip daro štai 
dėl ko. Jeigu žmogus daro 
ir gerus darbus, bet vien dėl 
savo naudos, tai tokiu žmo
gum visuomenė nepasitiki, 
nes po dienos kitos jam vi
sa tai, kas šiandien naudin
ga. gal buti jau nenaudinga, 
ir jis pasielgs visiškai ki
taip, jau nenaudai tos pa- 

.............„ _______________ ^..O_:čios visuomenės. Tokio žmo- 
žmogus gyventų sau vienas, gaus doras pasielgimas tik 
neturėdamas jokių reikalų paviršutinas, skatiko ver-

visus darbus visuomenė ne-darydamas iš 
vadintų gerais ar blogais.

ir tvirtina, kad jam visuo
menės nuomonė nieko ne 
reiškia, bet ir elgtis viešai 
taip, kaip visuomenė ra n ia 
nedora, bijosi, nes tat jam 
gali pakenkti. ("J-mas")

J n. N arkas.

Kas išdavineja Lietu 
vos komunistus?

1IKI.

■ zwvw

EKONOMINIAI BRUOŽAI.
— — Parae A. Ba<.h. Vmta tusų kalbos.---------- -

Kadangi Lietuvoje, kaip 
čionai. Amerikoje, komu

nistų partija yra nelegalė. 
tai kaip Lietuvoje, taip ir 
čionai, komunistai veikia po 
nekaltų draugijų vardais.

Amerikoje po svetimų 
draugijų vardais komunistų 
niekas nekliudo, jie gali kel
ti "revoliucijas,” kiek tiktai 
nori. Bet Lietuvoje tokios 
draugijos yra dažnai val
džios puolamos.

Lietuvoje btma atsitikimų, 
kad ves tik spėja susiorga
nizuoti komunistų kuopelė 
po kokios nekaltos draugijė
lės vardu, žiūrėk, už kiek 
laiko pribuna žvalgyba, sui
ma visus ir liepia prisipa
žinti esant komunistais, ži
nodami, kad jų tarpe išdavi
kų nėra, kuopelės nariai 
drąsiai ginasi ir neprisipa
žįsta. Bet žvalgyba pavarto
ja visus žiaurumus, kankina 
suimtuosius, kol tie, galų-ga- 
Ie, prisipažįsta.

Taigi, kįla klausimas. iŠ 
kokio šaltinio Lietuvos žval
gyba gauna informacijas 
apie prisidengusius nekaltų 
draugijėlių vardais komunis
tus ?

Amerikos komunistų laik
raštis "Laisvė” piešia pa
veikslus ant pirmo puslapio, 
perstatydama Lietuvos so
cialdemokratus šunimis, buk 
jie tik šnipinėjimu užsiima 
ir išdavineja valdžiai komu
nistus. Bet "Laisvė" jokių 
faktų neprirodo.

Bet aš galiu prirodyti, kad bininku

ir

jungia vieno kapitalisto valdžioje tam tik- 

? iį skaičių darbininkų netekusių gaminimo 
•įrankių, ir daro darbą našesnį, nekaip prie 

smulkaus amatninkavimo. Tatai pareina 

nuo to, kad manufaktūrinei gamybai ma

žiau reikia išlaidų instrumentams bei tro

besiams. o manufaktūrinis darbo pasiskirs
tymas didina darbo našumą.

Manufaktūriniai darbą pasiskirsčius, 

kiekvienas darbininkas dirba kurią nors 
vieną produkto dalį, o visuomeniniai darbą 

pasiskirsčius, kiekvienas gamina visą pro

duktą.
Mes jau žinome, kokios įtakos daro ma

nufaktūra smulkiesiems amatininkams. 

Pažiūrėsime dabar, ką ji daro toms nelai

mingoms "darbo rankoms," kurias piktasis 

likimas į jąją stumia.

Svarbiausi manufaktūros jiega slepiasi 

manufaktūriniame darbo pasiskirstyme. 
Akyla šeimininko akis tatai pastebėjo. Ir 

jisai stengiasi savo manufaktūroje įvesti tą 
pasiskirstymą kuo plačiausiai. Koks smul

kus manufaktūroje darbo pasiskirstymas, 

galime matyt iš to, jog pav., adatų manu
faktūroje kiekviena adata, pirma negu ją 

pabaigia, pereina per 72 darbininkų ran

kas. Kiekvienas šitų 72 darbininkų dirba 

tiktai mažą bendro darbo dalelę: vienas ga

mina vielą, kitas daro skylute, trečias ašt

rina ašmenis ir t.t. Kiekvienas darbininkas 

įgunda. įpranta dirbti savo dalinį darbą ir 

jį greičiau ir geriau, negu kaip kad jis dirb

tų visą adatą. Visi 72 manufaktūros darbi

ninkai bendrai padirbs tuo pat laiku dau
giau adatų, nekaip 72 atskiri amatininkai.

Tačiau tasai įgudimas dirbti smulkutę 

produkto dalelę brangiau atsieina darbi

ninkams. Amatininkas, mokąs padirbti vi

są adatą, pastojęs manufakturon gauna 
dirbti tik jos dalelytę, pav. aštrina ašmenis. 
Jis nuolatos tik ir teaštrins. Rankos jo 

taip įpranta į šitą darbą, jog jis pagaliau 
nebegali imtis kitokio darbo. Amatininkas 

visiškai užsimiršta savo amatą. Kada ama-

(Tąsa)
VIII.

KAPITALISTINIS ŪKIS.

Gaminimo įrankiai.
Penktame sky riuje, kalbėdami apie ma

nufaktūros atsiradimą, mes "protingąjį” 

šaltkalvi vadinome kapitalistu, o jo manu
faktūrą kapitalistine įmone. Kurie gi ka

pitalistinės įmonės pažymiai ir kas yra ta

sai kapitalistas?
Musų "prolingasai” šaltkalvis, pirmiau, 

negu jis įkinkė jungan nuvargusius šalt

kalvius, turėjo turėti dirbtuvę, įrankius, 

medžiagos, žodžiu, visus gaminimo įran

kius. Tie gi gaminimo įrankiai (medžiaga 

ir instrumentai) nekrinta iš dangaus, juo
sius pagaminti taip pat reikia darbo. Že

mė, nuo miško bei kelmų nuvalyta, išaugin

ti gyvuliai, ūkio mašinos, įvairiausi trobe

siai, vienu žodžiu, visa, kas tik reikalinga 
protingam darbui,—visa tai žmonių darbo 

produktai.
šitie pirmutinio darbo produktai, be ku

rių negalimas tolimesnis darbas, yra iš da

lies pačių gamintojų rankose, bet dažniau

siai didžiausią jų dali turi užgrobę toki 

žmonės, kurie patys jais nedirba ir nesi
naudoja. bet jais verčia kitus žmones dirb

ti savo naudai. Jeigu gaminimo įrankiai 

yra paeiti gamintojų rankose, tai jie, ga
mintojai, gali, jeigu tik nori, dirbti tik bū

tinąjį darbą ir gaminti tik būtinąją verty
bę, kuri reikalinga jųjų gyvenimui bei dar

bo įrankių išlaikymui.
Taip, pavyzdžiui, žemdirbys gali dirbti 

liktai tiek žemės, kad ištektų jam ir jo šei

mynai išsimaitinti ir gyvuliams iššerti bei 

įrankiams pataisyti, šaltkalvis taip pat 
gali tiktai savo ir savo šeimynos išgyveni

mui teužsidirbti. žodžiu, gamintojas, jei 
jei tik jis turi gaminimo įrankius ir medžia

gos, visai nėra priverstas dirbti prideda
mąjį darbą ir gaminti priaugamąją verty
bę, nes jis gali ir be jos apsieiti. Kas kita, 

jeigu gaminimo įrankiai priklauso tiems, 
kurie patys nedirba, bet tų įrankių pagalba tininkas gamina visą produktą, jam nuolat 

verčia kitus sau dirbti. Toki savininkai nie

ku budu negali tenkintis tuo, kad darbinin

kai dirbtų tik būtinąjį darbą, gamintų tik 
būtinąsias vertybes; negali dėl to, kad 

jiems nebūtų jokios naudos ir neapsimokė

tų jokis reikalas pradėti. Jie negali apsiei

ti be pridedamojo darbo (žinoma, svetimo), 
ir be priaugamosios vertybės, kuri sudaro 

jųjų pelną ir dėl kurios jie steigia visokias 

įmones.
Toki gaminimo įrankių savininkai ir yra 

Kapitalistai, o patys gaminimo įrankiai bei 

priemonės—tai kapitalas. Kapitalistas aik- 
voja kapitalą, liet tiktai tam, kad tas kapi

talas netrukus jam vėl grįžtų pelnu padidė

jęs. Vadinasi, kapitalas—tai ta žmonių 
darbo produktų dalis, kurios savininkai 
leidžia ją apyvarton, kad ji su svetimo dar
bo pagalba neštų jiems pelną. Kadangi vi
sų žmonių darbo produktų vertė žymima 
pinigais, tai ir pinigai, jeigu jie tik leidžia

mi pelno tikslu apyvarton, yra taip pat ka

pitalas.
Iš šito kapitalo apibrėžimo išeina, jog 

kapitalistinis ūkis gali prasidėti tik tuomet, 

kai jau gamyba yra pakilusi ligi tam tikro 
laipsnio. Jeigu darbininkas tegali gaminti 
savo darbu tik būtinąją vertybę (tiek, kiek 

jo gyvenimui reikalinga), tai šitoks jo dar

bas negali duoti kapitalistui priaugamo

sios vertybės ir pelno. Be to, kapitalistinis 
ūkis reikalingas "darbo rankų” t. y. gamin

tojų. netekusių gaminimo įrankių ir bado < 
priverstų pardavinėti kapitalistams savo 

darbo jiegą. :
Kapitalistinis ūkis dar nėra niekur visiš

kai išstūmęs smulkiųjų ūkininkų ūkio. Vi- j 

sur dar laikosi abi ūkio lytys greta viena 

kitos. Y pačiai tat žyniu pas rusus, kur ša
lia didžiųjų fabrikų, laikosi dar tūkstan

čiai kustarių. t.y. smulkių gamintojų, ne vi
siškai nuo gaminimo įrankių atitrauktų.

Stambusis ūkis. Darbo paskirstymas.
Kapitalistinis ūkis prasideda nuo manu

faktūros. Manufaktūra atsiranda, kaip 

jau apie tai buvo kalbėta 5-me skyriuje, 
miestuose, kada įvyksta visuomenėje pla

tus darbo pasiskirstymas. Kitais žodžiais, 
tuomet, kai darbininkas jau įstengia ne tik 
pats savo gyvenimui užsidirbti, bet dar ir lingas tų prekių pagaminimui, 

kapitalistui jielno uždirbti. Manufaktūra

reikia galvoti, kaip čia mažiau laiko sugai

šinus, kaip čia geresni produktą pagami

nus. Visą produktą gaminant, amatininko 

mintis veikia. Gi nuolatos dirbant vieną 
ir tą pačią menką dalelytę, amatininko ran

kos pačios savaime, lyg kokia mašina, iš pa
pratimo kas reik atlieka, o mintis neturi 
darbo, ir tokio darbininko protas nuo vie

nodo nuobodaus darbo pamažu atbunka, 

kadangi neturi progos galvoti, veikti.

Vadinasi, manufaktūros darbo pasiskirs

tymas kenkia darbininko kunui, kuris pri

verstas daryti nuolatos vienodus, tuos pa
čius judėjimus, ir stelbia darbininko protą, 

kadangi tas darbas nustoja prasmės. Jeigu

giau mokytas, tai irgi ge
riau supranta savo ir kitų 
žmonių reikalus, geriau 
įvertina visuomenės reika
lavimus, supranta, kas vi
suomenei gali buti gera ir 
bloga, jis bus doresnis už ne
mokytą žmogų. Todėl iš 
mokyto žmogaus daugiau 
reikalaujama ir sunkiau jo 
nusižengimus baudžia. Reiš
kia, sąlygos, kuriose gyvena 
žmogus, veikia į tą žmogų 
ir jo doros supratimas gali 
visiškai ‘pareiti nuo tų są- 

pygų-
Klausimas: kodėl žmogus 

laikosi esamų doros suprati
mų, arba doros dėsnių? 
Pirmiausia, gali jų laikytis 
dėl įpratimų. Iš mažų die
nų įpratęs žmogus vienaip 
vertinti bet kuri elgimąsi, il
gai negali nuo jo atprasti; 
jeigu kitaip pasielgia, kaip 
yra įpratęs, tai jis ima neri
mauti, jį ima sąžinė graužti. 
Kaip žmogų išauklėja, įpra
tina elgtis, taip jis ir elgia
si. Žinoma, nuo įpratimo 
gali žmogus atprasti, jei jis 
kitaip pamėginęs ar privers
tas pasielgti rado tai sau 
naudingiau ar smagiau.

Antra priežastis, kuri ga
li versti žmogų laikytis do- 

, ros supratimų, yra žmogaus 
! išsilavinimas. Išsilavinęs, čiusjrdu baltgudžiu—Kozlovas i
mokytas žmogus geriau su
pranta, kas yra naudingiau-'įrodymai, kaip šie kaltinamieji buvo mušam? ir kankina- 
sia visuomenei, geriau sude-'mi. Kad Vilniaus milicijos nuovadose eina kankinimai, 

'rina savo reikalus ir gerovę tai yra žinoma jau iš darytu paklausimu Varšuvos <?ei- 
t_______  reikalais ir me baltgudžiu bylose.
Jei tur-'gerove. I Lietuvos valdžios pareiga turėtu buti užsistoti už

Trečia priežastis, kuri kankinamus musų jaunuolius, liet nelaimė kad klerikali- 
verčia žmogų taip elgtis, ga- nė Lietuvos ' aidžia ir nati savo žmones kalėjimuose 
Ii buti visuomenės nuomo-į kankina

Lietuviai gimnazistai nuteisti 
lenkų katorgom

Šitas paveikslėlis parodo būreli Vilniaus lietuvių 
gimnazijos VIII klesos mokinių.

Ketvirtas nuo kairės yra Mečys žemaitis, o penktas 
—Antanas L mbrasas. Abudu jie buvo lenku valdžios 
Vilniuje areštuoti ir nuteisti 8 metams kalėjiman prie 
sunkių darbų.

Lž ką jie buvo kaitinami, iki šiol gerai nežinoma. 
Sakoma, kad jiedu buvo Įtariami, buk davę Vilniuje prie
glaudą kokiam ten musų valdžios agentui, buk tuos vai
kinus defensivoj lenkai mušę ir kankinę, plakant gumi
niais diržais, ar net deginant padus, kad prisipažintų, 
kokius jie ten turėję ryšius su tuom slaptu agentu. Ta
me pat buvo kaltinami ir kiti mokiniai, būtent VII kl. 
mokinys Tijūnėlis, giminaitis buvusio Rusų Durnoj at
stovo, baigę mokytojų seminariją Kumpa ir Tamulevi-

... , , - .. x................ ir Tarasovas.
. ^valįhu butų žinoti visi kiek tik galima patikrinti

dirbusiems jam darbiniu- rina savo reikž 
karus, kuriuos jis apsukda-Įsu visuomenės

vo, nedamokėdavo. 
tuoiio tat daro vien dėl 
žmonių <d ių, žinoma, žino 
nes jo uz roki minima iš

i manufaktūra, kurioj darbininkas dirbda- 
i mas susižeidžia savo kūną ir dvasią ir pri-

• sitaiko prie kokios nors "dalies,” jei ta ma-

• nufaktura atsitiktinai užsidarytu, tai tam 
darbininkui nebūtų kur dingti. Jo padėtis 

aršesnė, nekaip juodadarbio. Juodadarbis 
gali gauti by kur darbo. Toks gi darbinin
kas turi jieškotis tokios manufaktūros, ku

rioj jo "dalis” reikalinga.

Sužeistu protu ir dvasia amatininkas pri
kaustytas prie manufaktūros, kuri jį sužei

dė, lygiai taip, kaip katorgininkas prikaus

tytas prie karuko. Tokia padėtis duoda ka
pitalistui—manufaktūros savininkui—di

delės valdžios ant darbininkų manufaktu- 
i’oje dirbančių. 1 os valdžios nepažįsta lais
vieji amatininkai. Jie žino tiktai konkuren- 

cij«L Manufaktūroj kapitalistas deda gele

žinę savo leteną antz darbininkų, laužo ir 
gniaužo jis juos, kad dar lengviau jam bu
tų išspausti iš jų daugiau pelno. Tačiaus 

šito dar maža kapitalistui. Juk manufak

tūra tik ir laikosi darbininkų sumanumu. 
Rinkoje darbo rankų ’ tarpe amatininkų 

maža, pasirinkti nėr iš ko. Amatininkai ži

no savo vertę, gina savo asmens teises, ko
voja su kapitalistų priespauda.

Kapitalistas sutinka juose jiegą, kuri ne

duoda jam begalo didinti savo kapitalus. 

Be to, amatininkų darbo užmokesnis aukš
tesnis, nekaip paprastų juodadarbių. Ka

pitalistai, bekonkuruodami stengiasi kiek
vienas pigiau parduoti savo prekes. O ta

tai galima tik sumažinus darbą, kurs reika-

(Toliau bus) ••$1 .4



Įdomios žinios PARDAVIMAIkys: "Jus. draugučiai, esat f 
komunistai."

Ar aišku dabar bus Mon-| 
'(•Įlos Trockini ir kitiems, 
i ar. jie yra?

V v: učiai, Plepys jumis iš-

uavė.

NELAIMINGAS 
SALžUDYS.

Penkiolika kartu balutė 
nusižudyti holandietis Ju
lius Jan. gyvenąs Berlyne, 
l>c't vis Ik* pasisekimo. Pir
mą kartą jis iššoko iš viršu
tinio aukšto i gatvę, bet vie
ton art ttkmcnir.ės ortmii- 
nės kaului paberti, nabagas 
pateko ant važiavusio <iai.- 
dų vežimo. Keliūtą kartą 
bandė pasikarti, bet visuo
met ji išgelbėdavo. -Jis ban- 
dė nusišauti, bet kaž kas iš 

šio dėliai šovinio išėmė kulipką. Kar
pas moteris atsiranda cha- tą jis uždegė namus, kuriuo- 

* ,'se buvo, bet gaisragesiai lai-
' “ i užgesinti.

i kartų skandinosi 
.upėje, bet kiekvieną kartą 
(kas nors jį išgelbėdavo. Pa
galiau, gavo iš savo tolimų 
giminaičių Holandijoje pa
kvietimą atvykti pas juos, 

!kur jam žadėta užlaikymas, 
i Draugai ir pažįstami paly

dėjo jį į stoti. Paskutinę va- 
i landą, kuomet traukinys 
pradėjo eiti, jis mosikuoda
mas pro langą skarelę, su
klerto ant savo čemodano, 
pargriuvo ir mirė nuo šir
dies sprogime. Taip baigė 
savo gyvenimo dienas nelai- 

f mingas saužudis.

ATEITIES ŽMOGUS. duoja žymus anglas rašyto- 
Mokslas sako, kad nieko Makdonąldas Klarkas 

nėra amžino, viskas keičiasi. 
Jei taip yra, tai gal ir žmo
gus keičiasi? Gamtininkas 

C. Darvinas yra sudaręs te
oriją, kurioje sakoma, kad 
z._______  ___  r •_ •  . • - .

moteris sportininkes ir kaip 
joms sportas gali būti nau
dingas. Jis sako kad: "jau
nos panelės, mėgstančios 
sjiortą. ilgainiui virsią tre- 
w * . . - . - - • 1 •

visokių 
rusių sportas suteikia mote
rims tą ypatybę, kad gimdo
mųjų organų energija per- 1 
eina j raumenis. 2Z"„-

žmogus yra išsivystęs iš že- ^iaja lytimi. Nes 

mesnių gyvūnų. Toji žmo
gaus vystymosi evoliucija 
tęsusi ilgus amžius. Kitas 
mokslininkas Nitše taip yra 
pareiškęs, kad žmogus dar 
nėra galutina forma, dar bu
siąs virš žmogus. Žinoma, 
daug mokslininkų su tuo ne
sutinka. Bet čia jau jų dą-, 
lykas. Pažymėsime vieno 
amerikiečio pro f. A. M. I^a- 
vo nuomonę, pareikšta 'domesio.
"Dailv Expres” apie ateities .sportą mėgs kaip dabar, tai 
žmogų. Profesorius jrvdinė- nereikia būti dideliu prana- 
ja, kad per pastaruosius -500 (su' kad už šimto metų ar 

......................... net mažiau, vos trečia dalis 
gims kūdikių normaliais, li- 

■s auginti inku
batoriuose (tam tikri prie- 
tasai kiaušiniams perėt). 
Tuomet moteris laisvai ita
lės atsiduoti mėgiamiems 
sportams, bet toji gadynė 
bus žmonių žlugimo gaily-

—
ne.

rakteringos vyriškumo sa-b 
vybės. Jos nėra nei vyrai. Jku spėjo gaisrą 
nei moterys. Toks reiškinvs1 Keliūta 
sudaro dideli pavojų žmonių 
rasės ateičiai. Vyriausybės 
i tai turi kreipti ypatingo

‘ . Jei moterys tai])

metų žmogus laipsniškai su
mažėjo. Protas likosi gabes- •*>----- ------------v
niu. Dantys pasidarė silpni kusicji reikės 

ir daugiau pasiduoda ligoms, 
šiandieninis žmogus negalė
tų egzistuoti tose sąlygose, 
kokiose buvo jis prieš ’>00 
metų. Toks žmogaus nusilp
nėjimo procesas nesustojo, 
ir toliau tęsiasi. Po 500 me
tų žmogus daug silpnesnis 
bus, negu jis šiandien yra. 
Nėra vilties, kad žmogių fi
zines jiegas atgaus natūra
liu budu. Po 500 metų žmo
gus savo jiegas stengsis su- 
stiprint mechaniškų Įrankių 
pagalba. Ateities žmonės dė
vės drabužius iš vieno gaba
lo. Žmogaus galvos pliki
mas labai pasididins. Pli
kei paslėpti turės nuolat pa- 
riką nešioti.

RADO SENIAUSIĄ 
ABĖCĖLĘ.

Visų tautų abėcėlės yra . ,.
kilę iš finikiečių abėcėlės. nus puošia savo 
Finikiečiai gyveno dabarti-, ruJ™s. 
nėję Sirijoje tarp Libano ir 
Viduržemio juros prieš ke
liolika amžių Kristui negi
mus. Jie pirmi sudarė abė
cėlę iš 22 raidžių. Kiekviena 
jų reiškė vieną kurj garsą. 
Iki finikiečių išrastos abėcė
lės kultūringesnės taptos 
(egiptėnai) savo raštus ra
šydavo jeroglifais (tai yra 
daiktų pavyzdžiais), f 
kui bėgant finikiečiu, tauta 
išnyko, palikdama sau amži

ną paminklą—abėcėlę. Toje 
vietoje, kur seniau finikie
čiai gyveno, dabar du fran- 
euzai mokslininkai daro se
novės miestų griuvėsiuose 
kasinėjimus. Jiems, apart 
kitos žilos senovės daiktų, 
pasisekė rasti ir paminėtą 
abėcėlę. Jos senumas, vidu
tiniai, apskaitomas 3,100 

metų.

ŽMOMP IŠSIGIMIMO 
PRIEŽASTYS.

Po didžiojo karo Franci- 
joj gausiai pradėjo didintis 
barzduotų ir usuotų moterų 
skaičius. Toks reiškinys at
kreipė mokslininkų domę. 
Vienas mokslininkas, išty
ręs ši dalyką, rado, kad pas 
moteris barzdos ir ūsai au
ga todėl, kad jos vyrišką 
gyvenimą vedą. Būtent, ru
ko stipriausius cigarus, ge
ria daug svaiginamųjų gėri
mų. ištisomis naktimis kliu- 
buose kortuoja ir kit., o 
svarbiausia todėl, kad dau
guma panelių ir moterų at
sisako savo lyties ambicijų 
—vaikų gimdymo. Francu- 
zai savo gyventojų tiražui 
(skaičiui) pakelti daug vi
liojančių priemonių vartoja.

i 
i

Darbininkas.

"N EM )STA NTIS žMON E-

Ll\l.”
"Sandara” rašo:
"ir redaktoriaus šliakio 

plampoje ir prezidento Liū

lio ilgoji' kail»oje buvo nuro
dyta. kad ši byla yra ne kąs 
kitas, kaip tik klerikalu pir
mas žygis, kad sulaužyti 
Sandarą, kuri neduoda jiems 
liuosų rankų pavergti ne
mąstančių žmonelių."
Kasgi yra tie "nemąstantis 

žmoneliai”? Skaitykit ši 
"Sandaros" sakini kaip no
rit, o visviena išeis, kad "ne
mąstančiais žmoneliais” čia 
vra vadinami sandariečiai. 
Bloga, kada pats organas 
taip žemina savo organizaci- 
’os narius.

galis P.

LAISVOJ! SAKYKLAžlAl Rl MO ALKOS.
Senovės tyrinėtojai Maro

koje (Afrikoj). 'J'lemleno; 
miesto apylinkėse užtiko se-’ 
nu rumn griuvėsius. Rūmai,1 
kaip išaiškinta, priklausė" 
tūlam arabui turtuoliui. I«Io-, 
mus radinys. ’ J ,,, Juu5

Aiabai. kaip rot.o i\an ri^jkornunistais- 
iškasenos, nemėgo gražių yžiurėkite darbininką 
rūmų. Tų statyba paprasta, jejv;s’ lošia 
l>c skonio bei stiliaus. J~‘ - — -•
šiuo žvilgsniu niekuo nėra 
pasižvmėję.Atvirkščiai, ara
bai be galo yra prisirišę prie 
Įvairių brangenybių, kurio-

namus ar

PLEPYS IŠDAVIKO 
ROLĖJ.

Pora metų atgal musu ko
munistai baisiai siuto ant 
"Keleivio.” kam jis vadinda- 
’vo juos tikruoju jų vardu— 

s. Jie šaukdavo: 
i. ’Ke- 

r?\leivis’ lošia išdaviko -Judos 
’iejTolę! Jis žino, kad Komunis- 
*ru ‘tų Partija nelegalė ir, vadin

ėdamas mumis komunistais, 
jis išduoda mumis valdžiai." 

Ant kiek man yra žinoma, 
delei "Keleivio” "išdavys
tės” dar nei vienas komunis
tas i valdžios rankas nepa- 

. . .kliuvo ir nenukentėjo. Kiek
minimų rūmų vėiiau "Keleivis" visai liove

isi apie komunistus rašęs, 
i pradėjo juos ignoruoti, 
j Bet pats komunistų orga- 
įnas "Laisvė” nuolat apie ko
munistus rašo, ir rašo su pa
sididžiavimu — Įvardinant 
netik atskirus komunistų

Nors iš tokių brangenybių 
šiame pa Jociuje maža kas te- 
nžsiliko, bet i 
griuvėsiuose rasta labai sa
votiškas "turtas,” kuris liu-■ 
dija apie šios tautos gyveni-j 
mą bei papročius. Radinys' 

60 moteriškių skeletų, su
krautu atskirame senovinio 
tipo rūme. Kaulai liudyja,

Lai- jog tų moteriškių butą maž- veikėjus, bet ir kuopas. Ir 
daug vienodo amžiaus ir kad ;....................... •
jos ‘priklausė Įvairioms ra-jki‘a7kada Išda- 

sėms. Tai patvirtina zanda- vjko ro]ę
kauliai bei kitos skeleto aa-į Nesenai Montviloje tarpe 
1\s. visų čia minimų skeletų progresvvių lietuvių draugi- 

galvos nukirstos ir gražiai įu 1)rasidėi<) judėjimas, kad 
sudėtos ties stuomenim kiek-(’atsikračius komunistų dik- 
yienos moteriškes. Is to ga-|taturos. Draugijos viena po 
Įima spėti, kad butą kokiosjkįįaj pradėjo išstoti iš komu- 
nors baisios tragedijos ar,njstų suorganizuoto Sąry- 
kaus™es uz. nusikaltimą. Į^jo, Ginčuose neapsieita be 

Tolimesni tyrinėjimai pa-,]?arnjų užgauliojimų. Ir 
rodė, kad tai buvo darbas.kuomet Kliubo pirmininkas 
' ,c*no kerštingo arabų kuni-jj^gj^ pavadino kai-ku- 
gaikscio, kuris taip nubauae;riuos konwnistus tikruoju 
visą savo haremą. Nubaudęs ju varju—komunistais, tai 
lis uz tai. kad jo širdies vai-,*ie ant tiek už?igavo> kad 
dc-v es ilgą laiką šlepe ^'’PtJodeikiui net teismu prigrą- 
tarpe jauną ispaną prisi- sin0 Jie nėsa jokie
dengusi išvalyto skraiste. konninistai. bet darbiečiai.

bpejama, kad si moterų Amerikos Darbininku Par- 
zudvTie įvyko 1/ ar 18 simt- t;įOe nnri-ai 
metyje. Padavimas skelbia, i Jo kas vra Amerikos Dar. 

kad haremas buvo įsnaikm- bininku partija? jj vra ta 
tas uz moterų klastingą dar- pati Komunistų Partija, ku
bą. laužanti Korano (musui- rja valdžia uždraudė, šita 
monu sventrastisj įsakv- 
mus.

Tačiau iš tų pačių iškasė- t
nų matyt, kad griežtasis ku- Anglijoj) Maika Plepv 
mgaikstis nesiga Įėjo bran- šiapirštis). 
genybių bei papuošalų iškil
mingoms klastingųjų meilu
žių laidotuvėms iškelti.

niekas iš komunistu nešau-

\\ ATERBI RY, CONN. 
Klaidų atitaisymas.

"Keleivio" No. J (j š. m. til- 
jusioj korespondencijoj po 
intgalviu: "Iš laisvųjų ’Pro- 
treso’." tarpe kitko buvo pa- 

AI. Mikalavičie- 

an- 
’ve- 
pa- 
šia

tai pe kitko buvo p; 
ninėta. ka.i 
lės-Krasnickienės duktė 
ivedė su italu, bet pag; 
rus kelias dienas, italą 
netė. Taigi atitaisau 
daidą. nes d »bar M. Mikala- 
vičienės-Krasnickienės duk- 
č gyvena su savo vyru.

Vargdienis,

Redakcijos Atsakymai
-J. A. K., Cliffside, N. J.— 

Jūsų korespondencija ne
tilps. Pjudyti rasę prieš ra- 
'C—tai nordiku darbas.

P. Piliečiui/Benld, III.— 

Pranešimas apie kavos sto
ką buvo kavos kompanijos 
ipskelbimas, o ne redakcijos 
’inia. Kadangi apskelbimų 
įieks nekritikuoja, todėl ir 
iusų "kritikos” i laikrašti 
nedėsime.

Linksmakojui. New Ken- 
-ington. Pa.—.Jūsų straijjs- 
nelio apie A.L.D.L.D. rei
kalus ir Brooklyno "inter
nacionalo" šunybes netal- 
jinsime. Sąmoningi darbi- 
įinkai pažįsta "Laisvės” liz- 
io "fėkerius” ir su jais rei
kalų neturi. O komunistiš
kos davatkos prieš faktus 
užsimerkia ir jų neitikrinsi- 
te.

i

PAJIEŠKOJIMAJ
Stanislovo Sta- 

. Ukmcrpės a e
Gelogsių t >- 

yveno Ansor.rt 
-kau pusbroliu 
V ir.co. Meidž v 
ici~u kas iij’e 
man praneš : 

i» žinių iš 1.:j

°a.

l’aj’eškau br>?lH> '’inc-> Ser
bento, paeina is lopeliškių kaimo. 
Srsiiavo.s i:. taus. Moriar.'.poičs ap 
.'..ličio. Jis pat. ia< atsisaukis aro* 
iei/u kas apie .ii žinote, meldžiu ir.zri 
pranešti šiu<> adresu.

ONA SERBENTAI l’E
I \V. I’... Chica^o. ilk:;n

i

I

. S.&l IX!!'| • ('.. 291 Ailantic AVĖ., BOSTON, MASS.

IdTouM'K
~~Colfee

ItstheBean
("lai vra runa

ums 
patartina 
pasirinkt 
geriausia

uusų grosemese ant 
lentynų—paprašykit!

7/š theLeaf
("Tai yra įlipąs”)

Paiieškau savo tikro b-oiio J 
-riįrąliuno, girde, nu gyvena
.'lia-njra. Turiu prie i« svarbų 
Ušla. meld-žii' atsi.au' ’i.

ANELĖ BUIVEUIENŪ
OūiG Ro>:>.a A •.. ('Icveiami. Ohio.

J 5>
^=F 

pajieškąn s^vo
. l‘t*nejffč*aįs, 

iestolfo. >_š
ap.- 
ie<- ■

•. -U >'

A-; Kazimieras Butkus, pajieškau. 
•avy.st'i'r- -u .;•<:> V t > Pvt-j 
.vu.'ko. taipz: Tratu. ■ ssau.> Vėtraus- 
<>. Amaro Baiosto ii Antano Eu 
■’.uslfo. vi»i "arziiieciai Meldžiu at- 
išaukti arba zii.unti n.u:: pranešti.

KAZ'MIERAS BUTKUS 
Box 26S. RumfurC. Maine.

Jurgis Pranevičia. Į.., 
sunairs Pranciškaus • rtanegfctaąs, 
Kauno rėd.. Seredžiaus miest. . 
manau važiuot šįmet i Lietuvą, tad 
jeitju iryvas esi. prašau atvažiuok. {*•- 
man,, ne.-, gal daugiau nesirriktybim.

JURGIS i’KAN’EVICl.V •
r. O. Bos 233. South Barre, .Masfe.

- (23
-r-

)

APSIVEDIMAI

MOMTLLO. MASS.
Iii -Ja <hi namai. •• i-iii- <5 še. 

.'i ’r pu 3 ruis 
• yra v tekt Pu 5 

šilts-s ir šai'a? 
į .n.

rcipkil'-s šiuo 
L) (.20,

irih'tr st. • •<■ ka”ip< Caatąa st.j 
■foN iri,t(‘. u iss.

i' X«»»» \ \ AMVi. GA8A- 
Uz.iL.* ir G ROS CK X Ė.

G v -'''ė •■■•'(•c-i i tj’ni gei-ii.i vic- 
'. :*>;>e dviejų •ii’Mių d.ibiu'.tų.
„į .—-ą' (21>

Al! L! '.M .1. G \SUXAS
K>ng Si.. H <*1 llauu'cr. Masv

(ERA 
kainą, 

randu*:

l'\R<H»l OU\ LABAI 
ROSER.X£ už p-įeinamą 
irta i»pg;. venta lietuviais, 

ai i»- didelių ditbtuvių. l*iat?-'Iiių 
ii>o.ni;uijų klauskite. (22i

J. VAL.VSI.XAS
< llo|M> St.. Br-ookiyn. X. Y.

I'ARSIDI ODA CEVERYKŲ 
TAISV MO KR YLTUVĖ

Mašinos yra visos, kokius lik rei- 
aiir.ijis dei taisymo ėevervkų. vieta 
.r,a. aš toj vieloj dirbu J»er 15 me
ti. ant tolinus ncbccoiiu laikyti.

A. 21 ZIS
673 No.Main St., Vlontcllo, Mass. 

(22)

Pinigai Namuose
NcnUm lY'.ils. Ohiu, mes pądary- 

ir.i divi H suvažiavimą ant 30 d.. Ge
gužės (Uecoration !>ąy). Bus 3 die- 

švcntčs. tu.lei pulės suvažiuoti ii 
Amerikos. Ekskursijos trauki- 

r.umažins kairas, todėl laulda- 
<lau;r svečių, n? dieną daujfrii^ 

'•ovs užsakymų ant s<v<> lotų pa ta- 
;• t narna-: l»- c>, nvkurie norės pi
liai pirkt lotus gražioj vietoj. Tad 

v pamirškit, kad ir nu-- tnair.om lo- 
i: į namus i- farmas. Turime Rra- 
ių. įp-tų i- piz'ių iuiiu X'cwton Kalis, 

V.rone. Clevelande ir Youngstoune. 
[Mniirškit tuo laiku pribūti. l*ara- 

iy k mitrus j<ri;ęu ko nors nori paklaus- 
.i. arba tuojaus atvažiuok. 12D)

STAR REALTY (U.
F. O. Bok 977. XewV>« Kalte. Ohio.

KATRA BARGENAS
Parsiduoda truktų farmu, 52 ak

ai žemės, 30 metų kaip užvestas 
.eonas orenėių, pvčių. pikant, riešu
ty ir persikų. Sodnas labai tyrame 
lovyje, iš vienos pusės ežerukas, iš 
•aitros prūdas, kas labai sveika dėl 
sodno. Ežere ir prūde yra žuvų. Kai
tą S 11,000. Kartu parsiduoda 3 kar
es. 1 arklys. 50 vištų, 20 kiaulių, 

štuba 13 kambarių su visais forni- 
•iais. Priežastis pardavimo esu naš
lė. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

MRS. P. GDDLEVSK.V, 
PiUman. Florida. (21 >

l’a.iit U ;.u Petvrnėlė-: Jasinantaitės. 
k» vyrui Rui.išienčs, na. :'<a is Urvi-^ 
i’j sodos. Mažeikių apsk.. Kauno., 
.■jyoos. Taipci paniškai kitų c'i'i'.:-: 
ių ir- pnįistainj. Aš Mariona šev!ai-l 
e. po vyrui Jssinaiitienč, ■ •••• 
aure rėti.. Maz*-kių 
lės sod-?-. ?»ln> ir'-kll
iuo SrtrGu:

i Mariui
7S35

Mariona ševlai- 
paeinu i- 

apsk.. U žiek- 
al.-i.-Tiukti -P1 

(21) 
a Jasniantienė 
suflolk Avė..
V<c-t i hiiau -Ipiii i, i’a.

Pa.

i

>4
"__________ . ?

Pa j ieškau ąpsi vedimui ’ merginos 
arba-našlės,-nu® 25 iki 35 metų, pė
rės širdies ir gero proto, nors 'ir 
biedna. b<* skirtumu. Aš esu 3(5 melų 
vaikinas. iarmerv.\ geras gaspado- 
litt's. Pfatesnes žinias suteiksiu pėr 
laišką. Meldžiu rašyt ir paveikalą 
p; i-.iųst. kurį ant pareikaiayiino su
grąžinsiu-. M. J.įW, : _ (20)

Celarv Farm. Waterlo<>. Neb. ;
Pajieškau apsivedimui drai^ry, ąvėi- 

ka ir protingą. Aš fs4>" mokvtas 'ty- 
ra--, myliii literatūrą ir-muziką, bįu 
risi; patikčiau, atsišaukit?. ' (2įl|

ANTON STONIS i
P. 6. Gencral DeL rKetroit, Mict.

>

PIRSIDL'ODA KARMA
390 akrų žemės, 2 namai, vienas 

tO kambarių, a r. eras 8 kambarių, bar
te dėl SO karvių Yra 50 melžiamų 
<xrvių. 3 arkliai, 100 vištų ir kaiaku- 
u ir mašina karvių melžimui. Už 

pieną ant mėnesio gaunama po 800 
doleriu. Kaina $21,500. Į nešt $0000. o 
ikusj suma gali būt išmokėta labai 
engvomis išlygomis.

KITA KARMA. 15 akrai žemės. 10 
kambarių šluba. 2 barnės, nrie vieš
kelio. arti mokykla. 5 karvės. 2 ark
lai. 50 vištų. Kaina $4.890. (nešti 
:18V0. Ūkusioji suma duodama iš
mokėt per 10 metų, šitą farmą tu- 
int galima uždarbiaut mieste, kur 

mokama po 5 dol. į dieną, o su arli- 
iu po s dol. j dieną. Reikalaudami 

:nformacijų rašykit pas lenką far- 
merį.

T. WoJvTECTlOWSKJ
R E. I». Xo. 3. Boonvtlie, N. ),
Te’cphone 308-R11

Plunge-, n:-.■‘■-r 
lietų Amerikoj, i 

Juozapo Juod ; 
■c ><? C'iicag.'-i 

i."* • I.c*zi.u
'nųtsese- 

:i . m T* mvfĄ; 
it.-lavo.- "pa- 

jeigu apsive- 
nczin.tu: 

natapij s.
nicagvje: 

inges pa- i 
5(»«į(js. e'.veu*. (.hieago-. 
iri " ė- atsi.-aukii arba J 
žino t< ,‘!*ane>t'. I

URBAN VvliiUTE (22) Į.
Ru’tiniorc. M.D. |

<>na t:ii
o. »>

.1
PU' . P’
e. Jis pa<
»<>rapijos
ės Oncs \ • .-rnau•• iuL.-s.

aU gyveno Sp? 
apijos. Luknėnu sodos, 
ius tai p<» į u nav ’ničs 
) no s S jtlfc i1C s. F: u i: *.* es i 
<vi.i biaičiu sodo>, <vve:<»» * 
i■<_•: < K1 : □!ės, PI l
i.u.. E;:. . ’ •-

įe. Jie puti< :na:<• o- ats
as apie iuvs zsno t<

ONA
7 i J . Ma\ ' t'

M>X> I 
rėd.. 
pi;>iy 
b» j.

ir? i?

l'.-’Ul ’. 
. l‘> i 
>ruiiu

kai:
G •; deivių 

černau.*- 
Sp! ii:

<s

■ I   ——————- ■ ■ ■ • ■ I — ——I-
Pajieškau apsivedimui draugės. )><“ 

skirtumo mergina ar našlė, biedna kr 
iti't.irra, mąž-dauj mano amžiaUs. 
.V es’J 35 metų vaikinas, nesu tur
tingas ir nėjięškau turtų, tik vienaki- 
irs draugės, katra myli durą ir tei
singą gy\cnimą. 'Rašykit, atsakymą 
duosiu Kiekvienai. (21)

M R. K. V.
llalstcd St,. C’hicago, JIE1 So.

,-j)riu susinažidtr su mergiią, 
įjfc’člų apsivesti. jjr Važiuoti Lie- 

Geistina tokia.' »i1ra turėtų 
Tie pinigai butų rcika- 
nusipirkimui. Aš esu 

nesveika 
iergina gali 

amžiaus. 
: su-sipa

(21)

:j')uo doleriu, 
litini žemės 
manduirus. jaunas. b< t man
■ Riję šalyje gyventi. M 
bud nuo 19 iki 36 metų ; 
Taigi, mergaitės, malonėkite

: ž.inti s:i manim per laišką. 
STANLEY S. 1‘.

\\ aMiington St., Bo.-tvn, Aias-s.>s.

PARSIDUODA FIRMOS UART- 
FORD. COXN. AFIELINKĖJE

Gerai jsitčmykit tas farmas.
Aš turiu ant pardavimo gerų Car

ui; p-i visus miestelius Hartfordo a- 
■nclinkėj. arti mokyklų, štorų tabaki- 
:ių farmų. Už tabaką gauna po 10 
- 65c. hz .--va’-ą. ant metų padaro po 
'3UOO ir $7000 už. tabaką. Kanių far- 
r.as<- daro ,'ryvcnimą iš pieno, eauna 

•>o ?2()o. S300 ir po S5<»0 dolerių į mė- 
ic.-į uz ; iena. Gera žemū. geri budin
ai. vanduo ir elektra stubose ir bar- 
:čsc. kaikuriv'.- stubese yra ir šty- 
uas. maudynės, šiltas vanduo ir visi 
taisymai, i-'a-meriai daro pinigus ir 
•ražu iryvcnimp. Kainos nuo $4000 
k" $2 >.<>00. Jinokpli reikia nuo $1000 
ki Sl0.00<>. K-i.. norit'- pirkti farmas. 
ui ri ' 
r.ane. • 
<<i»» ga

Karmos ,
• j prie 

>V <. id -o r. 
Raitoti, Rv. 
jirlrųry. V.' 
ille. BroatJ Brook. Keniington.
ir. Eit-UieM. 

<".a<t llampton, 
-hester. Sim.-bu 
turiu !>:’ rda'.-inr 
nicsU'liti i(- n:ic 
ri

'<• išlaukdami atvažiuokit pas 
aš dėl kiekvieno rupinoiuos 

rrra tmriau nupirkti tarną, 
ardasi Hartfordo ap’elin- 
šin miestelin; Hartfond, 
l’oouonock, Maiiehu-tcr, 

■•kvili". Blooii>fi"ld. Glas- 
apniirz, Sul'field. Tariff- 

Bcr- 
Arnlover, Nvrivieh. 
Nw Britain. Uvl- 

•y. Ncw l.ondon. Aš 
i farmu prie visų tu 
-tii. Kas norite dau-

REIKALAVIMAI.
REIK \I.IXGAS DARBIXIXKAS 

:;:it H'-mos; darbas ant visuomet, 
tyrimo tereikalaujama, mėnesinė 
ga nuo -3<t iki s'Hi ir "borda.-.”

Reikalinga mergina ai moteris 
prie stulMts darbu. At.-isaukit tuo- 
iaj>. mis <21)

KRANK NAVIKAS
R. 1. I>. 1a. Br.ookhn. tonu.

:..n<> I‘. r.b-ki<>. ji- 
i bu.lain;. ai.l bar 
baia:'<!ži.i ;r iia.'iin;-

Adomą
"•.rčėyau tu.-

:*n >. Paliko t 
i j i r.e-eii.ia. 
s. 'ki iauda <i

*

jr.i.
_> S

IJetuvos Respublikos Atstovybė 
IVashingum • šiuo prašo žemiau iš
vardytu asmenų atsiliepti arba žinan
čių asmenų pranešti At.->t<.vyl»ci ki' 
ž/miau išvardyti asmens dabar ■ 
vena.

Giminūs ir pažįstam; is Lietuvos 
pajieško

i ) Jočiu: 
savo broli 
•noji vieta 
įieško :c<e 
narna v:<-t:

.) Jočiu, 
.šuškii Pra 
Amerikoje •>

I’ VSTABA
is Jokelji; I ainio, 
š\ -nėiorių ;>n.-k..

.) Baitctis 
jaus piji- ko 
t::iį .u šcimyi 
< t:i i.-ri.; K<

19V7 m. t 
Sentob'r

sekretą paskelbė pats Ame
rikos Darbininkų Partijos 
organizatorius (Naujojoj 

ys (še- 
Jis viešai, savo 

gegužinėse prakalbose, pa
sakė: "Mes. darbiečiai. tai 
lyra komunistai. Įsisteigėm 
Amerikoj vienintėli grynai 
komunistinės dvasios dien- 

pa- rašti, kokio nėra visame pa- 
gė- šaulyje (Nei Rusijoj?—D.).

Da

GIRTI VĖŽIAI.
Moksliniai bandymai 

Taip, pavZ valdžia eina prie rodė, kad svaiginamieji ____ x_________ ______
Falai, ne tik žmonėms galvą Musų Amerikos Darbininkų 

•Partija, tai yra Komunistų 
Partija, buv’o pirmutinė, ku- 
i i užprotestavo prieš Ameri
kos gyventojų registravi
mą.” Vadinasi. Plepys išsi
plepėjo ir išdavė savo drau- 
gučius.

Taigi, jei Montellos dar- 
. biceiai nežino kas jie vra. tai Marke

taip pat yra priešinga jn pri- lai paklausia savo’ organiza

toriaus Plepio. <» tas atsa- i

to, kad valdininku galės bū
ti tik turis trejetą vaikų, 
rinkimuose pilietis turėsiąs 
teisę tiek kartų balsuoti, 
kiek pas ji vaikų. Daug 
ima priemonių gyventojų 
skaičiaus padidinimui ir 
privatinės draugijos. Deja, 
visos pastangos jei niekais

apsuka.
Taip,

šliaužia pirmyn,
prastai vėžys slenka tik at
bulas. Keistas reiškinys ’ 
Pažangos žvilgsniu, girtas 
žmogus, bendrai imant, žen
gia atgal: tuo tarpu vėžį 

nenuėjo, tai ir jokių rezul- degtinė varo pirmyn, kas 

ratų nedavė. f
Labai charekteringai vaiz- gimčiai...

nugirdyti vėžiai 

nors pa-

s ir pažistan 
šių n-menn: 

•Jonas i: 
Avi 
A r: ei ikoj- 

ri Jocy!
nieri 

Jeną®
IK įskų.

žinin 
\ Įsi

Kauno pajieško 
Dominiką. Gyvena- 

n. žir.oma; pi 
Jadvygą. Gyvo 

soj<. nežionnia; 
iš Kaur.-> paj-eško 
Gyvenamoji vieta 

•a.
tris as;:ie:i> kik- 
Aclatiskio va ..ė;, 

\ ilniau.s rė»l.
i fanciškos iš l.icoo-- 

savo brolį Juozapą Bt!
. žmona Pranciška ir 

onstar*
■yveno 
- St.

) i) Kryžiokas J 
iniicscio pajieško 
(kurie 1902
N. J. 

Į 5> Ja.
ra j ieško 

. Petro, i
?v

1

I 
f

• ui :r
1 b-tro:t,

t'iiu-. iš Kaptia 
dviejų brolių, 

J< r.-ey City.

.a Jovas iš Karaliuniškio.
■ savo dviejų sūnų Povilo ir’ 
Gyveno 1913 metais 53* VI’ 
St.. Mahanoy City, pa 
IiETUVOS RESPUBLIKOS 

atstovybe i 
'' ' n<hinytQn> O.C,Į

• t 
avn 

m. gyveno

Petronėlė 
Mich.

vii 
a •.
•a

t

Abudu Sava:
< šerį k 
veliu pa’Tiii.— 
t. "i,i atrišau-

le I

u

Jo'io Miškinio. 
,• ;ai: > Daubaro 

(211
IK1N1S
i Infantry 
arracos. Wash

Paiieškau <av.< :■>■<•: 
vienos, ko tėvais I)»U <: 
•..ii.. Bukantišku kaimo, 
nęs pra-i.-.cino 1915 m< t 
- j Ifra/.dzinini. S <\ 
metu vaiką Andriuką, -i 
au-zs. i.-. ; aus veid • 
pl.iukli. .» ■ iriu užvest 
bg la ii važiuot ; Lietu 
’VX>;žk. tai važiuosim

• Zofij i S -i
;n; Kraziv

.Ii nuo t.i.i 
tais su Fe'ik 
m išsr.<-žė 2 
i yra 5 p<-d<< 

ir šviesių
. at-Bkyrinv- 
\ą. Jei nor. 
viriu. Jos t,; 
iztų. Kiek a 
N--« B. it; in. 
m;. Kas pir- 
a-i. tam duo- 
šituo adresu

<"4

i

Reikalingi Darbininkai.
Prie operaviiuo a’un ino dirbimo 

formų. Nuolatinis darbas, nėra jokių 
uesu.-ipiatimu su darbininkais. Aš- 
itioiuo: valandos dariai į dieną. 56 va- 
iandos i savaitę. Mokama po 50 į va- 
. n<i;i ir Eonus. G. ros pragyvenimo 
-zlynos, \ vrai turi būt geros svei
katos, tarpe 20 ir 15 metą. Atvažiuo- 
it aiba lašykit.

\l.l MINIM (OMF\XY 
A MERK A

Ma-M-na. St. I.anrencc (o..

(23)
OI

X. Y.

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

EUROPA BOOK CO.
57 HE' <T. \FW YORK

I.

U-Jitl 
infenoac ijų. laj kreipkitės laiš-

(21) 
K. BAKSilINSKIS 

6t»< Main St_ Roma 210
H ARTI <>RD. CONN.

3->>253

FARMOS! PARMOS!
Lietuviais angyventoj kolonijoj, 

Netv Jcrsey valstijoj, netoli Ncuarko, 
iuii” pardavimui 180 ramių, didelių 
ir mažų, nuo $2.W0 i!: i » io.iioo. Kiek
vienais gau pasii.nkt kokia jam pri
tinka. Platesniu žinių klauskit* (24) 

TON Y' MARKŪNAS
11. Sergeantnviile. X. J.

BROLIAI lietuviai:
PARDUODU FARMAS. Pr*?} vė

liau dorai 11 metų ir suprantu kokia 
Trina frenauria. Farmu turiu viso
ju ant lengvų išmokėjimų su buuin- 

’ prie vamtenu. kur gali- 
Ne, vienas doleris ne- 

njrs, kurį jmokėsit už famią..
Klauskite: <2f’

ANTAN A> M Avi UNAS
• i >■ E ■•:... V'.-L •

ft.
kais ir odai 
r n a žvejot.
d i



I

Nesigėdi.
—Ar tu nesigėdi vaikšti- 
i po miestą su tokiu su
šilsiu švarku.
-Ko turiu gėdytis,

: švarkas 
liūtas.

ne mano.

duktė, (ai nežino metų. 
—Kiek dabar tau metų, 
keli, kad jau rukai? 
-Aš už savo sesutę 2

jaunesnis,
kiek tavo sesutei

K uni gėli (u matui romas.

Kunigėlis—ne durnelis 
Ir ne mulkis, ne kvailys; 
Lygtie ponams, kapitonams, 
Net prieš velnią nebailys.

i

•į.

Jis žinunas. apšvietunas, 
Žodžių pūrais iškratys; 
Mokslą keikti, laisvę peikti 
Kožna mulki pamokys.

Ei, baibalai klerikalai. 
Stokit, Jokit prieš visus: 
Velnius šaukit, mokslą 

griaukit.
Gal ant žemės rojus bus.

Viksva.

k

I

Reikalingas partneris.
Sutvėriau naują Pilnų 

Blaivininkų Bendrovę ir pa- 
jieškau partnerio su pini
gais munšaino bravoruką 
Įtaisyt. Nors pelnas neuž
tikrintas, bet džėla gvaran- 
tuota.

Atsišaukto pas pilną blai
vininką ant bile stryto po 
bile numenu.

Reikalingas gydymas.
Golfistas: "Daktare, atsi

menate, kad man patarėte 
golfą nukreipimui mano 
proto nuo' darbo?”

Daktaras: "Taip.”
Golfistas: ”Ar yra tokių 

gyduolių, kad sugrąžinti 
mano piotą?"

”Aš atėjau padėkavoti 
daktarui už tinkamą gydy
mą," sako jaunas vyrukas.

""Bet aš tavęs negydžiau,” 
atkerta daktaras.

"‘Tamsta gydei mano dėdę 
ir aš paveldėjau dabar jo 
turtą.” ("Gydytojas.”)

c*

f-

LIETUVIS 
Valandom: nuo 

nuo 
nuo

DENTISTAS
10—12 die-ią; 
2—5 po pietą;
6—8 vakare;

Nedėiiomia nuo lf>—12 dieną.
705 N. Main st. kamp. Broad at. 

MONTELLO, MASS.

už Chevrolet

•71

•į

linui 
filiu 
teini

y v 
t
?»:

BOR.DEN
BU! LDING
NEW YORK

THE
BORDEN

COMPANY

Jei nežinai

“Pirilys” 
ž.<»- 

laikraš- 
užj.išaky- 

’ir»!ys” pauidir- 
norinčiu ženy- 

“PiriUic” katra 
>C iki l>- 

-j'iicus parašyta

bet už.-irašantio •.‘♦PiršlT

: nat ktoidirr.ui tarp savo 
užsakymu s<*karnai: už 1 eg~:> —

— $1.^0, už 25 ejrz. — $*.00. 
$s.0O.

Šituo adresu:

riebi.1.1, r.elri

!OS r. r u -los ■ ta.
Nežiūrint -• Pintu* •
suktus : rnazsrą \:cnc.. jus r

nlytų j.i

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal jus turit Cėltcnus plaukus! O sa! jus plaukai yra juoJi ’ 

, Ka&aniniai Rud». ar Auksinės parves; Rausvi jjuu\ai ar \ i'iš 
ilaudotii! ieru>:< nežiūrint k«>:.;<s spalvosi 

plriskuncms sutuiM&ti jų groMuruo'
Liks tai. ;ei Jus tik hiks nuo laiko 
savo plaukui te’.K-dėvk 

ar gal ja:: esat irustpai nusikirpo 
te dalelyti, kad jk* v: rios, i’kri’.ę r.'riskunos s * 

da ! Jums nereikės kentč’J r< .jn'-.v.R.j uvioi^uieze.::ni ’ ir :-.s*Iur.jcą> 
galvos odot>, j i naudosiu Rafflet.

NotF ėk't movą žaliui?. N;-- r r it G". b'UL ;l uh p-r-
r kanu yra

Galiai

104-114 So. 4th Strcot

\OMFx II "kl 1/11 R-
Bl MJAl” KLAIPĖDOJE

Šiais metais Kalėm
Klaipėdoje vienu kartu ę 

juk vokiečių organizuc
bet )os: Autonomieverbund (Au- 

tonomistų Sąjunga ; ir Ku’- 
turbund i Kultūros Sąjun
ga), kurios nei viena neturė
jo savo aiškių ir tiksliu už
duočių.

Autonomieverbundas vis 
šukavo Klaikios kraštui 
autonomijos, kuri jau senai 
vra Lietuvos vvriausvbes , - • » 
paskelbta. N epasitenkino.

neįgaliotą delegaciją siuntė 
į Ženevą KiaipePos klausimą 
rišant. Taciaus šioji delega
cija, rodos, nieko nelaimėju
si grižo, š. m. kovo mėn 2»> 
d. pirmininko Grabov o pa
siūlymu. "’Autonomiever- 
bundas” išsiardo, buk dėl to, 

autonomija yra patik
rinta. Kulturbuiidas lieka ir 
toliau. Turi keliatą skyrių 
'ir provincijoje. Jį daugiau- 
įS>a remia dvarininkai, kai 
!kurie mokytojai ir kareem- 

čaa nin.kai. Paskutiniu laiku KuJ- 
itui-b. likęs obalsis: "Nerei
kia lietuvių kalbos mokyklo
se,” rodos, ir mažai kultū
ringumo turįs, o kitokių ku’- 

__ 11.i šiol savo pa
la? nedavė. Tiesa.

.""kuiturbundistai"" dar iki 
šioi neįsivaizdina, kain Klai
pėdos kraštas pačių lietuvių 
'gali būti valdomas, kaip ga

lima net lietuvių kalbos mo
kykloje mokyti, kaip čia da
bar bus, kad. valdininkai lie
tuviškai kalbės? Tai jo nuo
mone vis, tur būt, nekultū
ringi apsireiškimai! Kyla 
abejonės, kad panašus ‘"kul
tūringieji” ilgai galėtų išsi
laikyti. V. V—nius.

ORDEVS Eagle 
Pienas neturi 

nieko kito savy kaip 
tik gryną karvių pie
ną ir gryną cukrų.
uis maistas jūsų ku
rias kūdikiams per 63

I 
ine-

i

me-
i

metus ir yra vienati
ms maistas savo kū
nikiui duoti kada mo

—o

-Ji 
ctė, 
nebuvau ir metu nežinau.

mano sesulė, o 
tai aš

ne
jos krikštyno-

TeLsine.
’ ’eisėjas:—Užmušei 
ą, motiną ir pačią, 
eisinsi savo pasielgimą? 
Kaltininkas:

muli, manęs
ai os I...

savo 
kuo

—Pasigailėk, ka 

našlaičio si-

f

i.

r.

"Aptieks.”

•likus:—Sakyk, kas 
lia pro mus praėjo? 
Putlias:
.Tikas :-
iziji?! Juk tai panelė... ..........  _
Kaulas:—Gi ar r.eužuodei. turbundas il<i 
i ji issik^epinusi \isoKiai> žymiu d 
opalais, kaip aptieka... • “ •

- Gi aptieka... 
Ką tu čia niekus

t

Lietuva—motina, bet jos 
v aid minkai—patėv iai.
darbštus vilnietis išgui- 
i Nepriklausomą Lietu- 
pirmą kart Įieško tarny-

t;
v 
b0S.

Zilnietis:—Tuojau pradė
si darbuotis savo vargina- 
n ->s motutės, Lietuvos labui. 
N ors lenkai išvijo mane, bet 
< kaip mažas vaikas prisi- 
g-.uisiu prie savo motinos 
ki įtinęs. Aš laisvas, galiu 
laisvai kvėpuoti. Tik dabar 
ar parodysiu žmonėms ką 
ga;iu ir ko noriu, štai tuo
jaus gausių tarnybą. Tuo- 

vr>< t... žmonių reikalai, bus 
mano reikalai. Verksiu ir 
o/iaugsiuos kartu su liaudi
mi

• )i rektorius:—Tamsta re-

Gerbiamasai, " 
Vilniaus

Dr. H. M. La idau
GYDYTOJAS IR
220 H.innvcr St..
Palvi“. gydyme 
viduriu Ii, 
j.->. .-kure-
V»lu:!«k>s:

Nedčldi
Te.,-; t s

< HiRVRG \S 
Išision Mass 
veneriškų

T;.ingi gydo kra 
ir K į v&s !' 
nuo 9 ryte iki n 

nuo £>
Luiihmynd

tinos pienas jo neuž
ganėdina.

kaip vartoti Eagle Pieną,
prisiūsk mums šitą paskelbimą ir mes 
pasiusime jums penėjimo instrukcijas,
Kūdikių Knygą ir kitokias
formacijas, dykai.

bnngius ia*

Ne Sunku Mokėt

kUDIKlų

GEROVĖS skVRIUS
DĖL APRŪPINIMO

ę<;
4 ;

1 MOTINŲ IR JŲ 
. ui'miriiT svtivat^KŪDIKIŲ SVEIKATOS

\USNIS 72. 
>iorts ir

eguliariška; pasverti 
i ra šy t '■ z Kait menis. 
i-nčr.es.u- i<-koni«r>- 

vk; į sąvuiiy, o pas- 
rr.čnesi Juike aiitruj1- 

i kartikiai rvikia sver- 
vei'.as. n« rinaius kuil - 

cošimti a. viernclika 
-veriu <I\ i dienos po 
gauna •!;: de>imtx>s 

ŠI i
luginna. svorio po art- 
iroto. kad rei-
:u.i maisto regu jam

ir veik- 
būdas 
dantų

Kiekvienas nori turėt automobilių.
Kiekvienas giUi uisimokėt už Chevrolet.
Kiekvienas Xk!i lurJi Chevrolet.
Jus galite nusipirkti t h<-viol.-t, *aip ir kiekvieną būtinai 
leikalingą daikte. Lai nėra nei vienos šeimynos iš tūk- 
sUBčio. kuri užmokėtų už namą vi-us pinigus iškalnu, 
jie ii lauka rardumis.
thc-vro.'-.-t galite nusipirkti taip pat. kaip i.- uair.ą. Jūs 
isinukė.-iie už jį bevažinėdami. Tai yra geriausias “įves, 
tinimas” kiekvienai šeimynai, kadangi jis pagerins jums 
riusi-iekinus. sutaupys laiką ir padarys visas vieta-., 
esančias toli už miesto jūsų žaidimo vietomis, kas su
teikiu sveikatą ir !>nksaiun<a visai šeimynai.
Chevrolet pardavėjas yra arti jūsų. Reikalauk jo paro
dyti ir išaabali. kaip I. nąiai ji galima įsigyti, naudoti 
ir isBU kėli.

Kai.vas f - t’Krt. '.licbigan
Svmior Ros >ter - - S^O Superior S-clan
S-ur— riar 7 ocv-.vg - - šy » Supe. ior Ccnrai
S.uv-rio< L:til»t' Coun- - cCJ Sucerior Liuht
iuperior-^-Pusss-rr-er Coupe 7?5 l tnicy Lkpress

I t. i.cr vn cl! Ciaseč

Chevrclc: Motor Company,
iziciū.uit o* .t.. <—

ft:k- :. it-, k-c f’;-'. •
puikiausiu plaką tunikų, k. k i tik ka»U esite
rauti apdekoce.

F. AD. RICHTER A CO.
Erooklyn. N. Y.

l.cmendaciją turi? 
Vilnietis

aš esu išvytas iš 
krašto, čia pažįstamų netu
riu, bet manau, kad mano 
pasiryžimas ir darbai pas- S 
kiau mane Tamstai reko- 
menduos. [&

Direktorius:—'
nau. Tamsta pristatyk ras- $ 
tu rekomendaciją, ir, išsiru- § 
pink ją, jeigu nori, kad pri- 
imčiau. :S

Vilnietis:—Aha, dabar su- g 
pi autu: Lietuva motutė, bet ™ 
jo; direktoriai patėviai!... į, 

—:— h

A. N. Lietuvos girtuokliu himnas.1
Kareiama, tėvynė blusų. 

Tu girtuoklių žemė, 

js 
Te stiprybę semia!

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais girtybės,

Tegul dirba ant skriaudos 
šinkeriams gerybes, (sau,

Tegul smarvė karčiamos 
Išmintį prašalina.

Ir tiesa, ir šviesa teein 
Po šimts pypkių.

Lietuvis Optonietristes

1,1.kis pabaigoj pirmu 
s-.-kius įlaueiuu negu 
a- .-avaite sveikas, 
[s. paprakai. įgyja 

s.-.-;n uncijų sverto, 
s gimus’.' kūdikio 
• ir 24 coliu, o svoris 
iuoi.LŲ .-varu. \ yrisot: 

puse ar trimis ket- 
daugu'.u •- gi: nie"-

Moteris kuri di
džiuojasi savo gra
žumu visada laikys 
savo dantis švarioje 
padėtyje.
Saugiausias 
nuogiausias 
palaikymui
švariais ir skaisčiais 
taip, kad jie prisi
dėtų prie pagerini
mo išvaizdos yra 
šveičiant juos re
guliariai. po kiek
viena valgio, su 
Colgates ttibbon 
Deniai Creum.

ai Nori Ženytis?
SKaityK **Piršli”-$1.5O metams

3

*

■To aš neži- S
• . n!

Mano sapnininkas.
Aviną matyti—reiškia su 

kunigu teks reikalą turėti.
Eži glostyti—reiškia lietu

vių partijas taikyti.
Į pamišėlių namą pakliūti 

•—reiškia komunistų susi
rinkime būti.

Raupais sirgti—reiškia 
įsimylėti i senmergę.

» _____________

_ Jau taip pripažinta...
Didžiojo karo metu iš po- Iš_hačkutės tavo sūnų 

zicijų vežta mirusiųjų karei
vių lavonai. Tik staiga vie
nas jų atsipeikėjo ir dusliu 
balsu vežėjui prašneko:

”Drauge, nepalaidok ma
nęs: aš dar gyvas/’

Vežėjas atsakė:
"Tylėk ir gulėk. Jei vyres

nybės pripažinta, kad čia 
guli visi jau mirę, tai tu jau Tegul meilės karčiamos 
gyvu nebskaitaisi.” Niekas nepavydi,

Ir surėžęs arkliui nudun- Vardan tos karčiamos 
Mus šnapsas težvdi.

( Iš "Garnio”)

Isegzaminuojia akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesina 
ir amhiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. I.. PAŠAKARNIS O. D.
447 Droadway. So. Boston, Mase

Telefonas 5tl2'W,

| Or. A. Gorcnan-Gumauskas
.4

-š

:k»
i c
:e

didėja 
ąvuiėių. Po to, 
;g > c.dėjimas 

t: siusi nors 
metų galo. 

Įiaaugėja 
bėgy trečiu, 

begv kei- 
o nuo ši- 
veik kas
to: i u.

___ kūdikis la
imieji penki jo 

ypatingai jis di- 
-y.ie. kuriame ku- 

dagautį po šešias ar as- 
• • svorio. .
imtėlė paroti» vidutin

io r no pat g-imimo.
r.>d:i.nri Kartikio vidutinį

ypatingai 
iiviejų su 
j.t.-JO uj.

kuris 
iriai, »ki 

iv.ų kūdiki.' 
colius.

keiurių coliu;
. i'.-.iu iki trijų. 
>::XVĮ k’ldiius 

ieną ar <lu 
.<i:r::.nie 
ra p. 
■:ai, 1

svori

dėjo.

Atbulas balnas.
Prireikė žydeliui joti pas 

kalvi arklys kaustyt ir užsi
dėjęs ant arklio atbulą1 bal
ną stovi ir žiuri ar dar sau
lė aukštai; ateina žmogus ir 

nustebęs klausia’:
—Na, ką dabar tu čia išsi

manei, atbulu balnu joti?...

—Nu, ką tu žinai, kad at
bulai. g’al aš i tą galą josiu..

Mokykloje.
Mokytojas:—Jonuk, ar ži

nai kiek dantų turi jūsų šu
va?

Jonukas:—žinau.
Mokytojas:—Tai pasakyk. 
Jonukas:—ITgi pilną snu

kį.

DOVANA šEIMININKe.MS
Dabartiniais laikais reikalinga yra 

taupyti, kati tokiu burtu sumažinus 
pragyvenimo išlaidas. Jus privalote 
Visuomet pasirinkti daiktus, kad gau
tai iėt pilną vertę už jūsų pinigu.-. .

ilorder.o Kompanija, norėdama su- 
paz:ndi::ti šeimininkes su geriausia 
rūšim išganitalinto p::r»o, nutarė <km- 
li ;.>n> dideles dovanas. Kitoj šio 
la'krašėio vietoj rasite speciali št-i 
mir.i.ikėoi-s pasiūlymą. IVrskaitykii 
ta nasiiilymą, i.-pildykit ktiponą ii 
sU‘ ir>'>ž>»l:it su Borrieno p/oduktais.

Jūsų groserninkas turi geriausias 
ryji- T’order.’s 1’rerr.iunT Condensed 
Pieno, kaip yra tiiu-tniotai apškeibi- 
me. ič.'ikalaukite lik Barrlcno. kuris 
suteikiu jums Icibeli'js dėl dAany.

I
EKSPERTAS LAIKRO

DŽIŲ TAISYTOJAS.
Taisau visokius laikrodžius Sieni

nius ir Kišeninius pr;<inamiausia 
kaina. Reikale kreipkitės š ie adresų:

< HAS t INGHAITIS (25) 
M G ST, So- BOSTON. MASS.
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...................... ... iy.s j

TELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. PflKOLAITJS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pletv. 

nuo 7 iki S vakare 
107 Summer St,

LAWRENCE, MASS.

kurios Turi kud1- 
žii'dyti, tekomen- 

Easde I' ei.as i<on- 
pi 'ki ru.-.a.-, pienas 

ilsius, n« >ksli.-kai su- 
ongtas. Borden's Eag- 

Budavojjj;, stip
ri: us kimus. .lis kudi* 

t>. kuris rvti.aiingas 
maiiškumu;. Jis re- 

■;’d :.,ja:na gydytom 
j,> aug.-los Koky-

iabsi jautrus ir
> U lUOtii iit*

ijgatc’s Eaby Cas- 
miiii paau.yiu- ku- 

išpmpaniio.-., ku- 
i-'fiibystj v.lėtinių 

basi; apsaugoti, 
vartosite.

Iraipsnia* kas r-ą- 
i'tvkl ateičiai.

t-.-l. South Boston 8520
Le.-iU > • « As|ri;iw«li

S. H. Puiširtė-Shallna
•.>KTUVfi MOTERIS 

ADVOKATE
■S Broiid*..,, s,». Bu&tMU. 

R<x>m 2.

Daktarai ir dentis- 
tai rekomenduoja 
(olgate's. nes jį* 
nuvalo dantis pilnai 
ir prisideda prie ge
ros sveikatos.. Nu
sipirk triubelę šian 
dien.

Geri Dantys 
Gera Sveikata

Motuos ir Dukters
JO Jus Nesijaoėi&t Kaip Reikiant;

Silpnės, Nenuotas. Nuvariusios 
ii Nupuol’isios. Pabandykit šią 

Naują Gyduolę Nusa-l'one
/raksiančiai randa stebėtirtą pagcl- 
». i kebatą dienu. Nuca-Tone supą 
.na Naują syvastį ir paderą "dėl

• į; .dėvėjusi:.: nervu ir muskulu. Bu- 
ėavoja raudonąjį kraują, stipriną :r 
i n’ iko nervus ir labai stebėtinai-pu 
didina jų ištvermės galią. Suteikia 
gaivinantį miegą, gerą apetitą, puikų 

f b. jojimą, reguliuoja vidurių veiki- 
ir;-. iKtrfidina entuziazmą ir ambiėiją. 
Jc: Jus nesi.iauėiat kaip reikiant;-tai 
i.aį-; <‘U savo lalm turit i>m»n«iyp jį 
Ji.-- nieko dei Ja«ui nekainuotoje! ( 
Ji rr.s nepagelličtų. Jis yra maloįu- 
priimti ir Jąs tuojaus pradėsit jau“-j 

’L- geriau. Jeigu Jūsų gydytojas dar 
nėra jums užrašęs, nueik, pas aptieko-! 

!tiu ir nusipirk bonkute Nuga-Tonc.!
Neini!; Įkaito. Imk j<> keliatą dienų ir: 
jei Jus nesijausi* geriau ir neatrodv-: 
i.’t geriau, nunešk atlikusią pakiuko; 
dalį P«s aptiekorių ir jis sugrąžiusį 
Jums ninigus. Išdirbėjai Nu^M-Tone- 
įsuko visiems uptiekonams garan- • 
tuoti jį ar sugrąžinti Justi pinųrus.l 
jtj Jtp būtumei neužganė«iiot«ą. Re- 
!.<.inendwcjamas garantuojamas ir 
parduodamas per visus aptiekorius.

•‘PfrUyt’* mėrj-šfnis hlkrsStis- Tamanjn neženotų reikalams ir aprūpina jų 
reikalus. “Pirihrs” jrs vištas laikraštis — jam nerupi politika, ti
kėjimas. partijos bei f r ak vijos. “Pirklio’* viwrintėliu yžiia »n:u yra supažin
dinti vyre* »u TGOterims. o moters su vyrais apsivedimo roikulu. 
rūpinasi, kad norintiems žonyiis vyrams — >ura>ti moteris, norinčioms 
nytis moterims. — surasti vyrus. “Eiršlys"’ isGkruju yra žingeidi* 
tjo — jj skaito visi — seni ir jauni, moterys ir vyrai. Todėl gi. 
kire -Pirilj” patys, raginkite jsinti “Firili” ir kitiems. 
tas. pagerintas. “Piršlyje” kiekvieną numetu lelp* rn^rgirtų. 
lis paveikslai, ju apsirašymr.s savo gyvenimo ir padėtie.
Metams $!..’/». kcr> užsisakys “PirMi" metsri..- ir prisius
por-July 1 dienai, statu* dovanai nruja knyra. Dr. AT.. J. K 
“Lytiškos Liyos ir kaip nuo jų apsisaugoti”. Knyga labai ^v:?ri»i ir inrere- 
rinpa. Atskirai nerksn* kainuoja 7.Te., bet užsirakanti* •‘♦PĮršn*’ metams 
gausa ja 1>YKAI.
Norintiems gau-i “Piršti** pažiūrėjimui b 
malonėkite pri-iusti ptni<r.rs su “Piršliu’’ 
30 rentų, už 2 egz. — 50 centu, už 
už 5® egz. — $5.00. už 100 eg?. t:k

Ptnt<u5 siuskite ižkalno ir

“Piršlio” Agentūra, 710 W. 33ra St., Chicage, Iii

‘S

Didelė Ekskursija j Lietuvą
Rengia Sekio ir Urbšos Agentūra, 24 Gegužės, 1924

Didžiausiu pasauly United Statės Linijos laivu "Leviathan” 
tiesiai i Klaipėdą, ši ekskursija bus asmeniškai prižiū

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

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

Taipgi, kurie norite atsiimti savo gimines iš Lietuvos i 
Ameriką, tai kuogreičiausiai kreipkitės prie musų agentūros. 
JONAS SEKYS būdamas Kaune ir kitose visose Lietuvos 
dalyse patsai apžiūrės visus keleivius ir kiek galint paleng
vins visų kelionę iš Lietuvos į Ameriką, ypač senų tėvų va
žiuojančių pas vaikus, moterų su vaikais pas vyrus, sūnų ir 
dukterų pas tėvus ir t-t.

Mes siunčiame pinigus j Lietuvą Litais ir Doleriais. Musų 
kursas yra pigiausias: 100 litų ųž $10.50. Ant didesnių su
mų duodame didelius nuleidimus. Padarome įvairius Įrody
mus, daviernastis, ir t.t.

Visad kreipkitės pas musasmcniškai arba laiškais šiuo 
adresu: SEKYS &URB8Z0
101 OAK STREET, LAWRENCE, MASS.

- - -
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.tintų jo nužudyme. Palaido- man. 
Į tas pravoslavų, "apeigomis, (i ' .

Panemunėj šovėsi jaunas Beno Kauno kalėjimam 
!žydas. Nors visiškai nenusi- 
jšovė, bet vargu be išgys.

Silpnavaliu skaičius didė-

ėmė plūsti socialdemokra-jja"* 
tus. Bet čia pat susirinkime' . , ~
iš darbininkų tarpo atsirado j gj usautĮ •s*1Res* 
socialdemokratų; kurie su-ĮGARIitAVA. Žiemos metu 
maišė visus federantų pla
nus. Nors Kosarskis kalbė
jo apie socialdemokratus.

(kad tai esą tie patįs bolševi-

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

liet verksmai nieko 

negelbėjo ir jį tuojau nuga-

Visagalis zakristijonas
Kovo mėn. 1C d. atvyko į 

Vadžgirį (Raseinių apsk.) 
Seimo narys P. šlėvė pada
ryti pranešimą apie Seimo 
darbuotę. Tą dieną buvo la
bai blogas oras, todėl jis pa-i
prašė mokytoją užleisti jam 
mokyklą susirinkimui.

Abudu mokytojai sutiko; 
atrakino mokyklos duris.

Nenorėdami tikintiesiems 
kliudyti melstis, susirinkęs 
būrelis žmonių nutarė lauk
ti, kol pasibaigs bažnyčioj 
pamaldos. Mes manėme, 
kad vėliau ir mums nekliu
dys, vienok apsirikome: za
kristijonas, užrakinęs baž
nyčią, atbėgo prie mokyk
los, užrakino duris ir nudrei
žę linksmas klebonijos link.

Kodėl nebūti jam gerame 
upe, kuomet šventas Petras 
esąs visagalis ir turis netik 
vienus, kaip Petras, bet ir 
kelius raktus. Prieš tokį 
šposą bejiegiai parapijonai, 
pasilikę prie uždarytų durų, 
palingavo galvas ir pradė
jo skųstis: ”Mes tą namą 
statėme, mes tuos raktus 
patįs nukalėme, mums žino
mas kiekvienas akmuo, kiek
vienas rąstas—iš kur jis pa
imtas, kas jį atgabenęs—ogi' 
šiandien visą valią ant šių 
namų turi tas. kuris nei dar
bu, nei skatiku nėra prisidė
jęs. i _ 
bijo šviesos. :
met atvažiuos pas mus kalė- jKabinetas oar metus 
dėti—arba kitaip sakant i V1^<ins V1S^ _rei^a^: įe(\e- 
ubagauti: užrakvsime savo; !'?.ntas atsake, kad jų f rau
namus iro-i ” ‘ (<‘;]a galų-gale nebepalaikv-

Pasigirdo balsai: "Eina-i^1 \atfž_įos
•- —kjjo tnuks- 

Federantai pamatė, 
šiame susirinkime iš

musu valsčiaus jiolicija daug 
iššaudė palaidu supu, kurie 
ligi šiai dienai guli, jwgilo
viais ir pakelėmis.

l ai, tik dirbą prisidengę le
galiu vardu ir nori užgriebti 
valdžia, bet visgi pasigyrė,, 
buk visuose 
klausimuose federantai bal
suoja su socialdemokratais. 
Tik visa nelaimė esanti ta, 
kad socialdemokratai ne
lanką Seimo posėdžių. An
dai. svarstant dvarų darbi
ninkų samdymo Įstatymą, 
reikėję dar tik vienu balsu 
daugiau (?! Red.), kad ista- 
tymas but.j išėjęs geras u., ti| • at perverstas
keli socialdemokratai neat-i, •’ 1
ėję Į posėdi. Bet begiedant j Į”1'’ 

Kosarskiui tas nesąmones, r---’ 
vienas < 
sė: kodėl jus išmetėt iš posė-l 
džie, Bielinį, Purėnienę ir 
Daukši. I'ederantas sumišo 
pamatęs, kad čia yra social
demokratų. Tam pačiam 
darbininkui iš Virbalio sto
ties nedavė žodžio, kad pa
daryti pranešimą ir nupieš
ti tikrą padėtį. Algai pakėli
mo klausimu federantai sa
kėsi esą labai rūpestingi, bet 

! M misterių Kabinetas vilki- 
u ,™uau iieru Vsą reikalą. Kitas dar-
Bijo jie tiesos žodžio,Pimnl>as paklausė, ką mano

- Bet mes. kuo-:(h\vtl federantai, jei Minis- 
, ---- TZ,1-------

is K.aie-1 ’ T -■ 
sakant; V1^ms

■....

svarbesniuose jnius.

Sniegui tirpstant vanduo 
plauja dvokiančius šunis ir 
nešio ja mikrobus i unes. šuli- 

kur žmonėms tenka 
gerti, iš ko gali kilti visuo
menėj įvairiu ligų.

I

Didelė nelaimė.
PRIENAI. Balandžio 
grįžtantis garlaivis 

; ninkas” iš . ...........
{ties Prienais tapo vandens 

■K7:iL verpetu užneštas ant išardy-į

šono ir pusiau periauž- 
■ !tas. Keleiviai išgelbėti tik

v.!uI, .L<T . * , C ‘'' dėka drąsiu Prienų darbi-
darbmmkas pato-; . k R- |
dI mc .otzit i< * ...... .

!1 d. 
•’Darbi- 

iš Alytaus Kaunan

Pasikorė iš baimės 9 metu 
vaikas.

Utenos aps., Labeikių kai- 
iiie *ių metų kovo mėn. 21 d. 
pik S. K. sūnūs 9 in. vaikas 
pasikorė svirne ant botago 
(botagą radęs kely pames
iu). Priežastis buvusi ši. 
.Molina už kažin ką jį nu
baudusi ir dar gąsdinusi, 
jog tėvas dar smarkiau bau
biąs. Tad vaikas, norėda
mas išvengti bausmės iš bai
mės nuėjęs į svirną ir pasi- 

1 korės. Kunigas velionies ne
priėmė į kapus ir jis palai
dotas nešventintuose kapuo
se. Kadangi tai buvo vienin
telis sūnūs ir tokia traginga 
mirtimi mirė, tai tėvas iš 
sielvarto tuo tarpu sunkiai 

serga.

s.eito, var o, blėt.v. > žvyro mojus 
fa>i>r: pnoamina ir britą; ;< rynas 

Darbo ant ! au,ų sti’gų ..ri/.iuri as- 
i:,'-r>)šl-: i. '- isrs d.’-.ri- v.ir-inuutxs.

Tel. Cambridge 239’,-M. 121)
’S7 Hampsliire St. < am-.-ridge, Mass.
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DR. J. MARCUS
LIETU VišK AS G Y 1> Y TOJ AS 

Specialistas svkretoų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St„ Uuston, .Mau. 
(Prie Hanover St)

Tel. Richinond 668. (.)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 
Nedėklieniais iki 4 vai po pieL

«
I«
I 
t>
I 
i 
f
J

S. Lenai hun
S. Gew. \Vashinr.tuii

America
i’re-. Hardini; 
l’res. R lOievell

S. Kcpublk

reti.t klės: 
puen; s. Ruimingi 

kambariai dėl 2. 
niu su vandeniu i 

>gumui.. Švarios, 
s. Dideli liaudies 

denių 
,s valgis, daugy

uukybė. Beno koncertui kiek
vieną dieną.

Suvienytu 
jums < 
> iuo 'rn 
ši:- šąli 
Suži'bri 
l’utii k 
nu.rusiu

Valstijų Linijos 
Suos certifikau,, su ku

lte sugrįžti saugiai i 
bėgyje šešių mėnesiu, 
ani; š:,: privilegija, 

-ši'iet.l-., laivu- pir

UNITE!) STATĖS LINES

me, vyrai, kilometrą toliau pa 
vėl mokykla. Gal zakristijo
nas ten neužrakino duris— 
ten mes galėsime savo min
timis pasidahli.”

šiam pasiūlymui visi pri
tarė. i _ ’ 
garbindami klerikalus už jų 
gerus pavyzdžius.

Seimo naiys padarė pra
nešimą. Po to buvo jis už
klaustas, ar Seime irgi sėdi 
zakristijonai ir kunigai, ar 
jie irgi jaučiasi ten visaga
liais. Seimo narys atsakė, 
kad špitolėse, taip ir Seime aiškio vai., Panevėžio apsk.). 
zakristijonai pildą kunigų; Palėvenės dvaras stovi tarp 
Įsakymus ir pildys tol, kol: dviejų didelių kalnų ir iš vie- 
mes juos rinksime Seiman, i' nos pusės teka Levenės upė. 
mokyklas, Į savivaldybes. {Tyin pat ir Palėvenės dvaro

Iš* tiesų, i 
vadžgiriečiams, kad mes ne-j jų didelių sau priešų iš šonų grimzdus 
mokame savo teisių apginti, j ir dar vieną priešą turi iš už
leidžiame save už nosies veUpakalio. Iš vienos pusės tų 
džioti tokiems, kaip musų, uriešų yra B. Komaras, iš 
zakristijonas! ■ kitos pusės jo urėdas Vladas

Prie ko gi mes prieisime, į Zyzas, o iš užpakalio stovi 
jei zakristijonai leis istaty-i darbininkams B. Komaro vi- 
mus, vykdis juos gyveniman, i rėja Janina Buividaitė. Ačiū 
jei jie valdys mokyklų rak-i Dievui, dar darbininkai ne- 
tus, ir tyčiosis iš mokytojų i gavo iš inspektoriaus naujo 

ir iš musų. " . į darbininkams samdymo ir
Kitos tautos visagalinčių i atstatymo Įstatymo, 

zakristiionn neturi, neturi!

m a s.
1 kad
i akių muilinimo nieko neiš
leis.
daldcmokratai ii" daro sui- 

XI t-JCLOl VIX Y 1*1 Ll X V *C1 ly X X « • e •
Nuėjo i kita mokvkla, !rut£-. Susmukimas nepabai-

- :ges dienotvarkes ir nieko ne-
; nutaręs po trumpo posedžia- 
ivimo taip ir pasibaigė nie- 
i kais.

Girdi, čia susirinko so-

Jau vykina Įstatymus ir 
šalina darbininkus.

PALĖVENĖS Dvaras (Ku-

"statydami didžiausiam pavo
jui šoko nelajmingujų gelbė
ti (tarp išardytų tilto atra
mų vanduo kriokdamas ver
žiasi ir kiekvienu kartu gali 
luotas būti apverstas, o tuo 
labiau, kad jau temė). Ne
žiūrint visa to. pagalba umu 
laiku suteikta. Pirmutinis 
nelaimės atsitikimo vieton 
pribuvo, su maža valtele. 0. 
Veingcrtneras, o paskui jį 
ir su dideliu luotu: J. Bort- 
kevičius, A. Vaitkevičius. J. 
Krutulis, M. Veingertneras, 
M. Kanceris, A. Marčiulio
nis ir J. šumatiskas. Pribu
vę į nelaimės vietą, rado ke
lis keleivius ant laivo vir
šaus, kiti buvo vidury ir tik' 
išlipus per langų skylę pa» 
vvko'juos ištraukti, o viena 
moteriškė iki kaklui vande
ny i laivo ratą Įsikabinusi 
laikėsi, dar kelios minutės 
ir... butų nuplaukus. I šių 
vyrų "drąsą ir pasiaukavimą, 
man rodos, reikėtų ir val
džiai "savo dėmėsi atkreipti j 
iriuos apdovanoti, tuo la-j 
biau, kad šis atsitikimas 
Įvykcr, gal. dėl valdžios at
stovų apsileidimo, nes pavo
jingos vietos upėj nepaženk
lintos. šiuo garlaiviu vežta' 
vagonas avižų, du—rugių ir! 
keliosdešimtys pūdų lašinių. I 

Avižos buvo sukrautos ant 
priešakinės garlaivio dalies 

kurios garlaiviui

!

DAKTARXS

G. GEORGIADE 
Iš Paryžiaus Universiteto 
Atidaro gydymo ofisą po 

numeriu
4S0 BOYLSTON ST, BOSTON 
Specialistas nervu ligų, .traujo 

ir romatizmo.
Ofiso valandos: 

Nuo 11 :ki 12 ryte ir, 
nuo 1 iki 4:30 po pietų. 
Nedėlc ieniais: 
Nuo 11 iki 1 po pietų.

Dėl šio susigru-:

Pohinis nunešė Prienų tiltą 
. Be! pasklidusių spaudoje 

žinių apie Prienų tilto nune
šimą potvinio melu. Susisie
kime Ministerija pasiuntė

i 
z z z

Z

Z 
z 
z

speeialę komisiją dalykui iš-i' 
tini, kuri praneša štai ką: \į.

Kovo 30 d. keliais varstais'£ 
žemiau tilto ties Birštonu 
susidarė didelis ledų susi-'$ 
grudimas. De! čic ______________________________
dirno vanduo pradėjo veikiai 

kilti, apsėmė ledkirčius irjŽ Tet: *ilch'”<>n<1 «<»• J

’ ‘ Dr. David W. Rosen'
Ka!h» l.ieturiškai. Lenkiškai 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS 

SLAPTAS 
VALANDOS*.

8 ik*
2 iki
7 iki
HANOVER ST.,

BOSTON. MASS

pasiekė pofermines pagal- 'i
ves, siekdama žemutinės til-į? 
to fermų juostas. Kelios til
to angos padengtos "Bob- 

rovskio’* sistemos fermomis 
su ištisomis lentų sienomis.

Kadangi vandeniui kilant 
pakilo ir ledas ir vandens te
kėjimo srovės pradėjo verž
ti apsemtas žemutines tilto 

'fermas, kurios iš savo pu- 
!sės davė taip pat vandens, 

atsparą, tai fermos ledu ne-' 
išlaikė ir buvo nuvežtos kar
tu su fermų pagelbinėmis ir 
viršutinėmis rentinio atra
mų dalimis. Po kiek laiko 
ledų susigrūdimas buvo pa-Į 
šalintas, vandens tekėjimo Į 
srovė ii- vanduo žymiai pra- i 
dėjo pulti. Kai kurios fer- Į 

jmų atplėštos dalys likosi; 
(Birštone o kitos atplaukė 
Nemunu Kaunan.

t 
į
f.

Nuo 
NTu<; 
Nuo
1Z1

I

<

I

NAUJI RAŠTAI.
Kaip tirti gamtą, pirmie- 

iji tylimo pavyzdžiai, pritai- 
jkyti pirmajai Gamtos Pra- 
jdžiamokslio daliai. Parašė 

J. Baronas, išleido Kultū
ros B-vė (Lietuvoj). T4nka- 

miąusis knygelei pavadini-, 
ynas butų: ''Chemijosnr fi
zikos pradžiamokslis. Kai
na pažymėta Lietuvos pini
gais, 2 litai 7-5 centai.

Pramoninės Demokrati-

viršaus, kurios garlaiviui 
sarmata mums, i darbininkai stovi tarp dvie- dužus ir priešakiu labiau nu-

; vandenin visos 
žuvo. Rugiai—sukrauti vi
dury, vienas vagonas—prieš
aky, o kitas—užpakalinėj 
garlaivio daly, kadangi už
pakalinė garlaivio dalis van
dens užnešta ant išardytų 
tilto atramų, tai iš jos ir 
grudai lengviau išgelbėti. 
Rytojaus dieną atvažiavus 
pirkliams Kreveckui. Gda-

. .. ... musų liųi ir Samunickui Iršiui pa-
zakristijonų neturi, neturi I dvarponis B. Komaras su sa-samdyta darbininkai ir jau 

ir miništėriaujančių kunigų vo garsiuoju urėdu Vladu r orėta gelbėti grudai, bet p.
—Užtat dešimts kart laimio- Zyzu spėjo atstatyti jau ne burmistras uždraudė tai,

Ten kunigai laiko į pirmą darbininką, o penk- nors iškarto buvo leidęs. Po1
zakristijonai aptar-: tą. Nežinia, kas toliau bus. Heija šiame reikale nieko ne-; ,t 0^uP'<^kš’^ts nn;-^nuo:aesiro'

........................ Atstatytų tarpe yra buvu- darė . į Pinigus galima atsiųsti per monej 
šių kareivių ir sveikatos nu-1 Balandžio 12 d. anksti ry-;£Pg; .VdbresLI<jiUtSt^pP'er'ni doSer’ 

,LA MKS. v. RADAV1CH (_
50<i N. EIIwoo.l avė, Baitimnre. Md

Žinunai Cigarų
i Kaipo supratiyvi vyrui." užtai ru- 
;ko Natiir.l.ii Cigarus, kad pači-.j, bro- 
!lit> Jom ir Petro Naujokų yra suma
niai padaryt i iš geriausio H.«vanor 

'tabako, gražiai dega, r. alonųs rūkyt 
ir durnas puikiai kvepia. Broliai lietu
viai, kiiiše dar tų cigaru nežinot, tad 
visur liciuviškose užeigose. Restora- 
n::<>sc, Kliubuose. Cigarų štoreliuust 
•r draa';ys»i’Į Salėae reikalaukite i: 
rnkvl'ite po vardu:
.!ONO-.JOHN’S CIGARS 

aiba Petro Naujoko po 10 centų ciga
rą. o 
gera cigar 
dėsni, 
pigiau, 
j 
r

1

f
I

I _-------------------------------- -------------------------

'fijos pagrindai, parašė ir iš
leido Uosis, spausdino '’Qąr- 

bininkas.” Kaina ant kny
gutės pažymėtą 7-5 centai, 
nors užtektų ir 2-5 centų.

LIGAS.

IV ryV*. 
S dieną.
8 vakaru

: UNiTEI) STATĖS SHIPP1NG BOARD ;

Kaina 55c. 
apūUuMa

a klesa padalinta i kamba- 
ų. 4-rių. 6-šių ir 8-nių lovų

. . Gegužės 21 
.. Birželini 1

LINIJA PBroadvay. Nev York N V

KELIONE ILBETUVK
pcR. mNMDUR.GĄ.PIU^J\ 
/ arsa LIEPO JUL *

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliavį 

Aplenkia . Lenkų jnustą (karidoriu) 
\ :sa 3-8l ' ' '

.ai 2-j
(‘OLOM X 
MTi \Nf V
Trečios Klesos Kainos į:

Hamburgą S103.50 — Piliavą $106.50 
l.iepojy ir Memelį $107.90

Pelei laivų ir žinių kreipkitės prie 
savo agentų.

X Tel. So. Boston 506-W J
| DAKTARAS <

A L, KAPOČIUS i
i

i

NENUSIGĄSKIT—
JIS TIK IEŠKO BAMBINO

skonto
V. Kai. Bii.re.

yra nepavojingas—pascKiningas-
v kiuriu puiii.osiiotojas.
Kūdikiai rr.S;;sta ji. Jie net prašo daugiaus.
Jei jūsų kūdiki neramus, turi aptrauk:.; liežuvį, 
negali ramia: uregoti. labai verkia tar-i skausmu 
kankinanma,. <::t išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių pabr.ost’otoju. tokiu kaip Bambino. Jis j| • 
ims su noru ir daug geriau jausis ttuo jo. I kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti.*

t
i
l

lituvis DENTISTAS j
VALANDOS; Nuo 9 iki 12 dienų <

2 iki 9 vak 
NEDALIOMIS: J 

iki 1 v. po piety <

Semionais iki 12 diena. S 
Ofisas "Keleivio" name. * >

251 Breaduay. tarpe C ir I) St.
SO. BOSTON. MASS. ’>

A
Itališki Armonikai

Mes išdirbame ir importuojame 
•okių rųšių rankomis dirbtus 

ITALIŠKUS ARMON1KUS.

UI**’ (HARRIMAN LINE)Joir.S Scrv-rc*
HAMBURG^IERICAMINE
TRUMPI AUSIS KELIAS j

gesnės. 
mišias, 
nauja bažnyčią—kiekvienas 
savo dirba. Pas mus gi ki- ________ _______ ___________ r_ , __________________ .
taip: ūkininkai dirba nuo Įstojusių karo tarnybą bene- tą už miesto ant plento ras 
tamsos li£i tamsos, neturi Įšant. taip pat yra ir tokių, ta lavonas TJarės Juroniu . 
net laiko savo reikalais ru-1 kurie iau pragyveno minėta- l ės. Mirties priežastis neiš-i 
pintis—užtat paveda zakris- me dvare virš 20 metų. I)a- aiškinta, 
tijonams visus dalykus tvar- bar reikės išeiti nuo Jurgi-' 
kyti, net mokyklų raktus niu. 
valdyti. !bai dėl tokio Įstatymo.

---------------------- Įmes darbininkai susilauksi-į šiomis 

me toliau begyvendami krik- j riminalė

žmonės aimanuoja la- j Vagis pasikasė co kunigo 
ei tokio Įstatymo. Ko j Žilinsko butu.

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES. DALYKUS.
Parišę M. II. Sangerienė.

Knyga papuošta tani tikrais pa 
veiksižis. Išleido F. J. Stropienė, pri 
<!č<l::n:a naudingų patarimų ir niot< 

i rims.
Kurios <ia šitos knygos

; tuojaus

: orderį, arba įdėjus popierinį dolerį

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas savai

te. Geriausi musu laivai •
""Rcsck’te." "Reliance." 

” \!bert Bailiu 
"Deiitschland"

veža I, IT ir IT! .les.: 
rių.'. Taipgi p<>pule:v
”M‘»unt < lay."" le

"\Vestphr.lia.” "'Rsnsa' 
"Thuringia.”

UN1TED AMERICAN LINES 
JULIUS ROTTENBERG.

260 Han:»ver St. Boston. Mass. 
arba pas kitus agentus.

yra geriausi armonikai sviete 
Ant 10 metų gve/antuoti. Musų kai
nos žemesnės negu kitų išdirbėję 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei- 
jilank katalogo, kurį pasiunčiam 

PYKAI. . <‘22)
RUATTA SERENELL1 & CO. 

817 Blue Island A ve, Dept 24. 
t'hicaeo. H’<-

Skausmas 
RAUMENYSE 
Gėlimas 
sąnariuose 
Reumatiški 

skaudėjimai 
Tu ijaus nrasišaiins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi btrteiiuką

BEAR BALSAM 
(Meškos Baisamo) 

ir vartosi pagal nurodymų, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų ken- 
tanėiu vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tini aptiekorių arba pardavėjų, 
prisiusk mums 35c. ir 5c. už pa
siuntimą, mes tuojaus išsiųsime 
buteliuką liplsamo. (23)

Centrai Drug Co.
E. Centre Street. Dept. Kel. 

SRENANDOAH,. PA.
2i

pasažie- 
ai laivai 
.eiand.” 

ir

i

i

Šiomis dienomis Kauno
- —------------- -- v w, .w, t . , • <» .. .• • *.*.****«.ė poticiia sulaikė

KAUNAS. Gelžkelio darbi- scioniskoj Lietuvoj. Kur tie vjeną žinomą vagį. Tardant 
ninkams Įvairių ruožų buvo;11?1’81’ atstovai, kuriuos mes vagįs prisipažino, kad jisai 
pranešta, kad balandžio 6 d.!rin^ome 1 ^e™ą, kad ipntų j asikasė po kun. T. Žilinsko 
Kaune ivvks gežkelininkųImU!?b ?s/. b-ur (Aleksote) hutu ir grasin-
suvažiavimas. Paskirtu laiyPasldrjo™gl^>rdmgo.n dar-.................................... -s -

ku gelžkelininkų atstovai.i>0,-®*ie,a<1’?:, J1 n-*

'Seime ir kitur ginti darbi
ninkų reikalus?

Nepasisekė manevras.

susirinko Tilman^; salėj. bet pą^sooaldenjokratarns 

pasirodė, kad tai darbo fede
racijos sugalvotas manev
ras. Atėjo Peržinskas ir 
Kosarskis ir užvedė savo 
”katarinką.” Kadangi ponai 
federantai neturėjo kuo pa
sigirti darbininkams, ypač 
algų padidinimo klausimu,

damas ginklu atėmė iš jo ap
siaustą. Vagis papasakojo, 
kad jisai su savo draugais, 
r- dienas kasė žemes po kun. 
Žilinsko butu. Įsibriovę į 
l-utą rado tik 3 apsiaustus, 
kuriuos ir pasiėmė. Jisai 
\ erkė sakydamas, kad 6 die- 

klasės r.as taip sunkiai dirbęs jo- 
ii v^nli- ». .-i n c? Mnii/lno

Ir vėl saužudystė.
KAUNAS. Balandžio 7 d. 

nusišovė aštuntos '* 
mokinys rusas. .Tisai pali- kios naudos neturėjo ir da- 
kęs raštelį, kad nieko nekal- bar reikia dar papulti kaleji-

rūkant džiaugsitės, kad raka 
Vytauto po 15 centų di

Imant baksais atsieina daut
Cigarus i-’ivnčia per pašte.- 

.• mie tus priv.ut:škai ir biznie 
■i>. lieil a’aukit pirkių surašo ad 
••jaut: ;

Naujokų Cigar Factory • 
231 Division Avė., 

Brookly n, N. Y.
Verta paremti brolius lietuvius, jų 

cigarai labai geri. Agentai visuose 
niiestuo "* gali uždirbti extra pinigų 
■ •;savo miesto biznieriams*

.20)
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NORTH
GERMAN 

LLOYO
Sęvaitir.iai išplaukimai į 

LIETUVA
NFAV )<)RK—BBEMEN 

Ant puikiu Laivu 
OLUMBl S—S H TTG ART 

—MI NI HE.N 
ir ant kitu vienos klesos lai
vų. Pagerinta trečia klesa 
Paraukus, uždaromi kamba- 
rč!ku su 2 ir 4 lovom.

Reikalaudami t u i vakorč i v 
kreipkitės prie vietos agen
tu arba- į

NORTH GERMAN 
LLOYD

1S2 5Va«hington St„ Z 
Boston, Maso. Z

■/

AMERICA line
Trumpas ir tiesus kelias, per 
Rotteri’.arrfĮ, j it iš visų kraštų.

• . LIETUVOS
Savaitiniai išplaukimai. Puikus 

: parankumai.
Mes pagelbstim išgauti rei- 

: kalingus dokumentus (šelpimo 
: afideivitus'. Musų reprezentan-
• tai aprūpina pasažierius visu 
’ kuom, nuo pradžios iki pabai- 
: gai ke'ionės.

Kainas ir I 
pasiunčiam

Delei rezervai:! 
cijų kreipkitės prie Vile 
vietinio agento arba i 
HCLLAND AMERICAN 

t>9 Stale Street. I*cston.
VXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXs

iaivu išplaukimus 
ant pareikalavimo, 

ir informa- 
vieno

Neimkit kitokio, kaip ūk m iiuo 
pavešiu! u.■

iLINE 
Ma.^.

NAUJU l’LUNKSNV LOVOS 
Gauk 1‘idely Bargeni) Kny
gą Dykai npi° naujas, sa- 
nit-rės plunksnų lovas, 
paduškas ir patalus. Mu
su išdivbystvs kainos nu
žemintos. Mes diiosiaie 
jums musų plunksna? 
ant 10 dienu išbandymu’ 
ir apmokėsi);,* pensiunai- 
mo lėšas. Musu kostume- 

iai užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
reikalaudamas Pargenu Knygos ir 
Junksny sampalų. <—>

An>t*rb*an Tealher T o.
Dept. Nashville. Tcnn.

a

SU-jt*r*« ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikai*, 
Kure tik vartoja Salutarųt

SuluUrų Riterį žmonės vartoja ja® 
•r 16 metų nuo visokių pilvo Ii 

rėrisi jo stebėtinoms 
-..'.Jattgi neranda jam lygaus, nei 
•• viršesnio. Pasistengi įsigyti jo 
butelį, o mes užtikrinam, kad eu juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Koki 
;ik vidurių nesmagumų jauti, kreip
kis p ne savo aptiek orimus reikalau- 
dsmas tikro Salų taras, o jei jis netu
rėtų. kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
: ridut-darnas savo aptiekoriaus adrs-
a. adresuodamas iiaip:

SALUTARAS
DRUG * CHE.M1CAL CO, Ine, 

Dept. l.s
1707 lialsted iit, Chicago, lU.



Vietines Žinios
Bostonus turės pirmutinę 

guminę gatvę.

Northern avė. tiltas per
eitą savaitę buvo išgrįstas 
guminėmis plytomis. Tuo bil
du Bostonas gali pasidi
džiuoti, kad iš visų Ameri
kos miestų jisai pirmutinis 
įsitaisė guminę gatvę. Pir
mutinę gumos plytą padėjo 
miesto majoras Curiey.

Guma yra tokios pat kom
pozicijos. kaip ir trekų tai- 
rai. Anglijoj. Francijoj ir 
Vokietijoj guminės i 
senai jau žinomos ir labai 
giriamos dėl savo stiprumo 
ir tylumo. Ekspertai sako, 
kad guma išgrįsta gatvė gali 
laikyti 20 metų.

Keistas tečiaus dalykas, 
kad Amerikoje, kuri turi ge
riausius pasaulyje kelius au
tomobiliams. guminių gat
vių miestuose iki šiol nebu
vo. Bostonas dabar pirmuti
nis nutarė padaryti šitoj' 
linkmėj bandymų. Pirmuti
nis grindinis dedama ant til
to, per kurį eina didžiausis 
judėjimas. Dėl sunkios va- 
žiuotės ir nuolatinio drebė
jimo. ant to tilto negalėjo 
pastovėti joks grindinys. 
Jau šįmet miestui reikėjo jį 
dengti tris kartus. .Jei pasi
rodys, kad guma laiko gerai, 
tai tokį pat grindinį miestas 
dės ir ant kitų tiltų.

Visas gatves gūnia grįsti 
nemanoma, nes ji brangiai 
atsieina; bet apie ligonbu- 
čius ir kitokias įstaigas, kur 
reikalinga tyla, o taipgi ant 
tiltų; kur nelaiko nei medis, 
nei konkretas, 
labai praktiška.

Traukinys pavėlavo, pasa- 
žieriai gavo po $1.20.

Pereitą panedėli pavėlavo 
i Bostoną greitasis New 
Yurkd traukinys, žinomas; 
kaiix» "Knivkerbocker Limi- 
ted.” Vietoj pribūti čia kaip 
6:10 iš ryto, jis atėjo viena 
valanda ir 15 minutų vėliau, 
nes an kelio pagedo garve
žį < ir reikėio sustoti, kad 
prikabinus kitą lokomotivą. 
Atvažiavus į Bostoną, gelž- 
kelio kompanija išmokėjo 
pasažieriams už šita pavėla
vimą po $1.20. Ant šito trau
kinio kompanija visados ap
siima užmokėti pasažie
riams po $1.00 už kiekvieną 

gatvės SUgaj§tg valandą.

Saugokitės kišenvagių.
•Juozapui Zupkauskui be

lipant i karą ant Andrevv 
Sifuare, Dorchestery. 5 d. ge
gužės vagis ištraukė iš kiše- 
niaus apie $200 pinigų ir ki- 

j tokių popierų.
Belipant į karą kišenva- 

;giai jį suspaudė iš visų pu
lsiu. kad, negalėjo nė pasiju- 

k dinti ir kada ilipo į karą, pi
nigu kišeniuje jau nebuvo.

Patartina lietuviams pini
gų kišeniuje niekados daug 
nesinešioti.

Paprastai kišenvagiai taip 
daro, kada žmonės lipa i ka
rą. jie arstoįa iš visų pusių. J 
susnaudžia ir tada iškraus- 
to kišenius. Dabar Ypatingai į 
daug priviso kišenvagių. to-‘ 
dėl geriausiai pinigu kiše-! 
iriuose nesinešioti. nes bile 
kada gali iškraustyti.

w

DIDELIS

.11

Panelė Vinkšnaiėiuič.

Dalyvaus geri;

Endzeliutė iš \V<"v. 

dainininkas ir piani 

Vinkšnaičiutė. Taip;

Beto da bus dali 
kas. Mokslo Draugi.

Panelės Vinkšnaiciu. 

keliatą duetų. Taipgi 

tetas.

K. Thomus. baniona>

eneia So. bostono 
Mokslo Draugija

25 d. Gegužčs-May
Pradžia 7:30 vai. vakare

Lietuviu žinyčiij
DIDŽIOJO! SALĖJ

130 iiroiiduay. šalia 
pašto. So. Bostone.

Panelė Endzeliutė. sopranu
ir svetimtaučių artistai, tarp kurių bus: p-lė E. 

s amerikonų pianisttas Burnbank. čekoslavokų 

lietuvių naujos žvaigždės Vaitkiutė. Gerybaitė ir 

i smuikininkė Banevičiūtė iš Montello.

minininkų, kaip antai A. Bačiulis. Thomas-Timins- 

dus ir t.t.

Gerybaitė sudainuos 

minuotas solistu kvar-
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PERSIKRAUSTYMO IŠPARDAVIMAS 
JAU PRASIDĖJO.

LIETIMŲ RAKAMĄ' KRAITE V ĖJĘ
2(>S West Broaduay, South liuslun. Mass.

Musu krautuvė, turėjusi gerą pasisekimą nuo pat savo įsu 
'teiginio iyi6 m., jautėsi peraukšiai dabartinėje vietoje. 
Kraustėmės i dvigubai didesnę vietą po nūn:. 326-328 W. 
IL oadvvay. Tos priežasties deliai senąjį staką parduodame 
žymiai papigintomis kainomis. Visus lietuvius kviečiame ta 
proga pasinaudoti. Pasakykite apie tai visiems savo kaimy
nams, pažįstamiems ir draugams.

ANTANAS Aš.MENSKAS, Vedėjas.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainom;, tai visada ateikite 

Į ant JO0 Salėm st.. kur rasite vi.-okių naminių vaistų, šaknų nuo viso- 
1 kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio reuma

tizmo. nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių. nuo kosulio ir kitu ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų it geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo Jei vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktaru; 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

t

> 
I

■ >

Bostonas ims elektrą iš 
Niagaros.

Adirondack Light & Po 
ver Čo. skelbia, kad jos inži

nieriai jau padarę planą su
jungimui Bostono su Niaga
ra Falls, kur elektra yra ga
minama puolančio vandens, 
pajiega. Tuo tikslu tarpe 
Bostono ir Detroito busiąs 
pastatytas 800 mylių ilgio 
elektros spanas. Tuo budu 
Niagaros krioklys (vanden- 
puolis). kuri žmogaus pro-: 
tas pažabojo ir pakinkė prie

P-lė Vilčinskaitė išvažiavo , 
tėvą palaidot.

P-lė E. Vilčinskaitė. nries-1 
ji gali būti to ligoninės perdėtinė ir ar

tima keleiviečių draugė, ga-i 
vo pereitą savaitę telegramą.' 
kad jos tėvas mirė. Nusimi-j 

!nusi ji išvažiavo su savo se-i 
sere Ona Philadelphijon Į- 
šermenis. Laidotuvėse daly
vavo daug lietuvių, nes Vii- i 
činskų šeimyna Pennsylvani- 
joj yra plačiai žinoma ir turi 
daug draugų.

R. A. M A( i.El.l. W Ali • X 
288 R(»XBl K1 STREi i . 

RO.YBt R\. MASS. t.u\

Extra Susirinkimas

Lietuvių labdarystės ;
Draugijos e.xtra susirinki
mas įvyks pėtnyčioje, 16 d. 
Gegužės-May. Lietuvių Sve
tainėj, kampas E ir Silver 

darbo, galės apšviesti visus So., Bostone.
Naujosios Anglijos miestus: S’s susirinkimas yra sau- 
ir sukti rišu jos fabrikų ra-Siamas vien tik tam tikslui, 
tus už keliu šimtu mvliu to-kad apkalbėjus ar perleist 
lumo. Šitokius ' stebuklus i Svetainę i draugijų ran- 
daro ne kokios davatkos, ne'kas. Bus balsavimas šio 
kunigai ir ne vyskupai, bet-klausimo, todėl nariai pri
ris tie bedieviai mokslinki-i valo atsilankyti, kad vėliaus 
kaj -nereikėtų išmėtinėti.nereikėtų išmėtinėti.

i V. Klemka. Sekr
Merginu paroda Ik* 

andaroku.
i

Hyde Parke ši utarninką! 
High Scheolės mokinės Įtai-‘ 
sė gatvėse demonstraciją su 
trumpom kelinaitėm ir šil
kinėm pančiakom. Daugiau ■ 
kaip 500 merginų maršavoi 
Ik? andaroku ir nieko bai-J 
saus neatsitiko. Tėvai pro- j 
testavo, bet nieko negelbėjo. J

Ligonbučio pacientė 
pasikorė.

Public Auctisn
ANT ELM STREET.

NORTH READING. MASS.

Subatoje.May-Gegužės 17 d. 
1921. lygiai 3:30 po pietų.
žaibai pa'reidau.iania Sn"i«t ; 

lar.ti iš trijų skirtingų dalių: K'

pečlUS • fu ; :
riu akrai Zv 
ivur.u, ’..uu >

piKp.ipis 
ir diueli*- 1

kambarių namu.. 
eiektii>ka švie.-a. 
Automatiška pumpu. 
su obuolių ir slyvų 
<lc! jiMMl vištų, t karu 
džius, komų anao.b.- 
mas; (2i namas 6 kaino:.: ;u 
-ai -..ėmės -u obuolių 
ža.s kavalkas žemės 2; 
rykščių; 83W n-ika’:;._'i i 
vimo; {ralutini popierai bu- 
uz. 1-5 d’enų; terminą ir k.; 
aiškinimus neria: šute. a 
rius.

I

I 
i

SI
:t<»j S’O. tl< 't >•■< 
dvi greito pa

■ 3<,l W.

1 p ai;
namas 
naujai 
lituko. ’ 

griebėsi nelega-!'?£* ,’j.
j dėl kito <iair 
j—reit pa.-ūuo 
it;. Kuiu.'kiO’ 

58 Rnskin 
j Te'. Hv<ie 
I

SPORTAS.
Stasiak pereitam ketver- 

ige paguldė Strangler Levvi- 
• s*ą iš pirmo sykio į 49 minu- 
itas. Išėjus ristis iš antro sy
kio. Lewis 
lių metodų—pradėjo smaug-1 
įti Stasiuką. Lenkų levas su- 
l pykęs davė Levvis’ui į žandą 
i ir primušė ji. Tuomi risty- 
!nės ir baigėsi. Čampijonu 

į pasiliko Lewis.
I i I—— !«iaur metų
i Musų ristikas Juška pui-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 

: šeimynų, 14 kambariu 
improvemertai. pato-zm 

arti Coiur.i 
rdavinK- kair.a

A. IV AS 
Broad»a>. So lt.

C

r

)

.'A *

Dr; ueiia kviečia 

.akmiai atsilankyti 

. u ina. Kad bus ko 

iiusvti.

\

Panelė Banevičiūtė.

KOKIĄ DIDELE VERTE TURIAvalų ir Vyriškų Drapanų.
Labai Žema Kaina

DAIKTAI NUPIGINTI20',,25 < Ir DAUGIAU

Išpardavimas prasidės 10 Gegužes 
ir tęsis iki 24 Gegužes.

Išpardavimo priežastis yra ta. kad turiu išsikelti

i. tos Gegužės pabaigoj.

igi, gerbiami lietuviai i lietuvaitės, pasinaudokite

< : rogos. o galėsite sutaupyti nuo §1.00 iki §1.50 
: poros čeverykų.

A. A. Miluševičius
»!> MA1N ST., CAMBRIDGE. MASS

Nauja musų biznio vieta bus 901 Maint St.. Cambridge. 
i< numeriams. atvažiavusiems iš Brightono arba 

' • ; villės, mes sugrąžinam fėrą. I
NASH KARAI

IK KOKI PASEKMINGĄ PATARNAVIMĄ JIE SUTEIKIA KIEK
VIENAME REIKALE.

KAINA NUO $1055 IKI §2375.
REIKALAUKIT KATALIOGO ARBA UŽEIKITE PASIKALBĖTI. 
MES DUOSIM PRIEINAMIAUSIAS SĄLYGAS JUSU REIKALUI. 

MES TAIPGI MAINOME IR ANT NAUDOTU KARŲ.

CITY POINT GARAGE—DAILEY’S MOTOR SHOP
PARSIDLODA CHAS B. DA1LEY TAISO

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

Telephonc: So. Boston 2238 1

>

moto* cars

J

!

THEATRE PARK SQ.
!'•—Wrd. A S;<t. 
I’hone Beach 1‘.k;

■d E. \V.-iuht—.Hanajf.T

AR DVASIOS SUGRĮŽTA?
Puikiausias pestatvinas pasauk!

\ibtrf 
Kc.acL Xi.ii 
i

(,ER \ PR(H. \
Pa. .-i c 

kampini 
• iaug m 
No:

T

Pereitą savaite Brighto-, kiai pasirodė. Jis su farme j.ar.bn
. ____ ________________ri____ J'x__T_l—T»_n__ x:i_ t_:___! Klau

Br.aU'-. ;
no sanitorijoj pasikorė tula'riu Bailey tik žaidė. -Jeigu 
Miss Mary Foogan. Ji užsi-jbutų duota daugiau negu 15- 
l akino prausiamam kamba- minutų laiko, tai .Juška far-' 
ryje. prisirišo vieną virvės------- : --------- 1J*~
galą prie vanos kojos, kitą’ 
galą užsinėrė sau ant kaklo! 
ir iššoko per langą. Vėliausi 
duris į urausiamaji kambarį 
buvo išlaužtos ir pakaroklę 
atrasta kabant už lango.

meri butų paguldęs.

PENTORIAI
Išpopieritiojam. išpentinam i.- 

baltinam lubas, namus ir t.t. Dar 
atliekam greit, pigiai ir gerai.

ALBERTAS KASPERAVICJ \ 
158 7th St.. South Boston. Ma.-s 

Tel. So. Boston 0216-R.

Pasikorė ant skelbimų 
lentos.

Ant skėlimų lentos, kuri; 
stovi ant tuščio sklypo že-i 
mes ant kampo Washington i 
ir Noanet gatvių, pereitą są-į 

vaite buvo atrastas pasiko-i 
ręs žmogus. Jo kišeniuje bu-’ 
vo laiškas, ant kurio buvo 
padėtas T’mothy < 
vardas. _ _ 1

<
I| MEDICINOS DAKTARAS f

I Dr. LE0 J. PODDER iš Petrogrado į
Specialistas Slapto ligų moterų irvyrų, kraujo ir skurus. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonas llaymarket 3390
69 CHA.MBERS STREET. BOSTON. MASS.

I 
»

Naujų ir Senų

Automobilių KrautuvesGARSUS ?! U.ik AS
----------ŽM(»X»-:S----------

DliKOP. *.< U<
:t • epamatj
t -. u š{ ;.inUskų gudri 
i-mi- nu-uebiii.; Ju 
„>I Jus praleidot pu 

Todėl

Ež;M V
Jei- Parduodi', ranjus Buick 

automobilius <u šešiais 
brikais (torrr.'>z.ais). pui- l 
kiaušio/, tvirčiausios ma
šinos ai.t kelio. Galima su 
Biiick lengvai pradėti va
žiuoti ir lengvai sustab
dyti. Nemokantis važiuoti ; 
galį ’ei.u-vai išmokti ir su 
musų patrelba galima '■ 
{.Teitai {rauti leidimą, 
flicense) važiuoti auto- • 
mobiliu. ‘

Kaina naujų Buickų ; 
nuo ik; Var- •
t"tos ir nerdibtos masinos 
nuo iki' S120C.

ir labai greitai išmokinam

>r«>. 
itX M H* 

M!>'l ERŲ Tl’ARSiDI ODA <.R<>SEK.X>
BI'ČERNĖ nž (pla ikia
vaitę Lysa i
ant kiek laiko noriu . a- > 
la pirkti su namu.

123 N SI.. So. It’-to'.

’ J VMAK A I’LAIN.
ir MEST RONBl k Y 

2 i- 3 scimyi" -
83600 iki 82iK.

P.ATTERSDN.-HEai

75t| Ontro St.. Jamaiea .
Te!. Jarraica

! i f 
nuo

I 
t 
i 
i

Pridaboti vaikus ir prie namų dar- . 
bo. $35 per mėnesi, kambarys ir 
valgis. At.-isaukit greitai per 
arba vpatiškai.

J. KUDREVklUS
15 Batchelder St„ Brrchesfer.

REIKALINGA MOTERIS

< po
ntlcrai.' 
butoini.-

TI KILTAI
daoi-r

\TiXKES 
P .etų,

5.‘c.- 
."•••e.

A AK AR AIS
• >;i centu 
:ki 82.00

Parduodame ant lengvų išmokėjimų
.aziuoti.

i'ain'.-i narduetlam baterėjair. radio ir visokius automobilių reik
menis: {.ajerus, tūbas ir t.t. pigiau. negu kur kitur mieste galima 
pirkti. Taisome mašinas nebrangiai ir atsakančiai.

Ekspertai mekanikai padaro ištyrimų (tęst) ant masinu ir ba- 
tarėjų visiems dykai. (21)

PARSIDUODA U
Reikalaujanti u'-.i 

jam rpikajinjri. 
ėius. fr>r.t:ri- -et...

193 W. 7-th Si.. >o.
Ant 3 hib-i.

STOGDENGIAI (’IOOI 13 
' Per • r.;'?’" iizuan 
n?, kostumerj. r. e 
(."-uanT-tee) sa- <> cla-.

Kreipkitės i
LITHl \M \N U.E\< 

:'.«>! M. Br<>:<d« :>>. So Ji.'f.o 
Tel. Sn P...,..., •

laišku kokie 
(21)

Ma«s.

ANTANAS PILVINIS
REAL ESTATE. INSURANCE 

Jci^n norit pirkti, parduoti, mainy
ti arba inšiurinti namu;, kreipkitės 

O’Conner i >>a,i
233 BKOMHVAY. 

BOSTON, MASS
(22»

I

MOTOR SALES COMPANY
BUICK SALES AND SERVICE

441-445 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Te i. Su. Boston 0376 ir 1370

* —....

I
4


