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Vilniaus krašte įvyko
baltgudžių sukilimas.

MŪŠYJE KRITO 18 LEN
KŲ KAREIVIŲ.

Dėl šito įvykio Varšuva kal
tina komunistus ir Lietuvos 

vaIRžią.
Pereitą sąvaitę iš Rygos 

atėjo žinių, kad Vilniaus 
krašte, netoli Lietuvos sie
nos. įvyko ginkluotas balt
gudžių sukilimas prieš len
kų valdžią. Apie 300 apsi
ginklavusių baltgudžių susi
rėmę su lenkų kariuomene 
ir įvykęs atkaklus mušis. Iš 
lenku pusės 18 kareivių bu
vę užmušta ir 20 sunkiai su
žeista. Kokie nuostoliai bu
vo baltgudžių pusėj, žinios 
nesako. Nepasakyta ir kuo 
tas mušis pasibaigė.

Varšuvos agentai Rygoje 
sako, kad sukilimą surengę 
baltgudžių komunistai, ku
riems padėjusi Lietuvos val
džia. Kad baltgudžių komu
nistai rengėsi prie sukilimo, 
tai lenkų valdžia senai jau 
Žinojusi ir dėlto pastaruoju 
laiku ji daug komunistų 
Lenkijoj areštavusi. Dėl ši
tų areštų Maskva pakėlusi; 
prieš Lenkijos valdžią pro
testą, kaltindama ją laužy
mu Rygos sutarties. Mat, 
einant Rygos sutartimi, Ru
sija turi teisės ginti baltgu- 
džius, žydus ir kitas mažu
mos tautas Ijenkijos ribose.

Lenkija šitą protestą at
metė ir pareikalavo, kad i 
vidujinius jos reikalus Rusi
ja daugiau nesikištų. Dei 
šitokio lenkų pasistatymo, 
Rusija prisiuntė Varšuvos 
prošepanams da aštresnę 
notą ir pasakė, kad jie per
daug nesmarkautų. Tuo
jaus po šitos notos ir Įvyko 
baltgudžių sukilimas.

KYNAI PRIPAŽINO SO
VIETŲ VALDŽIA.

Pereitą sąvaitę Kynai 
pripažino Rusijos sovietų 
valdžią, šitą žinią bolševikų 
laikraščiai išspausdino di
džiausiomis raidėmis, čiče- 
rinas parašė Į Maskvos 
■’Pravdą” ilgą straipsni, 
kuriame aštriai kritikuoja 
Suvienytų Valstijų diploma
tiją, norėjusią sulaikyt Ky- 
nų valdžios pasirašymą ru
sų sutarties. Dėl šito Ame
rikos diplomatijos Įsikiši
mo. čičerinas sako, Kynų 
liaudis pasipiktino ir pada
rė sutarti su Rusija.

Bet kam čia liaudį kišti? 
Juk sutartis daro valdžia, 
o ne liaudis. Ir jei Amerika 
darė ant Kynų valdžios ko
kį spaudimą prieš Rusijos 
pripažinimą, tai bolševikų 
valdžia darė daug didesnį 
spaudimą to pripažinimo 
reikalaudama.

TARIAMIEJI LENKŲ 
TREMTINLAI.

Pastaruoju metu ypač Vil- 
: niaus lenkų spauda siunta, 
į kad tariamieji Lietuvos len
kai varomi lauk. Šiam lenkų | 
triukšmui medžiagos davė 
toks įvykis. Šakių apskri- 
tin vokiečių okupacijos me
tu atvaryta daugelis lietu
vių šeimynų iš Švenčionių 
apskrities. Negalėdami su
laukti galimybės grįžti gelž- 
keliu savo tėviškėn, jie ry
žosi išvykti arkliais ir jau 
šiame pavasary pradėt lau
kų darbus dirbti. Apie kovo 
22 d. Trakų apskrity prie 
demarkacinės linijos susi
rinko apie šimtas tokių as
menų su savo rišu turtu. Jų 
visų butą lietuvių. Musų val
džia netrugdė jiems grįžti 
namo, o lenkų pusėje juos vi
sus sukimšo vienan tvartan 
ir išlaikė penkias paras, vi
saip kamuodami tardymais 
ir, pagaliau, leido grįžti sa
vo tėviškėn.

Paskui prošepanai paskel
bė, .buk Lietuvos valdžia iš
trėmus! kelis šimtus ’Tenkų 
šeimynų.”

gavo $0,500 užtai, kad 
VERŠIENA BUVO 

NEGARDI.
D-ras D. B. King iš Gree- 

nsboro, N. C., gavo šiomis' 
■dienomis iš Suvienytų Vals
tijų valdžios $€,500 ' užtai,'

Sukilimai ir areštai Rusijoj 
vis nesiliauja.

MILITARISTAS POINCA- kad jo pati sykį užvalgė ne-;
RE JAU IŠLĖKĖ “ J .................. ~

LAUKAN.

SLAPTA BOLŠEVIKŲ 
DIPLOMATIJA.

Pų kelių klaptli. konferen
cijų. Rusijos ir Kynų Įgalio
tiniai pasirašė sutartį, su- 
lyg kurios Kynai pripažįsta 
bolševikų valdžią, o bolševi
kų valdžia užtai pasitraukia 
iš Mongolijos, kuri iki šiol 
buvo po Rusijos valdžia. 
Nors sutartis neskelbiama, 
bet nujaučiama, kad bolše
vikų valdžia išsižadėjo visų 
senų sutarčių, kokios buvo 
padarytos tarp Kynų ir ca
ro valdžios Rusijos naudai, 

j Užtai Kynai dabar sutinka 
! atiduoti bolševikams visus 
rusų cerkvių turtus, kokių 
dabar randasi Kynuose.

Taigi pasirodo, kad bolše
vikai pradėjo vartoti slaptą 
{imperialistų diplomatiją, 
{kurią jie pirma taip smerkė.

I
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LAIVU KOMPANIJOS 
UŽDARO SAVO SKYRIUS

RUSIJOJ.
Sumažinus Amerikai ru

sų ateivybės kvotą, didžio
sios garlaiviu kompanijos, 
kaip ”White Star," ”Cu- 
nard” ir kitos, praneša, kad 
jos nutarusios uždaryti sa
vo skyrius Rusijoj, nes 
joms neužsikoma tenai lai
kyti ofisus. Rusijos ateiviai 
Amerikoje buvo jau išpirke , _ - • -
savo giminėms daug laiva-*?^
korčių ir sumokėję už jas: kiečių politikos lizdo Kia p 
laivų kompanijoms $1,500,- dos krašte.
000. Dabar š*cie pinigai bus 
sugrąžinti ir apie 5,000 ru
sų, kurie jau išvažiavo iš 
Rusijos į visokius Europos-

VOKIEČIAI KERŠIJA 
LIETUVIAMS.

Prūsų žemės ūkio minis- 
teris uždraudė įvežti į Pru
sus iš Lietuvos ir Klaipėdos 
ikrašto visų rūšių darbo, 
'veislei ir mėsai galvijus, ne- 
įva delei gyvulių ligotumo. 
; Karaliaučiaus laikraščiai šį 
{draudimą pažymi, kaipo;

RADO KOLUMBO žEM- 
LAPJ.

Franęijoje, tautinės bib
liotekos saugas Ronsjeras, 
Suradęs žemlapį, kuris paga
mintas tarpe 1488 ir 1492 
metų ir radėjo nuomone 
žemlapio autorium esąs 
Kristas Kolumbas. žemlaoy 
Afrika pažymėta tik iki 
"Geros vilties” iškišulio, at
rasto tik 1488 metais, o Ame
rikos nėra, kuri atrasta 
1492 m. Ronsjeras mano, 
kad žemlapis pagamintas Is
panijoje. prieš Kolumbo ke
lionę į "Vakarinę Indiją”!

ALBANIJOJ SUIRIMAS.
Iš Belgrado pranešama, 

kad šiaurės Albanijoj prasi
dėjo didelis bruzdėjimas. 
Kivirčiai kilo tarp Albani
jos valdžios Tiranos mieste 
ir kai kurių parlamento at
stovų, kurie užsispyrė per
kelti šalies sostinę iš Tirano 
miesto į Skutari. Valdžiai 
su tuo nesutinkant, genero
las Gerakukia su vyskupu 
Bannoli ir dvidešimts še
šiais parlamento nariais už
ėmė Skutąri miestą ir ap
skelbė, kad Tirana jau nebe- 
siskaitanti Albanijos sosti
ne. Laukiama apskelbimo 
militarinės diktatūros.

KARININKŲ STREIKAS.
Suomijoje, ryšy su kariuo

menės reorganizacija (per
tvarkymu), prasidėjo taip 

; vadinamas "karininkų strei-
ŽMONIŲ KAULAIS DIR

VAS TRŲš.
Anglu laikraščiai prane- kas.” Dauguma karininkų

uostus tikėdamiesi išplauk- kad olandų laivas išplau- padavė prašymus paleisti is 
vi io venai Au.ezikv.., bus Mažosios Azijos uosto tarnybos. Karo ministeris 
tuose uostuose sulaikyti ir-prikrautas žmonių kaulų, §juo reikalu išleido atsĮsau- 

j kurie busią sunaudoti kaipo kjmą. kuriame persergi ka-

ti iš tenai Amerikon,

turės grįžti namo.

LATVIŲ PRAMONĖ
ŽLUNGA. ■ IliUO, nU4*^ *.uuvva f ’ J —

Šiuo laikotarpiu Latvijoje pastaruoju laiku Mažo- 
pradėjo užsidarinėti viena ie Azijoje skerdynes, 
po kitos įvairioj fabrikos. 
Svarbiausia sustojimo prie
žastis. tai užsakymų truku
mas ir nepajiegimas atsi-; 
spirti užsienio pramonės.

• trąša. Sakoma, .kad ir kiti rininkus nuo tokiu demons- 
jlaivai veš panašius krovi- tracijų. kurios kariuomenei 
nius, kurių radosi per įvyku- yra žalingos.

panašius krovi- tracijų. kurios kariuomenei

DOVANOJO $5,000.000 
HARVARDO UNIVERSI

TETUI.
Bostono piniguočius Geo.

F. Baker paaukojo Harvar- 
___  ______  ,_______ _ Pernai metais Bostone do Universitetui Cambrid- 

konkurencijai. Nesenai Lie- automobilius užmušė lietuvį ee’uje $5,000,000. Už tuos 
pojuje užsidarė didžiausia nolicmana. Petrą Oginskį, pinigus universiteto valdv- 
metalurginė fabriką, dabar Dabar miesto valdyba nuta- ba žada pastatyti apie 13 
dar ten užsidaro degtukų rė duoti likusiai jo šeimynai nauju triobų, kurios šitai 
fabriką ir dvi didelės manu- $2,500. Majoras Curley ja . mokslo įstaiga’ Būtina1 i- 
fakturoi fahrikos: Pygnif pasirišę po urnai imu. kalingom.

UŽMUŠTO LIETUVIO 
POLICMANO ŠEIMYNA 

GAUS $2,500.

gardžios veršienos. Tai buvo 
{1919 metais, kuomet Ameri-, 
^os geležinkeliai buvo vai-! 

gali būt. kad iš valdžios ?ios kontrolėje. Daktaras : 
bLs išimti risi reakci- buVo tlk ką ir va-bus iššluoti, visi reakci žiavo | New Yorką praleisti

nireca. {"medaus mėnesį.” Ant trau-
Paskutiniai rinkimai, kinio jis nuėjo su savo jau- 

Francijoj buvo mirtinas*na pačia į valgomąjį vago- 
smugis reakcijai. Tuose rin-įną pietauti. Jo moteris užsi- 
kimuose tapo iššluoti iš par-Įsakė veršienos, bet mėsa bu

vusi tokia negardi, kad dak- 
tarienė vos tik vieną kąsni 
nurijusi ir apsirgusi. Tas 
sugadinęs "medaus mėnesį" 
ir daktaras patraukė val
džią teisman, reikalaudamas 
atlyginimo. Ir teismas nu
sprendė dabar, kad jo pa- 

: čiai turi būt užmokėta 
j $5,500, o jam už tą nesmagu- 
jmą ir sugaištą laiką, $1,000. |

PER VANDENI ELEKT
RA UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.
Steep Falls, Me.—Pas 

farmeri Chick’ą čia kilo, 
anądien gaisras daržinėj 
apie elektros vielas. Far- 
nierys pagriebęs kibirą

Ir

lamento buvusios Poincare 
valdžios šalininkai, milita- 
ristai ir kitokie atžagarei
viai. Jų vieton žmonės pa
statė socialistus ir radika
lus. Senoji valdžia su atža
gareiviu Poincare priešaky 
turėjo rezignuoti ir išėjo 
laukan. Dabar socialistai 
su radikalais nori prąšalin- 
ir patį Francijos prezidentą 
Millerand’ą. Tuo budu nori
ma iššluoti iš valdžios visus 
reakcininkus ir militaristus, 
kurie smaugė Vokietiją ir 
skyrė milionus Lenkijos ar
mijai. ’ * ; j.

Kadangi legalio budo pre
zidento prašalniiinui nėra,

VYRAS NUŠOVĖ SAVO 
PAČIĄ.

Kingstono miestelyje, ne- 
itoli Proridence’o, atėjo aną
dien pas šerifą Wilcoxą tū
las Brady ir pasisakė už
mušęs savo pačią, bet tai 
atsitikę iš netyčių. Šerifas 
dalyką ištyrė ir pasirodė, 
kad Brady gyveno su savo 
žmona apleistoj daržinėj gi
rioje, toli nuo civilizacijos, 
ir varė degtinę. Daržinėj 
atrasta bravorėlis ir kelia- 
tas galionų munšaino. Jo 
žmona gulėjo ant slenksčio 
peršauta iš karabino. Jo 
brolis pasakė šerifui, kad 
Brady su savo pačia buvo 
susimušęs: ji šokusi,ąpt jo 
su kirviu, c — -- ---- -----
šautuvo. Žmogžudys užda
rytas kalėjiman.

SUGAVO 3 ŽMOGŽU- 
1 DŽIUS.

Pavvcatuck, Conn.—Per- 
eitą subatą policija čia su
gavo tris galvažudžius, ku
rie kelios dienos atgal už
mušė arklydės ofise du mfė- 

i. manydami,

I

i

tai socialistai ketina apskel- pi ant ugnie? ^iu vyru,
bti jam boikotą ir tuo budu ny0 sjenos vanduo kad liedu turi Prie sav£st; no*? Atsekęs nuo ^enos vanuuą <. _ ’priversti jį pati rezignuoti. 
Boikotą socialistai gali len
gvai Įvykinti, nes parlamen
te jie sudaro didele didžiu
mą. Parlamentas jau susi
rinko ir turi būt paskirtas 
premjeras naujam kabinetui 
sudaryti. Premjeru numa
tomas radikalu vadas Her- 
riot. Jis pasisakė priimsiąs 
prezidento pakvietimą su
daryti nauią valdžią, bet su 
ta sąlyga, kad valdžiai susi
darius. prezidentas tuojaus 
rezignuotų.

SPROGO GINKLŲ 
ARSENALAS.

apliejo farmeri ir užmušė ji $4,000. Du užmušėjų vra 
ant vietos. Matyt, jį nu- Juodyeidziai, trecias balt- 
trenkė elektra., kuri pasie- 'eiclls- 
kė jį per atšokusį vandeni. 
Negana to, jo švogeris no
rėjo jį pakelti, ir tas buvo 
pritrenktas iki sąmonės nu.-' 
stojimo. Maža Chick’o 
mergaitė norėjo prisiartin
ti prie užmuštojo savo tėvo, 
ir buvo atmesta net iki ki
tos sienos. Chick’o pati net 
kitoj trioboi buvo smarkiai 

{ sukrėsta. Matyt, elektros 
i sistemoj kas nors pagedo. 
{Dėlto ir daržinė buvo užsi
degus.

MASKVOJ AREŠTUOTA
1,400 STUDENTŲ.

Sibire sukilo visas Raudon
armiečių korpusas ir išžudė 

visus komisarus.
Bolševikų valdomoj Rusi

joj kas sykis darosi vis ne
ramiau. Londone gauta ži
nių, kad Sibire sukilęs visas 
10-tas raiteliu korpusas ir 
išžudė visus komunistų ka
rininkus ir komisarus. 
Maištai kįla po visą viduri
nę Aziją. Kareiviai bėgą iŠ 
raudonosios armijos ir sto
ją sukilusiųjų pusėj, šito 
delei Trockio įsakymu šio
mis dienomis buvę sušaudy- 

_ ti 4 politiniai komisarai iš 
o jis ją šovęs iš 13-toįo armijos korpuso.

Neramu net ir pačioj 
Maskvoj. Berlino žiniomis, 
pereitą sąvaitę bolševikų 
sostinėj buvęs areštuotas 
geriausis Trokcio draugas 
Sklianskis. Jis esąs suimtas 
dėl vagysčių, nes kuomet 
Trockis ant Kaukazo "sir
go,” tai Sklianskis būda
mas jo vietoje pavogė daug 
pinigu iš raudonosios armi- 
jos iždo.

Reto, bolševikų žvalgyba 
Maskvoje padarė abiavą ant 
studentų, kaip kitą syk caro 
žandarai darydavo, ir areš
tavo išviso anie 1,400 moks
leivių. Visi jie buvo sugrus
ti i Maskvos kalėjimus, kaip 
kokie piktadariai, o paskui 
sukimšti į purvinus vago
nus ir išgabenti į tas vietas, 
iš kur jie buvo atvykę Mas
kvon mokslo eiti.

I

LYNNO GAISRE ŽUVO
15 ARKLIŲ.

Pereita nedėldienį Lynne 
sudegė 9 ledaunės ir dvi ark
lydės prie Flax prūdo. Ark- 
lydėse buvo uždaryti ^5 ar
kliai. Kilus gaisrui, ugnage- 
siai su policmanais 20 arklių 
išgelbėjo, o 15 žuvo liepsno
se. Be to da sutirpo 20,000 
tonų ledo. Nuostoliu iš viso 
priskaitoma į $100,000.

TRAUKINIAI SUSIKŪLĖ. 
I Indianos valstijoj ant Wa- 
. baslį L . ___  ___
nedėldienio naktį susikūlė kesčius federalei valdžiai.

PREZIDENTAS PASIRA
ŠĖ NAUJA TAKSŲ 

JSTATYMJ.
ši panedėlĮ prezidentas 

Coolidge pasirašė naują
, . . , , taksų įstatymą, kuris žy-

gelezmkelio pereito mjaj sumažino žmonių mo-Rumunijoj, netoli Buka- PASIKORĖ GARSI APGA 
ręsto miesto, pereitą sąvai- 
:ę išlėkė į padanges valdžios 
amunicijos ir ginklų arse- „joj, pereita savaitę pasiko-^iį’toaukinlu,'kuris sto-l^u™’ 
nalas. Ekspliozija buvo to- rj Katįerine Grey Tainor, įnt bėgių. Nelaimės 
\ia baisi, kad per keliolika kitaip žinoma kaipo Slap- pasekmėje 9 žmonės likos

VIKĖ.
Zuricho kalėjime, šveica-

,” ir pa-nylių sudrebėjo žemė ir tinga Amerikonka r
iaug namų buvo visai nu- skilbusi apgavikė. Ji tran- _________
šluota nuo pamatų. Šimtai kydavosi po didelius Euro- GRAŽINA 700 ATEIVIŲ 
šeimynų pasiliko be pašto- DOs * ' ------ - ----- ‘ * - - --

_. i • 1 ’ 4/\ * • i •įzės, daugiau kaip 40 žmonių 
buvo užmušta ir daug su
žeista. Materialiai nuosto- 
’.iai apskaitomi į $2,610,000. 
Net karaliaus rūmai nuken
tėjo nuo ekspliozijos. Vie
las šovinys sprogo kara
liaus sode ir bemaz-ko neuž- 
nušė karaliaus dukterį 
Lleaną. Karo departamen
tas dabar tyrinėja eksplio- 
djos priežastį.

10.000 ŽMONIŲ KLIUKSŲ 
DEMONSTRACIJOJ.

Rochesterio mieste, New 
Hampshire valstijoj, pereitą 
ledėldienį Ku Klux Klano 
organizacija turėjo didelį 
mitingą, į kurį kliuksų pri
sirinko net iš Maine’oir 
Vermont valstijų. Jie de
monstravo visą dieną, o va
kare uždegė milžinišką sma
luotą kryžių, šitose jų iš
kilmėse dalyvavo apie 10,- 
i(M> žmonių, iš kurių apie 
?.5OO prisirašė prie Ku K'iux 

; Klano or^anuacijcjs.

i

pasažierinis traukinys sui Apskaitoma kad einat tuo’ 
. ' ’ .*^2 .f-----v-.—, valdžia gaus apie
Nelaimes ,«400,000,000 mokesčiu ma- 

ziau, negu iki šiol gaudavo 
į metus.užmušti ir 20 sužeista.

i-------------------- •-Septyni šimtai ateivių iš ' 
brangiuose foteliuose, pri- Italijos, kurie buvo atplau-i 
siplakdavo prie turtingų vy- j;ę j New Yorką laivu "Dan
ui, nueidavo su jais gulti, o * ---- —
paskui juos apvogdavo ir 
nakties laiku pabėgdavo. 
Pagalios Šveicarijoj ji buvo 
areštuota ir uždaryta be
langėn, kur išsėdėjusi kelis 
mėnesius pasidarė sau galą. 
Ji buvo kilus iš New Yorko.

miestus, gyvendavo

te Alighieri,” yra grąžina
mi Italijon atgal, nes Itali
jos kvota išsibaigus.

SKIRMIJNTAS MIRĖ 
STAIGA MIRČIA.

Pereitą subatą Montelloje 
mirė staiga mirčia Augus
tas Skirmuntas. Jis po pie
tų nulipo Į skiepą dirbti, ir 
vėliaus jo pati rado ji tenai 
negyvą. Daktaras pripaži
no, kad velionis krito nuo 
širdies ligos.

PERŠOVĖ AUSTRIJOS 
KANCLERI.

Šį nedėldieni Austrijos 
sostinėj Vienoj tapo per
šautas Austrijos valdžios 
galva, kancleris Seipel. .Jisai 
atvažiavo iš Vienos Nauja
miesčio (Wiener Neustadt) 
ir lipant jam iš traukinio jį 
šovė kitas keleivis. Suvis 
pataikė krūtinėn ir kulka . -
įlindo į plaučius, iš kuriu tas Chicagon į ligo.ibutį. 
negalima išimti. Kancleris Drg. Debsas yra senas So- 
buvo nuvežtas ligoninėn be cialistų Partijas vadas ir jo

TURKAI LAUKIA ITALU 
UŽPUOLIMO.

Turkai pareikalavo iš Ita
lijos valdžios pasiaiškinimo, 
kokiais tikslais ji pradėjo 
koncentruoti karo spėkas 
Sicilijoj ir daryti kitokių 
karo žygių. Tuo pačiu laiku 
turkų karinei vyriausybei 
Smyrnoj Įsakyta būti ant 
sargybos, nes manoma, kad 
Italijos fašistai pienuoja 
užpuolimą.

I

šovė kitas keleivis. 
nataikė krūtinėn ir

vilties gyventi. Jo užpuoli
kas buvo suimtas ir norėjo 
nusišauti, net tik su>iž» 
ii turbut oa.'.eiki.

DEBSAS SUNKIAI 
SERGA.

Iš Terre Haute praneša
ma, kad senelis Debsas sun
kiai apsirgo ir tapo išgabcn-

ANGLIAKASIŲ VADUI 
PASTATYTA PAMINK

LAS.
Scrantone pastatyta bu

vusiam angliakasių vadui 
ditchelliui gražus pamink
las. Pereitą savaite buvo to 
paminklo atidengimas. Iš
kilmėse dalvvavo apie 40,000 
žmonių. Maineriu privažia
vo iš Pittstono, Wilkes-Bar- 
re’ių, Shenandoah’rio ir ki
tu apielinkiu. Paminklas 
lėšavo apie 880 OtU ir visus 
tuos Dinierus .> įėjo vieni 
angliakasiai

I
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progresyviai turėtu ats 
dalyvauti bent kokiam 
nie, kur maišosi bent ko’ 

’ munistu organizacija.'

i Tai
KLERIKALŲ VALDŽIA 

UŽDRAUDĖ MOKSLINE 
KNYGĄ.

Šiomis dienomis Lietuvo
je buvo apvaikšč’ojama 20 
metų spaudos atgavimo su
kaktuvės. Minėcami tuos 
laikus, kuomet musų spauda 
buvo uždrausta. Lietuvos 
žmonės ir laikraščiai smer
kė buvusią caro valdžią ir 
jos agentus.

Bet klerikalinė Lietuvos 
valdžia nutarė parodyt savo 
žmonėms, kad šituo žvilgs
niu ji nei kiek negeresnė už 
buvusią caro žandarų val
džią. Kad aiškiau šitą fak
tą pabriežus, musų kleboni
jų valdžia ėmė ir uždraudė 
"Iš tamsios praeities į švie
sią ateiti,” puikiausia moks
line knygą, kokią tik lietu
viai yra kada savo kalboj 
turėję.

Štai ką rašo apie tai ”Mu- 
sų Mintis” 8-tame numery:

"švietimo Ministerija per 
savo inspektorius yra uždrau
dusi liaudies mokyklų vedė
jams laikyti jų bibliotekose 
"Kultūros” išleistą N. Rubaki- 
no knygą ’Is tamsios praeities, 
įšviesią ateiti.’ Rubakinas pla
čiai žinomas pasaulyje, kaipo 
geriausias mokslo populiariza- 
torius ir knygų skaitytojų 
draugas. To.je knygoje, gau
siai iliustruota vaizdais ir apra
šyta, kaip žmogus praeity var
gingai ir silpnai, palengva iš
moksta gyventi, sudaro ūki, 
visuomenę, valstybę, tikybą ir 
kur jis kokiais keliais Į ateitį 
žengia. Tas draudimas, lyg ty
čia sutapęs su spaudos laisvės 
atgavimu, turi kaip tik priešin
gų vaisių, nes pasklidus spau
doje apie draudimus žinutei, ta 
knyga ytin pasidarė einama ir 
knygynuose nepaprastai reika
laujama.”

I

;lkytii tas fitsili P!:i i organizacijos mokslą, kankina ir Žudo t«| 
.naas.hĮ -' M- . mokslo šalininkus, todėl i
Kad "D.u j: linkui ’ biznis Maskvoje Marksui ne vieta, i 

nesiseka, tai mes jau senai Jei Marksas šiandien butų 
Į gyvas, jisai pasibiaurėtų 
(bolševiku tvarka ir tuo žiau
rumu, Lokiu jie persekioja 
tikruosius socialistus.

jdej i

La Follete’as 
ą Lietuvos ilgaskvernių ir ^araKten.-uoja tuos 
prisižiūrėkite ju dorybei. į n.es* kune norėjo ii pa-.a.>- 
šuvargę darbininkai ir vals-;tl savo •■-imi’-datu i -’-y-J* 
ybės tarnautojai su savo ^en^us- Didesnio sn.ugio 
šeimynomis kenčia badą, o 
nusipenėję Lietuvos prabaš- 
-iai, pripuolę prie valstybės 
ždo. skiriasi sau tukstanti- 
įes algas, algas be jokio 
larbo. Ar gali būti didesnis 
jraftas ir nedorybė? O ar 
ie ilgaskverniai netiki Į 
’amžinajį gyvenimą” ir 
'Dievo bausmę”? -Jie sakosi 
eiki. -Jie yra dievobaimin
giausi visų dievobaimingų
jų. Ir tuo pačiu laiku jie yra 
didžiausi akyplėšos, didžiau
si pelnagrobiai ir didžiausi 
nedorėliai. Ir jų darbai su
muša i skutus visą "Drau
go’’ pamoksią.

taip
ilgaskvernių ir,charakteri..uoju tuos 

ju dorvbei. ■ n.es* kui ie.
* . kandidatu i p

[dentus. Didesnio sm 
(Trockio parapijonams nega 
iii jau ir būti.I _________

. tai mes jau senai Marksas 
etom. Iš pradžių jo 
buvo pardavinėjami
ai. rąžančiai, dievu- 

kitoks šventas tavo- 
Paskui tas šventybes

Latvijos Socialdemokratų 
J ūbi Įėjus.i r.........

pašte • 
ofise 
škaple: 
kai ir 
ras.
”1 )arbininko” administrato- 
iai iškraustė laukan, o ati

darė aiskrymo ir bananu 
bizni. Nors biznis bananais 
ėjo geriau negu dievais, bet 

is dėlto jis švento Juozapo 
susaidei neapsimokėjo ir po 
kiek laiko turėjo būt užda
rytas.

Dabar gi ir pats "Darbi
ninkas” prisipažįsta, kad jo 
skaitytojų skaičius smunka. 
Kitaip ir negali būti. Biznis, 
kurio savininkas gyvena 
danguje, turi smukti. *

Skaitytojų Pastabos.

Pastarasis Latvijos so- legatų. V isi kalba tik po 5 
cialdemokratų partijos kon- minutes, bet ir tuo trumpu 
g r esąs, įvykęs balandžio 17- 
18 dd. Rygoje, buvo nepa
prastas metinis suvažiavi
mas, bet iškilmingas parti
jos 20 metų jubilėjus. Gra-

laiku kiekvienas duoda rim
tos kritikos ir nurodymų.

Antra diena seka Centro 
Komiteto sekretoriaus ir iž
dininko pranešimai. Parti
joje skaitoma 2,773 nariai 
Kongrese dalyvauja 130 at
stovų. Partija leidžia du 

i dienraščiu ir 5 savaitrąš- 
Pastarujų laikų Įvykiai čius bei žurnalus, neskai- 

Latvijoje reiškėsi griežtoje tani profesinių laikraščių. 
Aktyvas ir platus partijos 

'darbuotės pranešimas daug 
ko Įdomaus ^pasako, bet de- 

Dar kovo mėnesy, lei vietos stokos visos tos 
i medžiagos mes negalėsime 
: paliesti.

Dar eina pranešimai apie 
partijų uždavinius organi
zacijos srity, apie partijos 

i ekonominę politiką ir mo- 
, kesčių klausinius, apie savi- 
! valdybių rinkimus. Įdomu 
itai, kad socialdemokratų 
į partija greitu laiku pradės 
.leisti savo savaitini laikraš- 
jti, nes dienraščiai, pasirodo, 
' nepasiekia kaimo darbinin
kus.

Išrinkus naują Partijos 
Centro Komitetą ir revizijos 
komisiją kongresas baigia 
savo darbą, iškilmingai dai
nuodamas "Internacionalą,” 
pritariant Rygos org. cho
rui.

Latvijos socialdemokratų 
partijoje jaučiamas didelis 
susiorganizavimas, rimtu
mas ir aiškus supratimas tų 
siekimų, kuriuos statosi sau 
partija ir atskiri jos nariai. 
Rišant by kurį klausimą, 
kad ir labai painų, kiekvie
nas tai matė ir jautė pasta
rajame kongrese. X.

("Socialdemokratas”)

I; " T "J 
žiai išpuošta posėdžių salė, 
gausus užsienių svečių bū
rys ir daugybė pasveikini
mų paštu ir telegrafu.

D-ras šliupas sako, kad 
Lietuvos kunigai turėtų ap
sivesti ir auklėti vaikus, o ne 
teršti svetimas šeimynas. 
Kai kurie jau apsivedę, bet 
didžiuma vis da veidmai
niauja, laikydamiesi neva 
"celibato.”

"celibatas” ištikro yra 
didžiausia kvailystė, nes jis 
priešingas gamtos Įstaty

mui ir pačius kunigus ver
čia būti veidmainiais. Juk 
jie vistiek to "celibato" ne
pildo, tik meluoja, kad pildo.

Dabartinio Amerikos lie
tuvių peri jodo istorijoj bus 
anglių užrašytos tris labai 
slaunos” asabos, būtent: 
"oratorius” Grikštas, "dak
taras" Bielskis ir "redakto
rius" Jokubynas. Visi 
nežino savo nežinojimo.

NEKOMUN1STAMS NE
BUS MOKSLO RI ŠLIOJ.

Žinios iš Rusijos sako, 
(kad bolševikų valdžia nuta- 
Irusi prašalinti iš universite- 
itų ir kitų mokslo Įstaigų vi- 
Isus nekomunistus. Tuo bu
klu busią išmesta iš aukštes- 
[ nių mokyklų apie 38.000 
[studentų. Universitetus ga
ilės lankyti tiktai tie. kurie 
[yra "grynų proletarų kil
mės” ir kurie galės prirody
ti, kad jie yra tikri komunis
tai arba bolševikai. Gi visi 
"buržujų’’ vaikai, kad ir di
džiausių gabumą jie turėtų, 
•avinti savo proto negalės. 
Ir "buržujais” skaitomi ne 
vien tik bankieriai bei fab
rikantai. bet ir visi profe
sionalai. kaip antai dakta
rai, inžinjeriai. rašytojai, 
urofesoriai ir t.t.

Paskelbus bolševiku vai-1 
džiai šitokį beprotišką nuta- 
: imą, moksleiviją apėmė di
džiau v? desperacija, žinios 
<ako, kad vienam tik Lenin
grade kas diena nusižudo 
no keliolika studentų. Nes! 
kurgi jiems dabar dėtis?

Bolševikai, žinoma, teisi- 
lasi, kad jie daro tatai pro
letariato raudai, kad jie el
giasi sulyg Markso mokslo. 
Bet teisingai pastebi “Nau
jienos,” kad—

"Su marksizmu tas ; 
kų planas, žinoma 
ko bendra. Z 
proletariatas 
šioji visuomenės 
pasUiuosuot. 
mas 
Pas 
tas’ 
mas 
inenu (ypatų), o ne 
liuosavimas.

"Pagal tą bolševikų mokslo, 
tvarkymo planą, beje, nei pats ■ 
Marksas nebūtų galėjęs lanky
ti augštesniają mokyklą, n 
jo tėvas nebuvo nė ūkininkas 
ir r.ė darbininkas, net advoka
tas (ir dagi gana gerai pasitu
rintis!) Jeigu tas planas butų 
buvęs įvykintas Rusijoje ke
letu dešimčių metų pirmiau?, 
tai augštesnijį mokslą pasiekti 
nebūtų gavę nei vienas Įžy
mesniųjų bolševizmo vadų: 
nei Leninas, kuris buvo bajo
rų kilmės; nei Trockis, nei Ra- 
dekas, nei Zinovjevas. r.ei Ka- 
menevas. kurie yra gimę smul
kių pirklių arba profesionalų 
šeimynose; nei čičerinas, ku
rio tėvas buvo caro činaunin- 
*cas..-
Tuo žvilgsniu buržuazi

nės valdžios elgiasi daug 
žmoniškiau, nes jos kad ir 
spaudžia darbininkus, te
čiaus savo mokyklų jiems 
neuždaro. Pavyzdžiui. Ame- 

..j. i ikoje, kurią valdo kapita- 
kuį ; lietai, mokyklų duris yra vi- 
ide- i ?-'ems atdaros. Aršiausis ko

jos aspiraci- munistas £ali J kok’
ir nenriinJMk Lis H™ universitetą, jei 

tik jis turi pakankamai pra- 
dinio mokslo. Tuo tarpu Ru- 

I sijoj mokslas daroma priei
namas tiktai privilegijuotai 
komunistų partijai.

I

BAIMĖ DIEVO IR DIEVO
BAIMINGŲJŲ DORYBĖ.

Chicagos kunigų "Drau
gas” užsimanė pasakyti pa
mokslą apie tai, kad be Die
vo negali būt doros. Jis net 
nepersižegnojęs rėžia:

”Jei nėra Dievo ir bausmės, 
tai nėra ko bijoti. Jei nėra 
amžino gyvenimo, tai dabarti
nis gyvenimas musų vieninte
lis džiaugsmas. Jei nėra baus
mės ir kito gyvenimo, tai šis 
gyvenimas turi būti laimingas. 
O laimingas jis tik tada, kada 
aš gausiu to, ko noriu. O tu j 
man nekliudyk- Jei kliudai, 
neduodi to, ko aš noriu, tai aš 
tave mušiu ir mūšiu. Jei Die
vo nėra, jei nėra bausmės, jei 
nėra amžinos gyvybės, tai ne
bėra ko bijoti, nebėra ko mylė
ti, nebėra nei dorybės, nei tie
sos, nei teisybės. .

"Bedievybe yra pamatas vi-j 
soms nedorybėms ir neteisv-1
bėms.”

Argi tai tiesa? žinoma, 
kad ne. Nes jei tai butų tie
sa, tai kataliku kunigai, ku
rie dedasi tokiais dievobai
mingais avinėliais, turėtų 
būti tikriausis doros pavyz- 
dis. Bet visi žino, kad taip 
nėra. Visi žino, kad tarp 
kunigų yra kur kas daugiau 
nedorybės, negu tarp "bedie-

• u vių.
Tik atsiminkite kunigą i 

Macochą, kuris pats savo 
rankomis apiplėšė "stebuk
lingąjį” panelės švenčiau
sios paveikslą čenstakavoj 
ir ten pat kirviu užkapojo 
titeaji savo brolį. Pask«ilšiaHsi progreso priešai, 
paimkite katalikų kunigą t - j j^ja 
Smitą, kuris prigavo jauną ■ u J ’ 
merginą ir paskui papiovęs i "Negana kad komunistai yra 
ją Įmetė į upę. Arba paimki-i mirtingi progresyvio judėjimo 
te kad ir musų pačių kuni-Į ir demokratinių idealų priešai, kas: 
gus kaip antai Juodysiu,: 
Purickį ir kitus. Ar galit nu- • 
rodyt tarp "bedievių” bent į 
vieną, kuris butų tiek susi-: 
tepęs, kaip šitie jagamas-; 
čiai? Į

Pagalios paimkite visą ru-

Konvencijos.
St. Paule 17

ant savęs jo-

;x>lševi- 
neturi nie- 

>Ičl2*KSclS SūKe» kilti 
kaipo žemiau- 

klasė. negali 
nepaliuosuoda- 

kartu visos visuomenės, 
bolševikus gi ’proletaria- 
liuosuoja save, pavcrgda- 
kitus žmones. Tai yra as- 

klasių pa-

A •

MARKSUI MASKVOJE 
NE VIETA.

Telegramos sako, kad 
Maskvos bolševikai norėję 
parsigabenti iš Londono Į 
Maskvą Karolio Markso 
kūną ir, palaidojus jį tenai, 
astatyti jam didelį pamin

klą.
Marksas buvo proletaria

to filozofijos tėvas ir di
liausias socializmo mokslo 
autoritetas. Jo vardas yra 
žinomas visam pasauliui ir

Iševikams butų daug gar-
' ės. j ' ' ' _ ’
' utų jų Maskvoje palaido-
• *A S

Tečiaus drg. Longuet, 
rancuzų socialistų vadas ir 

Karolio Markso anūkas, ne
sutiko. kad bolševikai ga- 
čentusi jo senuką į Maskvą.

pareiškė, kad bolševikai Į Kažin kuris iš jų meluoja? 
raipė Karolio MarksoI\

LA FOLLETAS NUŠLUOS
TĖ KOMUNISTAMS NOSĮ

Amerikos komunistai ta
no baisiai sukompromituoti. 
Jie nutarė statyti roosevel- 
tini republikoną La Follete’ą 
savo kandidatu ateinantiems 
prezidento rinkimams, o tas 
jiems atsakė: jukš, paršai:

Apsirinkę šitą buržujų 
savo kandidatu, komunistai j 
nutarė susijungti su Minne-[ 
soros Farmerių-Darbininkų j 
partija ir kai kuriomis kito-i 
mis organizacijomis, su
šaukti St. Paul’s mieste 
konvenciją 17 birželio ir 
Įkurti "trečiąją partiją.” 
kuri remtų La Follete’o kan
didatūrą.

Kada komunistai pradėjo 
sukauti ir girtis, kad jų 
konvencijoj dalyvausiąs 
garsusis senatorius La Fol- 
lete’as, tai šitas republiko- 
nas pereitą sąvaitę paskelbė 
Amerikos spaudoje laišką, 
kur tarp kitko sakoma:

"...daugelis mano draugu 
trokšta žinoti mano nusistaty
mą linkui ’Farmeriu-Darbinin- 
kų-Progresyi’iu 
kuri šaukiama 
birželio.

"Aš nejaučiu
kios priedermės skelbti savo 
nusistatymą, bet kadangi kon
vencijos sumanytojai pradėjo 
maišyti su ja mano vardą 
taip, jog susidarė įspūdis, buk 
aš ją užgiriu, ir dėlto Įvairus 
mano draugai pradėjo patįs 
manyti apie dalyvavimą toj 
konvencijoj, tai aš skaitau sa
vo pareiga pasakyti savo nuo
monę atvirai ir aiškiai...

"Mano manymu. 17 birželio 
konvencija neturės nei farme- 
rių, nei darbininkų, nei kitų I 
progresyvių elementu pritari-1 
mo. nes jos rengėjai padarė! 
didelę klaidą įsileisdami komu
nistus.

"Komunistai. kaip žinia, 
prisidėjo prie šito judėjimo 
ne dėlto, kad balsavimo keliu 
pataisyti kas Amerikoje blo
ga. bet vien dėlto, kad suskai
dyt ir sumaišyt pažangų judė
jimą ir sukelti tokia suirute, i • . ‘ rkuri butų naudinga jų tiks
lams. Tikras jų tikslas j 
proletariato diktatūra, 
demokratiniems Ameiiko 
alams ir visoms ;— — 
joms yra svetima ir nepriim-'1 
tina.”

Toliaus La Foilete’as pa
rodo, kad komunistai eina i 
šitą konvenciją Maskvos 
paliepimu, tečiaus jis visai 
jų nesibijo, nes gerai žino, 

į kad Amerikos žmonės nie
kuomet komunistams nepri
tars, nes komunistai vra ar- 
k ’----------------Ir
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ŠVENTO JUOZAPO 
BIZNIS SMUNKA.

South Bostono "Darbi
ninkui,” kuri leidžia švento 

[Juozapo škaplerninkų są
junga, pradėjo labai prastai 
'eiti biznis. Štai ką rašo jo 
'-74-tame numeryje F. Vira-

bet po priedanga šitokių eks-i 
tremistų, reakcija visados tu
rės progos prisodinti savo šni
pų ir provokatorių, kad dis
kreditavus ir sunaikinus tik
rąjį progresyvų judėjimą...

"Todėl aš manau, kad visi

socialdemokratų partijos ir 
darbininkų organizacijų ko
voje su tautiniais valio-pa- 
t r jotais.
tie gaivalai buvo suorgani
zavę ginkluotą valkatų už
puolimą ant socialdemokra
tų jaunimo paskaitos. Ko
va su tautininkų ”bestializ- 
mu,” už Latvijos demokra
tijas ir darbininkų klasės 
laimėjimus—štai tie dienos 
obalsiai, kuriais gyvena 
Latvijos darbininkija.

Centro komiteto vardu 
kongresą atidaro P. Kalnin. 
Jis kalba apie tai. kad 20 
metų atgal Rygoje susiku- 
rusi pirmutinė mažytė so
cialdemokratų kuopelė. Di
deli buvę partijos uždavi
niai. bet dar didesni jos nu
veiktieji darbai. Partijoje 
buvę idėjinių, skirtumų, bet 
visa tai nekliudė jai sukurti 
gražią ir šaunią ko\os iste
riją. Kalbėtojas kviečia pa
gerbti žuvusius, sveikina 
kongreso dalyvius ir užsie
nių svečius.

Žymus Latvijos darbinin
kų klasės dainius—poetą 
Rainis, vienas pirmųjų so
cialistų Latviuose, duoda 
bendrą partijos darbuotės 
peržvalgą. Jis mini pirmuo
sius socialistus inteligentus, 
mini pirmąją I8t)9 metų mo
terų darbininkių gaivalinį 

: streiką, mini didvyriškas 
darbininkų kovas 1905 m. 
revoliucijos laiku ir sako, 
kad jau tuomet darbininkų 
klasė buvo pasiruošusi per
imti valdžią Į savo rankas ir 
oirmoji iš visų Latvijos par
tijų socialdemakratija pa
skelbė demokratinę respub
liką, tuo budu dabartinė 
Latvijos nepriklausomybė— 
tai ne buržuazijos nuopel
nas. Tolimesnėj savo kal
boj drg. Rainis nurodo Į 
partijos skaldymo pasek
mes, primena, kad nesenai 
socialdemokratų sunkia ko- 
, a yra laimėtas žemės re
formos Įstatymas, kuriuo 
einant už darbininkų paim
tas žemes neteks įąokėti iš- 
oerkamujų mokesčių, kvie
čia darbininkus kurti savą
ją kultūrą, ugdyti savają 
inteligentiją ir dvasios pa- 
jiegas, kovoti už darbo de
mokratiją, kuriai gresia pa
vojus iš pusės fašistinių gai
valų. • ' y.

Išklausius užsienio svečių 
sveikinimus, eina praneši
mas iš partijos Centro Ko- 
niteto darbuotes ir apie bu
simuosius jos uždavinius. 
Trumpai suglaudus partija 
šiaip supranta savo uždavi
nius: a) išvystyti kovą su 
buržuazijos reakcija ir ban
ditizmu, b) kovoji už. esa
mąjį sociali darbininkų 
draudimą ir rūpintis, kad 
jis apimtų ir žemės ūkio 
darbininkus, c) daboti že
mės reformos vykdymo, 
kad už paimtąją žemę ne
tektų mokėti išperkamųjų 
mokesčių, d) rūpintis ekono
minio gyvenimo atstatymu, 
tikslinga modisčių sistema, 
taika su kaimynais ir Lt. 
įvertindamas dabartini mo
mentą ir siekdamas virš mi
nėtų tikslų kongresas nuta
rė: rūpintis sustiprinimu 
socialdemokratų partijos, 
profesinių darbininkų są
jungų, kultūros darbuote, li
gonių kasomis ir t.t.

Šitais klausimais gyvai ; 
eina ginčai. Diskusijose da-

I

tris

"Amerikos Lietuvis” 
20 pasigyrė, kad VVorceste- 
ry buvo laikraštininkų suva-

* LA J skaitlingas, 
girdi, net 40 svečių dalyva
vo, posėdžiuose. Gi "Tėvy
nė” 20 num. sako, kad san- 
dariečių susivažiavime da
lyvavo apie 40 ypatų, o 
laikraštininkų posėdžiuose 
buvo tik septyni žmonės.

jei toks garsus žmogus i žiavimas labai

No.

Minųteris Purickis.
I . _ . . -
Dievobaimingas plėšikas nu

žudytas elektros kėdėj.

Šiomis dienomis Rockview.mė iš jo kryžių, ir jo kojos 
kalėjime, Pęnnsvlvanijoj,; ir rankos tuojau buvo pri
tapo nužudytas eiektros ke-'—‘ "
•:ėj John Myma, 27 metų 
amžiaus ukrainietis, kuris 
perą metų atgal Scrantone 
užmušė auksoriu YVolfąi 

J Glou.
Kunigai visuomet tvirti-< 

kad žmonėms būtinai, 
j reikalingas tikėjimas i Die-' 
. - ą ir pomirtini gyvenimą, 
Įneš kitaip jie ištvirktų ir 
virstų piktadariais. Šitas 

' ukrainietis buvo gyvas fak
tas, kuris parodė, kad tikėji
mas i Dievą neturi nieko 
[bendra su žmogaus padoru
mu. šitas ukrainietis buvo 
labai dievobaimingas vyru
kas, karštai tikėjo Į Dievą ir 
amžiną po mirties gyveni
mą, o betgi virto banditu ir 
žmogžudžiu.

štai kaip ”Scranton Ti
ni os" 3 gegužės numery ap
rašo šito bandito dievotu
mą: "Prieš pat mirti Myma 
norėjo atsisveikinti su.kitais 
kaliniais. Kalbėdamas j juos 
i s sa vo celės per langeli, jis 
tarė: Vyrai, gyvenkite tei
singai. Nedoras gyvenimas 
neužsimoka. Aš jau susiti
kau su Dievu ir tuojaus ei
siu i amžinos laimės gyveni
mą. Sudieu, vyrai! Sudieu, 
sudieu...’ Kitą* vėl sykį jis 
prašė sargų, kad leistų jam 
pasimelsti. Jis atsiklaupęs 

h.ries altorių, pabučiavo kry
žių ir balsiai skaitė iš savo 

.maldaknygės. Atsistojęs jis 
prašė šerifo, kad leistų jam 
panešioti ligi mirties škap- 
lerius su medalikėliais. Šeri
fas leido.

"Prie elektros kėdės My- 
■mą lydėjo ukrainiečių kuni
gas Gurganski. Myma ne
šėsi rankoje kryžių. Pama
lę < elektros kėdę, jis krūp
telėjo ir sušuko: ’O, Dieve. 
Dieve, susimilėk ant mano 
dusios!’ Tardamas tuos žo- 
džius jisai iškėlė kryžių 
aukščiau ralvos ir žiurėjoj 
.ii tartum laukdamas iš jo 
kokios pagalbos.

"Atsisėdus jam j elektros

i

"Tveriant L.D.S. buvo užsi- 
briežta ’Darbininko’ skaityto
jų skaičių davaryti iki 10.000. 
Jau netoli to ir prieita... bet 
susidėjus įvairių aplinkybių ir 
painiavų krūvai, ’Darbininko’ 
skatytojų skaičius sumažėjo ii ]<edę, vienas atęndantų paė-

veržtos diržais prie kėdės. 
’Aš mirštu laiminga mirti
mi,’ kalbėjo Myma. Tanele 
švenčiausia, susimylėk ant 
manęs!’ Ir poteriai birėjo iš 
jo lupų, kuomet kąjėjimo 
v.ardenas davė ženklą pa
keisti elektrą.”

Dvi srovės po 2,000 voltu 
nukirto Mynios gyvybės siū
lą. .

Mynios jau nebėra ir ne
verta butų apie ii kalbėti. 
Bet verta žinoti tas faktas, 
kad žmogaus dievotumas 
negali sulaikyti žmogaus 
tuo piktadarystės. Kaip 
matome iš jo paties žodžių, 
Myma buvo labai dievobai
mingas fanatikas, ir tuo pa
čiu laiku jis buvo baisiausis 
jiktadaris. Štai kaip tas 
pats "Scrantonian Times” 
aprašo papildytą jo žmog
žudystę :

"Apie 5 vai. po pietų, 9 
d. birželio, 1922 metų, ra
mus ir visų gerbiamas senu
kas Glou buvo vienas pats 
savo krautuvėj po No. 105 
Penn. avenue, kur jisai darė 
sau bizni jau nuo daugelio 
metų. Myma tą popieti dabo
jo ji iš antros pusės gatvės 
ii- pamatęs ji vieną patį, Įė
jo krautuvėn ir pasisakė no
ris laikrodėli nusipirkti. Ka- 
fa Glou pasilenkė paimti 
iaikrodėlių, Myma išsitrau
kė iš užpakalinio kelinių ki- 
'-eniaus geležinę štangą ir 
pradėjo ja pilti senam žmo
gui per galvą. Nuo kelių 
smarkių smūgių, senuko 
galva truko ir jis krito ne
gyvas. Myma tuomet pavo
gė 6 laikrodėlius, sidabrinę 
iežutę degtukams, 1 dolerį 
pinigais ir leidosi bėgti.”

Bet tuo tarpu krautuvėn 
•atėjo užmuštojo savininko 
giminaitis, ir pamatęs kad 
jis guli negyvas, o iš krautu
vės bėga nepažįstamas žmo
gus, pakėlė riksmą ir Myma 
buvo sugautas. 
. Taip pasielgė žmogus, ku
ris karštai tikėjo Į Dievą, lyvauja apstus skaičius de-

Taip jam ir 
reikėjo...

Saulė užlindo už horizon
to. Laukuose draikėsi rukai. 
Oras sunkus. Pamaži ėjau i 
miestelį. Prunkšdamas ark
lys padaržėmis kapinių link 
tempe per pusplikę žemę ro
ges. Jas lydėjo dvi vyriškos 
fyguros. Kiekvienas laikė 
ant pečių po ilgoką pagaikš
tį. Laiks nuo laiko rusčiu 
balsu ragino arklį. Pasigir
do šilpnas ligonio balsas. Ge
rai Įsižiūrėjęs persitikrinau 
—plikose rogėse gulėjo žmo
gus...

Stovėjau ir negalėjau su
prasti kame dalykas. Deja
vimas vėl pasikartojo. Bu
vau besivejąs, bet tuo pačiu 
metu išgirdau žodžius "Ty
lėk, jei ne, tai čia pat pri
baigsime.” šalti šiurpuliai 
perbėgo per kaili. It prikal
tas prie žemės negalėjau pa
sijudinti iš vietos. Supratau, 
jog tai vakarykščios nakties 
teroro pasekmės. Mintys 
bėgdamos per galvą ne
šė vis baisesnius vaizdus. 
Vežimas pravažiavo kapi
nes. Sustojo. Rankos man 
ėmė drebėti, o širdis smar
kiai mušti. Pasigirdo vie

nas po kito du šuviu. It be
protis pasileidau miestelin. 
Tuščias. Žmonių beveik ne
matyti. Tarpdury stovinti 
moteriškė ramiausiu balsu 
paaiškino, jog vyrai- išvežė 
sušaudyt pagautąjį plėšiką- 
galvažudį. Pamačius gi ma
no išplėstas akis dar pridė
jo: "Taip jam ir reikėjo.”

Ir teismas ir bausmė...
Oi, karas, karas—ko jis 

žmonių neišmokino!... J. Ė.

MOKYKLOJ SUDEGĖ 
23 MERGAITĖS.

Playa dėl Roy miestelyje, 
netoli Los Angeles, pereitą 
subatą sudegė mokykla silp
no proto mergaitėms ir 
gaisre žuvo 23 mokinės. Re
to da 40 mergaičių buvo su
žeista. Gali būt, kad aukų 
bus ir daugiau, bet kol kas 
da tik tiek sužinota.
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BROOKLYN, N. Y.
Amalgameitų konvencija ir 

komunistų veidmainystė
Artinanties Amalgameitų 

Unijos konvencijai, kuri įvy
ko Philadelphia, Pa., komu
nistai dėjo didžiausių pa
stangų, kad į šią konvenciją 
patekus. Lietuviai komunis
tai lindo i šią .konvenciją 
su tikslu, idant įsigavus į 
unijos apmokamas vietas, 
kaip tai organizatorių ir ki
tas. O ypatingai komunis
tams svarbu buvo tai, kad į 
"Darbo” redaktoriaus V. 
Poškos vietą įsukti savąjį— 
komunistą. Jie šitam dar
bui nesigailėjo įvairių veid
mainysčių, melų ir šmeiži
mų. Pavyzdžiui, Unijos 54 
skyriaus (prieš konvenciją) 
laikytam mėnesiniam susi
rinkime, komunistai atsine
šė perskaitė rezoliuciją prieš 
V. Pošką ir argumentavo, 
jop- Poška yra negeras "Dar
bo” redaktorius todėl, kad 
jis nieko nerašo prieš Hill
mano (Amalgameitų Unijos 
prezidento) biaurią unijoj 
mašiną, šitą "argumentą” 
komunistai prieš konvenci
ją kartojo, kaip kokie papū
gos. Bet kuomet konvenci
joj tapo perskaityta jų toji 
rezoliuveija, tai Jankaus
kas jau nekartojo viršminė- 
to savo ■"argumento," bet 
atsistojęs pasakojo, kad, 
girdi, Poška "už korporaci
jas agituoja," "fašistus re-• — - - — ■ mia.
rūpina” ir t.t.. Mat,

Tai ve kokie komunistų 
"idealai” ir tikslai. Juk jie 
nekuriam kitam tikslui ir tą 
lygą unijose turi suorgani
zavę, kaip tik džiabų gaudy
mui. Bet unijistai turi at
kreipti domę i tai ir gerai 
pažinti tuos šarlatanus, o 
pažinus parodyti jiems du
ris iš savo tarjx).

Pasvirkalnietis.

DETROIT, MICH.
"Ateities” Choras su "Pir

mu Degtindariu” pasirodė 
puikiai. —Neatsiektas cent
ristų tikslas. Patįs save iš

duoda. Jaunimas įieško 
"ateitiečiu.”

Gegužės 25 d. "Ateities” 
Choras surengė labai puikų 
ir linksmą vakarą. Dabar 
Detroito visuomenė persi
tikrino, kad "ateitiečiai” ne 
juokus krėtė garsindami tą 
gražų ir puikų veikalą "Pir
mas Degtindaris.” Nors Lie
tuvių Bendrovės Svetainė, 
kuri randasi ant 25-tos ir 
Dix gatvių, yra didelė, bet 
joje publika nesutilpo. Dau
gelis grįžo namo nepamatę 
to garsaus veikalo. Apie 5 
vai. jau buvo pilna publikos. 
Rengimo komisija pamatė, 
kad veikiai publika jau ne
betilps į svetainę, todėl krei
pėsi prie svetainės užveiz- 
dos. Užveizda pasakė: "Vy
rai, darykite ką norite, bet 
jau nei sėdynių daugiaus ne
turime, nei vietos." Tada 

unijos reikalais nesi- publika buvo sulaikyta, nes 
prieš ir taip pagal sienas stačių 

unijos viršininkų akis Jan- buvo pilna, 
kauskui nemalonu buvo pa
sakoti apie Hillmano "r • '
neriją,” tad užtai jis griebė
si. kitokių šmeižtų ir melų, 
kad apjuodinus tik vien V. 
Pošką.

Aš nuo savęs apie šį daly
ką noriu pasakyti tiek, kad 
šiuo reikalu kriaučiams dar 
teks pamatyti komunistų 
veidmainystę tikroje nuogu
moje. Dalykas mat yra 
taip: V. Poška jau senai pa
siryžęs iš to darbo išeiti, ir 
anksčiau ar vėliau jis iš ten 
išeis. O tuomet, veikiausia, 
"Darbo” redagavimo vietą 
užims bent koks komunis
tas. Na ir tuomet pamaty
sime. ar tas komunistas ra
šys "Darbe” ką nors prieš 
Hillmano mašineriją? Aš 
užtikrinu, kad jis netik nie
ko nerašys prieš Hillmaną, 
bet girs jį ir kels į padanges 
jo užmanytus darbus dau
giau negu Poška.

Dar viena kai kurių komu
nistų veidmainystė iškilo, 
tai yra, kad jie šioje Amal
gameitų konvencijoje rėmė 
rezoliuciją reikalaujančią, 
idant nariams butų pakel- 

’ tos narinės duoklės, gi su
grįžę iš konvencijos, loka- 
luose nariams pasakojo, jog 
jie tam buvę "priešingi.” ši
tą jų veidmainystę iškėlė 
aikštėn J. Hermanas (irgi 
komunistas) 22 d. gegužės, 
54 skyriaus susirinkime, iš
duodamas raportą iš kon
vencijos. Tačiaus reikia pa
sakyti. jeigu komunistai yra 
tokie "teisingi," kaip jie sa
ve persistato, tai kodėl jie 
nereikalavo konvencijoj su
mažinti kai kurias unijos iš
laidas, o stojo, šitokioje be
darbėje. už pakėlimą nari
nių duoklių? Atsakymas—- 
todėl jie taip daro, kad jie 
yra veidmainiai ir melagiai; 
jie visuomet unijos nariams 
meluoja—pasakoja vienaip, 
o unijos viršininkų akyse el
giasi kitaip. Ir šitaip komu
nistai daro todėl, kad vie
niems ir kitiems patikus, o 
tuomi įsigavus į unijos ap
mokamas vietas. Juk Įsi
vaizdinkite, tokie Jankaus
kai. Jankaičiai dirbti tingi, 
o prie tam nei darbo nemo
ka. na o gauti dykai iš uni
jos po $60 ar ?70 į sąvaitę 
ir dar kitas išlaidas—argi 
jiems nebūtų gerai?

Nors centristai
"maši-'demagogiškos partijos ban- 
-*■’'*• dė tam vakarui užkenkti ir 

, minėtoj dienoj surengė iš
važiavimą ant Palmer Park, 
bet ju darbas niekais nuėjo. 
Suvažiavo į tą jų "pikniką” 
tik septyni broliai mieganti. 
Laukė jie "masių,” bet nesu
laukė. Belaukdami sušalo, 
todėl susikrovę laužą suko
rė ugnį. Besėdint prie lau
žo vienas iš septynių brolių 
miegančiu pasakė, kad iš jų 
"pikniko" nieko nebus. Ir 
visi susitarę atvažiavo ant 
"ateitiečiu" parengimo. Mat. 
jiems buvo kas tai pasakęs, 
kad tame vakare bus aiški
nama publikai, kaip buvu
sios LSS. mašinos likosi 
centristų užgriebtos, ant 
kurių dabar centristai spau
sdina "Vilnį” Chicagoj. Bet 
"ateitiečiai” nemaišė dailės 
•su frakcLiniais ginčais. Jie 
žino, kada centristus reikia 
pasigauti prie publikos ir 
kokiuose parengimuose iš
rodinėti jų purvinus darbus 
visuomenei.

Kadangi man teko į laiką 
atvažiuoti į svetainę, tai pa
siskyriau sau vietą tarpe vi- ’ 
dūrio svetainės. Sėdžiu ir 
skaitau laikraštį (žinoma ne 
centristu mazgotę "Lais- j 
vę"). Girdžiu pirmoj eilėj i 
dvi moteris ar merginos kal
basi. Viena sako: "Parodyk 
tu man J. J. Bimbo, tą kurį 
iš ALDLD. 52 kp. centristai 
išbraukė. Kas jisai per- 
žmogus.” Antra atsako:! 
"Nieko sau vaikinas. Jisai! 
dabar už teisybę eina.” Tuo ’ 
tarpu išeina J. J. Bimboj 
Publika pradėjo ploti, nes' 
manė, kad ką pasakys apie j 
centristų darbus. Bet Bim-j 
X) pradėjo aiškinti "Pirmo 
Degtindario” reikšmę saky
damas : "Gerbiamieji Det- 
roitiečiai, jus čia susirinkę 
busite liudininkais šio musų 
nerstatymo ir nuspręsite ar 
’ Ateities’ Choras yra ko 
vertas. Užsilaikykite ra
miai laike lošimo ir dainų. 
Jau mes veik viską priren
gėme ir greit pradėsime."; 
Tai pasakęs Bimbo nuėjo. 
Publika pradėjo smarkiai 
įloti. Kiti šaukė: "Ei, Bim- 
ia, kaip sekasi Brooklyno 
centristams, ar dar nedve
sia. Gal ’Laisvei’ pinigų 
reikia”... ir taip toliaus

iš savo

M

slaptam susirin- ni dirbsime susiėję. Ale jus,' 
" [rėksniai, tai visi busite iš

vyti.” Bet anas jam atkerta: 
"Na, gerai, ar aš eisiu ar 
neisiu, bet jau minių jus ne- 

;gausite. Žiūrėk, kiek dabar 
čia 'Naujienų’ ir 'Keleivio’ 
žmonės skaito. Ir nors jus 
’fjaisvę’ giriat, bet niekas 
jos neskaito.”

Toliaus aš jų ginčų jau 
neklausiau ir atsikėlus nu
ėjau iki durų pasiteirauti 
ar tuoj prasidės lošimas, 

ginčus tiek

Po kiek laiko tas štur- Juk buvai i 
mas aptilo. Aš sėdžiu ir vėl kime, kur buvo skaitytas iš 
skaitau laikraštį. Is užpaka- centro laiškas, ir nežinai. ’ 
lio girdžiu kaip centristų 
šaika kalbasi tarp savęs. 
Vienas sako: "Ale tu žiū
rėk, tas Bimba žaltys, ko
kią įtekmę turi miniose.” 
Kitas vėl priduria: "Tai ką 
tu su tokiu pasiutėliu, vos iš 
A.L.D.L.D. 52 kp. išbrau- 
kėm, o jau veik visi miestai 
apie jį žino. Žiūrėk, jį žmo
nės laikina ir gana.” Aš net 
susijuokiau, kuomet tos mo
teris, ką priešaky manęs sė
dėjo, pradėjo viena kitai ai- jos bylą su kunigu Petkum, aiškėjo,

!

laiškas, ir nežinai. 
—-”Ne, Jis tame slaptame 
susirinkime nebuvo; 
kiša trečias.

t*

/’ —įsi-
”Ten buvo tik 

keli ištikimi draugai ir iš
dirbo pienus, kaip Bimbą iš
braukti. O išbraukti jį reikė
jo, nes jis kenkė ’Laisvei’." 
į šitų kalbą įsikiša dar vie
nas, kuriam, matomai, 
"Laisvės” makliorvstė irgi 
Įgroso. Jisai sako: "Gerai ir 
uaisvei’, nes perdaug jau Apie centristu 

šienaujasi. Paimkime kad ir [turiu pasakyti, kad iš jų pa-I

j galinus išėjo ir Varnienė, 
kuri buvo rolėje ūkininko 
žmonos. Ji labai juoko pri
darė savo artistiškumu, kai 
pasigėrus pradėjo bačką 
vartyti. Visokie "balandė
liai’ tik veržiasi iš jos gra
žaus balso. Na, o ką jau kal
bėti apie artoją B. K tulžių. 
Tas tai jau nuo senai žino
mas kaipo geras aktorius. 
Gi "ateitiečiai” taip sutarti
nai dainavo, kad smagu bu
vo klausytis. Jei taip pek
loj dainuotų, tai )>er amžius 
numiręs gali ten būti ir lin
ksmintis, nei pragaro kan
čių nejaustum kentėjęs, žo
džiu sakant, visai publikai 
labai patiko visų aktorių lo
šimas. Po šio perstatymo 
"Ateities” Choras atsistojo 
pirmon vieton.

Po lošimui, kada vos tik 
publika sukilo, jaunimas 
pradėjo teirautis, kur yra 
tie "ateitiečiai,” mes, girdi, 
jau norime pristoti prie jų 
choro ir sykiu su jais daly
vauti dailės darbe.

Dar prie užbaigos reikia 
didžiausią garbę atiduoti 
"Ateities” Choro .nariui J. 
J. Bimbo. kuris tą veikalą 
mokino ir režisieriavo. Mo
kinti jisai yra nepergeriau
sias, nes žiaurus. Nepadary
si kaip reikia, tai nesimai- 
šyk po kojų. Bet jisai nejuo
kais dirbo. Tas sumušė cent
ristų rekordą ir jų "Aido” 
nezaležninku chorą. Patįs 
centristai, neturėdami ką 
sakyti, nenoromis prjpažis- 
ta. kad ”kas gerai, tai ge-• fM rai!

Binghamtoniečiai, o ypatin
gai socialistai, labai apgai
lestauja. kad drg. P. Ado
maitis paliko juos: todėl da
bar lauks jo pargrįžtant.

Gegužės 22 d. vakare kuo- 
piečiai ir draugai turėjo at
sisveikinimo vakarėlį, kuris 
buvo suruoštas per dd. Či- 
žauskus. Vakarėlio suren
gimui daugiausia pasidar
bavo d. čižauskienė. Jos di
deliu rujjestingumu vakarė
lis buvo surengtas labai pui
kus. Tame vakarėlyje drau
gai nuoširdžiai pasikalbėjo 
apie įvairius dalykus. Prisi
minus apie Lietuvos social
demokratus, draugai ant 
vietos sumetė -SI 1.00, ku
riuos įdavė drg. Adomaičiui 
parvežti. Atėjus važiavimo 
laikui, draugai palydėjo drg. 
Adomaitį iki stoties, nuo
širdžiai atsisveikino ir lin
kėjo laimingos kelionės.

Vytautas.

, jogei Bimbo tapo 
prašalintas iš A.L.D.L.D. 
"Laisvės” įsakymu. Paga
lios prasidėjo ir perstaty
mas. Publika labai ramiai 
užsilaikė, kas yra pagirtina. 
O ką jau bekalbėti apie tuos 
"velnius” lošėjus. P. Varnas 
stebuklus pradėjo daryti, 
skraidydamas pos estradą. 
G balsą jis turi gana tvirtą, 
[kas nustebino publiką. Pa
lionis artojaus ”velnio” ro
lę atliko labai gerai. Jisai 
kad atsistoja dainuoti, tai 
savo balsu stebina klausyto-

kune bakščioti, sakydamos: —ar tai ne pasišienavimas! 
"žiūrėk čia yra ir centristų žiūrėk, dar niekur nieko, o 
’gengė.’ Na, jau po šio per- tik aukų ir aukų. O kaip jie 
statymo reikės svetainė gudriai garsinu, tik aukavu- 
šventinti.” Kita vėl bakšte- siu vardus su doleriais pa- 
lėjo alkūne į pašonę ir sa- deda, o nesuveda kiek iš vi- 
ko: "Apie juos taip nekal-‘so. Teisingai Bimba ją už 
bėk, nes išgirdę dar užpyks.” t tas atskaitas kritikavo. Tas 
—"Tegul pyksta, nes vistiek nieko, kad jį išbraukėm, bet į 
jie teisybės nepaiso, šmeižia jo teisybė. Žiūrėk, į A.L.D. 
žmones, kur tik pasitaiko.”-I..D. jau beveik niekas ne- 

Moterims nustojus kulbė- moka.” Čia vienas "Laisvės“ 
ti, girdžiu, centristų šaika šalininkas jau pradėjo karš- 
pradeda kalbėti apie išbrau-čiuotis ir ant savo draugo

: "Kas nemoka?! Tu,
Mistini,) jus. Ypač gerai išėjo duetai 

Kitas kad kas verks tavęs. Pa- su Varnu. Publika nesigai- 
: siuskite, eikite visi, mes vie-‘lėjo jiems aplodismentų. Pa-

kimą Bimbos iš Ą.L.U.L.D. šaukti:
Vienas klausia: "Ale kaipgi nemokėsi, tiek to. 
jį galėjp išbraukti?” 
atkerta: ”Koks tu kvailas!

NEW HAVEN. CONN.

PROVIDENCE. R. I.

CHALLENGE
PIENO

už 50 lomeliu DYKAIDYKA!

nesiunčiame.

SPECIALIS PASIŪLYMAS

NE RANDASI PO NUMERIU

FALE RIVER, MASS.
14 3 r d Street
arti Beilford St.

arti Main St.

laupykit Iutibelius

Namams
Daiktai

uz Lcibelius nuo

STANDARD

DYKAI
šie Visi Reikalingi

Tik dėl Birželio, Liepos ir Rugpiučio

9-niu Kvortų Pilkos Palyvos Puodas
dėl Kepimo, Preservų ir virimo

Kiekvienai šeimyninkei reikia pieno ir cunraus
ruošiant šeimyni: valgi ir kiekvienai šeimyninkei
rėkia puodu, indu, stiklą ir puodeliu, kuriuose
valgi gaminti, seimyninkės perkančios musą ru
siu kondensuotą pieną giui gauti šitas reikmenis 
visai be kaštu vien taupant Icibįius nuo blėsimu.
Dovanos, kurias matot čia ant paveiksiu, galima
gauti vien tik musu premijų krautuvėse. Paštu

Jei išrašysi šio apgarsinimo kupono ir nuneši jj į arčiausi?
dovanu krautuvę, žemiau nurodytais antrašais, arba pri
siusi mums, tai gausi Paveiksluotą Dovanų Katal-jgą ir
ypatingą dovanų korta, kuri skaitysis už 10 leibelių. Bus
priimama tik viena tokia korta nuo vieno pirkėjo duodan
čio 40 ar daugiau kibelių. Bile musų Dovanų Krautuvė
apmokės šitą kortą su biie kitais leibeltais nuo šitų blė
simų. Jei Tamstų mieste nėra krautuvės apmokėjimui ši
tų leibelių ir Ypatingos Dovanų kortos, tai prisigsk jas
mums, kartu su numeriu dovanos iš Paveiksluoto Dovanų 
Katalogo, ir mes ja prisiusime Joms be iškaščių.

MUSU PREMIJŲ KRAUTUVĖ BOSTO

89 Fnend SL arti Haymarket Snuare
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

RRIDGEi'ORT. CONN.
!(>.» (ongress Street,

i

I

SPECIA1OFFER

H>.» Temple Street.
arti Crown Si.

s*H Ahnrn Street.
arti ’Aashiiigtoa St.

Mes nuoširdžiai kviečiame atlankyti bile kurią virš pami
nėtą Premijų Stotį su ar be kibelių npžiurėti didelį ir gra
žų pasirinkimą visokių reikalingu ir pagražinančių dova
nų, kurias galite gauti vėsi dykai už sutaupytus lcik“!ius.

clel brangią dovanu.”

k u r o n a s 
Bcnkn’s I’remium Co, Ine. 
■51 lludvon Street. N. Y. C.

Juue 1. 1921
Sis kupinas tu»i boti perkeistas j 15 

dienų m virš paduotos datos 
ant Specinlės ftovanu Kortas
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kuris tą veikalą

Adelė.

GIRARDV1LLE, PA.
Rado pasikorusį lietuvį
Gegužės 21 d. krūmuose 

įtapo atrastas pasikoręs lie- 
į tuvis Andrius Pikalauskas, 
[apie 50 metų amžiaus žmo- 
jgus. Jis paėjo iš Suvalkų rė- 
dybcs, Simno vai. Buvo di
delis girtuoklis, kol turėjo 
pinigų tai gėrė, o kai viską 
pragėrė, tai pasikorė, 

į Antra naujiena. Musų 
prabašeius per pamokslą 

i pasakė. kad buvęs Franci jos 
karalius Napoleonas yra 
kandidatas į dangaus šven
tuosius. Jeigu šitokiam 
kraugeriui yra vieta danguj, 
tai netrukus ten nusikraus- 
tys ir pats p. Liucipieris.

S—ka.

Il

BINGHAMTON, N. Y.
LSS. 3?-čios kuopos organi
zatorius drg, P. Adomaitis 

išvyko Lietuvon.
Gegužės 22 d. atsisveikino 

su Binghamtonu vietinis 
| progresyvės lietuvių visuo- 
j menės darbuotojas ir LSS. 
'33 kuopos organizatorius d. 
i P. Adomaitis. Jis išvažiavo 
Lietuvon su garsiaja "Nau
jienų” ekskursija, kuri ap
leido New Yorką 24 d. gegu- 

■žės. Prabuvęs keliatą mėne
sių Lietuvoje drg. Adomai
tis grižš atgal į Binghamto- 
na. Tad laimingo jam pasi- 

, sekimo.
1 Draugas P. Adomaitis 
‘Binghamtone pragyveno vi
są eilę metų, priklausė prie 
'daugelio progresyvių drau
gijų ir nuo 1913 metų buvo 
LSS. 33 kuopos pavyzdingu 
nariu, taipgi priklausė ir 
prie LDLD. 20 kuopos. Išva
žiuodamas drg. Adomaitis 
sakė, iog grįžęs vėl stosiąs 
prie darbo tose organizaci
jose.

Prie progos reikia pasa
kyti, kad d. Adomaitis yra 
gana gerai prasilavinęs 
žmogus, pusėtinai gerai yra 
susipažinęs ir su socializmo 
mokslu, tad jokios aud
ros jo neblaškė nei į kairę, 
nei į dešinę. LSS. krikimo 
metu drg. Adomaitis daug 
pasidarbavo, kad 33 kuopa 
liktųsi gyva, kurios organi
zatorium buvo nuo pat per
siorganizavimo iki dabar.

MINERSVILLE, PA. 
Paveikslai iš Lietuvos.
Nesenai čia lankėsi su 

krutumais paveikslais "Am. 
Liet.” leidėjas p. Paltanavi- 
čia iš Worcesterio ir jo drau
gas F. Arcevičius. Paveiks
lai žmonėms patiko, nes jie 
traukti Lietuvoje, ir žmonės 
■sėdėdami salėj galėjo matyt, 
kaip banguoja Lietuvos 
upės, kaip siūbuoja didelės 
girios ir liūliuoja javų lau
kai. Prie tos progos p. Pal
tanavičių išpardavė nemaža 
literatūros ir gavo keliolika 
skaitytojų savo laikraščiui. 
Jis ketino ir kitur lankytis.

A. J. Banišauskas.

NANTY-GLO, PA. 
Mirė Petras Noreika.

Gegužės 10 d. čia pasimi- 
ė Petras Noreika, nalikda- 
nas moterį su penkiais vai
kučiais dideliame varge ir 
įuliudime. Jis po biskį sir
guliavo per pastaruosius aš
tuonis mėnesius. Velionis 
Noreika daug gėrė ir tas, 
matomai, patrumpino jo gy
venimą, nes turėjo' vos 38 
metus.

Visi vietos lietuviai apgai
lestauja velionio, nes jis bu- 
■o linksmo budo i»* su visais 
santaikoje gyveno.

Lai būna jam lengva šios 
Šalies žemelė. C. K. R.

VINTONDALE. PA. 
Lietuvis streikiaužis.'

Jau buvo laikraščiuose ta
šyta, kad Vinton Coal-Col- 
leries streikuoja visi darbi
ninkai, nes 'anglies baronai 
pasikėsino jiems algas ap
kapoti. Daugelis streikierių 
buvo kompanijos mušeikų 
apdaužyti ir areštuoti. Jų 
teismas atsibus birželio mė
nesy Ebensburg, Pa.

Minėtos kasyklos dabar 
oradėjo dirbti su pagalba 
streiklaužių ir dirba beveik 
oilną laiką už numuštą algą. 
Tarp streiklaužių yra ir vie
nas lietuvis, didelis fanati
kas. Jo pavardės šiuo tarpu 
neminėsiu, tik pasakysiu, 
kad jis turi uošvi Osceola 
Milis, Pa. Tas pats lietuvis 
yra dirbęs vienoj kasykloj 
ir 1922 m. laike didžiojo 
streiko. Tai yra nemalonu, 
kad ir musų brolių tarpe 
randasi šašų.

C. K. R—jos.

WHITE PLAINS, N. V.
Vyrų medžiotoja.

Čia atsirado mergina (vei
kiausia pabėgusi nuo vyro 
moteris), kuri pasiskelbė 
aikraščiuose norint apsives
ti su pasiturinčiu vaikinu. 
Man teko su ja susirašinėti 
ir pagalios ypatiškai pasi
matyti. Pasirodė, kad tai 
paprasta avantiūristė, vyrų, 
medžiotoja, iš kuriu tik nori 
pasipelnyti 
atsargus.

Vyrai, bukite 
J. Simonaitis.



Mus; skaitytojai jau žino, 
prieš Velykų atostogas krikščioniš
koji Seimo dauguma paskubomis gSlllO pirmyn, 
pravedė įstatymų apie prilyginimų 
kunigu valstybių tarnautojams. Tuo 
klausimu Seime kilo aštrių diskusi
ją. Socialdemokratas drg Bielinis 
griežta; protestavo prieš tokį kleri
kalinių frakcijų aikvojimų valstybės 
lesų, kuomet kitiems būtiniems tei- 
kalams "pinigų nėra.” Kalbėtojas 
aiši iai pastatė klausimų apie atsky
rimų bažnyčios nuo valstybės. Ant
roje savo kalboje drg. Bielinis kri
tikavo valdžios nusistatymų pa- 
brieždamas. kad kunigų pajamos už 
pilietinių aktų registravimų priva
lėtų eiti valstybės iždą n Brg. Bie
linio kalbas paduodamos ištisai.

rankos mostu 
šeniaus braukiama ištisi 
milionai litų.

Tai ne kas kitas, kaip kri
kščionių demokratų viešpa
tavimo pasekmė, kaip vals
tybės su bažnyčia sujungi
mo pasekmė. Bažnyčia tam
pa Įstaiga, kuri minta iš val
stybės, o mitimas iš valsty
bės reikalauja naujų valsty
bės išlaidų: tas reiškia, kad 
Lietuvos visuomenei, turin
čiai Įvairių tikybų, tenka tik 
katalikų kunigiją užlaikyti. 
Mums daug reikėtų kalbėti 
prie to pasiūlymo, bet mes 
vieną pastebėsim, kad šitas 
pasiūlymas yra tik pirmas 
bandymas (atstovas Toliu
šis iš vietos: Nebepirmas). 
šiandien turim kunigų ka
tegorijas, gi už mėnesio tur
but turėsime dar ką kitą; 
mes turėsime gal tokią tvar
ką, kad be kunigo ir durų 
nerasim, be kunigo nieko 
nepadarysim. Lietuvos su- 
klerikalinimas dideliais žin
gsniais eina pirmyn ir prieš 
tą Lietuvos klerikalinimą, 
prieš jėzuitų politiką Lietu
voje,—prieš riša tai mes Čia 
protestuojame! (Sd ir vi pri
tarimas). Dabar pas mus 
nuolat eksportuojami iš 
Šveicarijos jėzuitai, jiems 
pavedami valstybiniai na
mai ; geriausi valstybės trio- 
besiai atiduoti kazimierie- 
tėms—žmonėms, kurie jo
kios naudos neneša. Mes 
prieš tą politiką protes
tuojame ir protestuodami 
žinome (Iš kd: busim komi
sarais), kad ateis laikas, ka
da jus man iš vietos pasta
bų nedarysit! (Dešinėj: O-o- 
of). Ateis laikas, kada ne
bus vietos Lietuvoje jūžūitų 
politikai (Iš df: Pats grąži
ni Maskva!),' nebus vietos 
muitininkams ir farizėjams. 
•Jus šiandien, būdami daugu
ma, užširtjiršot ir ramia šir- 
dimi imat iš valstybės lėšų • 
tai, kas valstybei yra būtina, 
ir mes prieš tą ėmimą, prieš ; 
tyčiojimąsi iš valstybės rei
kalų galime tik kol kas pro
testuoti. Manau, kad Lietu- 

• vos liaudis musų protestą 
1 supras. Supras, kad jnes no- 
■ rime iššluoti iš Lietuvos 

žmones, kurie jokio produk- 
ringo darbo nedirba, ir tik, 
prisitaikę melžia valstybės 
karvę. Aš manau, kad Lie
tuvos žmonės suprasdami, 
kaip ir aš, kad tai yra pir
mieji žingsniai Lietuvos kle- 
rikalinimo, jezuitinimo, tie 
žmonės, kurie savo laiku 
mokėjo pakelti sunkią kovą 
su tais, kurie kryžiumi prisi
dengę atėjo iš Prūsų ir degi
no Lietuvos žemes, kad tie 
žmonės mokės išginti iš Lie
tuvos tuos, kurie šiandien 
antru kryžium prisidengę 
eina... (Dešinėj didelis triuk- darbą, tai už tą darbą žmo 
šmas. Atstovas Krupavičius nės nuo mokesčių turi bu., 
iš vietos: Pats greičiau iš- paliuosuoti. Jei užtai moka- 
skrysi! Kiti balsai: Eik Į ma, tai kiekvienas pilietis 
Maskvą! Komisaras!) — turi žinoti, kad jei iam rei- 
Taip, Krupavičiau, aš ge- kia nueiti Į L____
■uoju . neišeisiu! (Sd ir vi jungti ar kitą pilietini aktą 
pritarimas), šitą mes turi- atlikti, už kuri valstybė kū
me pasakyti Į akis; valstybė į njgUj atlygina, tai jau jokių 
iums— melžiamoji karvė, (kitų mokesčių čia negalima 
bet valstybė jums nėra irĮjmti. Tuo tarpu dabar ima- 
nebuvo Įrankiu, kurio pagal- ma p0 100-200 litu už šliuba. 
ba galima kultūrą ir švieti-.Kur čia toji teisybė, kuri 
mą kelti. [reikalinga, kad kunigija,

Musų nusistatymas yra naudodamasi valstybės lėšo- 
griežtas prieš tą pasiūlymą; mis, nedarytų sau biznio? 
musų nusistatymas yra ži- i Prieš tą biznį mes protes- 
nomas: valstybė turi būti tuojame ir statom principi- 
atskirta nuo bažnyčios, baž- ni klausimą—atskirti baž
nyčia turi būt padaryta vi- nyčią nuo valstybės. Jei 
sai privatine tikinčiųjų Įstai- šiandien Ministeris pirmi- 
ga, kad ji nesikištų nei Į tau- ninkas sako, kad jis prita- 
tos, ne į valstybės reikalus, ria toms algoms tik todėl. 
Todėl aš jums dar kartą pa- kad klebonai atlieka tam 
kartoju, kad taip toliau ne- tikrą aktų 
gali eiti. Tas jums netinka 
ir jus esate neramus, tai liu
dyja Įraudęs kunigo Krupa
vičiaus veidas, tai liudyja 
su mervavęs ponas Di auge
lis. Kv.-is gina klerikalų na

mas ir jis, kiip iŠ užburtos’sistaiym^ Aš sakau, kad pi

Einame prie tokios tvarkos 
kuri savo laiku buvo vidur
amžiuose, bet jums 
prie tos tvarkos 
(Dešinėj triukšmas, 
vas Eretas iš vietos

Bielinis (sd). šiandien 
ėjo diskusijos labai svarbiu 
gelžkelių statybos finansa
vimo klausimu, už pusvalan
džio mes gauname etatus, 
kurie Lietuvos respublikai 
kainuoja 1 milijoną litų. 
Turbut visi girdėjote, kac 
buvo pasiūlyta 2-ju skaity
mu ir kaip iš karto dviem 
skaitymais tapo priimti dva
siški jos etatai. Taigi šitie 
etatai eina dabar 3-ju skai
tymu ir, kaip sakiau, kainuo
ja milioną litų. Jeigu tie 
etatai nebūtų priimti ir dva
siškiai tų pinigų nemokėtų, 
tai laike 10 metų jus turėtu
mėt gelžkeli iš Amalių iki 
Telšių. Tai butų padarytas 
didelis dalykas. (Iš kd. 
Markso tikyba.). Marksas 
tokių dalykų nedarė.

Šis pasiūlymas jokiu budu 
negali būti priimtas dar ir 
todėl, kad kunigija, dvasiš
kąja tampa valstybės valdi
ninkais ir kaipo valstybės 
valdininkai, žinoma, tarnau
ja visai tai sistemai, kuri 
šiandien yra daugumos ran
kose. Jei būti logingais, tai 
reikia taip padaryti, kad, 
nustatant dvasiškijai kate
gorijas, reikia pagalba vals
tybės paimti visas dvasiškių 
pajamas, kurias jie gauna 
už krikštą, šliubus ir t.t., ar
ba visos tos pareigos turėtų 
būti, kunigų parąpijonams 
teikiamos visai veltui. Bet 
musų dvasiškija, viešpatau
jant klerikalizmo politikai, 
to nepadarys: ji reikalauja 
pilnų kišenių ir todėl neat
sisakys nuo pajamų už pa- 
patamavimus parapijo- 
nams, kurie reikalingi laido
jimo, krikšto ir kitokių da
lykų. Aš noriu kreipti do
mės, kad toms kategorijoms 
duodama ypatingu duosnu- 
mu. Mes tik bene dviejose 
vietose matom pirmą kate
goriją; šiaip žemiausia ka
tegorija yra penkta ir užsi
baigia XVII. Reiškia, turi
me kunigų Ministerių refe
rentų, departamentų "direk
torių ir t.t. vietose. Su to
kiais etatais ateina Lietuvos 
dvasiškija. kad paimti ir iš
šluoti iš Lietuvos valstybės 
aruodų paskutinius grudus. 
Kada reikalinga kraštui pa
daryti gero, tuomet kunigas 
Vailokaitis, kuris gal savo 
laiku taip pat pasinaudos ši
tais etatais, ateina ir sako, 
kad tam reikalui nereikia 
duoti pinigų.

Ilgai kėlėm ginčus dėl dar
bo inspektorių; jų skaičius 
sumažintas ligi 12. Lietuvos 
darbininkų yra i 60-70 tūks
tančių, čia daugybė Įvairių 
reikalų ir valstybė nesirūpi
na pastatyti darbo inspek
torių tiek, kad valstybė ga
lėtų turėti savo agentą darb
davių ir darbininkų santy
kiams reguliuoti, kas vaidin
tų didelę rolę visame krašto 
gyvenime.

Tenai gailimasi 8 darbo 
inspektorių, o čia kunigams 
visa sauja beriami milionai. 
Žinoma, lyginant tokius da
lykus, negalima su dvasiš
kių etatais sutikti. Lietuvo
je yra bene apie 1000 kuni
gų, kurie yra aprūpinti ir 
šiltuose kambariuose gyve
na. Jiems viskas šiandien 
valia. Tuo tarpu tie, kurie 
reikalingi duonos, ku ^ma
žiausia bojami; jau ketver 
metai Seimo darbų tvarko
je yra ligonių kasų istaty-

neteks 
prieiti! 
Atsto- 

___________ Jus ne
sulaikysit!) Aš manau, kad 
nors jus importuotut šimtą 
Eretų, nors jus tūkstančiais 
siųsit žmones i Friburgą ir 
klerikalinsit juos, jums tas 
nepavyks, nes jus šiandien 
darot paprastą bizni (Atsto
vas Vilimas iš rieto, 
nonas komisare'). - 
kas? 
nos) 
gali eiti sau! (VI ir sd juo
kas).

Bielinis (sd) Veltui Minis- 
teris pirmininkas išeina i 
tribūną ir skaito notacijas. 
Mes puikiai žinom, kam yra 
duodamos algos kunigams, 
ir labai gerai žinome, kad 
pas mus yra tam tikiu aktų 
registracija. Bet savo laiku 
ir dabar mes keliam naują 
principą ir, eidami tuo prin
cipu, turime teisės statyti 
klausimą apie atskyrimą 
valstybės nuo bažnyčios. Aš 
ir kiti kalbėtojai statė.prin- 
cipinai klausimą apie atsky
rimą bažnyčios nuo valsty
bės; reiškia, tuomet visa re
gistracija bus perimta iš i 
bažnyčių ir perduota tam 
tikroms valstybinėms Įstai
goms. Mes taip klausimai 
statom ir kalbėtojai iš deši
nės labai gerai tai supranta.

Dabar dėl pareigų. Gerai, 
klebonai registruoja gimi
mus, jungtuves, mirimus: 
bet aš tuomet noriu paklaus
ti Ministeri pirmininką, ar 
žinoma Ministeriui pirmi
ninkui, kad žmogus atėjęs 
pas kleboną ir paprašęs met
rikos, gauna mokėti: iš jo 
išlupama 5 litai ir dar pa
skalaujamas žyminis mo
kesnis (Iš kd: Ne tiesa!)— 
Tiesa! Iš daugelio vietų ga
liu duoti faktą: Panevėžio 
apskrityje buvo atsitikimas, 
kur kunigas per pusvarstį 
vijosi, kad tik išgauti iš sa
vo ““avelės” už metrikas, bet 
galų-gale toji ““avelė” pasa
kė, kad klebonas neturi tei
sės tos ““avelės” vilnų kirpti. 
Aš klausiu, ar Ministeris 
pirmininkas žino, kad kuni
gai kur tik gali tas vilnas 
kerpa. Ar žinoma, kad ku
nigai, atėjus prašyti metri
kos, reikalauja 5 litų ? Ar ži
noma. kad tie patys kunigai 
reikalauja dar apmokėti 
tam tikrą žymini mokesni ir 

Šitas klausimas 
jei

Gerai 
O pats 

(Eidamas nuo t ribų- 
-Rymo pastumdėlis

t.t.?
mums yra visai aišku 
jus registruojat aktus ir rei
kalaujat. kad_tam tikslui bu
tų aikvojamos valstybės lė
šos. tai mes sakom: jei vals
tybė moka algą už tam tikrą

ti

bažnyčia susi-

.. registraciją, tai 
aš norėčiau, kad jis tuojaus 
išleistų cirkuliarą, kad už 
tas pareigas kunigai neturė
tų imti mokesčių, nes valsty
bė jiems apmoka algas (Iš 
'• Veltui lauki).— Taip, 

: Mn klausimą statyti, tai

dar svarstysime jūsų pozici-j 
ia: kitaip—mes nenorime ją 
svarstyti.

Toliau, Ministeris pirmi-' 
tikas skaito kabineto re- 
liuciją ir sako, kad kabl
ias sutinka skirti tam tik- 

. ras sumas kulto reikalams. 
• Tai kaip čia dabar suprasti? 
[ čia jau ir pasirodo, kad ka

binetas tą reikalą suprato 
ne taip, kaip Ministeris pir
mininkas aiškino, kad buk 
tai ta suma skiriama už tam 
tikrą registraciją, už tam 
tikrą valstybini darbą; ka
binetas suprato taip, kad to
ji suma skiriama kulto rei
kalams. čia prieštaravimas 
gludi ministerių kabineto, o 
ne musų pusėje. Musų nusi
statymas yra visai aiškus, 
daugiau nei aiškus. Visos 
tos pareigos turi būti lais
vos, valstybė turi būti at
skirta nuo bažnyčios. Jei 
ponas Draugelis žmogus 
mandagus ir palaiko kunigi- 

iją, tai tegul jis moka iš sa
vo kišeniaus—valstybė turi 

(kitų tikslų. Todėl aš jums 
šiandien ir duodu paraleles. 
Jus asignavo! milioną kuni- 

! gų algoms, o valdininkai 
nuo 1 gegužės negauna algų 
priedo. Reikia 15 milionu 
oaskirti gelžkeliams—kuni
gas Vailokaitis pirmas atei
na ir sako, kad negalima 
(Iš kd: Nemeluok!).— čia 
nėra melas, tamsta neįtark! 
Vienas milionas paskirtas 
kunigams, tai ir Valstybės 
Kontrolė liudyja, ir algų la
jai sako: kartais kunigai 
ima po 8 algas. Tai mes ir 
'akom, kad valstybės bu- 
džetas yra visuomenės ir 
valstybės reikalams tvarky
ti ir visos lėšos turi eiti vi
suomenės tikslams. Jus 
braukiat darbo inspekto
rius. paliuosuojat kelis tuks
iančius gelžkelių darbinin
kų. padarot juos padieniais, 
atima! trimečius, vaikų 
priedus, kad sau gauti mi- 
ioną litų! Aš, kaipo social
demokratų frakcijos žmo
gus. sakau—tai yra pirmas 
rankos Įleidimas Į valstybės 
kišenių! (Iš vi: Nebepir
mas). Jus vienos rankos 
nirštu rodo! Į dangų, o kita 
ninigus imat. Mes protes
tuojant prieš tai ir kovosim 
už tai, kad valstybės reika- 
ai. apie kuriuos kalbėjo Mi- 
listeris pirmininkas, reikia 

nuo bažnyčios, 
nebūtų naudojami 

jausmai bizniui 
ir visuomenei 
Todėl aš ir lau- 

Ministeris pirmi- 
kelių dienų išleis 

kuris parodys

t

s

I

! 
i

I 
I

atskirti 
kad 
tikybiniai 
nridengti 
skliausti, 
kiu. kad

įninkąs už 
I cirkuliarą.
' Lietuvos piliečiams, kad jie 
(žinotų, jog visi kunigai yra 
joadaryti valdininkais, Įsta
tyti i kategorijas, todėl vel- 

! tui registruoja visus aktus 
ir tas cirkuliaras privalo 

į būti pildomas, nes valstybėj 
i negali būti valdininko, kuris 
'nepasiduotų vykdomosios 
valdžios įsakymams.

(“Socialdemokratas”)
J

Redakcijos Atsakymai.
Iludsoniečiui. Tamsta ra

šai apie Hudsono komunistų 
girtuokliavimą i 
negražius darbelius. Bet ki
tas musų korespondentas 
rašo, kad girtuokliavimu ir 
kitais “'šposais” daugiausia 
pasižymi sandariečiai ir ka
talikai. Perskaitę abiejų pu
sių korespondencijas, mes 
prieiname prie to išvedimo, 
kad jus visi esate lygiai ”ge- 
ri. Kuomet tėmyjat sveti
mas ydas, neužmirškit ir sa
vųjų.

Senam Gyventojui. Harts- 
horne, Okla. — Jeigu jūsų 
miesto gyvanašlės negeros, 
tai pas jas nesilankykite. 
Jeigu | 
tai reikėtų peikti ir tuos vy-' 
vus, kurie eina..pas jas k« 1- 
ti orgijas.

I
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EKONOMINIAI BRUOŽAI.
————— Parai A. Back. Versto ii rus'i kalbos. ———————

(Tąsa)
Sutrauka.

' Kapitalistinis ūkis prasideda ten, kur vi
suomeninis darbo pasiskirstymas žymiai pa
kelia darbo našumą ir kur darbininkai ne
tenka gaminimo Įrankių. Svarbiausis ka
pitalistinio ūkio pamatas—tai samdomasis 
darbas ir kapitalo didėjimas priaugamąja 
vertybe, kurią gamina darbininkai. Manu
faktūra iš vienos pusės nustelbia smulkiuo
sius savarankius gamintojus, iš antros—su
darko darbininkų prigimti begaliniu darbo 
pasiskirstymu. Manufaktūrų konkurenci
ja iššaukia mašinų atsiradimą.

Mašinos pakeičia savimi darbininkų jie- 
gą ir vikrumą; iš vienos pusės—jos išmeta 
lauk iš fabriko daug "nereikalingų” darbi
ninkų ; iš antros—Įtraukia dirbti kapitalis
tams moteris ir vaikus, žiauri darbininkų 
tarpe konkurencija iššaukia mašinų atsira
dimą, duoda kapitalistams begalinę ant 
darbininkų valdžią. Ta valdžia reiškiasi 
darbo dienos liginimu ir darbo užmokesnio 
mažinimu. Darbo užmokesnio mažėjimas 
verčia darbininką parduoti kapitalistams 
savo pačios bei vaikų jiegą; visos darbinin
ko šeimynos darbas apmokamas tiek pat, 
kiek pirmiau manufaktūrai esant, buvo ap
mokamas tiktai vienos šeimynos galvos dar
bas. Mašinų gaminimas kenkia darbininkų 
kunui ir protui.

Įvedus mašinas, kapitalistas priverstas 
rūpintis darbo našumo pakėlimu. Jis turi 
taisyti vis naujas ir naujas mašinas. Iš čia 
paeina gamybos nepastovumas. Kapitalis
tinis ūkis sugadina darbininkų sąmonę, dar
bininkai pasiduoda kapitalistų valiai, o ka
pitalistai nežiūrėdami nei teisybės, nei są
žinės, prisimynę lupa darbininkus, nes pel
nas—tai svarbiausias kapitalistams Įstaty
mas ir vienintelis jų dievas.

Bet tai dar ne visas blogumas, kuris pa
eina iš kapitalistinio ūkio sutvarkymo.

> Kapitalizmas ir valstiečiai.
Sunkioji kapitalizmo ūkio našta ne vien 

tik miestų darbininkus ir smulkiuosius 
amatininkus slegia. Nemažiau nuo kapita
lizmo kenčia ir kaimo valstiečiai. Mat, ka
pitalizmas nesulaikomai skverbiasi ir Į že
mės ūki. Pavyzdžiui, Amerikoj stambus ka
pitalistai atskirai arba susijungę Į draugi
jas paima didžiausius derlingosios žemės 
plotus ir dirba juos naujausiomis ūkio ma
šinomis, be galo tuo taupydami žmonių dar
bą. Jie užverčia rinkas savo žemės ūkio 
produktais ir neapsakomai numuša kainas. 
Jei pirmiau vastiečiui pakakdavo parduoti 
pūdą javų, kad užtektų mokesčius užsimo
kėti ir kitokiems reikalams, tai dabar toms 
pačioms išlaidoms reikalinga parduoti ne
mažiau penkių pūdų (kalbama apie prieška
rini laiką—Vert.). Kad valstietis (Autorius, 
žinoma, turi omeny darbo valstietĮ, kurs ne
naudoja samdomo darbo) butų apsišvietęs 
ir turėtų atliekamų pinigų, žinoma, ir jis 
Įsitaisytų mašinų, pagerintų sėklą, gyvulių 
veislę, žodžiu, pradėtų geriau ūkininkauti. 
Bet ji tyčia laiko tamsoj paskendusi, nesu
sipratusi ir dar lupa nuo jo devynis kailius. 
Ir valstietis, neturėdamas kitos išeities, Įsi
kinkė į savo menką ūkį, dirba jį taip, kaip ir 
jo tėvai-protėviai dirbo, aria, akėja žemelę, 
o žemelė nuolat vis mažesnį ir mažesnį der
ini duoda. Kaip jautis dirba valstietis, bet 

ir kitokius j naudos maža teturi.
Kitais žodžiais, valstiečio darbas vis ma

žiau ir mažiau vertinamas, jo būtis, vien tik 
jo paties darbu paremta, kasdien darosi blo
gesnė, skurdesnė. Valstiečių būvio blogėji
mas surištas su žemu jų darbo vertinimu, 
mažina jų perkamąją pajiegą, t.y. valstie
čiams sunkiau yra nusipirkti tiek manufak
tūros ir fabriko dirbinių, kiek jiems reikia. 
Kapitalistams gręsia pramonės sustingimo 
pavojus, iš tolo matosi krizio šmėkla. Kad 
išvengus šio pavojaus, kapitalistai rūpina
si kitur surasti savoms prekėms pirkikų, 
stengiasi, kaip sakoma, įsigyti svetimų rin
ku • kapitalistai tik ir suka gaivas, kaip čia

jšo ten uosi svetimas kapitalistas—mokėk 
muitą, arba skubėk nešdintis, iš kur atvy
kęs. Didžiausios valstybės, didindainos ka
riuomenę, verčia mažesnes, silpnesnes vals
tybes sudaryti tinkamas sau prekybos su
tartis. Pavyzdžiui, Anglija priverčia Persų 

“valdžią duoti pirmenybės anglams kapita
listams ir pirkliams.

Buržuazijai taip pat reikalinga stipri ka
riuomenė tam, kad galėtų priversti liaudį 
bijoti ir klausyti. Ši Įbauginta, klusni liau
dis savo kruvinu darbu krauna buržuazijai 
turtus. Išlaikymas skaitlingos kariuome
nės, valdininkų, visokių rūšių milicijos, be 
kurios negalima jokia kapitalistinė tvarka 
—visa tai sunkiausia našta gula darbo liau
dies pečius, ypatingai darbo valstiečius. 
Darbo valstietis skaitosi savarankus šeimi
ninkas.

Pirmu žvilgsniu rodosi, jog valstietis pats 
sunaudoja visą savo darbą, jog jis gauna 
ne tik būtinąją savo darbo vertę, bet ir 
tuos likučius, tą priaugamąją vertybę, ku
rią farbriko darbininkas atiduoda kapita
listui. Bet, ištikrujų, taip nėra. Darbo val
stiečio priaugamoji vertybė, o labai dažnai 
dar ir daugiau tenka valstybei su josios val
dininkų gaujomis, kariuomene ir milicija.

Sunki darbo valstiečių padėtis blogai at
siliepia ir i darbininkus. Jieškodami uždar
bio, valstiečiai pripildo miestus ir ten sutin
ka dirbti už menkiausią kainą ir kantriai 
kenčia visus samdytojo žiaurumus. Kapi
talistai gudriai naudojasi tuom: jie atstato 
““nenuoramas” sąmoningus darbininkus 
“streikininkus” ir jų vieton priima išbadė
jusius, nuolankius, paklusnius valstiečius. 
Darbininkų priespauda didėja, kapitalistai 
džiūgauja. Badas stumia valstietĮ drauge 
su miesto darbininku i kapitalisto jungą, 
badas verčia ir valstietĮ ir darbininką prole
tarą kruvinai dirbti kapitalistų, valdžios ir 
visokių rūšių buožių naudai, štai dėl ko 

valstiečių—žemdirbių, kurie tik nenaudoja 
svetimo darbo, ir darbininkų samdinių,—tie 
patys priešai.

Kapitalizmas—visuomeninių nelaimių 
šaltinis.

Iš tikrųjų, kuri nelaimė ne iš kapitalizmo 
paeina? Kurie liaudies vargai ne kapitaliz
mo pagimdyti? Nėra to blogo pasauly, kur 
tiesioginiai ar netiesioginiai iš kapitalizmo 
nepaeitų. Tik viena mirtis—tai gamtos pa
skyrimas. Bet ir mirtis, kaip žinoma, daž
niau lankosi neturtinguose priemiesčiuose, 
nekaip ten, kur gyvena miestų turčiai. Ypa
čiai tatai liečia kūdikius. Dėl tėvų neturto 
kūdikiai neturi tinkamos priežiūros bei 
maisto, drėgnuose butuose miršta, kaip mu
sės. Visokios ligos, ypač limpamosios, la
biausiai lankosi ir plečiasi varguomenės ap
gyventose miesto dalyse, kur žmonės, lyg 
silkės, susikimšę tamsiuose, šaltuose urvuo
se ir palėpiuose. Tas pat tiktai kitu budu 
darosi ir kaimuose. Ankštumas, nešvaru
mai, blogas maistas, tamsumas visuomet ge
riausia dirva visoms ligoms, taigi ir mir
čiai. Reiškia, net ir tokĮ grynai gamtos da
lyką—mirtĮ kapitalizmas stiprina ir pade
da daugiau darbo žmonių gyvasčių išnai
kinti. Apie kitas nelaimes, kurios pareina 
nuo savitarpinių santykių jau ir kalbėti ne
tenka : visos jos dygsta iš tų pačių šaknų— 
iš kapitalizmo tvarkos, iš turtingųjų vieš
patavimo, iš galingųjų sauvalės.

Kad geriau šitą suprastum, paminėsim 
kaikuriuos faktus. Tūkstančiai žmonių sė
di kalėjimuose. Išlaikymui šitų kalinių iš
leidžiamos didžiausios pinigų sumos. Dau
gybė pinigų išeina ne vien tik kalinių pra
gyvenimui. Nemaža reikia dar išleisti ka
lėjimų viršininkams, sargams, kalinių ve
žiojimui iš vietos i vietą, pagaliau, kalėji
mų Įtaisymui bei naujų statymui. Iš kur gi 
imas šitos minios nelaimingųjų? Badas— 
štai kas suvaro daugybę žmonių kalėjimuos- 
na. Nėra darbo vieną dieną, nėra jo ir ant
rą—taigi ir eina žmogus ir iš nusiminimo 
padaro ką nors blogą. Vargas, badas, šal-

pradėjus karą, užgrobus svetimų kraštų ir 0 PagaĮb°s jokios nėra,—na ir pats tė- 
navergus tų kraštu liaudį. Pasisekė—kapi- xas ar m°tina nenusimano, kaip atlieka ko- 

peikiatInaSi ‘ . ...... ""Sika,sb,maii V-J —-

muitų, be jokių suvaržymų, dar gi valdžios ’ sa*cl° kalinimo, 
globojami, kariuomenės saugojami. O jki-' (Toliau bus)

i eina. Naujai nuka- 
riautan kraštan jie gabena savo prekes be'

ki nors nusikalstamąjį darbą, kad tik negir
dėtų alkanų vaikų verksmo, dantimis nuo
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Suvisuomeni-
V

žmogaus žmo- jie imsis sutvarkyti pakri- ninku Internacionalas išlei- ją karą.

SOCIALISTINES PASAULIOŽ1U 
ROS PAGRINDAI.

(Pabaiga)
Taigi grynai ekonominės 

pajiegos, kurios gludi pačia
me kapitalizme, veda jj prie 
aukštesnės formos. Bet nė
ra pamato manyti, kad kapi
talizmas kada nors numirs 
savo mirtimi. Laukti pačio 
kapitalizmo mirties butų ne 
kas kita, kaip tik buržuazi
jai pataikavimas. Aišku, jis 
bus sugriautas sąmoningos 
žmogaus valios, sugriautas 
tos visuomenės 
tiesioginai yra 
ta jo nuvertimu. ' 
yra proletariatas. Sąmonin
ga žmogaus valia Įkurs ir 
naują ūkio sistemą, parem
tą naujais, teisingais pra
dais.

klasės, kuri •
suinteresuo-■

Toji klasė S€S:
-

II
•i .

Vieną mums tokie koperaty- 
vai Įrodė, kad socialistinė 
ūkio organizacija tegali 
Įsikurti tik plačiose šių lai
kų valstybių ribose.

1 Labili sunku numatyti,' 
kokiose formose išsilies busi
moji socialistinė gamyba. 
Mes galime numatyti tik 
bendrus branduolius, iš ku
rių toliau turi išsivystyti 
bendra gamyba ir bendras 
naudojimasis.

Į Vykinant socializmą teks
; normuot trejopos rūšies tei- 

valdymo teisė, naudoji- 
įno teisė ir vartojimo teisė.

Teisė valdyt visas gamini
mo priemones ir šalies tur
tus turi priklausyti visai 
visuomenei.
nūs gamybą išnyks visokis 
naudojimas

FARMOS
Geriausias Pirkimas

155 akrų lama. 95 akrai dirbamus 
žemės, piauna 100 tor.ų šieno. 12 
kambariu namas, barnė 1V0 pėdų il- 
;<o. 83 pėuų pločio, gan. re dėl dvie
jų automobilių, didelis s:lo, paukšti- 
ny.’ios dėl 300U, lo melžiamų karvių, 
4 veršiai, 3 arkliai, pulkas vi<Jtių 
pa'ik.ščiu. 140 medžių sodnas, visoSt 
pinuos rūšies ūkės įrankiai. \ i>a, ar
ti Rostoro, 17 mylių. Tik >4000 rei
kia įmokėti.

\\ inche-ter, Ma*«.. 12 mailių nuo 
Co-toiio, 40 aktų fartna. 160 vaisi
nių medžių, 11 kambarių namas su 
vi-ais naujos mados įtaisymais (imp- 
rovementsi. 2 didelės bainės, penkiosi 
minutės cit? i dirbtuves, 10 n.inutų į 
t'-lži-elio stotį. Turi būti labai greitai 
parduota.

Naujas namas. 8 kambariai su elek
tros šviesa ir vi.-uūs parankuinais, 5 
akrai žemės, 3 karves, l arklys, 3 
kiaulės, apie l<s* visokių paukščių, 
pr> .-trytkarių ir gelzkeiio stoties, 
tik li> mylių nuo Bostono. Tik apžiu- 
»e,:ę galėsite pilnai įvertinti, nes yra 
daug puikesnė, negu čia galima ap
rašyti Ant labii greito pardavimo.

JUOZAS BALI AA1TLS, (24) 
337 W. Third St.. So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0118-R

Aišku, kapitalistinė tvar
ka yra ne tik neteisinga, bet 
ir netiksli. Planingesnė vi
suomenės darbo organizaci
ja J ‘
prašalinti dabartinei garny- 
i^aV paskiiitUo ISky- «”«aF'^ac6a._ ku>i Veguiiuo- demokratybės 
mui, bet ir didesniam garny-’1" visuomenes daria. Toji 
bos „.Įkėlimui. Tiktai r><rc- ".'Sambija kiek galima tu-

•gumi. Geresniam gamybos kusius krašto finansus, at- do tradicini atsišaukimą, krašto užėmimas ir Liuden- 
sutvarkymui daug turės pa-'skirti bažnyčią nuo valsty- kuriame tarp kitko sakoma: dorfo revanšofantazijospa- 

!dėti profesinės sąjungos, ko- bės ir konfiskuoti atlieka- ’ *—1 —
- ... . . ,)>erat v vai ir gamybos sajun- ma kapitaia. Bendrai Stau-yra reikalinga ne tiktai - s h ... ..gos.

Turi būti sudaryta tiksli-gramą taip:
-v... z-.; ’I....’ ______ .VI,. ~ z-4 vo t

bos pakėlimui. Tiktai pere- liauja Kiek galima ui-į 
jus gaminimo priemonėms j ‘.maz,ai1 varžyti asmens 

isuoroenės rankas, tebus!lak-' f’. 'als,vę k>«k'lena,m Pa'

ningas apibudino savo pro- 
sustiprinimas 

principų 
krašto valdyme; per demo

kratizmą prie socializmo.

»!•>Utniltllr o 1 dlliVclo, li nus , . . , . . , .
galima įkurti teisingesnei^'"11"1 dalb« l’aKal sa™ 

tvarka bus bociaiizmat,. i „ , ’ . ." .. , . . ;na, kurią diktuoja visuome-Daugehs abejoja, ar pa- nės - - -
jiegs visuomenė gamybos ,
priemones išlaikyti savo chinės rinkos reguliuojan- 
rankose. Tokias abejones £jos pajiegos visiškai neda-j
keiiantieji sako, kad visuo-;rys Įtekmės i produktų iš-'
meninės ir !
bos sunkumas privers visuo
mene išleisti gamyba iš sa- 
v0,.ra'1iį^‘ ^uonyet . ^^“Jiai. iš kurių turės išsivysty- 

„4.^-, Y Į ti bendra gamyba ir bend- 
ras naudojimasis.

Dzidas Budrys.| 
i
I

Internacionalas apie gyve 
namajj momentą

i 35-tom gegužės 1 d. šven
tės sukaktuvėms (gegužės 1 

.. . . - . ., ‘d. šventė nustatyta Interna-
reikalavimo ir teikimo cjona]o kongreso Paryžiuje 

saat'kia™as’ Bet tos sti-,iggg mj Socialistinis Darbi-

• lys Įtekmės i produktų iš-; 
, skirstymą tarp visuomenės: 
narių.

Bet tai tik pirmi branduo-

talistinė gamyba stovi dar 
keblesnė] padėty: čia gamy
bą tvarko saujalė kapitalis
tų. varžytinės, pelno troški
mas; planingumo nešimas 
gimdo pramonės anarchiją, 
bankrotus, kurie laike pre
kybos ir pramonės krizių 
Įuauna masinio charakterio. 
Suvisuomeninus gamybą, 
bus gaminama ne vieno kito 
kapitalisto naudai, bet kiek 
reikalinga visuomenei. O 
visuomenė negali būti prie
šinga saviems interesams. 
Gamybos tvarkyme daly: j 
vaus visi visuomenės nariai i 
ir bus naudojama kiekvieno; 
nario iniciativa. Reikią ži
noti, kad masių tamsumas 
reiškinys dirbtinis: moks
las, kurs bus visiems priei
namas, parodys dar nema
tytų pajiegų. Gamybai or
ganizuoti reikalingas dar
bas, kapitalas ir mokslas.

Danijoj Socialdemokra 
tai sudarė valdžią

Per paskutinius rinkimus 
i i Danų parlamentą socialde- 
įmokratai pasirodė stipres
ni, nei kokia nors kita parti- 

[ja. Jie gavo parlamente 55 
vietas iš 149. Komunistai 
nepravedė nei vieno atstovo. 
Pažymėtina, kad rinkimuo
se palaikė socialdemokra
tus ne tik darbininkai, bet ir 
smulkieji ūkininkai. Social
demokratams, kaipo stip
riausiai frakcijai, buvo pa
vyta sūdanti valdžią. Val
džios priešaky atsistojo ži
nomas socialistas drg. Stau- 

Eet ir visuomeninėj garny- ning, darbininko sūnūs ir 
boj tas viskas pasiliks: dar- pats buvęs tabako darbinin- 

•tai patįs darbininkai, kas. Kairieji liberalai social- 
kapitalas—gamybos priemo-j demokratų kabinetą palai- 
nės ir pinigai, kurie bus su- kys, bet patys valdžion nei- 

ėio. Drauge su kairiaisiais 
liberalais socialdemokratų 
valdžia remsis parlamente 
75 balsais, taigi turės tik 
vieno balso daugumą Drieš 
konservatorius ir ūkininkų 
sąjungą.

Stauningas 
pirmininkas ir prekybos mi
nisteris. Visi kiti ministe-j 

stabdytas visokis progresas,Iriai, išskyrus užsienių reika-’ 
nes progreso šaltinis gludi Jų ministeri. seni partijos, 
visiškai ne kapitalizme, prie-j darbuotojai. Darbo ministe-j 
šingai, kapitalistinė tvarka ris—buv. partijos organo 

kad toji jiega "Socialdemokrato” redakto
rius drg. Borgbjer, žinomas 

darbuoto ias. I

bas

visuomeninti iš dabartinių 
savininkų, o mokslas bus 
prieinamas visiems žmo
nėms. Progreso šaltinis ir 
jiega yra bendroj kovoj su 
gamta, visuomeniniam dar
be. Kapitalizmas tik tor- 
mozuoja šitą šaltini. Todėl 
tuščios visos šnekos, kad so
cialistinėj tvarkoj bus su-i 
.-i v <v c- vicnl’10 !

per siaura, 1 
galėtų apsireikšti.

PARSIDUODA FARMA
16 akių žemės, su mažu sodeliu. 9 

kambarių stuba. barnė. vištininkas, 
b dų prūdas, geriausia žemė, užtekti
nai malkų, arti kaimynų. Kaina tik 
kyr'ikj Stakas ir įrankiai, iei<u pir

ui k« jas tairvi'.t. Turiu ir daugiau far- 
mų visokio brangumo.

W. EMERSON 
Tbe Square Dealer 

EAST KIN’GSTON. N. H.

Poincare’ės Rūro! kl’?lRap Baltrušaitis, pajics-. . T . j I savo brolio Povilo Baltrušaičio ir se
sers Petronėlės Baltrušaitytės. Jiedu 
yra kilę iš Kauno rūdybos, Raseinių1 
apskrities, Kelmės valsčiaus. Išvyko 
į Ameriką ir jokios žinios nuo jų ne
gaunu, niek<> nežinau ar gyvi ar gal 
jau mirę. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie juos žinot malonėkite man 
pranešti, busiu labai dėkingas. (23) 

PRANAS BALTRUŠAITIS 
Tauragės valsčiaus, stotis Paže runai, 
'lauragčs apskritis, Kauno rčdyba. 
I.ITHUANLA.

rodo, kaip mažai pasimokino“Sueina 10 metu nuo to 
laiko, kai iškilo pasaulinio imperialistai iš abiejų fron- 
karo nelaimė. 10 metų, bet‘to pusių. Bet dar aiškiau iš- 
taikos vis dar nėra. Dar ne-; kyla galimybė karo Balka- 
užgydytos žaizdos, kurias, nuošė, kurie jau vieną kartą 
padarė karas, sugriautieji; pasidarė Įžanga pasaulinės

FARMOS! FARMOS!
Nepirkit farmų prastų arba mušty

nėse Norinti apsigyventi ant į-erai
j žemių ir tarpe savu tautos žmofirų, 

Kur yra suvirs 403 lietuvių ąpsipirkę 
jfarmas. tai uidžiau.-ia lierayj>-uki- 

I' ninku kalonija Amerikoje. ?
Fountam apielinkėj yra ėdriausi 

žemės ir viršija visas kitas 
|kokios tik yra pardavinėjamos Mi< 
1 ijran valstijoj Tai yra riepasijy 
mas. bet pryna teisybė. Ašj Kaipo i 
niausiąs ūkininkas šioj amelinkėj i 
jau 9 metai kaip patarnauji 
viams farmų pirkime, todėl ii 
surinkau suvirs 60 farmų ant 
vimo. su bųdinkais, gyvuliais, 
ir apsėtais laukais. Parsiduoda ai 
ler.svų išmokėjimų. Dabar yra c< 
riausias laikas apsipirkti, nes maty 
kur kokie javai aura, if žemė pa 
pasirodo, ant kiek via derlinga. Oi 
platesniu žinių rašykit • (21

JOHN A. ŽEMAITIS
R. L Box 17 Fountain, Mich.

katastrofos. Imperialistų 
pergalėtojų taikos diktatas 
problemos neišrišo. Demo
kratijos ir tautų apsispren
dimo teisės principus impe- 

lionai badaujančių ir vargs- rialistai pasiskolino kaipo 
tančių, milionai bedarbių— propagandos priemones ka- 
gyvi mums Įrodymai prieš rui, bet dabar jas numetė i 
karo beprotybę. Ir vis tik, šąli. Prieš nelemtą imperia- 
nežiurint Į visa tai jau vėl lįstų apžlibimą šiais paminė- 
gaivinama mintis apie nau-i-P?10 getais darbininkų kla- 

jse privalo pakartotinai ir kuri L/: 
i įsakmiai priminti: Niekados’ ta svai-aij

• i r? ikaip 38 me1i i daugiau karo: 1 - - •

ii PAJ1EŠK0JIMAI

miestai dar neatstatydinti, 
gamyba dar ne pilnoj eigoj, 
pasauliui dar neišdilo Įspū
dis, kad kare krito 12 milio- 
nų aukų užmuštais, liko mi-

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 20 iki 25 metų amžiaus. Aš esu 
30 metų amžiaus, muzikantas, gerai 
v: diibu. turiu pinigų ant pradžios 
gyveninio. Norėčiau, kad atsišauktų 
ia sva, katra netiki į prietarus. Su 
pirmu laišku meldžiu ir paveikslą 
prisiųsti, kuri ant pareikalavimo su
grąžinsiu. Mano auresas: V. B.

Bo.\ 115. Oricnt. Iii.
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pamatyk sau saip gėrės- 
šie puikus Nauji Columbia 

Piionograph'ai. Šis modelis 
520, kaina $125.

< i i puikus Naujas ( •>- 
lumbia Phonvgraph’as.
Modelis -J21*. ka'na S1H‘>
Prašyk Columbia krau- 
tuvninko. kad jums pa
rodytų.

GERIAUSI LIETUVIAI ARTISTAI 
DARO REKORDUS DĖL COLUMBIA.

Ne tik geidausi Lietu-, iai aitistai via parinkti <iel pa ■ 
<tar> nio Columbia >.i.i. I»et naujausi ir popuiiariskiau-
si rinkiniai vra igro i ir įdainuoti per juos. •

Rekordą' kaip šie. visu-mut duoda puikias valanda-; 
pasilinksminimo. Mu dka t lip tobuli, kad net visuomet gali 
matvt ta. kuris dainuoja arba groja.

Coiumbia krautuvnir.ką ir pir^ siuos 
! rs Kiekvienas yi-a tikrai puikiau- 
i.uo'..' taip kaip jus mylite išgirsti, 
mog.aplfo. nirki’. Naują Coiumbia. 

Linksmybę i jusu namus ii gros 
it, daug geriau negu bilc koksai

Eik šiandien p;> - 
puikius naujus rėki. < 
sias—irrota arba >ū:>; 
Jeipr'j jus neturite 
Jis jums atneš nau; i 
rekordus, kuriuos pirl 
kitas phonorraph’as g-ali.

10 coliu 75c. 

f Madralka Polka 
16003F ’ Faskarka Polka

Staip -I:--.-- BncdzynsKi,
i Armonikos Seto.

Vestuvių Maršas 
Klernelo Polka
Columbia i.ictuiių 

.Orkestrą
I švintant Aušrelei 

IGOOlFpėri-’ Ž rgeli
Jenas Ramanausku .

I Tenoras

1G002FJ

ministeris I Beržyną Eina Ona 
16OOOF1 Atvažiavo Sveteliai 

Kastas Sabonis.
Baritonas.
Kelionė iš Virbal«au<

E7868 1 K:,un:’- K- v<,s>lis ir
I’. Lušnakojis, 
Komiškas Duetas

( OLUMBIA PHONOGRAi II

E7868 ’ K.:,un:'

•' I.skunai 
Šok' ka i

E7869-; J Plier.iu-ia.' ir
; P. Lušnakoiis,
I Komiškas Dialogas.

Sibiro Nelaisvėje 
Lekciia iš Biblijos 
.1. J'lieniunas ir 
P. Lušnakojis. 
Komiškas Dialogą
Plaukia sau Laivelis

Isivilkčiau Čigono 
Buba
Salomij-i Staniuiiutė ir
Or.aRiidauskaitė-Biczis

Ka Močiute Padarei 
Kaipgi Gražus. Gražus 
Salomija Staniulį utč ir 
< Via Rudauskaitė- 
Biezis.
Vos Tik Mčn dis 
Gegužinė Daina 

į no .Mišrus
Kvartetas

E7616

E7602

E7603

E7478

f
j t.cstiztr 

Rrooklj
k K va i te t

RE

K
J

Pajieškau apsivedimui merginos 
a:ba našlės, kad ir su vienu vaiku, 

i myli gražų gyvenimą ir nemėgs- 
Turi būti nejaunesnė 

kaip 38 metų amžiaus ir nesenesnč 
Į 45 metų, kad turėtų kiek pinigu. Sy- 
, kiu su laišku ir paveikslą malonėkite 
' prisiųsti, atsakvma duosiu visoms.

JONAS PETRAUSKAS (24) 
€V5 Chateau St.. N. S Pittsurgh, Pa.

Pa'ieškau draugo. Juozo Šleivio. 
š karą tryveno (’hei.-ea. 
Ižiu atsišaukti arba kas 
jį. malonėkit? pranešti

PETRAS URBUOS
738 \V. nl?t SL. Chicaru.

žinote

m
Fuiirįkau r>usc;-rrčs Veronikos 

I Sbir);licrč-s pirmiau gyveno Ncv 
i Yorkc. Hąbar nežinau kur. Malonė-

A X NA K U R L1N K A IT Ė - G E f 1U S 
432 River St.. H'althan.. Mass.

Lietuvos Respublikos Atstovybė 
ra iieško: 1 Myl ola. Zigmanto sunu. 
\ eiikoni. (Vrlikanee). 2. Mykolą Ski- 
,i;ų. 3. Antana Baržinski.

Lietuvos Atsto'-ibė prašo .įieško 
iin’.i asmenų atsiliepti, ir visų, kas 
jnpie iieškomus asmenis galėtų suteik
ti nokiu ners žinių, malonėti praneš- 

|ti At-tovy bei
Lietuves Re; n’jb’ikos Atstovybė 

j 1925 F St. Washington. D. C.

i Pajic-kau Onos .Vąrkcliutės. M<-’- 
! <ižiu atsišaukti greitai, turiu svarbu 
; rr-ikaia. Jeigu laiško nenori rašvti 
!tai nas-usK telegramą nepasigaiiėda- 
Į-na keliu cenzu. 
Isve.ka jus e at.

-HZT
26 Sclio<»l St..

i Pr'ieiJcau se r-s '(arės Talcėki"- 
i nčs. kori pącjga iš Lietuvos iš Alovės 
: rarapi'os. Alytaus ans' ričio Apie 12 
•»»etu atgal g' veno So. Bostone vėliau 
'-važiavo i (hieaga. dabar nežinome 
xt:r yry. Taigi malonėsite atsišauki:

!>•> Iras žinot kur ji randasi, malo-; 
-.."kit'' nra’i-št.i. už kn busiu labai <Iė- 
» :n<m ANTANAS DUSAVIC1US 

6 (Vali St. Boston. Mass.
i

Ir noriu žir.ot kaip

BUIN1ENĖ 
Cambridjre. M a.

PARDAVIMAI
4. J’ .:L ’ *

PARSIDUODA

5 ___________ s-----X
BROLIAI LIETUVIAI! 5

PARDUODU KARMAS. Prapvė- 
nau čionai 11 metų ir suprantu kokjb 
farma geriausia. Farmų turiu viso
kių ant lengvų išmokėjimų su budiri- 
kais ir sodais, prie vandenų, tur tall- 
Jna žvejot. Net vienas dplens ne
dings, kurį įmokėsit už farraą.. « 
s Klauskite: (2S0
į ANTANAS MACIŪNAS
i R. 1, Box 51 Irons, Mich. .»

. Tautiečiai. nelipkite prakaito dirb
tuvėse už mažų užmokesti, o stciijki- 
t-.-s įsigy ti savo bizni, iš kurio tunPsi- 
te didelį pelnų ir lengvų pragyveni
mą. Turiu ant pardavimo STORA 
GROSERIV. TABAKO. VAISTŲ. 
SALDAINI V ’r kitų visokiu daiktų 
biznio daroma nuo $400 iki $-‘>00 
savaitę. Randami geroj vietoj. Parai 
duoda prieinama kaina. Gali pirkti ir 
nepatyręs biznio, savininkas išmo
ki..s. Priežastis pardavimo savinin
kas eina i did-lį biznį. Daugiau infor
macijų klauskit laišku šiuo adresu: 

\V. DRAUGELIS 4 24) 
1818 So. \Vatcr St., Philadelphia. Pa.

i

PARSIDUODA NAMAS
Puikioj vietoj. oras kaip senoj tė

vynėj. netoli mokykit s ir bažnyčios, 
mintas mūrinis, 4 ruimai viršuje gy
venimui. apačioj storas ir kitas dide
lis n. imas mitingams. Garaužius 2 
kerams pradėtas statyti. Tik .$4000. 
Netoli maudynių prie didelio vieške
lio; vasara suvaiiuoja daug žmonių 
ar.t vakacijų, tad tralinis padaryt ge
ra biznį. Aš liepos mėnesy noriu iš
važiuot j Lietuva, tad paskubėkit. Ga
lit atsišaukti laišku arba ypatiškai.

ANTANAS KIELA1TIS (24) 
I>o.x 142 East Setauket, L. I.. N. Y.

■FAILUOS 1. FJI
. Lietuviais apsyVentoj k 

New Jcršej- valstijoj, netūi' Mhri 
(uriu Dąt»fa.v0»ųi, t») farmų, 
ir mažų, nuo $2.030 iki $30,WQ. ^iiHt- 
vienas rali pasirinkt kokia jam pa
tinka. Platesnių žinių klaupkite (24) 

TON Y MARKŪNAS 
Bnx 41. Sergeanisville. N. J.

Socializmo priešai bando socializmo 
irodvti, kad visuomeninė ga- Daugelis ministerių yra is 
gamvba nėra galima, varto-!darbininkų tarpo: vienas , 
ia išikurusių ir vėl iširusių;buv. medžio darbininkas, B 
koperatvvu pavyzdžius (0v-.vienas mažažemis, du buvę 
eno, Furje‘ir k.). Gilesnės?spaustuvninkai, vienas gelz- >> 
panašiu koperatvvu žlugimo kelio tarnautojas. Kabinete T 
priežastis gludi visiškai ne yra viena moteris (švietimo | 
tame kad ju ūkis neturėtu ministeris) ir vienas pašto-į 
pasisekimo. Priešingai, tiekius (protestonų kunigas),; 
pavyzdžiai kalba ka kitą::tam pat socialdemokiatas. | 
kaino ūkio organizacijos jie; Kadangi socialdemokra- i 
pasirodė visiškai tinkami ir tai neturi parlamente abso- 
galinti laikytis. Kapitaliz- liūtės daugumos, jie nega- | 
mo dvasia ir varžytinių bu- lės griežtai pravesti savo 
tenybė stabdė jų ‘ veikimą, programos. Pirmon eilėn

COMPANY, Ine.. NEM )ORK

GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES UŽLAIKOME VISUS ( OLUMBIA IšDfRBYSTfcS 

GRAMAFONUS IR REKORDUS.
Lietuviški Rekordai pagaminti žymiausių artistų dainininkų, 

muzikų ir monologistų.
Musų Krautuvėje galite gaut netik tuos Rekordus, kurie yra 

garsinami, bet visus kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbti. Jš 
visos apielinkės ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir 
gausit gerą patarnavimą. Tulpei užlaikau lietuviškų Rolin delei 
player pianų. Pagaminta žymiausių artistą dainininkų naujau
sios dainos ir šokiai.

Reikalaudami Mašinų ir Rekordų arba Rolių Eata.ogo, pri- 
siu. kit už 2c. štampa.

GEO. MASILIONIS
233 ItKOADVAT. . so- BUSTOM, MASS.

()n-> Urbanavičiūtė. Plungės mies
to. Ksnno rč'l.. 10 ni''tj Amerikoj, 

ioaiieškan pusbrolio Juozapo Juod- 
Ika'js. pirrn 10 me'u gvveno Chicag'- 
j je. Jis paeina iš Kauno rėd, Retavos 
'nn ranijos, Gudaičiu -ocos; pussesr- 
į rgs Onos č •rnausk’titč-s. nirm 10 me- 
Itu gvveno Springfieldc—Retavos na- 
j ••••įpijos. Luknėnų sodos, ieigu ap-ivc-l 
I<b>s tai no vyro navardes nežinau: 
Onos S->daitis. Plungės narapij-s. j 
^••irbbiiėni '•ndos, gvven.i Chicagoi?: | 
Petronė; Krisčiuniutės, Plungės p i- j 
rup.. Rulait'i sodos, gyveno Chicago-j 

' 'o. Jie p:>tis mnionė- atsišaukti ariją ; 
' 1 as ąni'- juos rino leiksls nrs»nesti.

(»N •. URBANAVIČIŪTĖ
i 7’1 V. F.iyettc St.. Baltiinore. M>l.

y:»vo '-'■ro Povilo K*r 
iš N' ui'os Rad' i)išk<" 
No'••■.i;;u žin'ti ar ii 

miręs. Kas pranešite api

' kuč’nskiens 
Naujas Radviliškis. v-iir, -pak., 

LITHUANIA.

Pajicšk-’u 
činski'. paeina 

l Tpsvalio a:» ■' .
—vvas ar 
ii l>

ELZBIFT'
I

i A'aiieš' au savo draugi' Jono Ju-* - 
vb’iaus. Butkunu kaimD. rJcte’io val

sčiaus. Al' tauv apskričio, .'iridžiu at- 
jsišaui.t: Jitm adresu:

POVTL VI ADAS 
Box 138. Ccstlc S’har.ii'in. Pa

I Pa’icškau s"'scrs Jicvos Sam’ioliii- 
Mariampolės apskričio. Kvietkir- 

ki*> valsčiaus. Patašinės kaimo. 1 .
i metu ka’n Amerikoj. A- rvnziuosi 
važiuoti i Lietuvą, tei norėčiau pasi
matyti. jeigu dar gyva. Kas apie i v 
praneš, gaus 10 dol. dovanu. (261 

JUOZAS SAMUOLIS 
12063 St. Atibin Avė..

Hamtrairzk, Michi

Pinigai Namuose
Neuton pails. Ohio, mes padary

sim didelį suvažiavimą ant 30 d.. Ge- 
, gūžės (Dccoration Day). Bus 3 die
nos šventės, todėl gaičs suvažiuoti iš 
visos Amerikos. Ekskursijos trauki
niai numažins kainas, todėl laukia
mi daug svečių. Tą dieDą daugelis 
duos užsakymų ant savo lotų pasta
tyt namus; be to, nckurie norės pi
giai pirkt lotus gražioj vietoj. Tad 
n<pamirškit, kad ir mes mainom lo
tu i namus ir farma.-. Turime gra
žiu. gerų ir pigių namų Newton Falls, 
Akronc. Clevelande ir Youngstoune. 
Nepamirškit tuo laiku pribūti. Para
šyk mums jeigu ko nors nori paklaus- 

I ti, arba tuojaus atvažiuok. (2!))
STAR REALTY CO.

P. O. Box 977. New(on Falls, Ohio.

PARSIDUODA Dz'UGYBS FARMU! 
DIDELĖS IR MAŽOS CONNECTl- 

CUT VALSTIJOJ.
Farma su 6 budinkais. trioba su K 

kambariai, prie paštavo kelio, viešks 
marketas, prie durų gazolinas ir alie
jaus stotis, pinigai plaukia kas die
ną. 2 arkliai. 27 karves, visos regist- 
ruulds. 6 kiaulės, būrys vištų, girios 
ant 10o0 kortų ir kiek statybos me
džio; didelis sodas, 3'K) akru žemės, 
didelė upė teka per žemę, žuvinga, 
smagus butelis pasivažinėjimui, t 
naujas trokas, 1 senas trokas. trakto- 
ris. visa farmos mašinerija, kas tik 
reikalinga. Kaina $17,500. 1 mailė j 
mokykla. 1 niaiiė i paštą. 1 mailė į 
miestelį. 2 niailės i didelį miestą.

Farma už $12.000, 7 budinkai, trio
ba su 14 kambarių, elektros šviesos, 
karštas vanduo, vanios, 13 karvių, 2 
arkliai. 6 kiaulės, būrys vigtų. 2 di
deli sodai, kas duoda už obuolius 
bl'itO kas metas, 125 akrai geros že
mės pačiame miestelyje.

Farma už $16.000. 6 budinkai. trio
ba su 11 kambarių, elektros šviesos, 
karštas vasduo. maudynes. 38 karvės, 
6 arkliai. 425 vištos, visa farmos ma
šinerija. girios ant 50<>0 Ko:tų, sta
čio materiolo 300.000 pėdų. 7S0 akrų 
žemės, prie trijų miestelių po .‘S mai- 
l<*s j kiekvieną miestelį, tą farma ga
lima pirkti be šlako arba kaip stovi, 
turi būti greitai parduota už žemų 
kainą.

Visų farmu čia negarsinsiu. \ i.ios 
farmos baigiamos apscL Kreipkitės 
laišku ar ypatiškai. (23)

A. PAMALUS
P. O. Box 55. Wauregan, Conn.

A rba
J. YANUŠAS

359 W. 4th St., So. Boston. Mass.

ir

PARS1DLODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ

Su namu ir visais įtaisymais, gra- 
vie»a, apgyventa lietuviais, lenkais 
ruskiais. Biznis geras (23)

JONAS BARANAUSKAS
25 Bo*nc Avė.. Freehold. N. J.

TEL. E.MPIR -J 1365

DR. F. MiTDLAmS į

PAJIEŠKAU DARBO
Moku mašina Uraivyt; ir troka. 

Taipgi galiu dirbti prie namų budavo- 
' iimo ir moku saidvokus cementuoti. 
I Kam toks vyras reikalingas, rašykit 
šiuo adresu: A. ŠIMKUS (24)

9 Shaw Avė.. .Middlehoro, Mass.i

Reikalingi Darbininkai.
I'ric operavinio alumino dirbimo 

formų. Nuolatinis darbas, nėra jokių ■ 
nesusipratimu su darbininkais. Aš- 
tuonios valandos darbo i dieną, 56 va
landos i savaitę. Mokama po 50 į va
landą ir bonus. Geros pragyvenimo 
sęlygcs. Vyrai turi būt geros svei
katos. tarpe 2*1 ir 45 metų. Atvažiuo
kit arba rašykit.

AI.LMINUM COMPANY 
AMERICA

Massvua, St. La" rer.ee Co.,

f 
į

OF . I 
I

N, Y.

,Įv 322 HOLBP.OOK AVĖ., 
$ DETROIT. MICH.

A D YNOS:
12-2. 6-8

I JUOKO ir PAŠAIPOS
I NAUJAUSIAS LEIDINYS—

(TE**
! TAS TIESA. KAD PILVAS
> NUO "RITES-’ JUOKO NL-
> PRATRUKS, BET GALVA 
J SMARKIAI APSISUKS. KAD
> NET DULKĖS NUO S.uAGE- 
[ NU NUBIRĘS..
► "Bitės" Egzempliorius 15 c.

Kerdiejus Press
► 5M BROADW\Y. (Kmn. 2-4-5)
► SO. BOSTON. MASS.

(26)
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Sveikatos Kampelis.
KAS YRA DŽIOVA.

Džiova yra liga, pasida
ranti iš priežasties kokio 
nors augimo plaučiuose, ar
ba paprastai, kokioje nors 
kitoje kūno dalyje, šis au
galas yra mikroskopinis )>e- 
ras, vadinamas ”tubercle 
haeillus.” Tas peras gamina 
ir išduoda nuodus, kurie už
muša gv\ybę aplink save. 
Daugindamasis jis plečiasi ir 
galų-gale užmuša žmogų, 
kuriame iis randasi. I

Vėliausiu laiku yra atras-1(;< 
ta, kad tie perai dažniausiai 
Įsigauna i kūną kūdikystėje 
ir esti neveiklus tol, kol ne
pasitaiko jiems pro^a pra
dėti augti. O ta proga yra 
tada, kai kūnas nusilpnėja. 
Visiškai sveikas kūnas 
tiems perams nepageidauja
mas. Persidirbimas, nešva
rios gyvenimo ar darbo vie-

vėlelės apleidžiamos, ir lie
pi-žiūrimos gerai, perai iš- 

.paiengvo užmuš jas ir tas 
bi a žmogaus mirties prie- 
atimi. F.L.I.S.y

kiaušiniuose. Ar.t 
šie valgiai yra 

tarpe, ir taip 
reikalaujamiems 

iš priežas- 
1 nopricin::-

Ginkluoti užpuolimai.
| Pastaruoju laiku Vilniaus 
krašte huną ginkluotų už
puolimų ant policijos *r bu
liškų sargybinių.

I

I
t

niokin- 
i savo 

nes 
yra 

sveika-

KUDlKlų 
EROVĖS skyriusJauniems kalaku

tus. 2i Dilgėlių sėkla, ry- 
i vakare, po vieną sąu- 

ą >t: avižomis duodama 
s.rkliams. Nuo to arkliai 
t-auna gražų plauką, tampa 
riebus. .-veiki. 3) Nuo dilgė- 
•iu ;ėklų vištos geriau deda 
..hm-inius. I) Sena, neįkan
dama mėsa, verdama su 
dilgelės lapais, darosi mink
yta. -’>i Mėsa, dangstoma 
dilgėlėmis ilgai į.esugenda. 
d, Verdant kiaušinius, įdė
jus i vandeni kiek dilgėlės 
-akiai, jie nusidažo geltona 
spalva: 
iirtrik.-’
ze
m:

DĖL APRŪPINIMO
MOTINŲ !R JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS

Inoje ir 
nelaimės 

1 brangiųjų 
žmonėms 
Jų daugiausiai,
ties neturto y r 
m i.

Nors visuomet skaitomas 
kaipo brangus valgis, pie
nas turintis visas maisto 
reikmenis, gali būti skaito
mas pigiu, nežiūrint kiek už 
ji reiktų mokėti.

Yra priežasčių tikėli, kad 
....................... .. '.'..nu

laikančių pellagra, kurie be
tų pigesni ir tiek pat galin
gi, o gal ir galingesni. Delio 
Sveikatos Skyriaus tyrim- 
tojai nesiliauja studijavę, 
ir turi viltį, kad kada nor-

PELLAGRA.
Senesniais laikais žmonės .

nv.žai teidomaudavo sveika- gali būti kitokių valgių, 
la arba žinomais faktais 
kaslink ligų. Spėjant iš di
delės daugumos laiškų, gau
namų Viešo Sveikatos Sky
riaus, visuomenė greit pra- 
vda atjausti faktą, kad

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

Knyga papuošta iam tikrais pa
veikslais. Išleido F. .1. Stropiem-, pri
dėdama naudingų paturimų ir mote
rims.

Kurios da šitos knygos neturit, 
tuojaus užsisalcykit. Ji kainuoja $1.0) 
Pinigus galiniu atsiųsti imt money 
orderį, aiba įdėjus popierini dolerį j 
laišką. Adresuokit taip-

MRS. V. RADAViCIl (-) 
.*.116 N. Elluood ait. Bahiiuore. M d.

I
iII '

Cvjikatos ir ligų priežasčių suras tokius valgius, su ku- 
------ _----- u... irjų pagalba bus galima leng

viau ir greičiau panaikinti 
pellagra. F.L.I.S.

riejimas yra daug svarbes- 
. negu žinojimas daugu- 
‘S dalykų, mokinamų vic- 
e mokyklose.

Pellagra yra liga gana ge- 
i žinoma nekuriose Suv.

Nors kai-
(vairios žinios

pridėjus alūno su 
spalva <iar bus gra- 
' Iš dilgeliu gamina-

I
;! • ‘
II •’

<’•
• k V •I
I

i ’’
D Jst i jų dalyse.
k m niekuomet neteko ma-

________ ____  ... t'ii tokią ligą, vienok faktai 
tos, blogas valgis, girtybė ir ‘ .iri gerai suprantą-
-*1—'*■> ligos nusilrnina • išmokys labai svarbiai i apje svarfouJ

vai-'

. įsmoky 
iciją, būtent a. 

sveikatai tinkamo

Pellagra yra žinoma 
pc kūno sudėjimo liga, 
a?
\’t

h*

Sužinok Savo Ateitį
SK UI’YK

STR AIPSNIS 75. 
Kūdikis Turėtą Muukštinus.

■>.iijii:;-: kuuikis neiučiomis mani 
naši, kiuiu mėtų rankutėmis ur l.ojo- 

gniaužydamas delnu.-, \oiioda- 
•■asis. p,> ievutę. Net veikimas yra 
”i; n<.štinim<xsi forn-a ir todėl im s sa
kėm. l.ad kūdikis, kuris niekados ne- 
'■<rkia nėra normalės kas

Dieno; metu, budint, kūdikis nuo- 
!r.tcs kruta. Svarbu pridaboti, kati jo 
drapanos nebūty pemnkštos, nes ki
taip įo krutėjimai bus varžomi. Ne
reikia jo nei peribrai laikyti pi isevi:: 
r«r:e aukštosios kedukčs. arba prie «o- 
• cs. k-ul jis negalėtu vartytis.

!'a«ijudi:>ąs gardelis yru sreriau-ia 
piesta kūdikiui mankštintis. Jų 'žali
mą pirkti ,vairių rusių. \ aikštiko ne
rekomenduojame pirkti, kadangi jau 
na kūdikį nereikia ankstinti stovėti 
unt J oju. De! to daug kūdikių ;raun:» 
iškraipytas kojas, nes Jų kulias dar 
nešt i; > rus vaikščieti.

Karivtukę reikia parinkti uisižvei-: 
giaut; kūdikio p------*------ ------- ------ 1
Tai turėtų lieti 
sprfį;džinų. su 
Li čiu apsaugot: 
Ji turėtu 
i.r.i vietos 
tarne or>»
"otes nuo 
lietuke; irsti

\alkui turi i 
tis užlaikyti 
dantis švariai, 
sveiki dantis 
pamatu ju 
tos ateityje. 
Daugelis vaiku mė
gsta valy t savo dan
tis su Colgate’s Rih- 
bon Dentat Creans, 
nes (’olgalc's nuva
lo ir pagražina dan
tis ir palieka bur
noje malonu skonį. 

Nupirk jiems triu- 
belę šiandien ir pa. 
sakyk, kodėl jie pri
valėtu ji naudoti. 
Jie ištikro pamėgs 
Colgate’s.

i;>n<

1 s v 
tinka 
(t.ė’us

i u .na
te dilgėlės gali būti varto- 
\ ros )XA-iams kūrenti: ge- 

i šildo ir duoda gerus pe
nis. JH Iš viršutinio den- 
.mojo sluogsnio (odos) 
minama audeklai. 10) 
reliniai siūlai labai geri 

k .nėms; drobė panaši Į 
r kalį. Dilgėlinis audek- 
Į < šiltesnis už paprastą 
t? >ę. 11) Dilgėlės vartoja-

< ūkyje. kaijx> apsaugos 
; :emonė nuo Įvairiausių 
. iių ligų. Juos šeriama: 

lia medžiaga. b» 
su sausu šienu c) 
dilgelių vandeni, 

.ustai daroma šiuo 
užpiltos karštu vande- 

ėilgėlės laikomos pusva- 
dį vandenyje, vėliau van- 
>. pri 'ėjus dar kiek drus- 

duodamas gvvuliams. 
ik naši gira yra labai nau-

v

• • i* uiųuviiu ųarimia- 
iesai žali dažai, kurie 
gelumbei dažyti; pn- 
aiuno gaunama graži 

spalva. 8) Džiovin-

‘BURTININKĄ’
,’ LCRTINiyKAS” yra laisvos min
tie-1 I<’. mi.Jaitiu mėne.-ūi:? laikra.-tis.

i "BtU* 1'1 X iX‘I.? " S-.-rovė-
m^k?iinink< 3Strolo<z'i Burtai-mmai; 
Juokai; Patarlės; Vislys; Planetos;

' Amžinos nuodėmės: Burtininką rate- 
; liai: Baisus sapnai; Buriniai oro; 
, Buriniai laimė.’; Kunigo g:isi>a<linė ir
■ b“>f ••vis. ir daugiau. "EUKTININ-
i KA” leidžia Lietuvio le’in.o Kny
gynas. ”BUP.TINL\'KO” :ne-
tams Sl.Oo. Nepraleis!, mokslo šaltini

■ i(. dėk dok i’į la'.skan ir adresuok:
’Bl RT1MNKAS”

Srd St.. Chicago. III. 
Depe. 5. (25)
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nekurios ligos 
kūną. Jeigu kūnas taip nu
silpnintas nėra greitu laiku 
tvirtinamas tinkamu gyve
nimu. džiova išsiplės. Šis iš- 
siplėtojimjs yra daromas iš- 
palengvo ir laipsniškai, taip 
kad ligonis gali dar išgyven
ti nuo dviejų iki dešimties 
metų. Nekurtuose atsitiki
muose ligos žengimas pir
myn yra taip greitas, kaa li
gonis miršta šešių savaičių 
tarpe.

Ant laimės džiovos peras 
nelengvai auga žmogaus kū
ne. Visi sutvėrimai turi ma
žiau ar daugiau pasiprieši
nimo jiegos atsigynimui nuo 
te- pero. Gyvulių tarpe kiau
lė beveik neturi jokios jie
gos atsigynimui nuo tos li
gos. o ožkos jokiu budu ne
būtų galima užveisti tais pe- 
rais. žmonėse mdijonai ir 
negrai labai silpni atsigyni
mui prieš džiovos perus ir 
kaip anserga, dažniausiai 
greit miršta. Baltosios ra
sės žmogus, priešingai, turi 
nepaprastą galę atsigynimui 
nuo tų perų. Jis turi gyven
ti begalo vargingai ilgą lai
ką, kad jais užsikrėtus, iš
imant kūdikystės laiką, ka
da galima labai lengvai ir 
greitai užsikrėsti.

Pirmiausias to pero veik
lumo ženklas kūne yra atsi
radimas, dažniausiai plau
čiuose, mažo guzuko, vadi
namo džiovos* spnogučiu. 
Egzaminuojant tą guzuką 
mikroskopu, galima matyt, 
kad tai krūva negyvų plėve
lių, kuriose perai jau gy
vena. Aplink ta guzuką yra 
eilė celelių apsigynimui. Jei 
to pero nuodai yra užtekti
nai tvirti, arba jei cėielės 
aplink perą persilpnos,.jos 
bus sunaikintos ir išpaleng- 
vo daugiau ir daugiau plau
čių plėvelių bus sunaikina
ma. Ir tain plečiasi. J^ol be
veik visi plaučiai būna pa
gadinti. Kada negyva plė
velių krūva pasiekia oro 
triubelę, žmogus ją iškošti 

■ lauk, ir josios vietoj pasilie
ka skylės. Kada ta skylė di
dėja, kiti perai Įsigauna iš 
lauko ir gelbsti džiovos pe
rams plėtotis.

Bet, jeigu kūnas užlaiko
mas tinkamose aplinkybėse, 
gerai valgant, gaunant už
tektinai tyro oro, jo cėielės 
bus taip tvirtos, kad pero 
nuodams užatakavus. jas, 
jie negalės jų užmušti, bet 
tiktai suerzins. Tas suerzi
nimas permaino cėleles nuo 
apvalių Į ilgas, kurios išleng- 
vo kietėja, kol padaro tvir
tą sieną apie perą ir nelei
džia perams plėtotis.

Džiova yra tai kova tarp nėra
perų, kurie Įsigauna Į kūną ma, kad sulaikantieji ir gy-:;
ir cėlelėių. Jei tos cėielės ge- domieji elementai randasi ga. 6 ris tik dilgelė 
rai maitinamos ir prižiūri-šviežiame piene, ___________ _____ ( . . . . . ,
mos, jos pergalės perus, už- noje. ir spėjama kituose mė- l*ia gali būt iš dilgėliu nau--mu’ Afganistano, neva kad 
darydamos jiems kelią ir siškuose valgiuos^, l ’ *' *------- —’* * ’ " * *
juos užmušdamos. Bet jei kiaulienoje, žuvyje, vištie- kapotos dilgėlės vartojamos ti sukilimą.

ir

GERI DANTYS 
GERA S\ EI KATA

;vei- 
g iant j kūdikio parankamą, o ne matk. 

keturių ratu, gerų 
'reru apgaubsiu, gu- 

nuo saulės ir vėjo, 
ruiminga su užtekt-- 

paloms, kau ypatingai šai- 
kudikis butu gerai ap. au- 
klitnato. Sulankstomos ka- 

yra geras parankuma 
vežt; trua 

Vienok nereikia l ėdikio p: 
iigani laikui, nes dažnai j 

■parankus ir kieti.

Kaip aukščiau rašyta, dažna; r.asi- 
tait’O, kad motinos neįstengia žindy
ti -avo kūdikių ir tada reikaiinga 
pr. rusinti j:ems kitokio peno, (rera.- 
grynas, sveikas karvės pienas, t.n- 
! amai pasaldintai, geriausiu cukru
mi. įr atmieštas reikalingu kiekiu 
vandens parūpina motinoms pieno 

'■vietos užėmėja. Ge-riausius mišiny s 
parinkto pieno ir geriausio cukraus 
■mtsidunda po vardu liorden’s Brand 
I i, r.o. Be? tris gentkarte.s Amerikos 

i motinos atsidėjo ant šito puikaus 
N.ie.no. Pen.nt sulyg nurodymų, jis 
[erodą arčiausi panašurm i motinos i 
i pieną.

Be to, dilgėlė nau-:._ Bardeu's Eagle Pienas šiandien auk- 
• K-ja daug kūdikių, kuriu tėvai buvo 
:jjo išauklėti, ir kurių tėvų tėvai bu- 
vo tuo pačiu išauklėti ir 70 me
rais ano Šimtmečio. Kada apsvarstau;

Ji

i

C

kai- 
Ji 

ima visą nervų sistemą, 
inimo organus, odą ir ga- 

’abai ilgai užsitęsti, 
ilpninimo pasekmė 

ti ilgi invaliciizmo

Jos 
s gali 
metai 

gali užsibaigti p'*oto r.ete- 
•mu.
Pellarra vra senai žino- 

.:i Italijoj, nekuriose seno
ms Austrijos dalvse ir Rū

re* nijo j. Suvienytose Valsti
ja -e ji nebuvo žinoma iki 
penkiolikos metu atgal.

•Ji užpuola abi lytis visuo
se- amžiuose, bet dažniausiai 
užaugusias 
n j 
Ž-.i
ir i. kurie nekurinose atsiti- 
k/muose veda prie proto ne- 
i. kimo ir didelės mirčių da
lies.

Nekuriose šalyse, kur ta 
liga buvo studijuojama, bu
vo manoma, kad ta liga pa
ėjo nuo valgymo sugedusiu 
kernų. Ta liga taip staigiai 
pasirodė ir .greit išsiplėtojo, 
kad buvo prieita prie tos iš
vados, kad ta liga užkrečia
ma. Bet gydytojai surado, 
kad nekuriuose atsitikimuo
se žmonės valgė kornus, o 
kiti mažai arba nei kiek ne
valgė, o vienok apsirgo, taip 
kad užsikrėtimo teorija bu
vo galutinai priimta.

Ginčai, kurie tuomi sykiu 
iškilo kartu su išgąsčiu iš 
priežasties ligos plėtojimosi, 
privertė Viešos Sveikatos 
Departamentą pradėti tyri
nėti tos ligos ypatybes.

Pirmiausiai buvo daromi 
bandymai su 
ir kitais i 
ii?ms buvo duodami pagedę 
kernai, bet 
p.iie ligos.

b
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būti

moteris šeimi 
ikes ir vaikus, ir yra prie 
stimi Įvairių nusilpnėji

j beždžionėmis 
sutvėrimais, ku-

tas neprivedė 
Vėliaus buvo 

bandoma užkrėsti ta liga 
žmones, kurie tam tikslui 
pasisiūlė. Bet ir tas jokių 
pasekmių nedavė.

Galų-gale, dvylikai žmo
nių pasisiūlius, jiems buvo 

iš duodamas maistas, toks pat, 
koki valgė žmonės pellagra 
■serganti. Už šešių mėnesių 
(pusė tų žmonių apsirgo ta 
liga. Ir ant galo prieita prie 
tos. išvados, kad netinkamas, 
ncužtektinai maistingas val
gi- buvo tos ligos priežasti
mi.

Tuomi buvo persitikrin- 
ta, kad tinkamu maistu, pel
lagra su jos pavojingomis 
pasekmėmis galima sulaiky
ti ir išgydyti. Bet klausi
mas kila: Koks valgis yra

i

mai- 
gir- 
Tas 

bu—
ypatiimi Jei kūdiki reik 
na 't • •»*. >• kelia, 

ii jose

nė- 
ten 
fo
ką-

KAIP ATRODO JAPONU 
BUTAI.

Namas Japonijoje prime
na palapinę. Gaunama įs
pūdžio, kad tai yra kas tokio 
perpučiamo. Didelis stogas 
styro viršum lengvos trobe
lės. aplink aukštutinius auk
štus eina galerijos. Tas yra 
gražus kūrinys, padirbtas 
iš laibų sijų, lentų ir popie- 
ros. Amatininkai, kurie jį 
statė, yra gracijos meistrai, 
prastumo burtininkai.

Viduje taipgi viskas links
ma ir perpučiama. Ten nė
ra staktų langams nei nuo
latinių durų, išskiriant įei
namąsias.

Mažne visos sienos yra 
kilnojamos, kiekvienas kam
barys galima sumažinti 
ba padidinti.

Kraustomieji vežimai 
ra žinomi, nes rakandų

.beveik nėra. Krėslai ir 
lėliai .yra bereikalingi, 
langi žmonės sėdi asloje. 

” - ’vos taipgi nereikalingos, 
[kadangi visi guli ant tūbų. 
Šėpos ir drapaninės taipgi 
nereikalingos, nes visur 
gembės ir Rišyklos daiktams.

Stalų ir nereikia, nes pie
tų laiku pasirodo žemas sta
lelis, arba padėklas ant ko
jelių ir po pietį) jis tuojau 
pranyksta. -Jei kam užeina 
noras pieštuku piešti, tai jis 
pasiima lentą ir atsiklaupia 
asloje.

Kiekvienas kambarys pa
gal reikalą gali būti salio- 
nas, virtuvė arba miegama
sis. Atėjus nakčiai pakabi
nama lempa slėpiningu pa
rašu, atnešama tūbai su 
oi begalviais ir „miegamasis" 
parengtas. Taip, kaip pasą- 
ko.ie, atšidapo? siena, išeina 
dažingai apsitaisiusi burti
ninkė migdolinėmis akimis 
ir atneša vis»ą, kas tik rei
kia.

-Japonų kambarys euro
piečių supratimu, yra "tuš
čias.” Idealiai tuščiai ir šva
rus. Tiesių linijų, tamsių 
•ėmų ir asloje švelnių tubu 
harmonija padaro labai es
tetinį Įspūdį.

Papuošalų nedaug, bet vi
si geriausio skonio. Niekur 
netrūksta gėlių, dirbtinių ir 
n.nestingai auginamų.

Ant sienų dažnai matos 
"Kakemono", suvyniojamas 
paveikslas, arba spalvuoti 
drožiniai iš medžio, kuriu 
pavyzdžiai šiandien yra ži
nomi visam pasauliui.

Visuma . ’ _ __ _
erdvumo ir saulės, ramumo vietų atstovybė 
ir tylos.

padaro Įspūdį

s

1
i

t.. Nuo jos tampa tn*s-r 
ė smetona, o sviestas 
?. gražią snalva ir puikų 

12) šeimininkės iš 
ii dilgėlių gamina gar- 
> barščius, Įvairius sau- 
r t.t 
; kaipo vaistas. -Jos žo- 
geriam?. Sergant džio- 
.i<luUailt kraujais, nuo įaj Eorden’s vra nierms vcntrijina

:u ligų, drugio. n . ’ .:.■■■
: tojumor didesnio žinomų 
tai sukai tam turi būti priežastį 

s ta, kad jis pasirodė 
patenkinantis ir saugus per liek lai 

kati žmones jame turi |>u.-itikėįi
SUKILIMU SOMĖTUOSE pūstis• patenkinu

KOMENTAVIMAS. i •
: mo.

Sovietų vyriausybė pa-’ x 
ki'.: lotinai dementavo- ži-ĮnJ^ 

anie besiplėtojančius vi-:- 
>ukihinus I urkestane. Da- -
bar los žinios pasitvirtino 
oficialiu Maskvos pareiški
mu. apie kontrevoliucini vei- 
ki.ną Turkestane ir ginkluo
ta susirėmimą Afganistano’ 
pa-ieny tarp raudonosios 
aimijos ir Afganistano su-’ 
Jdiėlių, kurie, sakoma, suki-’ 
lo prieš to krašto Emii*ą. 
Paskutines tris savaites 
V- ' ‘, 3 * v .

j per tris gentkartes ir vis labiau var-
: tojumas didesnio žmonių skaičiaus,

1 •>» 1 *,•»-• kirti nrioėo (J)

*ji-:

c
lium. 
liaus nėra 
teikia 
dau;

visi Talcunt I'audcriai yra vie- 
•r suprantama, jus noiit. k;.d 
ai, l.a -.artojai jusu uudikio 

butą tyru ir saugu.
11 oi-.alr’s Daby Tale yru tam tikslui 

‘-oriausias pauderis, nes jis pudury- 
Ita.- pagal iorrnulą gars’

Skaitykit šituo- straipsnius kas są- 
ir pasidėkit ateičiai.

to 
zulinės 
kvos vyriausybė Įjamą-

- paruošė diiTą šiam pa- 
čiškimui, skelbdama fan- 
<:etinius užmetinėjimus An-Į 
J :n;s dėl ju intrigų Afga-1 
ii-tane. Viename šitų 
rraipsnių balandžio 22 d. 
iči-Zolnikcvas buv. Sovietų 
sr-iiintinys. koiioja Brita
niją bendrai, o Alacdonaldą 
■'•ėringai. Jis kaltina tai-, 
<gi franeuzus dėl kursty-, 

> prie suki-imo Afganista
ne. paperkant banditus už- 
'■ <i r.mirą, kuris yra tik-* 
a -, sovietų draugas. Esą 
i .ir.c-uzų ir anglų intrigos 
įvertė niekais visas Emiro' 

projektuojamas reformas, i 
Anglai ypatingai turi vii- ’;s 
ties, kad patys- galėsią pa-! 
vergti Afganistaną, taip 
kai!; jie pavergė Indiją. 
Egiptą ir Mesopotamiją. So- 

Rvgoj ba
la;.džio 2$) d. išleido buleti- 
r-ą pareikšdama, kad kont- 
revoiiucini judėjimą Bucha- 
roi aprūpina pinigais tie pa
tys žmonės, kaip ir Afganis
tano sukilėlius. Bucharos

-t

NERUSTAUK PRIEŠ
DILGELES!

Dilgėlė pas mus lietuvius 
tinkamas, kuris sulaikys ir .laikoma nenaudingu auga- 
išgydys tą ligą? Tas dardu ir todėl jų nieks nesėja. Tmuras tuo tarpu vieši Af- 

surasta: bet yra žino-! pet nesėjama vi-:(ranistane R , spėjama.
sais patvoriais gausiai au- -•ga. O vis tik dilgelė yrakka.‘ sls Pareiškimas ruošia 

šviežiame piene, jautieno- naudingas augalas, štai ko-' / sonetų armijos puoli*

siškuose valgiuos^,, kaip da. 1) Jaunos, smulkiai su-;pagelbėjus Emirui ntislopirt-

ir smafriau- 
i automoiš- 

automebi- 
masrumo. liet smajchities

Dabar vra 
ias laikas 

Šiose
Z. a si__ _____ ____ ______
žiūrėti, kad nepadarius per- •

PAVASARIS PAČIOJ SKAIS
TYBĖJ.
geriausias ; 
pasivažinėti 
dienose be

Nuimkit kitokio, Kaip uk «u šiuo 
paveiksiu.

Salutarat ligas gydo. 
Tai da.ro n« iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kūra tik vartoja Salutarą!

Pahitarą Riterį žmonės vartoja jau 
Į j<r 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
i zėri.-i jo stebėtinoms pasekmėmis, 
I kadangi neranda jam lygaus, nei už 
|j» viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
į butelį, o mes užtikrinam. kad su juo- 
jmi nesiskirsi, ko! gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip- 

. kie prie savo apviekoriaus reikalau- 
į damas tikro Salų tara?, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
priduodamas savo aptiekoriaus adra- 
«ą, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CBEMICAI. CO., Ine., 

Dept. 18
I7ti7 ItaUted St.. Chicago. III.

I 
i 
t

" išlaidą, kurios vėliaus atsilie- į 
u am ekunominio gyve;.ūn«>. Ge-1 
;-.-.i-.iu ir ekonomiškiausias automo-| 
Mus CHE'/ROLET, kur; išdirba 

eziausia 
Gci.vr?,! Motore CorĮKiralion.

CHEVROLET

Nusišovė dvarininkė.
• VALATKONIŲ dvaras, Ke- į 
idainių apsk., Baisogalos vai. 
(.Balandžio mėnesio 24 d. po 
pietų nusišovė to dvaro 80 R: 
dešimtinių Įpėdinė, apie 23 
meįtu panelė Iiiapa Jagmi- 
naifė.

NAUJŲ PLUNKSNŲ LOVOS 
Gauk lKdelf Barbeną Kny
gą Dykai npie naujas, sa
nitares plunksiu; lovas, 
paduškas ir patalus. Mu
sų isdirbj’stės kainos nu
žemintos. Mes duosime 
jums mnsų plunksnas 
ant 10 dienų išbandymui 
ir apmokėsime persiunti
mo lėšas. Musų kostume-

Indus CHEVROLET, kur; išdirba <1: Į 
i džiausiu automobilių firma sviete--'

s>i-l «><-i ri.- '(;t|,..raĮ Motore Corporalion.
yru pubudavoti ii1 

giliausio materiolo. laiko ilgui ir su-; 
naudoja labai mažai gąsdino ir alie
jaus. Pasileraukit pas tuos, kurie! 
turi Chevrdet, o pamatysit, kaip jie; 
yra užganėdinti šituo puikiu autonio — 
biiir.m Nepaisant gerumo, jo kaina ____
yra pigiausia, taip kad ir paprasta.; risi uąganėdiuti visur..Rašyk šiandien 
dtrb’ninkas gali ji įšiscyti. ” ’ “ ” *' :~

Nebūkit *oe automvbiiiaus.
n.ir.ms yra trumpas—praleiskit 
smagiai. Pirkit Cnevrolet!

i reikalaudamas Rargėnų Knygos ir 
Gyve- plunksnų sampalų. (—1

ji Amerieaa Feather & Bil!ow Co.
Į DepL C- Nashrille. Tenn.

I
l

EKONOMLšK Vf ŠEIMININKEI
Jus žinot, kad kiekvienos šeiminin

kės namuose yra reikalingi virtuvės 
•’aikiui. kaip tai puodai, stiklai, iėkš- 
;*.-. Urbonai ir t.p. Kartas nu.> karto 
ėalis t.i daiktų susinaikina ir prisi- 

pirkti naujų. Štai yra proga 
;■ .: i r-ios <iaiktu ; dyka:. BOROEN’O 

KOMPANIJA nutarė supažindinti 
’• i’.iininkos su savo įvairiomis pieno 
... imis, duodant joms dovanas. Kitoj 

-i- iaikrašiio vietoj jus rasit- iš- 
.■•)> usdinta Speciali Pa.-iulymų. Per- 

kr itvkit tų [Kisiulym.i. ;šnildyk:t ku- 
ir susipažinkit u Kuldeno pie-

I

I 
I

Seni žmonės Nukamuoti 
Rūpesčių, Atranda Didį 

Palengvinimą 
Nuga-Tone

VH.IEKA DARBA ir ATLIEKA 
JI GREITAI.

Yra tuksiančiai atrandančiu Caoė- 
• ria pa’enąviriina vo? i keletą dienu 
'Zu it -Tone grąžina gyvumą, veikmę 

’-ajiesrą ją nudėvėtiems nervams ir 
muskulams. Bu<lavofc raudonąjį srau
ja. stiprius, pastovius nervus ir ste
bėtinai padidina jų patvarumą Sutei
kia gaivinantį miega, gerą apetitą, 
puikų virškinimą, pastovu vidurių 
mikliną. apsčiai entuziazmo ir ambi- 
i i jos. Jei Jus nesijauėiat kaip rei- 

•’kiint, lai pats dėl savo gerovės pa-Į 
bandykit ji Jis nieko Jums nekai
nuos, jei Jus neturėtumėt iš jo na-’ 
lengvinimo. Jis yra priminus imti ir 
ją- tuojau.', pradėsit jaustis geriau. 
Jei Jusu gydytojas dar jum.-, neuzru-’ 
.ė _••>, lai tuojaus cu. pas Jusi) nptic-, 
korių ir nusinirkit bo-'.kuty Nilg.;-T«>-• 
..e. Nepriimkft įkaito Imkit jo per 
keliūtą dienų ir jei Jus ue.-ijausit* g.- 
r:au. neatrodysi* reriau. tai nuneši, 
iikusią pakiuko dalį pas aptiekorią ir 
iis sugražins Jums Jusu pinigus I.";-’ 
dirbėjai Nuga-Tone, taip gerai žino
dami ką jis padarys <Jel Jusu. įsako 
visiems aptickoriams garantuoti jį i.- 
sugrąžinti Jusą pinigus, jei būtumėt 
>x užganėdintas. Rekomenduojamas ir 
parduodamas per visus uptiekorius.

<
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SKAITYK GYVENIMU 
VISA GYVENIMĄ!

GYVENIMAS
.*

<

«

<

«

«

MĖNESINTS GRYNOJO MOKSLO ŽURNALAS
L< iiižiarms Mokslo Oranžą 
R-.Hiakturii’š Dr. A. Karalius

GYVENIMAS kiekvienam svarbas, r.iaonus, reikalingas ir 
dins^is.

GYVENIME surasite paskutines mokslu naujienas 
GYVENIME mokslas yra išiičslomas taip aiškia:, kad kiekvienas 

lengvai žali suprast t kr-d ir keblius dalykus.
GYVENI.*1 AS netarnauja .juki.nns partijoms ar .-.ktcins, bet 

tik vienam "rvnajam mokslui, kuris siel.-a pažinti tikr i 
tiesą ir tikrenybę.

Nepraleiskit nei vieno Gyvenimo numerio.—Išsirašykite Gyvenimą 
visiems metams.—Tapkite Muksiu Draugais.—Gyvenimo vieno nu
merio kaina 2#c.—Vieną metu prenumerata ^2.00.

Siųskite užsakymu- ir laiškus šiuo adresu: 
GYVENIMAS 

31)03 So. Morzan Street.

»

►

►

>

4 Chicago, III.

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Cal jus turit Celtr>n’i!i plaukus! O ęal Jns plaukai yra juodi! 

Ar KašUninUi liud*. ar AnUitiėa pąrvos; Rausvi pl&ukai ar Visiš
kai Ra«uJoni! Vienos težiūrint kokios spalvos jie nebūtų, neleisk 
plriskanctLa auiMiktuti ju gražumo I

atliks tai. jei jn< tik iaiks nvo IrJko juos naudoji 
Ne*/.i(irir;t ar jus ravo plaukiu dar te!* 4«'vU >«uipin:u<i j kasę, ar su
suktus Į mazg:*. or gaj i.;u eut tnunpi: r.us-kirpę. vi.-nok įua 
lite daJeisti. ka ! nevarios, iškrikę p’ M.v.anos jinnt išvaiz
dą! Jums oereikčs kentėti n<'Tnae,>::.«j deki niežėjimo ir Lesilupitno 
galvos oda, jei na«Hio>i.e K«/7?cs.

Netikėkit tntjci žodžiui. Nmrnirtit C->. Konką ir načis* per
si tik rink ite, kad yri mirtinu priešu pleiskanų ir kanu yra
puikiausiu pUctj tonikų* kekj tik kada e^af* xuu<ia|ę! Galima 

aptiekite.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4tb Stre.t N. Y.

N.ie.no
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

d-gai Bielskis, Venclauskis,^ 
Preikštas ir dar pora ypatų i 
(kurių pavardžių nežinau). 
Choras padainavo keliatą 
darbininkiškų dainų, griežė 
Judų orkestrą. Užbaigus 
savo mitingą darbinin
kų norėta nešant, savo vė
liavas, iškilmingai ir tvar
kingai pereiti gatve iki D. 
Prof. Sąjungos valdybos 
būstinės, bet pilicija užėmė 
duris, neleido vėliavų išneš
ti ir ėmė po gatvę blaškyti 
išeinančius iš salės žmones. 
Publika, įdomaudamosi poli
cijos manevru, nenoromis 
skirstėsi, pertai kai kurie 
piliečiai išmėgino patrioti
nius policijos kančius ir 
areštus. Stumdyme ir muši
me publikos pasižymėjo keli 
policininkai, o ypač pasižy
mėjo žiaurumu miesto 1 
nuovados policijos viršinin
kas. "Deržimordų” elgesių

KAIP BUVO ŠVENČIAMA 
PIRMOJI GEGUŽĖS 

LIETUVOJE.
Kaunas.

Socialdemokratai ir žie- 
žirbininkai surengė iškil
mingą gegužės 1 d. paminė
jimą. Dar toli prieš tą dieną 
"medžių sodintojai” pasam
dė visas miesto sales, todėl 
surasti tinkama salę pasiro- 

_ . Buvo
kanų kliubas San

dė nelengvas dalykas, 
gautas 
ciuose, bet iš vakaro karo 
valdžia pranešė, kad 
kliubas nebus duotas. Tik tą 
pačią dieną galų-gale pasi
sekė gauti kino “Iliuzija” 
salę Šančiuose.

Salė gražiai papuošta. Iš 
abiejų scenos pusių didelės 
raudonos vėliavos — viena 
Centro K-to, antra Alekso
to kuopos su Partijos ūbai
siais. Paskirtu laiku prade
da rinktis būreliais organi
zacijų nariai ir šiaip darbi
ninkai. Matosi ir daibinin- 
kių. Daug jaunimo. 6 val- 
vakare sale jau pilnutė. Tel
pa apie 300 žmonių.

6:30 vai. vietas už prezi- _ .. . _
diumo stalo, apdengto rau- na, nerengė Pirmosios Gegu- 
dona gelumbe, uaima tris žės manifestacijos. Buvo 
draugai. Drg. šulaitis trum- suruoštas tiktai mitingas 
pais Įspūdingais žodžiais i-'lontvilo salėj. Kalbėjo Sei- 
sveikina susirinkusius dar-mo. narys d r. Plečkaitis. Pn- 
bininkų švente, primena ko- sirinko darbininkų pilna sa- 
votojus už darbininkų kla- lė. Kalba tęsėsi apie dvi ir 
sės reikalus ir siūlo atsisto- pusę valandos.
jimu pagerbti jų atminimą, i Panevėžys—didelis Lietu- 
Visa salė sustojusi gieda i vos darbininkų centras. Bet 
laidotuvių maršą. nėra darbininkų vienybės,

Po to seka drg. Markaus-!nėra organizacijos. Jei Vie
ko paskaita apie Interna-'nybė — Pirmoji. Gegužės 
c-ionalą. Turininga paskai-įšventė butų kitaip švenčia- 
ta tęsiasi 1 ir pusę vai. ir iš- ma. Mes tikimės sulaukti 
klausoma didele atyda. Bai- kitokių laikų. .Dabar ren
gus paskaitą visa publika i giamės atgaivinti prof. są- 
stojasi ir gieda "Internacio-Liungą, manome susirišti su 
nalą.” Kauno centni ir tuomet gal

Po pertraukos eina valdi- įdarbas Įeis i tikras vėžes.
nimas "Lėkė, kaip sakalas,[ 
nutupė, kaip vabalas.” Tai: 
dviejų veiksmų vaizdelis iš, 
slapto socialdemokratų vei- _____  ___ _
kimo carizmo laikais. Vaidi- mėlio darbininkai iškilmin- 
loms triukšmingai plojama. šventė darbininkų kovos 

Toliau deklamacijos Ja-'ir socializmo šventę. * Polici- 
nonio ir kt. kurinių. Oficia-įįos nuovados viršininkas iš 
line programos dalis užbaig-lkarto buvo uždraudęs dary
ta. Bet yra atvyl/ęs žiežir- ti viešą mitingą, tik per 
bininkų orkestras. Orkest-1 draugų pastangas rytą, ge
ras stygų instrumentų, ne- igUžės 1 d., 10:30 vai. buvo 
didelis, bet gerai išlavintas, i kautas sutikimas daryti pre- 
Jis pagriežia keliatą dalyke- kyvietėje viešą mitingą. Vė^ 
lių. lai gautas sutikimas labai

-Visa vakaro programa sutrukdė prisirengimą prie 
vykusiai išpildyta ir padarė į mitingo.
susirinkusiems kuogeriau- Iki 13 vai. prekyvietėje 
šio Įspūdžio. Apie pusiau- lodino medžius. Musų kata- 
nakti dalis publikos skirsto- Įjkiški ir bedieviški patrio- 
si namo, o jaunimas dar su-’tizmo spekuliantai daug pri- 
* x_ j... ... įkaibėjo apie "tėvynės nelai-

imes” ir tautų; solidarumo 
z šventėje kurstė tautinę ne- 

Gegužės 1 dieną Įvyko di-j apykantą. Vos spėjo jie už- 
džiulis darbininku mitingas baigti savo "ceremonijas.” 
Šiaulių salėje. Kalbėjo drg. kai čia pat buvo iškelta .rau- 
Westp'nal apie darbininkų dona vėliava ir drg. Budrys 
šventės reikšmę ir dainavo pareiškė: "Mušu tautiniai 
darbininkų giedorių draugi- spekuliantai baigė Pirmo- 
jos choras. Ypatingo upojsios Gegužės subiaurinimo 
pakilimu Klaipėdos darbi-i darbą, dabar mes, darbinin- 
ninkai šįmet šventė savają j kai, paminėsime tą šventę, 
šventę, nes prieš kelias die-ikaipo darbininkų kovos ir 
nas socialdemokratai išlaikė i socializmo šventę.” Dide-- 
sunkią kovą su buržuazija į liausią minia (su viršum 100 
rinkimuose i Klaipėdos kraš-i žmonių) apsupo kalbėtoją ir 

’ , tik vienas-kitas šaulys ir pa-
”visuomenės salė-'vasarininkas nuėjo "savu, 

medžių” sodinti. Paminėji
mui žuvusiu draugų buvo 
pagriežtas "laidotuvių mar
šas.” Kai-kurių akyse pasi
rodė ašaros...

Kalbėtojas nupiešė Pirmo
sios Gegužės tikrąją reikš- 

jmę. tas kovas, kurias darbi
ninkai pakėlė dėl jos šventi
mo. ir kaip dabar musų tau
tiniai spekuliantai nori iš
kreipti jos tikrąją reikšmę. 
Publika klausė be galo do
miai ir ramiai. Fašistai ne
drįso tvarkos ardyti. Po drg. 
Budrio kalbėjo vietinės or
ganizacijos nariai. Vienas 
fašistų kvailu klausimu no
rėjo nors kiek suardyti susi- i

ka ratą, dainuoja ir šoka.

Klaipėda. . į

to savivaldybes.
Vakare 

je” susirinko apstus būrys 
socialdemokratų partijos ne
rių ir svečių. Daugeliui tru
ko vietų. Ypatingos reikš
mės šiam vakarui suteikė 
atsilankymas drg. Bielinio, 
kurio kalba buvo iabai jaus
mingai sutikta. Vakarėly j 
kalbėjo drg. Berčius ir Kutz, 
dainavo darbininkų choras, 
pritariant stygų orkestrui. 
Žaislai ir šokiai užsitęsė iki 
aušrai.

(darbininkų buvo griežtai (rinkusieji su pasitenkinimu i visokių menkniekių, 
Inušvilptas. u----- —x^i.^
imu buvo priimta rezoliucija j protesto 
į—protestas prieš subiauro- 
ijimą Pirmosios Gegužės, 
[verčiant ją buržuazinio me- 
’no švente. Labai ramiai ir 
į be galo pakilusiu upu buvo 
mitingas užbaigtas. Darbi
ninkai, kuo(M)mis pasiskirs
tę, svarstė savo reikalus. 
Buvo pilniausias pritarimas 
socialdemokratams.

Žeimelio mitingas (>arodė, 
kad . darbininkai moka ra-1 
miai svarstyti savo reikalus, 
kada tos tvarkos neardo fa
šistai ir kitokie degutinin- 
kai. O Žeimelyje nedrįso ____o______  .
tvarkos ardyti todėl, kadjšėsi švęsti Gegužės Piifmąjnės 
darbininkai buvo griežtai! *.2:
prieš juos nusistatę. bininkų šventės viešas pami-ftesni ponai geri ir žiuri tei-

Žeimelio darbininkai pasi- -i”---- ‘ i_i"-----
ryžę sekamą savo šventę 
(1925 m.) daug f 1 
giau ir labiau organizuotai 
švęsti ir neleisti musų spe
kuliantams tos šventės savo 
"išmislais" terlioti.

Pirmoji rezoliucija skam
ba. šiap:

"Skaitlingas Žeimelio dar-

. tiek
_ , r____  . J statė protokolų, dėl 
rezoliuciją prieš!kuriu pilviškiečiai gaudavo 

"Lietuvos pagražinimo mokėti dideles pabaudas, 
draugijos” tą dieną medžių kad neskiriant tautos, tiky-

Dideliu pritari-j išklausę kalbėtoją priėmei daug 
imta rezoliucija! protesto rezoliucija nriešlkuriu

darbininkai begalo pasipili-' Krankę mitingas (apie 1000
tinę.

Panevėžys.
Panevėžio socialdemokra

tų organizacija būdama silp-

Buvo
tiktai mitingas

žeimefis.
(Biržų-Pasvalio apsk.) 
Šiemet pirmą kartą Žei-

lai srautas sutikimas labai
*■ . . . • •

"ceremonijas."

dideles pabaudas,!

I
i

tas, lyties visi pasipiktino. 
Buvo daryta aukų rinklia
va, kad sušvelninti daugga- 
lingą nuovadą. Bet niekas 
negelbėjo. Tada pilviškie
čiai pasiuntė delegaciją: tą 
patį žydą ir lietuvį Į (Milici
jos vadą išdėstyti jam pil- 
viškiečių nuoskaudas ir (Mi
licininkų nedorybes, žydas 
ir lietuvis, nesijausdami 

Alytus. (kada nors kuom nusižengę
Alytaus socialdemokratai jir manydami esą piliečiai 

šįmet ypač rūpestingai ruo-! nepriklausomos demukrati- 
'• Lietuvos respublikos, 

griežtai i nes tai pirmas "Alytuje dar-pventai tikėdami, kad aukš- 

nėjimas. Dėl suprantamų įsėtumo, kad galima teisybė 
. kliūčių (čia tebėra karo sto?rasti, sutiko ir nuvažiavo į 

iškilmių- vis> nuo demonstracijų te- Iponą policijos vadą.
’ ko atsisakyti. Nutarta buvo , Vadas labai mandagiai 

surengti mitingą. Tam tiks- juodu priėmęs ir net papra
kų gauta didelė kinemato- šęs atsisėsti. Išklausęs jų 
grafo salė ir atlikti kiti pri- Įskundus vadas pažadėjo ap- 
ruošiamieji darbai. Iš anks-‘sutaisyti paprasto piliečio 
to paduota apsk. viršininkui5rūbais ir nežiniomis ištirti 
prašymai mitingui ir orga- ' ačiuose Pilviškiuose daiy- 
nizacijos susirinkimui. Po ' t ir išsyk užklupti tą ruq- 
ilgų vaikščiojimų leidimas vados viršininką. Kada va- 
susirinkimui įgautas, gi mi- ‘ is pakišo jiedviem pasira- 
tingui ne. Mat išėjo ve kas: . ? <ti skundo protokolą, taii 
komendantas jokiu budu .‘uodu neskaitę pasirašę, 
"nepajiegė” iš karto uždėt; Džiaugėsi žydas ir lietu 
savo rezoliucijos ant abiejų vis grįždami namo, gyrė va-, 
prašymų. P“------ - J ’ »---•■ - •

sodinimą, kaipo pasityčioji
mą iš darbininkų šventės.

Po mitingo Įvyko socialde
mokratų organizacijos na
rių ir prijaučiančiųjų susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
daug žmonių iš mitingo da
lyvių. Susirinkimui užsibai
gus 

i upu.
visi išsiskirstė geru

ko atsisakyti. Nutarta buvo

S. V. VALDŽIOS LAIVAI

Į LIETUVĄ
PER EREMEN

Jeigu jūsų mylimieji nc/aii atvykti i Amerika. <iell;o neva
žiuoji i serų tėvynę juos puriu.lįl!

Valdžios ceitiiikatas jutus utis išduotas užtikrii.ai.i ^ugrįzi- 
nta bėgyje šešių mėnesių be klupu! > per .'migracijos nustatymų

N’ėif. gert : nio nei ;>tge • .iu budo keliauti i l.ietuvų. kaip at;
S. S. LEVI VHIAN 
S. S. l‘REs. H \RI>!NG
S. S. GRĖS. tUMlSEVEI r

S. S. GEO. YSHING'ION
S S. ‘ MERK.’A
S. S. k EI't B*.H'

Dūk užtikrintas ir Kelia d: uni Amerikos i.pivi,- p • Ameri
kos vėliava, Trečiu kiiasa uit Aii.irikcs iai.ų užtik-ir.;, šv. rurr.ų. 
valgi ir patogumą. B-no koac-lti kiekvieną diena c.’.caa paltn- 
ksmifiimų.

Matykite jūsų vietini azer.tę arba rašvkit:
l N1TED STATĖS I JNEs

7.» Stale St.. Bostoa, Mas;-.
•!•> Broajuay, N’nv. Yvrk City

Manaeitig One.rators for
UNITE!) STATĖS SMIPPING BOAKD

da vienas teisėju padarė pa- •
■ .. ..................................   .ja'ii ■•i I

stabą, kad neleistina koiio- 
lis, aš atsiminiau, kad esu 
teisme, o ne Pilviškių polici- 

(jos nuovadoj.
i Na, geras—pamaniau sau j g 
'—viršininkas. Jeigu jis aky-.g 

-._j . . . _ į vaizdoje teismo, iškilmingo-į 4
Prašymai gulėjo dą, kuris taip įtikinančiai !je valandoje, esant pilnai į 8 
-----Vė- buvo sujudintas policininkų salei žmonių, pasivelyja sau j g 

T _ __x ' “ L 2_ atvirai rodyti
: komendanto "nebu-Toliai imasi ištirti dalyką, pyktį, tai kas gali pažaboti 

i vo” namie. T
{kinti susirinkimu. {terius, Seimą, tikrindami nuovadoje?
j Susirinkimas įvyko gana {vienas antrą, kad tokios ge-: Pabaigoje kalbėjo advo- 
{skaitlingas (dalyvavo virš į ros valdžios ir tvarkos nie- katas, ne tiek teisino kalti- 

Atvykęs iš kur kitur nėra pasaulyje, namuosius, kiek kaltino po- 
Bet kas atsitiko? Vos liciją. Man pasidarė net ne- 

‘ i vargšai parvažiuoti jauku, kada advokatas ėmė 
i dauggąlingų polici-

žmonių) š. m. gegužes 1 d. 
griežtai protestuoja prieš 
Lietuvos Pagražinimo Drau
gijos Centro valdybos pasi
kėsinimą Gegužės Pirmąją 
paversti medžių sodinimo ir 
buržuazinio meno švente.

"Gegužės Pirmoji yra abu pas komendantą. V e- buvo sujudintas policininkų h 
darbininkų kovos ir sočia- jliau prisidėjo dar viena prie-:nedorais darbais, kuris taip koliotis ir 
tizmo šventė. Ji tokia priva-įžastis: 1------- J ■L- ”-*v- ‘ >
lo ir palikti.” |vn”

Vė- buvo sujudintas policininkų

I

AMERICA UHE
Trumpas ir tiesus kelias, per 
Rotterdama, j ir iš visų kraštu.

LIETUVOS
Savaitiniai išplaukimai. Puikus 
pa rank urnai.

-Mes nagelbstim išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
afideivitus». Musų reprezentan
tai aprūpina pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės.

Koinas ir laivu išplaukimus 
pa'iunčiam ant pareikalavimo.

Delei reze-vaeijų ir informa
cijų kreipkitės prie iile vieno 
vietinio agento arba i
HCLLA.ND AMERIC'AN LINE 

8S» Statė Slreet. lioston, Ma^s.

i

uciiuciuiv iicvu- i.uuai hjioai išviru uaiyKą. pynų, vai Kas gan pazauuuį^

Prisiėjo pasiten-! Juodu turbut garbino minis- tokio valdininko sauvalę jo:5'... .... L_Papilė.
(Šiaulių apsk.').

Gegužės 1 d. Įvyko kolek-|
tyvis Papilės L. S. D. F.,į .......... 
jaunimo "žiežirbos" ir prof. iPasa^°J°. istoriją įsikūrimo spėjo

- ► ' -e . ——-----------------—-— i— — - '•-<7 T p' — — •

(šio tarptautinio darbininkų dėjo barti juos: judu šioki, ninku blogus darbus. Jeigu 
ž susi vienijimo ir reikšmę toki, anoki... ar žinote, i ko- aš ar kitas žmogelis taip pa-

Į
žmonių), 

r?"p {Centro drg. Paplauskas nu-

darbininkų sąjungos susi-'I?ternacion^io-’ _&varburn4 .namo, kai policininkai pra- rodyti 
rinkimas, dalyvaujant ne-' 
mažam būreliui prijaučian-I , ,. . . _ ..čiu. Salė buvo išpuošta ivai-i^01™11.^ sy^ntes gegužes^ 
ria> obalsiais. [Į.* T aip pat buvo paliesta į das?...

nilėrnė^bu^rka7draugai ™ , Li^“vojeų 
dalyvautų taip pakeltu upu.^av-~ . .. , , .. .... . . , . .
-Paaiškinta gegužės 1 d. dar- j^kajole 11 aitimiausi uz- (.esi. Policijos \ado manda- ei ja pasiliko lyg ir paka.tm- 
bininku šventės reikšme ir c,avmiai .. socialdemokratų y urnas, širdingumas, paza- ta. kad visa, kas skunde pa-

- - - -- - įcai buvę dirbtini, kaipo bu- rašyta, yra tiesa. Pats vi r-
J Toliau kalbėjo keli vietos vusio žvalgybininko priemo- šininko pasielgimas teisme 
* darbininkai. Vienas jų, gy-įr-ės pagauti žmogų. Vadas parodė, kad iš tokio žmo- 

\renęs ilgus metus užsieny, {atsiuntęs kaž kokį polici- gaus galima visa ko laukti, 
papasakojo, kaip švenčia ninką padaryti kvotą tik už tik ne teisėtumo ir tvarkos, 
gegužės 1 d. Vokietijos ir 2-3 savaičių? per kurį laiką Ir kiek tokių valdininkų yra 
Anglijos darbininkai. Dar vietos policija turėjo gali- mušti neplačioj Lietuvoje? 
prisiminus savo visus tru- mybės įvairiomis priemonė- į« kas labiausia nukenčia 
kumus kalbėtasi ir tartasi, mis patenkinti nerames- nuo "tautinio bizūno”? Mu- 
kaip tas viskas pašalinti, niųs jieškotojus teisybės, su bizūnas ne vien tautinis, 
Baigiantis susirinkimui iš- Atsiųstas policijos valdi- bet ir klerikalinis. Argi mu- 
kilmingai pasižadėta kuoe- ninkas taip ištyrė dalyką, siskiai nemato, kad kitose

kią skylę nueis jūsų skun- sakyčiau gatvėje, tai tikrai 
uio vMdioiaui v. . - - . . . .. • . . 'gaučiau bizūnų arba patu-
Dar tokio susirinkimo pa.;s^ac» iš darbininkų judėji-Į Pasirodo, kad Pilviškių pėti šaltojoj.

.......  : policijai ta pačią dieną buvo Teismas pateisino skundi- 
i ranešta. kas ir kuom skųn- kus ir aš supratau, kad poli- 
c'.ėsi.

Centro Kom iteto atsišauki-.01 
mas. Taip pat perskaityta' 
"žiežirbos” C. K. raštai ir 
Internacionalo atsišauki
mas. Paaiškinta žiežirbinin- 
ku tikslas ir raginta dau
giau pritraukti jaunimo. To
liau tartasi organizociniais 
reikalais. Puikiai drg. But
kus nupasakojo apie Klaipė
dos krašto profesines są- 
ravo^apie^kone^edios rHkš- ner£in£iausiai dirbti ir su-Hd pasirodė, 'jog Pilviš- šalyse darbininkų partijos 
mę darbininkams J tvirtinti organizaciją taip, kiuose yiskas tvarkoje. : įima valdžią i savo rankas

Darbininkai niekur nedir
bo. Krautuvės iki 12 vai bu
vo uždarytos. Neapsiėjo, ži
noma, ir be medžių sodini
mo. Susirinkimas priėmę 
griežtą rezoliuciją j. ’ ’ 
buržuazijos sugalvotas 
dienai ceremonijas.

prieš
; tai

kad ateinančiais metais per; <__ __
darbininkų šventę gegužėsį 1 £vdas iflietuvis be jokio pa- 
d. parodytų savo jiegas is- grindo skundėsi ant teisin- 
kilmingoje demonstracijoje. gos jr tvarkingos Pilviškių 
Dalyviai išsiskirstė pakilu- Policijos. Viskas turėjo lik
siu upu. . . ti po senovės. Bet, deja, va-

Kaip kitur, taip ir Alytuj das nenumetė taji skunda i 

klų šventė” išėjo mizern^L , mokyti ‘skundikus? kad dan- 
-------------- {giau ne tik iuodu, bet ir kiti

• Skystos demonstracijos {piliečiai nei nesikėsintu pa-

kad ateinančiais metais per. Galu-gale išėjo taip kad vis dažniau. Juk po metų ki- 
............... -tų bizūnas gali iškristi iš 

rankų ir gal prisieiti atsi
skaityti. Kas tada bus?

A. Rudaitis.

plačiausiai reklamuota "kar- < tylę. Ir buvo nutarta pa-

—-- „ jgiau ne tik juodu, bet ir kiti
, ! ! piliečiai nei nesikėsintų pa-

KAUNAS. Gegužės l d. duoti jokiu skundų ant poli- 
------- ; demonstravo Me- rijos. Pasiuntiniai, žvdas ir 
džių sodintojai" ir darbinin- lietuvis, buvo apskųsti teis

man kaipo melagiai ir šmei
žikai. Taikos teisėjas patei-

w _ , _„ , —. ______ ___ - - /

valdžia nedraudė (vertėjo musų policijai nu-

šilenai. .
(Šiaulių apsk.)

Šilėnų jaunimas atsidėjęs Kaune
Šventė gegužės J d. Susirin
kusių dalis 10 kilometrų ėjo 
i Šiaulius, kiti \-ažiavo trau
kiniu. Visų ūpas pakeltas. 
Nuvykę į Šiaulius, klausėme 
gerb. oratorių kalbų "Fan
tazijos” salėj. Laukiamos 
aikštynės neįvyko. Grįžęs 

usirinko pas pil. E., gražiai i 
ažaidė ir padainavo, už-Į AR LENGVA LIETUVOJ 
aigdamas tuo brangią dar-Į SURASTI TEISYBĘ? 

žininkų šventę. Labiau su-j Kovo mėnesį Mariampo- 
įpratęs jaunimas nutarė apygardos teismas Vil- 
;reitu laiku čia įkurti sočiai- tavišky negrinėjo įdomią 
demokratų kuopą, kuri bu- bylą, charakteringą Lietu- 
.mai reika.iĮĮga. Tad drą- vos administracijos prakti- 

•siau, jaunuoliai, ženkite pir- ^aj 
m>’n- i Toje byloje stojo Vilka- (viršininkas ir nusiskundė,

_ ,. .viskio policijos vadas ir Pil-Tad jam esą
Rokiškis. Į viskių nuovados viršininkas.! gaiš

Š. m. gegužės 1 dieną vie-įBet teismas ne juos teisė, o 1 ad liudininkai yra labai 
tos socialdemokratų organi- tik vieną seną žydą ir jauną (blogi žmonės, o žydelis ir 
zacij’os iniciatyva buvo.su- lietuvį, kuriuodu buvo ap- J lietuvis tai esą labiausiai 
rengtas kino salėje mitingas, skundęs policijos vadas ir . negeri. Viršininkas bekal- 
Salė buvo pilna žmonių. At- viršininkas, buk juodu nu-;hant ėmė pykti ir visas įkai- 
važiavęs iš Centro drg. Sa- plėšę nuovados viršininko,tęs, sugniaužęs kumštis 
kalauskas papasakojo apie garbę. ėmė šaukti ant to kaltina-
reikšmę gegužės l-mos d.l Iš kaltinamųjų pasakoji- mojo lietuvio "chuliganas, 
šventės darbininkų klasei ir mo štai kas paaiškėjo: Pil- chuliganas.” Rodos šoks ir

demonstravo "Me

k;i grupė, a/ot laikraščių, 
komunistai. Abeji demonst- ____  _________ _
rantai atrodė skystai. Pir-^ino žvdeh frJietuvĮ. Rodos, 
miesiems 
demonstruoti. antruosius 
sulaikė apie 20 policistų ir

.. . . . . visus areštavo. Uždaryta
raukiniu Šilėnų jaunimas kalėjime apie 100 žmonių.

i imti. Bet kur tau ’ Ji pada
vė apeliaciją.. Bet ir čionai, 
apygardos teisme, išklausti 
i>o prisiega liudininkai pa
tvirtino aukščiau išdėstytą 
kaltinamųjų kalbą. Polici
jos vadas gvrė teismui nuo
vados viršininką, kalbėjo, 
kad policija esanti gera, kad 
žmonės labai blogi ir kal
tindamas prašė teismo nu
bausti "kaltininkus." Paskui 
ėmė kalbėti pats Pilviškių

sunku su blo- 
Pilviškiu žmonėmis,

T

“ NEW YORK 
H AM B U R.G

(HARRIMAN LINE)

HAfffitKGAMERlCANLINE
TRUMPI AUSIS KELIAS i

LIETUVA
Laivai išplaukia kas savai- 

Geriatisi musų laivai
•Resr.lute.” "Reliaoce,” 

"Mhert BaNia." 
”Deutschland”

veža I. II ir III k'.esų pasažie- 
rius. Taipgi populeriai laivai 
"Mount Clay,” "Cieveland," 

”Wcstphalia.” "Ransa" ir 
”Thuringia.”

UNITE!) AMERtCAN LINES 
JULIUS RO.TTEN'BERG.

2<>t) Haąovcr SI. :Beipt»n, Mas*. 
arba pas kitus agėbius.

.v.

..

KM

įi

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
L1MME5TAS I

Naudojama* nuo diegiančių snuorH 
ir mušk uit;.

Noo skausmų krutinėję ir pe«”iuo^». - 
Kuomet rrnma ritmas justi nrskulus 

•^.traukia i mazgą.
Nuraminimui ur<4»anėių, duran-»tj 

neuralgijos gnaibymų.
Nuo iinarinimų ir numušimtj. 

Nuo dieglių ir skausmų. 
Patrink it ju »;..i — Pravys skausmą 

šalin. > •< į
Viancmet l;»ikyki»*' lx>nką n*> ranka—“ 

uickuoir*. i negalit iinoti. .:a«la j:s 
jum* bus reikalingas.

J3e. ir 70c. už benki apliekoacį
F. AD. RICHTER & CO. 

104.114 So. 41h St-, Brooklyo, N. T. •

LAIVAKORTĖS
j ir iš visu dalių 

LIETUVOS 
per

BREMENĄ
Ant nauju puikiu laivu

NU NCH EN—STt TTG ART— 
COLUMBLS 

arba ant kitu vienos kle-os lai
vų. Labai pagerinta trečia kle
sa. su uždarytais kambarėliais 
dėl 2 ir 4 ypatų.
IŠPLAUKIA KAS SAVAITĖ 
Autorizuota Linija dei Imig
rantų per Lietuvos Valdžią. 
Reikalaudami laivakorčių ar 
informacijų kreipkitės prie vie
tos agentų arba į

NORUI GEKMAN I.LOYD 
1!»2 VVashington St. 

Bjiston, Mass.

NENUSIGĄSKIT— . f
JIS TIK IEŠKO BAMB1NO L

Šiauliai.
Darbininkų mitingas įvy

ko "Fantazijos” salėje, ku
rioje nevisi atvykusieji i mi
tingą galėjo patilpti delei . ----------_____________ ______ _________ „ .. ___ ___ r____ ... v«unK<»ii«n. ...........
stokos vietos. Kalbėjo dariusį pakilusį ūpą, bet apie dabartinę padėtį; susi-viskių policija taip kibo prie vietoje padės tą vaikiną. Ka-»

Jis žino kur motina lai! > 3atnbino—ir jis žino. 1;-d 
jis jo nori. Kūdikiui Bsrabir.o reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėoos skanios vai itj kosės.

B A M 13 I O
lifj. A. V. Tat. Biure.

yra nepavojinąns—nasvšmšngos—saldaus skonio 
vidurių paliuvsuoloj^....
Kučilūci rr.ė,;ata jį. Jie net prašo eaaįiaua.
Jei jūsų ki:dil;i< neramus, turi .•'ptr.vaiztą lietuvį 
nežali ramia: ra egoti, laitai verloa tar-.i skahsruų 
kankinanntU', t. t išvalykite jo sistemą su Jengvu 
vidurių | ali.iesroioj1:. tokiu kaip Rembino. Jis fl 
ims su noru ir daug geriau iattr-is r.tio jc. ! kelias 
valanda^ ncr.alonųv ii nį-loasa; tui' s j ianykti.’ 

•R CO., 1O4-1K 4G» Sfccel, ERCOK LYT< N. Y.
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jriau, kad šitas aktas butų'vo” išeina tik "mun.šaino tal J>asl?en?f alaus

katiliukas, nes rašydamas 
apie koncertą štai ką piiurp- 
telėjo: ”...yra vilties, kad is 
tų jaunų lietuvaičių bus ka
da dainininkės 
lietuvių scenoj 
koncertas buvo 
šiamę koncerte 
nuota kelintas ;
nu.” Žiopleli 
nepripažįsta

nukirstas, nes operaV10U11CS ^ĮIIIOS ir be to jau perdaug ištęsta
______ Į Tai tiek apie pačią operą. 

» . .__________x » - Jos gi išpildymas, išskyrusPetrausko opera sutraukė paskutini ak;a. buv0 neblo. 
daug svieto. 0 jej atsiminsime, kad

Gegužės 30 dieną South aktoriai buvo ne profesio- 
Bostono Broadsvay Theatre nalai, bet amatoriai, tai ge- 
buvo statoma nauja kompo-'riaus vargiai galima ir rei- 
zitoriaus M. Petrausko ope- kalauti. Ypatingai gerai 
ra ”Eglė, Žalčių Karalienė.” lošė Z. Neviackienė senukės . . .
Erdvus teatras prisirinko Audronės rolėje. Apie pati lietuvišku, nes 
žmonių kupinai. Automobi
lių matėsi net iš kitų valsti
jų. Šitiek svieto da nebuvo 
matęs joks lietuvių parengi
mas South Bostone.

”žalčių Karalienė” remia
si lietuvių mitoliogija. Su-

ir tyrinės ji. ar nebus jis 
stipresnis kaip 1 •_<<.

Miką Petrauską, kuris lošė 
Žalčių Karaliaus rolę, žino
ma. negali būt nei abejonės 
—jis savo užduoti atliko la
ibai puikiai. Gerai taipgi lo- 
'šė ir gerai dainavo Žalčių 

______________ ________ 'Karalienės rolėje V. Put- 
glaudus, veikalo turinys yra vinskaitė. Gi vaidelytės Ba- 
toks: pas ūkininką Vaidevu-įniutės rolėj M. Monikaitė 
tj yra keliatas dukterų ir i buvo tikra pažiba. Malonus 
viena iš jų vadinasi Eglė. Į' jos veidas, švelnus balsas ir 
ją Įsimyli žalčių Karalius,, grakšti figūra puošė kiek- 
kuri stabmeldžiai lietuviai vieną sceną, kurioj ji pasi
laikė dievu. Jų supratimu, rodė. Gerai savo užduoti at- 
jisai gyveno ežero dugne irjliko taipgi vaidylą Nava- 
gelėjo būti lygiai žmogaus idauskas, ūkininkas Bačiulis 
kaip ir žalčio pavidale. Išė-ir gulbė-dievaitis K. Kriau- 
jus Eglei su savo seserimis čiunas iš Brooklyno. Cho- 
yuogauti, jisai__ pasirodo | ras taipgi buvo
joms didelės gyvatės pavida-; geriausia buvo orkestrą 
le ir apreiškia savo meilę, muzikos profesoriaus 
Seserims patariant Eglė su-'Masono vadovyste, 
tinka likti jo žmona. --------------

geras bet 
po
Š

v.scen°.i atvyksta i yar apje >i0ks]o Draugijo-
Vaidevučio namus Žalčių 
Karaliaus pasiuntinys ir iš
siveda pas ji Egle. . .

Sekanti scena parodo Eg-ijlei.-x je minėta apn
lę Žalčių Karaliaus rumuo-1° Draugijos koncertą 
se, ežero dugne, praslinkus•kVri6‘ .D>ko -p d. gegužes 
jau 15 metu. Eglė turi jau!Lietuvn* ^^ycioj, ir taipog 
pora vaikučiu ir gv^ena la-;puv(? . (lainmmkv
bai laimingai, žaltvs, čia ’vafdak . 1 aigi daugiau ne 
jau žmogaus pavidale, ja la-'f!eKart.os]1!. a.Ple tai: tlk 
bai mvli ir išleidžia kelionėn .s ,zo(~įai,s. .P0111? lar^ 
pas tėvus, šita scena gra-'aPie Bačiulio sukompo- 
žiausia iš visos operos ir jail?ltuot.as dainas k\ artėtam; 
pasibaigus, Mikui Petraus-,n ,a.^!.e P“.Emlzehutę 
kui ir V. Putvinskaitei, ku-lkok- Įspūdi ji paliko soutii 
rie lošė vadovaujamas ro-^°į.t®nl?$1 j0S?: 
les, iš publikos iiteikta dau-' , - Epdzeliutę mes, šou-
gybė gražių gėlių. ‘thbostomęciai, pradedam

Penktas aktaš vėl atskleiJkas kartas v^s daugiau pa 
džia ūkininko Vaidevučiai1“^1.,.11’gražus baisa:; 
gyvenimą. Susirinkęs pas ji *v.ls. gdlau atsiliepia mušt 
apielinkės jaunimas garbi-. stygose; jos gražus 
na linksmybių diėvaiti Ra-inudavima1’ ekspresija be 
guti—dainuoja, šokti, ‘geria v.eK,° Raiška, kuri puikiau 
.ir valgo. Tuo tarpu atvyks-Sla pritaikoma prie damų, 
ta pas senus savo tėvus i ......  "
svečius Eglė su savo vai
kais. Visi sveikinasi ir 
džiaugiasi, šita scena taip-

koncertą.
Pereitam "Keleivio*’ nu

I

ir pasirodys 
(reiškia šis 

ne lietuvių).
■ buvo sudai- 
gatvinių da> 

s sandarietis 
šio koncerto.
mat, progra- 

me, kuris susidėjo is 21 
punkto, buvo įmaišyta 5 

‘ ‘ ’ ang-j
vadi-

” Nejaugi 
kaip "Oh.

Mo-; 
ther Machrie," idmung . 
(vokiška) ir joms panašios, 
gali būt vadinamos "gatvi- ; 
nėinis dainomis"? Matomai,i 
tam sandariečiu korespon-, 
dentui gaidukai giedojo jo. j 
makaulėj, kad jis daugiau į 

"gal-.1 
Nei vyrų-i 

kvarteto, nei maišyto kvar 
teto, kurie sudainavo kuo 
puikiausia. Kvartetai išpil 
dė A. Bačiulio kompozicijas 
kaip 
prieš Dieną 
ta; 
tvarkytas 
Moterų, ir

O. jus, "Sandaros" kores
pondentai! Tikri iš jūsų 
apuokai! Užvydite, kad 
Mokslo Draugija i trumpa 
savo gyvavimo laika jau da
vė du puikiu koncertu, ko
kių jus neĮstengiate pareng- ji išg, 
ii. taigi iš apmaudos, netu
rėdami kitokių priekabių— 
nors dainas "kritikuojat.”

Scherzo.

angliškos dainos. Ir ta 
liškas dainas "Klevas' 
na ”gatvinėmi 
tokios dainos, 
Dreams of Long Ago.'

nieko negirdėjo apart 
vinių dainų

tai: "Myliu." "Audra 
"Aušta Ry- 

taipgi Bačiulio per- 
dainas "širdelė 
"Plaukė žąselė." 

Sandaros" 
Tikri iš 

L’žvydite,

Nušoko nuo tilto ir išgelbėjo 
skęstant) žmogų.

Per Harvardo tiltą perei
tą savaitę važiavo automo
bilius pilnas žmonių. Važia
vo. važiavo ir vidury tilto 
sustojo. Vienas vyras iš au-i 
tomobiliaus išlipo, priėjo 
prie barijeros, persivertė ki-1 
ton pusėn ir nušoko i Char- 
les Rivę. Nuo tilto iki van
dens ta vieta yra 40 pėdų, 
tai yra beveik tiek aukščio, 
kaiu keturių lubų namas. 
Susirinko būrys žmonių, su
stojo daugiau automobilių 
ir pasidarė lermas. Vienas 
vyras nusimetė švarką, nu
simovė bruslotą ir nėrė nuo 
tilto paskui tą žmogų, kuris 
jau baigė skęsti. .Jis sučiupo 
ii vandenyje ir iškėlė vir
šun. Tečiaus pakol atnešta 
virvė, gelbėtojas labai pa
vargo. nes atsistoti po tiltu 
nėra kur ir jis visą laiką tu
rėjo netik pats ant vandens 
laikytis, bet ir skenduoli lai
kyt ant viršaus; buvo matyt, 
kad didvyris pradėjo alpti 
ir gal neužilgo abudu butų 
nuėję dugnan, bet tuo tarpu 
buvo numestos jiems virvės 
nuo tilto ir abudu buvo iš
traukti. Žmogus, kuris pir
mutinis buvo nuo tilto nušo
kęs pasirodė esąs nepilno 
proto. Jis yra vokiečių kil
mės ir vadinasi Edmund 
’A’assernie, gi vyras, kuris 

gelbėjo, vadinasi Robert 
L. Machie įr gyvena Roxbu- 
ryje.

TREČIAS METINIS 
KECITAl.Ib IR 

KONCERTAS!
Bus Suimtus vakare 

K1R2EI.IQ.JI NE 7 D.. 1921 
Pradžia 7:30 vakare

LIETUVIŲ SVETAINĖJ 
Kampas E ir Siiver Sis., 

So. Boston. Mass.
Programą išpildys gabiausi 

studentai (mokiniai) prof. Lon
gino Buinio- 20 ypatų išpildys 
rečitali, kuriame bus solo smui- 
kos, mandolinų, klarnetų i 
sa.vophonų. Taipgi bus duetą JĮ 
ant instrumentų. Gabus daini
ninkai pasirodys su savo išla
vintais žavėjanėiais balsais.

Tikietų kainos: Pirma eilė sė
dynių po $1.00, antra eilė po 
75c.. visos kitos sėdynės po 50c. 
Vaikams Įžanga 15 centų.

M.

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIŲ TAISYTOJAS.

Taisau visokius laikrodžius Sieni
nius ir Kišeninius prieinamiausi* 
saina. Reikale kreipkitės š.ic adresų:

CHA8 VINGRAIT1S (25) 
66 G ST.. So. BOSTON. .M \SS. ,

•-r-,..,*.' .«->■>TELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. NIK0LAIT1S
Valandua: n no 2 iki 4 po pieta, 

nuo 7 iki 8 vakare

107 Summer St, 
LAVVRENCE, MASS.

PARDAVIMAI
PIGI \l PARSIDUODA

9 šeimvnų namas su krautuve val
gomų daiktų ir visu bizniu, geroj 
vietoj: r. ndos nesą $1776 į metus 
I'ei greito pardavimo Kaina $>,500; 
S40OO įnešti. A. i V A S
.761 Broaduay, bo. Boston, Mass. 
Biezis.

P ARSIDUODA KRAUTUM L.
Tabako, sahlairiŲ, sodės fontanas 

•• vi.Mil iu sr.'.uik nenų. ant kertės tar
ife <lvieių bažnyčią ir mokyiilos. Gali
na pirkt sa namu. (25)
147 tVebslcr \vc.. Camhridje, Mass.
Tel. University

REIKALINGA MERGINA AR 
MOTERIS dirbti prie namu darbo; 
kambarys ant lietos. Kreipkite, 

pas N AtVRUTZKY
II Stale Road. Beachmoi.d. Rriere.

Lietuvis Optometristas

■1
,r 1

r^SES’S2SZSB5BSHS25aSBS25Z52525H5?; r** y.
& 
rv‘ 
ir

U)

■

J ’lvl. So. Boston 506-tV

DAKTARAS
i A. L. KAPOČIUS
t 1.ITUV1S DENTISTAS

► VALANDOS: Nuo 3 iki 12 dieni}

; S^K^^S.\r;>i:i.io.\iis:

1 1 v. po Pietį,

* Seredoniis iki 12 dieną.
» Ofisas "Keleivio” name.
> 251 lir >atl»:tv. tarpe C ir D St. 
; SO. BOSTON, MASS.

» Tek South Boston 3520 
J Residence Aspinwall 0879

: S. M. Puišivte-Shallna .
’ LIETUVĖ .MOTERIS
> ADVOKATĖ ;
* 368 Broadaay, So. Boston, Maaa. '
► Roorn 2? ,

mums vis gražiau ir gra 
žiau atspindi paveiksle, ly£ 
kokia musų vaidentuvės dei 

____ ___ ________ _____ vė. Čia ji dainuodama apie 
gi'graži, ir butų gerai, kadi^1?^ ^ažiaJ moka ste^ 
su Įa opera užsibaigtu. , J°» ^a pasibara, čia

Bet yra da šeštas aktas, t vėI bernęli apdovanoja 
čia Eglės broliai padaro ?avo *įPks?pa’ malonia šyp- 
suokalbi užmušti jos vvra, scna- čia ji i publiką meta 
Žalčių Karalių. Jiedu atei- draugišką žvilgsni,
na su dalgiais pas ežerą ir, t'la M vėl parodo kaip jau- 
išvilioję žalti ant kranto,! kiat b'g savo namiškių tar- 
nukerta jam galvą ir pabė-'pe būdama, jaučiasi. Savo 
sa. Sugrįžta prie savo vvro gražia išvaizda ir artistiš- 
Eglė su vaikais, ir pamato |kais nudavimais žavėja pub- 
krauja. Nors kaipo žmogus, ;kka *r ia* dainuojant publi- 
žaičių karalius jau žuvęs,'1'0 ~ —
bet kaipo dievas, jis nesu-

tis iš jo, čia vėl pasibara, čia

O

Ika tarytum ir mato pilną es
tradą atvaizdų, o juos vai- 

naikinamas. Jo balsas pasa-i^^0.^ malonus virpantis 
ko jai, kad jos broliai ji už
mušė. Iš gailesčio ji su vai
kais parvirsta po medžiais 
prie ežero. Tuo budu pasku
tinis aktas baigiasi be žmo
nių. Už scenos girdėti dai
nos. kurios turi reikšti neva 
dvasių chorą.

Šitas aktas susilpnino vi
są operą. Daugiausia čia is-! 
pudĮ gadino tie suokalbinin-j 
kai, ką atėjo su dalgiais žal
čio mušti; jie negalėjo nei 
dainuoti, nei lošti. Paskui 
pavirtimas Eglės i medi ir- . .
gi nekaip išrodė: nuo grin- kuri išsiveržė iš jauno 
dų pakilo žmogaus aukštu-‘dainiaus krutinės. Tas pa- 
mo uždanga, ant kurios buvo'kąd p. Bačiulis moka 
nupiešti keli medžiai, ir tuo i(lčti širdies Į savo darbą, 
budu Žalčių Karalienė su Tokias gražias originališkas 
vaikais buvo uždengta nuo meliodijas suharmonizuoti 
publikos akių. Vėliaus šita n.e .1”ckU darbas ir ne kal- 
uždanga nusileido ir pa- v’° darbas, bet muziko dar- 
slėpti asmenis vėl pasirodė ^a.s-. Bravo. p; Bačiuli! Ir 
tikram savo pavidale, o jie gražus darbas ir
turėjo būti jau medžiais.: tolinus bus saugojamas nuo 
Dvasių choro negalima bu- purvinos politikos, tai yisuo- 
vo nei Įsivaizdinti.

Autoriaus, matyt, norėta 
paskutinis aktas apvilkti 
misterija ir sudaryti žiūrė
tojuose užburto pasviečio 
Įspūdi. Bet am atsiekti rei
kėtų didelių v'chnikos prie
taisų, o vienam vakarui to 
kiu dalvku juk nesuruoši 
To«ihI hutų buvt laug ge

balsas, plaukiantis iš jaunu
tės artistės krutinės. Taigi 
pamylome mes ją, ir jos gra
žus balsas palietė musų krū

minėj stygas. Tokių daini- 
jninkių, tokiu koncertų nega
ilima pamiršti. Ir vėl laukia 
Įme. kuomet Mokslo Draugi
ja—Garbės Draugija—su
rengs kitą toki koncertą.

A. Bačiulis nustebino mus 
su savo surengtomis daino
mis kvartetams. Tai melio- 
dija. kuri dar nebuvo iki šiol 
girdima. Tai yra sielos gies-

menė mokės ji Įkainuoti, Pa
sirodo, kad musų pažangieji 
jaunuoliai nebeklampoja po 
senių iššliaužiotus takus, 
bet mina naujus.

* v ♦

I Mok/lo Draugijos kon
certu sandariečiai prisiuntė 
savo žvalgą, kuris vadina sa- 
-e ”Kle’-i.” Bet iš 10 ”Kle-

Kratos bravoruose.
Nors Amerikoj senai 

uždrausti svaiginamieji 
rimai, tečiaus daug bravorų, 
kurie pirma darydavo alų. 
ąeužsidarė su blaivybės Įve
dimu. Jie daro alų kaip ir 
pirmiau darydavo, tiktai ne 
toki stiprų. Prohibicijis Įs
tatymas mat leidžia daryti 
r pardavinėti alų, jeigu ja
me yra nedaugiau kaip pu
sė procento alkoholio. Toks 
alus vadinasi ”near beer" 
tarti alaus) ir pasigerti nuo 
’o negalima. Tečiaus dary
dami ”arti alų.” bravorai 
Dadaro ir tikro alaus, kuri 
iie slapta parduoda. Dėlto 
blaivybės agentai tankiai 
daro bravoruose kratas ir 
įieško nelegali!] gėrimų. 
Pereitą savaitę Bostone ir 
io apielinkėje buvo padary
tos net penkios tokios kra
tos. Ro.vbury’o bravore at
kasta 36 kvortos vyno ir 4 
galionai gryno alkoholiaus. 
Bet kitose vietose nieko už
drausto nebuvo, agentai tik-

jau 
gė-

Atėmė ant tilto $15,000.
Ant Cambridge’iaus tilto 

pereitą savaitę buvo užpul
tas ir apiplėštas Guaranty 
Trust Čo. banko pasiunti
nys. kuris vežė i kitą banką 
•SI5.000. Kada jis Įvažiavo i 
vidurį tilto, staiga jam už
važiavo didėlis sedanas ir 
privertė ji sustoti. Kada 
jis sustojo, iš didžiojo karo 
iššoko tris ginkluoti vyrai, 
atėmė iš jo revolverĮ ir pa
grobę pinigus pabėgo. Su- 

' lyg automobiliaus numerio 
i sužinota, kad automobilius 
i priguli juodveidžiui D. W.
Williamsui

i 
I

Į

PIGIAI PARSIDUODA
Dorchestery trijų šeimy

nų medinis namas po 7 
kambarius, visi Įtaisymai, 
elektros šviesa, garo šilu 
mos atskiros, piazai ete 
randų $140 i mėnesi, kai
nuoja $12,500. Taipgi yra 
daug žemės, galima pasta- 

■ tvt didelis garadžius. Kreip
kitės pas Titus P. Grevis
395 Broadvvav, So. Boston. 
Tel. So. Boston 2340

ni
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LIETUVIŲ ATYDAI!
Skaitykit ši apskelbimą sau ant naudos

THE BAY STATĖ F1BRE CO.
38 Chauncy Street, Boston, Mass.

Turi persikelti kiton vieton ne vėliau kaip 10 d. bir
želio. nes visas namas bus nugriautas

DAUGYBĖ RAKANDU U. DIVONŲ IR KITOKIŲ 
NAMAMS DAIKTŲ

Turi būt jjarduota kuogreičiausia. Todėl skelbiame

LICITACIJĄ
kuri bus po yirsminėtu adresu kasdien nuo 12 vai. 
po pietų. Kviečiame visus lietuvius lankytis ant li- 
citacijos, nes yra

TŪKSTANČIAI PARGENU
Duokit mums pasiūlymus, o pamatysit, kad apsimo
kėjo atėjimas. ' ' ,

»

PARSIDUODA
.liesos ir groscrių krautuvė, ant la- 

>ai gero kampo; biznio įplauka apie 
š'-’OO i sąv.-it,“; dėl greito iiardavirr.o 
<aina tik $2,800 Ateik i;- persitik- 
Inl: A. i V A S
:.6i Eraadivay, So. Boston. Mass.

Parsiduoda moteriškų skry
bėlių krautuvė.

M. SIBARAUSKIENĖ.. 
727 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass (24)
REIKALINGA MERGINA prie n-i- 

nų darbo. KieipKi’.ės A. J. Kupstis, 
332 Braadtvay. So. Boston. Mass.

Viba šaukit .ililcoi: 5283

STOGDENGIAI (ROOFERS)
Per 30 metu užga>iedi:iani kietvič- 

lą kostuMieri. mes - gvarantuojant 
'guarantvej savo darbą visadvs. (2-0 

Kreipkitės i
LITHUANTAN AGENCY

361 W. Broadvay, So. Bustoa, Mas«. 
TeL So. Boston 0665.

TEL. PORTER 0035-J

HARDWARE
didelis išpardavimas že

mom KAINOM atsakančių pirmos 
'liesos maliavų, aliejų, varnišių. mc- 
aniškų trankių ir visokių reikalingų 

laiktu <ie: namų, būtent Kitchcn 
Vare. Reikalaudami gerų penterių, 

karpenterių ir elektros mekanikų 
<reiokitčs pas vietini (24;

J. H. SNAPKAUSKAS
851 Cairtbridgc St., Cambriagc. Mass.

Lietuvis Kontraktorius
Statom naujausios mados namus, 

.nt 2 ir 3 šeimynų. Kas nori jsigy- 
i gerų nauja narna, patartina uzsisa- 
;yti pas budri voto ją. kuris pabūdavęs 
•agal jūsų norą ir atsieis daug pi
dau. negu pirksi senų namą

Taipgi kurie norit pirkti gatavų 
amų. kreipkitės pas mane, nes aš tu- 
iu po 2 ir 3 šeimynas naujų ir ka-ti\ 

> vadėtų budaveti namų, 
.reipkitčs po numeriu

751 Main St.. Cambridgc
Dienomis galite mane matyti 

uuuo. kuris baigiamas statyti.
17 Stcilman Road. 

Roslindalc. Mass.
( H AS URBON. BITLDER

■ Tei. Universit.y 8818-W (23)

Vakarais 
123)

prie

Įn Išfttrzaminuoiu akis. priskir'U
H akinius, kreivas akis atitiesinu 
K ir amblyopiškose (aklose) aky-
B se sugrąžinu šviesą tinkamu £ 
K laiku. y
K J. L. PASAKARN’IS O. D. 5 
K 447 Broadway, So. Boston. Maa* g.

I 

z

I DR. F. PUSKUNIGIS

į; Dr. H. M. Landau
S GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

g 220 Hanover SI.. lk»*ton. Mass. 
n] g Specialistus venerikų ir inter- ’ 
S N narių ligų. Taipgi gydo krau- !

' 5 J'0, 6*'U!’OS *r 'dk'a.s.
; Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. ! 
. v- Nedėlilieniais: nuo 9 iki 4 
t 's Telefonas Richmond 0380 !

I ___ ___ ______ ______ -

I - ■ * ’ ■ ■ ’ ■ ■ ■ ■ ’'

GYDYTOJAS
VIDURIŲ LIGŲ

VALANDOS:
9 iki JI ryte
1 iki 3 po piet
7 iki 9 vakare
381 BROADVVAY, 

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

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas kekreteų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

!8 Partneuter St„ Boeton, Mm*. 
(Prie Hanover St.)

Tel. Richniond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vale 
Ncdėldic-niais iki 4 vai po piet

Telefonas 5112*W.

f Dr. A. Gonnan-Guinauskas
LIETUVIS DENTISTAS

A Valandų*: nuo 10—-12 diee.ą;
!$ nuo '
1C nuo

% t 
i

VVA.VNNXNVV^VNNNNNN^ j 
l'et.: Richmond 141* J 

Dr. David W. Rosen į

11

«

2—5 po pietų; 
6—8 vakare;

Nedeiioiui* nuo 10—12 d>n*.
765 N. Main «L k* m p. Broad *L 

MONTELLO, MASS.

I

f 
I

i

Kalba Lietuviškai, Lankiškai I
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IB 
SLAPTAS

7 ALANDOS.
Nuo
Nuo
Nuo
321

LIGAS. I

*'4» -

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST,

BOSTON. MASS.

IV ryto. 
3 di«ri*.
8 ▼*k*r*.

DABAR MISŲ IŠTAIGA RANDASI

326-328 W. Broadway, So. B: ston, Mass.
Lietuviu Rakandu Krautuvė pasekmingai tarnaudama lie
tuviu visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį. Da
bar turime dvigubai didesnę vietą, negu pirmiau. Stakas 
taipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžiausias. Musų 
krautuvė yra venatinė lietuviu rakandu krautuvė, bet ji yra 
viena didžiausiu So. Bostone. Pirkite pas saviškius, gausi
te gerą patarnavimą, kainos žemesnės, negu pas kitus. Rei
kalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Viskas namams 
išfornišiuoti ir papuošti.

ANTANAS AŠMENSKAS, Vedėjas.

• !
<

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikit* 

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

dyt pinigus, tad ateikite i APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
®*»**b*****M*AM®*#***********ima**iI

%

DAKTARAS

G. GEORGIADE
Iš Paryžiaus Universiteto 
Atidaro gydymo ofisą po 

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

ir romatizmo.
Ofiso valandos:

Nuo II ’ki 12 ryte ir. 
nuo 1 iki 4:30 po pietų. 
Nedčlcicniais;
Nuo 11 iki 1 po pietų.

i
I
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MEDICINOS DAKTARAS

Telefonas Hayroarket 3390 
BOSTON, MASS.

| MEDICINOS DAKTARAS |

! Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado I 
! Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir skutos. Kalba ien- I I kiškai ir rusiškai. »
I Telefonas Hayroarket 3390 I
f 69 CHAMBERS STREET. MAC« *

IHį

GLOSS BALTA MALIAVA, iš vi
daus ir iš lauko, galionas >2.50 
PRATINTAI SIETAI VišTINlN- 
KAMS IR TVOROMS, labai žema 
kaina
GERAS TYRAS WHITE LEAD. 

ALIEJUS IR TURPETINAS 
BU DAVOJLM LI GELEŽINI AI

DAIKTAI LABAI PIGIAI

SIETŲ MALIAVA 1 QC
GALIONAS ................. .*
RAUDON \ MALIAVA STOGAMS
Galionas .................................. $1.25

VISOKIE MALIAVOJ1MUI
ĮRANKIAI

Dykai pristatom į namus

Geriau Maliavok Dabar ipš S
nes musų kainos žemiausios Bostone!

DU PON IS MALIAVOS 
IR LIAKER1AI

Puikios išdirby »:čs
$5.00 vertės DUPONF GRINDI 
LIAKER1S už 52.50. — Išdžiūsta 
per vieną naktį ir ilgai laiko.
Dl PON r CABINET LIAKERIS 

(V.irnish) viduje, galionas $1.98 
SHINGLE STAIN. galionas $1.25 I

f
SOUTH EN’P HARDVVARE CO.. 1095 A'ashington SU Boston. — Tclephone Bcach 5353 i. 5252

į.,


