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Klerikalai Pasmaugė Realinę 
Mariampolės Gimnaziją.

R1AU ™š™w0B,uv I Didelis Skandalas
Briggs Manufacturing Co. i 

dirbtuvėj Detroite, kur daro
mi automobiliams liemenys 
(bodies), pereitoj pėtnyčioj

Južii tuose.

JIE UŽDARĖ JĄ BE 
JOKIŲ MOTYVŲ.

Krikščioniškoji valdžia el
giasi Lietuvoje kaip caro 

žandarai.
Pagaliau įvyko tai, ko se- 
~ *’ima buvo laukti. Kle- 

 akoji Lietuvos “švieti- ** ,_• • . • • . w JT 1
nai rali: 
rikanški„ 
mo” ministerija nutarė už
daryti Realinę Mariampolės 
Gimnaziją, vienatinę pažan
gią ir gryno mokslo įstaigą 
“laisvoj” Lietuvoj.

Prieš šitą mokyklą jie var
tojo visokių priemonių. Visų 
pirma jie atėmė jai valstybės 
pašalpą, kuomet visoms kle
rikalų mokykloms pašalpa 
yra mokama, 
kad netekusi 
kykla pati užsidarys. Bet pa
žangioji Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių visuomenė ėmė 
remti šitą švietimo įstaigą 
aukomis. Gimnazijos moky
tojai dirbo paaukaudami 
daug savo triūso ir laiko; 
vieni jų mokytojavo už nu
mažintą algą, o kiti, kurie iš
galėjo, darbavosi visai už 
dyką. Gimnazija laikėsi.

Tuomet kunigai su savo 
žvalgyba puolė areštuoti tos 
mokyklos mokytojus ir mo
kinius. Prasidėjo kratos ir 
visokios rūšies provokacija. 
Pas vieną mokytoją valdžios 
Šnipai atsinešę padėjo gink
lų, provokacinių proklama
cijų, ir paskui darydami 
kratą ir visa tai “atradę” ap
kaltino namų savininką. O 
pusiau valdiškas organas 
“Lietuva” ir “Rytas” pradė
jo rėkti, buk Mariampolės 
Realinė Gimnazija esanti 
“bolševikų lizdas.” Tie 
šmeižtai buvo reikalingi, 
kad pateisinus dabar gimna
zijos uždarymą.

Tečiaus atrastų “bombų" 
ir kitokių “baisenybių” val
džia nedrįsta vartoti prieš* 
mokyklą. Matyt, patįs kleri-j SOV|ETŲ AUKSAS PA- 
kalai sarmatijasi J'Ufabri- vadintas Ml.ASINIAIS.’ 
kuolų savo “atradimų. At
ėjusios dabar “Lietuvos Ži
nios” sako:

“Gimnazija uždaroma be 
jokių motyvų, nenurodant 
jokio nusižengimo prieš ata
tinkamus įstatymus ir taisyk
les. Vienatinė priežastis, tai 
gimnazijos dvasia.

“Keistas dalykas. Kur gi 
dingo visi tie garsieji gimna
zijos kaltinimai? Kur gi kra
tos ‘Žiburėlio’ bendrabuty 
vaisiai? Kodėl net elektros 
jiega nepaveikė? (Klerika- 
liškoji žvalgyba kankino su 
elektra suimtuosius gimna
zijos mokinius.—“Kel.” Re
dakcija.)

“Mums labai gaila, kad 
Snai klerikalai taip ilgai 

Ufiė, stengdamiesi įrodyti 
Realinės Mariampolės Gim
nazijos kaltę. Juk jie čia tik 
pakartojo Krylovo pasaką 
apie vilką ir ėriuką.

“Ažuot primetinėjus Rea
linei Mariampolės Gimnazi
jai nebūtus kaltinimus, rei
kėjo pirmiau aiškiai pasaky
ti : ‘Tu kalta tuo, kad kriks 
čionių demokratų blokas no
ri sunaikinti kiekvieną pa* 
žangųjį diegą.’ Ir butų per
dėm aišku.

“Bet čia buvo laukta, kac 
be valstybinės pašalpos,

Jie tikėjosi, 
pašalpos mo- 
darys. Be

(AUTOMOBILIAI GADINA: 
KITIEMS BIZNIERIAMS 

BIZNf.
Providence’o mieste per-: 

eitą sąvaitę buvo Naujosios! 
Anglijos biznierių konferen- ■ 
cija, ir biznieriai labai skun-; 
dėsi ant automobilių, kad' 
šie gadiną jiems biznį. Au
tomobilių pirkliai parduoda 
automobilius ant išmokes- 
čio. Žmogus duoda traputį 
ant rankos ir paskui turi kas 
mėnesį mokėti. Jei jis nemo
kės, tai iš jo atims automo- 

. bilių ir jo įmokėti pinigai 
' prapuls, todėl jis moka iš 
paskutinių ir neturi pinigų 
Kitiems dalykams. Pasekmė 
yra tokia, kad kiti biznieriai 
r‘ ’ ~ ' i
žmonės mėgdavo puoštis iri 
daugiausia pinigų išleisdavo 
ant drapanų. Dabar gi žmo-; 
gus nepaiso kokios jo dra- 
{>anos, bile tik jis automobi- 
ių turi. Todėl rūbų dirbtu

vės ir krautuvės šiandien la
bai skursta, ir audimų fab
rikai stovi pusę laiko užda
ryti. Taip skundėsi šitoj kon
ferencijoj biznieriai.

300 KINIEČIŲ ŽUVO NUO 
EKSPLIOZIJOS.

Mukdeno mieste, Kyliuo
se, šio panedėlio naktį įvyko 
baisi ekspliozija ginklų ir 
amunicijos arsenale. Nors 
sprogimas pasitaikė nakties 

žmonių buvo užmušta, nes 
aplinkui sugriuvo daug na
mų, kuriuose žmonės miego
jo. Ekspliozijos priežastis 
nežinoma.

Meksikos Klerikalai 
Judošių Rolėse.

j ---------------
TURĖJO SUOKALBI NU- 

j ŽUDYT PREZIDENTĄ. .

I šitą planą yra įveltas Mek
sikos arcivyskupas. Daug 

i piktadarių areštuota.
Pereitą pėtnyčią Meksikos 

sostinėj buvo daug areštu, 
nes išėjo aikštėn, kad katali
kų bažnyčios klerikalai- ta
riasi nuversti ir nužudyti da
bartinį Meksikos preziden
tą socialistą Calles’ą, o jo 
vieton pastatyti klerikalą ir 
dvarų apgynėją De La Hūer- 
tą. Buvo areštuota vieno 
Meksikos priemiesčių taryba 
ir majoras. Tuo pačiu laiku 
kitame Meksikos miesto pa
krašty policija padarė kratą 
generolo Ayala namuose ir 
rado dokumentų, iš kurių 
paaiškėjo, kad šitas genero
las organizuoja sukilimą De 
La Huertai paremti. Pas jį 
atrasta kopija laiško, rašyto 
Meksikos arcivyskupui Mo- 
ra Dėl Rio, kur autorius 
siūlo savo patarnavimus ir 
kardą “bažnyčios reikalams * 
ginti.”

O katalikų bažnyčios rei
kalai Meksikoje, tai reikalai 
stambių dvarų ir baudžia
vos. Kunigai su dvarininkais 
tenai buvo pavergę liaudį ir 
laikė ją baudžiavoje per il
gus metus. Revoliucija ši
tiems despotams ragus nu
laužė. Baudžiava buvo, pa
naikinta, o žemė atimta iš 
kunigų ir dvarininkų, ir išda
lyta žmonėms.

Storpilviams prabaščiams 
ir dvarponiams šitokia tvar
ka, žinoma, negalėjo patik
ti, ir jie pradėjo griebtis vi
sokių šunybių, kad atsiėmus 
savo dvarus ir atgaivinus 
baudžiavą. Nelabai šenai jų 
vadas De La Huerta biivo 
pakėlęs maištą ir norėjo va
ru pagrobti valdžią [ savo 
rankas. Bet žmonės jį sumu
šė ir išrinko savo prezidentu 
socialistą Calles’ą.

Susektas dabar suokalbis 
parodo, kad šitie bjaurybės 
imasi tiesiog judošiškų prie
monių, kad pasiekus savo 
nedoro tikslo.

KUNIGAS NORĖJO UŽ
DRAUSTI JURGINIŲ DIE

NOJ PREKIAUTI.
per pietus kilo didelės riau
šės. “Detroit Times” sako, !

Sukilę žmonės sumušė poli--- — - - ■ --- . fių buvo

nuolat klerikalų Šmeižiama 
ir gujama gimnazija mirs 
savo mirtimi, be kunigo, ku
ris iš jos pabėgo, ir nesulauk
ta.

“Pažangioji Lietuvos ir 
Amerikos visuomenė, kiek 
išgalėdamos, rėmė šią švie
timo įstaiga. Gimnazijos mo
kytojai dirbo pasirįžę ir pa- 
siaUkavę tik dalį atlyginimo 
gaudami. Kai-kurie, turėda-.™»» 
mi dar kitokio darbo buvo]šaukti policiją. Pribuvo 501 
visai atsisakę nuo atlygini
mo. Gimnazija laikėsi.

“Dabar R. M. Gimnazija 
dėl tos dvasios ir uždaroma. 
Tačiau gimnazijos panaiki
nimas neatsieks tikslo, nes 
dvasią užmušti negalima. 
R. M. Gimnazijos dvasia liks 
gyva.”

kad riaušių priežastis buvo 
prakalbos. Laike pietų kaž
koks kalbėtojas užsilipęs ant 
bakso ir pradėjęs sakyti 
Erakalbą. Apie jį susirinko 

eli tūkstančiai darbininkų. 
Vieni kalbėtojui pritarė, ki
ti jį kritikavo. Tuo budu tar- ( 
pe klausytojų kilo ginčai ir; 
muštynės. Bematant kilo to-; 
kio& riaušės, kad reikėjo I

ciją. Paskui SO piliečii 
areštuota.

I

Į

SOVIETŲ VALDŽIA PRI
SIUNTĖ SAVO ADRESĄ 

AMERIKAI.
Prašo nerašyti laiškų “į Ru
siją,” nes tokios šalies dabar

Washingtono valdžia ga
vo iš Maskvos rastą, kuria
me prašoma, kad laiškai ir 
kitokie siuntiniai, siunčiami 
bolševikų' viešpatijon, nebū
tų adresuojami “į Rusiją,” 
bet “f Suvienytas Socialisti
nes Sovietines Respublikas.” 
Tokios valstybės, kuri va
dintųsi Rusija, dabar nesą.

Angliškai sovietinių res
publikų sąjunga rašoma 
taip: “Union of Socialistic 
Soviet Republics.”

Washingtono valdžia iš
siuntinėjo šitą pranešimą vi
siems paštų viršininkams 
Suvienytose Valstijose.

Kokiam tikslui bolševikai 
vadina savo Sovdepiją “so
cialistinėmis respublikomis,” 
kuomet socialistus jie skaito 
didžiausiais savo priešais, 
tai sunku suprasti.

VADINTAS “LAŠINIAIS.”
Londono “Baily Mail” 

praneša, kad šiomis dieno
mis sovietų valdžios laivas 
atgabeno tenai 2,000,000 
svarų sterlingų aukso, kas 
Amerikos pinigais reiškia 
19,733,000. ' Auksas buvo 
plytose, kurių tūlos turėjo 
Suvienytų Valstijų valdžios 
antspaudas. Nuo laivo šitas 
auksas buvo sukrautas ant 
troko, aplipdytas dideliais 
plakatais su parašais “Dani
jos Lašiniai/' ir nugabentas 
i Anglijos banką, kur jis 
buvo padėtas Aroos, Ltd., 
firmos sąskaitom Troką su 
tais “lašiniais” lydėjo stipri 
sargyba. - -

PADARĖ “STUKĄ” SU 
ŠVENTU VANDENIU.
Lietuvos laikraščiai pra

neša iš Krakių miestelio ši
okį atsitikimą: Pradėjus 
vieną nedėldienį žmonėms 
•inktis į bažnyčią, kažin 
koks štukorius ar štukoriai 
Įpylė į švęstą vandenį raudo
tų dažų. Per pamaldas ku
nigas pamatė, kad beveik 
visi jo parapijonįs ir parapi- 
jonkos turi .raudonai nuda
rytas kaktas ir nosis. Mat, 
jie išsitepė tuo nudažytu 
vandeniu. _

Šių metų balandžio 23 d. 
Jūžintuose pasikėlė nema
žas skandalais, kuris įvyko 
tokiomis aplinkybėmis: 

Jūžintuose, balandžio 23 
į kasmet esti Įv, Jurgio at
baidai. į kuriuos suvažiuoja

lazdomis j visas puses prade- nepapra^i daug. Po 
jo besipesancius knkdyti. J pamaldų bažnyčioje, kuni-

S“' P* pranešė, kad tą dieną stabdytos. Keliolika zmomą ^,kįe yauti drausta
1 buvo sužeista-Du agrtatonai, SusjriJnk£ žnlonfe tuo 

buvo areštuoti. draudimu labai pasipiktino,
▲iidda I6RI A4FČ Poo. j nes tos dienos niekur nešven- 

dkada čiama- Tai^ kasmet šv Jur“ H1BICUOS BLOKADĄ. !gio atlaWu06e būdavo gali- 
. kelelyje Į^vo jau ra-ima prekiaUti ir niekas tam 
šyla, kad Amenkos prohibi- netrįkdvdavo. 
cijos vyriausybe užtiesė blo-; 
kadą Atlantiko pakraščiu, , - - . .. -.£ x
kad nepraleidus degtinės atvyktieji prekiaut at- 
šmugelmnkų. Tečiaus perei- skleidė savo tavorus : ba
tą subatą ant juriu kilo tokia roukas, bundeles, skaplerius, 
baisi audra, kad valdžios °a?sir,n1^
blokada tapo išblaškyta.; šieji žmones pradėjo nonai 
Daug mažesnių laivų turėjo Pirktl*. bet policija neleido. 
grįžti atgal į uostus. Tuo vis-dėlto apie 300tarou Žiugelninkai, ne>ai- P™*ej° kelti tnukaną. Vie-’-'~”'-- -
syaami audros pavojų, leido- tin.e u at'a?Įa'v}®1 J8 kitui

Kaip paprastai, po pamal-

sydami audros pav 
si gabent degtinę.

D-RAS M1KOLAITIS TY
RINĖS CHIRURGIJĄ.
Lawrence, Mass.—D-ras 

Mikolaitis išvažiuoja 29 ge
gužės į New Yorką chirurgi
jos tyrinėti. Vėliaus jis žada 
aplankyti Chicagos klinikas 
ir prie tos pačios progos pa
simatyti su savo senais drau
gais. Apie 1 liepos jis žada 
vėl sugrįžti į Lavvrence'ą.

Per tą laiką, kuomet d-ro 
Mikolaičio nebus namie, jo 
vietoje bus paliktas d-ras 
De Cezare, kuris gyvena ant 
Jackson St. i . . - , . .

Lawrence’o lietuviai linki ? Y15431 nes
d-rui Mikolaičiui laimingos

_________ blogos valios arba pyktį tu- 
PROHIBICIJOS AGENTAI .. . 1V
GALI DUOTI VARANTUS

Vyriausia šalies teismas 
(Supreme Court) Washing- 
:one nusprendė, kad prohi- 
bicijos agentai gali duoti 
varantus kratoms daryti, ir, 
jie gali duoti tokius varan-

! VOKIETIJA SKUNDUA 
duodavo tiktai teismai, ir tai ^JĄ^PASAULIO
cik tuomet, kada yra neabe
jotinų prirodymų, kad žmo
gus parduoda degtinę.

KARČEMINIS MAISTI
NINKAS NETEKO 

TĖVYNĖS.
Bavarijos fašistų vadas 

Adolph Hitler, kuris du me
tai atgal karčemose organi
zavo maištą prieš Vokietijos 
respubliką, dabar neturi tė
vynės. Pernai jis buvo nu
leistas Bavarijoj 5 metams 
lalėjimo, bet vėliaus buvo 
paliuosuotas ir išvažiavo įjjakasys Hardgrave “ 
Austrijon (jis buvo Aust- Vo pačia užtai, kad jii

poličija norėjo triukšmada
rius nuraminti, bet įniršę pi
liečiai puolė ir gerokai sumu- 

išė policiją; nekurie polici
ninkai vos gyvi likę. Buvo 
paleista šūvių į orą. Kalba
ma, kad visas skandalas pa
sikėlė dėl vieno policininko 
žiauraus elgesio. Policinin
kai išbėgioję pasislėpė.

Balandžio 24 d. suvažiavo 
i daug policininkų iš Rokiškio* 
t ir kitų aplinkinių miestelių 
ii-suėmė apie 50 piliečių, 
kaipo dalyvavusių minėta
me skandale.

Tenka pastėbėti, kad 
šiuo sykiu daug nukentės ir

!

UŽMUŠĖ KONSULO 
DARBININKĄ.

Krokuvos mieste buvo 
anądien toks atsitikimas. 
Pas Čekoslovakijos konsulą 
atėjo darbininkas vardu 
Lech, kuriam pirma konsu- 
lis mokėdavo pašalpą, nes 
dirbdamas konsulatui Lech 
buvo sužeistas. Tečiaus šiuo 
kartu konsulis jam pasakė, 
kad daugiau pašalpos nebe
mokėsiąs. Tuomet Lech iš
ėjo ii* vėliau sugrįžo apsigin
klavęs. Jis nušovė naują 
konsulio darbininką ir bėg
damas metė bombą," kuri te
čiaus nesprogo. Lech buvo 
suimtas ir uždarytas kalėji
mam

si ir tokių, kurie yra įskųsti 
blogos valios arba pyktį tu

pdomu, kad tą dieną buvo
T* _______1____J— 1___ ri-TlT* _

niško monopolio degtinė, o 
'kitos prekės uždrausta.
' Tai mat, kokie kunigų ir 
kitų klerikalų politikos vai
siai.

TEISMUI.
Vokietija padavė Pasau

lio Teismui skundą ant Len
kijos, kad pastaroji atiminė
jo iš vokiečių žemes Aukšto
joj Silezijoj. Vokietija rei
kalauja. kad Pasaulio Teis
mas šitą dalyką ištirtų.

PRIMUŠĖ STREIKLAU21 
KUNIGĄ.

Bankroft, W. Va.—*Perei- 
;tą sąvaitę čia tapo primuš- 
■ tas kun. W. H. Beal. Jam. iš
pylė kaili streikuojantis an- 

' ve su sa- 
. .. .. . - r----------- . — ji? sako

rijos pilietis). Austrija te- streiklaužiams pamokslus, 
čiaus atėmė j’am pilie. ;o lei 
sės ir išvijo jį lauk; — ” .........
jrįžo Bavarijon ir norėjo H ir jo žmoną.
apti Bavarijos piliečiu, bett Ar ne tiesa, kad dvasiški- 

• ir šita neduoda jam piliety- ja remia kapitalistus ir jų 
b®8, 'skebus?

i- Apšvcntintas kunigas išėmė 
an. Jis su-; varantą ir areštavo streikie-

Prapuolė Šiaurės 
Žemgalio Ekspe

dicija,
Pereitą ketvergą šeši la

kūnai išlėkė dviem orlai
viais iš Špicbergeno (ant 
Dano Salos) Į užšalusius 
plotus ant šiaurės žemgalio. 
Iškeliaudami jie ketino už 
24 valandų sugrįžti; jie vo
kavo 8 valandas tenai nu
lėkti, 8 valandas patyrinėti
žemės ašigalį ir pasilsėti, o 
likusios 8 valandos atgal su
grįžti.

Šį utarninką, kuomet rašo
ma šita žinia, suėjo jau pen
kios dienos, o ekspedicija ! 
da nesugrįžo ir jokių žinių 
apie ją nėra. Tas reiškia, kad 
jai turėjo atsitikti kokia 
nors nelaimė. Jos organiza
torium ir vadu buvo norvegų 
mokslininkas Amundsen. 
Ąnt žemgalio nėra jokių gy
ventojų, nei žmonių, nei 
paukščių, nei žvėrių, tik le
dai ir sniegas, todėl jei išlė
kę tenai tyrinėtojai tebėra 
da gyvi, bet dėl kokių nors 
priežasčių negali savo maši
nomis pasikelti, tai jiems 
gręsia badas, kuomet jų 
maisto atsarga pasibaigs, 
nes tenai jokių valgomųjų 
daiktų nėra.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ
8 ŽMONES.

Belgijoj, Brusselio apie- 
linkėj, pereitą sąvaitę buvo! 
užėjusi baisi perkūnija, pri
dariusi didžiausių nuostolių. 
Ledai išmušė tūkstančius 
langų, sunaikino ūkininkų 
pasėlius laukuose ir daug 
blėdies pridarė sodams. 
Daugybė triobų buvo su
griauta ir 8 žmonės tapo už
mušti perkūno.

_________
I LIETUVIAI AREŠTAVO 
I VOKIEČIŲ ADMIROLĄ.

Berlinas.—Buvęs vyriau
siu admirolu Vokietijos lai
vyno von Stosch, tapo areš
tuotas prie Klaipėdos už 
šmugeliavimą degtinės. Lie
tuvos valdžia areštavo mi
nėtą admirolą už įvežimą 
5,000 kvortų degtinės šmu
gelio keliu laivu Malaga. 
Admirolas teisinasi, kad jis 
buvo 3 niyliasuuo rubežiaus 
ir tik norėjo užinteresuot 
Vokietijos valdžią, kad Lie
tuva neprisilaikanti sutarčių.

Taip paduoda tą žinią 
Amerikos spauda.

VOKIEČIAI PRIEŠ 
BUČIAVIMĄSI.

Vokietijoj dabar eina pla
ti agitacija prieš bučiavimą- 
si. Daktarai aiškina, kad bu- 
čiavimosi keliu ligos platina
mos. Visur skamba obalsis: 
“Neduokit svetimiems žmo
nėms savo vaikų bučiuoti.” 
Žmogus, kuris bučiuoja, 
pats gali būt sveikas, bet jis 
gali perduoti kito ligą.

RUSIJOJ SUGRĮŽO 
ŽIEMA.

Iš Leningrado pranešama, 
kad į šiaurę nuo tenai užėjo 
staigi žiema. Temperatūra 
nukrito žemiau zero ir gilus 
sniegas užklojo žemę iki pat 
Baltosios .Juros. Tokio apsi
reiškimo Rusijoj nėra buvę 
per šimtą metų. Tuo pačiu 
laiku Rusijoj nuolatiniai lie
tus pagimdė didelius potvy
nius.

BULGARIJOJ VIS DA 
NERAMU.

j Žinios iš Bulgarijos sako, 
i kad į rytus nuo Sofijos per
eitą seredą buvo smarkus 
mušis tarp 1,600 kareivių ir 
būrio sukilėlių.

BELGIJOS KARALIUS 
PALEISIĄS PARLA

MENTĄ.
Žinios iš Bruselio sako, 

kad Belgijos karalius turė
siąs paleisti parl: mentą ir 
apskelbti naujus rinkimus, 
nes prie dabartinių parla
mento sąstato negali susida
ryti ministerių kabinetas.

15 METŲ VAIKAS PA- 
SMERKTAS MIRIOP.

Pottsville, Pa.—William 
Cavalier, 15 metų amžiaus 
vaikas, čia tapo pasmerktas si _ 
miriop už nužudymą savo Nelaimėj 
močiutės. kai.

PASIRAŠĖ MIRTIES 
NUOSPRENDI.

Bulgarijos karalius Boris 
pasirašė karo teismo nuo
sprendį, kuriuo 3 žmonės 
pasmerkiama sušaudymui 
už surengimą eksplioziios 
Sveti Kral katedroj kelios 
sąvaitės atgal. Pasmerkti 
miriop yra katedros zakris
tijonas Zadgorsky, žydas 
Friedmann ir bulgaras Ko- 
iev.

Karalius Boris iki šiol bu
vo žinomas kaipo mirties 
bausmės priešas, bet dabar 
jis savo nusistatymą permai
nė, sakydamas, jog sureng
toji katedroj ekspliozija bu
vo baisi savo pasekmėmis, 
kad jos kaltininkams ir mir- 

j ties bausmė nėra perdidelė.

, 37 ŽMONĖS ŽUVO KA- 
| SYKLOS EKSPLIOZ1JOJ.

Vokietijoj, netoli Dort- 
mundo, pereitą siibatą įvyko 
progimas anglių kasykloj 
Nelaimėj žuvo 37 darbinin

kai.
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APŽVALGA D
“DARBININKAS” PLAKA 

PATS SAVE.
South Bostono “Darbinin

kas” giria Lietuvos cenzūrą, 
kad neįleidžia “Tėvynės.” 
Jis norėtų, kad ir kitus pirm
eiviškus laikraščius cenzūra 
uždraustų, nes jie kritikuoja 
klerikalų politiką.

Nurodęs, kad tūli lenkų ir 
rusų laikraščiai senai jau

Lietuvon neįleidžiami, “Dar-, 
bininkas” 56-tame numery 
sako: |

“Mes visada stebėdavomės, 
kodėl Lietuvos vyriausybė ne
kreipė dėmelio i Amerikos lie
tuvių laikraščius. Buvo laikai, 
kada vieni lietuviai su karštu 
entuziazmu rėmė Lietuvą, o ki
ti laikraščiai iš tų veikėjų ty
čiojosi.“

Vadinasi, tuos laikraščius 
Lietuvos cenzūra turėjo se
nai jau uždrausti į Lietuvą j 
įvežti.

Bet Šitaip
“Darbininkas" I____ f___ -
save. Nes tais laikais, kuo- pe”,Praėji^į ketvergą. 
met Amerikos lietuviai su 1 " ..
didžiausiu entuziazmu rėmė | nevienas gali pasakyti, kad 
Lietuvą, kuomet Vileišis su jJe^u darbininkų prade- 
Žadeikiu pardavinėjo Lietu- da trukti, tai ištikro Ameri- 
vos paskolos bonus, kuometjk0^}“’] but £eri laikai, 
veikė Lietuvos Piliečių Są
junga,—tais laikais “Dar
bininkas” daugiausia iš tų 
veikėjų tyčiojosi ir šmeižė 
juos.

Taigi, einant jo paties rei
kalavimu, cenzūra turėtų vi
sų pirmiausįa uždrausti jį 
patį Lietuvon įvežti.

♦ »

viai, turim būti už atžagar
eivius darbštesni ir turime 
remtį- savo idėjos draugus 
daugiau, negu klerikalai re
mia saviškius.

Linotypas “Socialdemok
ratui” yra labai reikalingas, 
ir jei mes ji nupirksime, tai 
padarysime istorinės svarbos 
auką Lietuvos darbinin
kams.

gandą, ir kiekvienas vis fan-' 
;."iiskesnis. Žmonės, kurie 

nirma apie tokią Leginską 
.ei girdėt negirdėjo, dabar

- skaito ilgiausias apie ją “is- 
rorijas’’ ir labai interesuoja- 

i. Pradėjo jau susidaryti 
nuomonė, kad Leginskos nė
ra gĄtyos, nes jeigu ji butų, 
:ai atsilieptų.

Na, ir kaip jums rodos, 
kur šita mei^a galėjo būti? 
Ji sėdėjo tyčia pasislėpus, o 
;os sekretorius tyčia jos 

; ’jieškojo ” kad sukėlus sen
saciją ir tuo budu išrekla
mavus jos vardą.

Po viso to triukšmo Le- 
ginska pasirodė viešai ir pą- 
aiškino laikraščių reporte- 

j riams, kad per tą laiką ji ra
šiusi naują koncertą ir da
bar tuojaus jį šutysianti, 
šitokiu budu tapo išgarsin- 
:as jos mizernas biznelis, ir 
išgarsintas visai už dyką.

Kuomet buvusis Amerikos 
■ prezidentas Rooseveltas va- 
Ižiavo anais metais Afrikon 
! medžioti, viena ginklų kom
panija prisiuntė jam dovanų 
kelioliką visokių šautuvų, la
bai puikiai padarytų ir spe
cialiai jo medžioklei pritai
kytu. Spauda tuos ginklus 
nufotografavo ir išspausdino 
uos su ilgiausiais aprašy- 

mais. Tai vėl buvo gerai su
galvotas apskelbimas—ap- 
skeibimas, kad šiU ginklų 
kompanija daro tokius gerus 
šautuvus.

Dabartinis prezidentas 
Coolidge buvo andai Chica- 

jgoj gyvulių parodoj ir jam 
[labai patiko vienas bulius. 
Vieno hotelio savininkas 
tuojaus pasakė, kad parva
žiavęs į Washingtoną pre
zidentas turėsiąs tą * bu
lių ant stalo. Ir jis tuoj 

‘ tą galviją nupirko, liepė pa- 
I plauti, ir geriausį gabalą jo 
mėsos nusiųsti į Baltuosius 
Rumus. Mėsa buvo supakuo
ta specialėn skrynion, ledais 
apdėta ir išsiųsta.

Ir už kelių dienų to hote
lio kurjeres, aprengtas bliz

gančia uniforma, atvyko į 
1 Baltuosius Rumus ir įteikė 
1 prezidento šeimynai to bu- 
i liaus šlauninį kepsnį.

Laikraščių reporteriai 
tuojaus tą kurjerą apsupo, 
nufotografavo jį iš visų pu
sių. nufotografavo atvežtą jo 

į mėsą, ir ant rytojaus visos 
i Amerikos spaudoje buvo 
apie tai ilgiausia istorija. 
Tokiu budu hotelis gavo rek- 
i'ąmą.

Prezidento vardas varto
jamas panašiems dalykams. 

; labai tankiai. Ir prezidentas 
i negali jokiu budu savo vardo 
nuo tų šarlatanų apsaugot 

Nelabai senai vienas ma- 
glkas atvežė į Baltuosius Rū
mu.-. kur gyvena preziden
tas. visą vežimą savo para- 
f emali jos ir visą valandą ro
dė prezidento šeimynai savo 

i magiškas “štukas.” Spauda 
gi tuojaus išbubnijo visai 
Amerikai, kad toks ir toks 

l magikas < 
šeimynai specialį “perstaty
mą." Ir magikas gavo tokią 

; reklamą, kokios jis nebūtų 
galėjęs nupirkti už jokius pi- 

Į nigus.
• Panašiai daro visokie ak- 
toriai, jįigios rankos skulp- 

1 toriai, tapytojai ir kitokie. 
Pavyzdžiui, skulptorius pa
daro prezidento biustą ir nu
nešęs jį padovanoja jam. 
Prezidentas, žinoma, nejęi 
sakys tokiam skulptoriui, 
kad jo padaras niekam ne
vertas, ir nemes jo per lan
gą laukan. Jis turi būt man
dagus su visais, kad ir neno
rėtų. Jis priima dovaną ir 
padėkuoja, nors vėliaus Įnie- 

T - - r, x . la ją i gurbą. Tuo tarpu gi
tonus važiuoja iš Bostono į spaudos agentai tokį skulp-

savo gizelius Vokieti.)’-' p- 
sijos komunistu partijos 
važiavime sovietu valdžių 
stovas nupeikė Vokieti o< 
munistus dėl to. kad jie : 
stoginiai padėjo gen. Hir - 
burgui laimėti rinkimu". Mitsk-.s 
vos atstovas Įspėjo komiui>■ 
tus, kad jie turi eiti ranl 
rankos su socialdemokr 
nes kitaip visas komunist 
dėjimas susmuksiąs.

“Prie to. matyt, tasai judė
jimas ir eina. Per paskui ■ .es 
sąvaites daug žmonių pas.'.rau
kė iš Vokietijos komunistu 
partijos. Traukiasi iš jos ir pa
prastieji nariai, ir lyderiai. 
Leipzigo ir Shemniiz-- distriri
te, pav. metė partiją visa eilė 
komunistų atstovų vietinėse 
savivaldybėse, tarp jų Richar-: 
Peschel iš Hohendorio ir 1>n- 
litz iš Dahleno. Juodu įst ! 
socialdemokratu partiją.

“Freiburge. Saksonijoje, pa
sitraukė iš komunistų partro
jų vadas Menei ir Įsirašė i— 
fašistinę “Stahlhelm” organi
zaciją, kurioje jisai gavo "ko
mendanto“ laipsni!

“Įdomu tečiaus. kad jau ir 
pačiuose balandžio *26 d. rinki
muose Vokietijos komunistai 
neteko daugelio savo pasekė ų. 
Nors už juos buvo paduota vi
same krašte apie 60.000 balsų 
daugiaus, negu kovo *29 d., bet 
kadangi visų balsų skaičius pa
didėjo trimis ir puse mili-m.. s. 
tai komunistinių balsų nuo
šimtis vis tiek sumažėjo. Kovo 
29 d. jie buvo gavę 6.9 nuos. 
visų balsų, o balandžio 26 d. 
6,3 nuoš. Ir tai, nežiūrint to. 
kad socialdemokratai antruose 
balsavimuose buvo nuėmė sa
vo kandidatą. Komunistam" 
nepasisekė sužvejoti ><xialis:l- 
nių balsų.

“Kad komunistai nustoja pa
sitikėjimo Vokietijos darbinin
kuose, tai aiškiausia rodo tas 
faktas, kad balandžio 26 d. jų 
balsai sumažėjo visuose pra
monės centruose: Berline. Pot
sdame. Halleje. VVestfalene. 
Duesseldorfe ir Hamburge. 
Kovo 29 d. tuose pramonės 
centruose komunistai buvo ga
vę 920,552 balsus, o balandžio 
26 d. jie tenai gavo tiktai 853.- 
380 bal. Grynas nuostolis 77.- 
173. Ir jisai pasidarė mažiaus 
kaip vieno mėnesio bėgiu 7

Į
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u

Lietuvos Socialdemokratu Partija 
ir Jos Tvėrimosi Aplinkybės.

ji gauna tam tikras paramas 
iš savųjų, bet nei vienai pu
sei nerupi tikri Lietuvos 
darbininkų reikalai, o tik 
savi interesai. Na, žinoma, 
taip dalykams stovint dar
bas negali būti našus ir pasi
sekimas kaip vienų, taip ir 
kilų tik iki laikui.

Ir prie šitokių aplinkybių 
* ildemokratams prisiėjoDAUGIAU “GERŲ 

LAIKŲ.”
“Apskritai imant, darbo pa

dėtis Naujojoj Anglijoj eina 
geryn. Visos šešios valstijos 
kurios sudaro Naująją Angli
ją, dabar tiesia naujus kelius 
ir skiria daug pinigu visokiems 
statybos darbams. Kol kas dar
bininkų da netrūksta, išskyrus 
Rhode Island valstiją, kur iš
lavintu darbininku gali pritruk
ti.“

Tai yra ištrauka iš oficia-
rąšydąinas Į pranešimo is VVashingto- 

plaka pats no:, tilpusjo Bostono “Herai-

_____________ “___ ji Skaitant šitokį pranešimą 
didžiausiu entuziazmu rėmė|nevienas gali pasakyti, kadi 
Lietuvą, kuomet Vileišis su jJe^u darbininkų prade- 
Žadeikiu pardavinėjo Lietu-1 ^.trukti, tai ištikro Ameri-

Bet atverskime antrą me
dalio pusę. Ant kito pusla
pio, tame pat laikrašty, štai 
kas pranešama iš Naujosios 
Anglijos pramonės centrų:

“Apsistojus čeverykų išdir
by stei Massachusetts valstijoj, 
šitoj srity atsiranda nemaža 
atliekamų darbininkų.

“Einant Amerikos Medvilnės 
Fabrikantų Nacionalės Tary
bos patarimu, Naujoj Anglijoj 
pradėta uždarinėti audimų 
fabrikai. Taip Lonsdale Compa
ny uždarė nekuriam laikui vi-i 
sas savo dirbtuves Rhode Is-! 
land valstijoj. Harmony dirb-! 
tuvės pradėjo dirbti tiktai 3 
dienas sąvaitėje.

“Fall River mieste Union 
Manufacturing Co. uždarys 10- 
čiai dienų visas 3 savo dirbtu
ves. Marraganset dirbtuvės už
darė 350 staklių. Troy CottonJ 
& Woolen Manufactory užsida- ■ 
rė. Išrodo, kad tuo pačiu keliu /ifTivnfTC1 ClfDTDIMAI 
eis ir kitos audimų kompani- uUDnUu unELDlrlAl 
jos.”

7 7 77 .
Tai šitokios žinios ateina 

nes jie yra | iš dirbtuvių. O iš Washing-

LIETUVOS KLERIKALIZ
MAS ĮSIGALĖJO AMERI

KOS PINIGAIS.
Buvusis South Bostono

• lietuvių parapijos zakristi
jonas Virakas rašo iš Kauno 
“Darbininkui”:

“Daugelio rimtu Įstaigų pa
matai jau braška, ‘švyturys’! 
knygyną pardavė ‘šv. Kazimie
ro Draugijai.’ Dabar vieninte
lė biznio Įstaiga, kurios pama
tai nebraška, tai ‘šv. Kazimie
ro Draugija.’ Jos sustiprinimui 
daug prigelbėjo Amerikos lie
tuviai katalikai, ir už tą jiems 
reikia tarti ačiū. Tai yra vie1 
nas iš amerikiečių darbų, kurie 
vaisius galės Įvertinti busian-| 
eios gentkartės, 
Lietuvos katalikybei milžiniš- Į ?ono skelbiama, kad tose 
kos vertės. vietose (Rhode Island), kur

“Dabar laisvamanių _ visos užsidaro fabrikai, darbai ei- 
. spaustuvės, visi knygynai prieš j na taip gerai, jog darbinin-.- 

‘Šv. Kazimiero Draugiją’ yra kų gali pritrukti! '
i tik nykštukai.” Tai ve, kaip visuomenė

Kaip matote, klerikalai maitinaiha melagingomis ži- 
džiaugiasi, kad jų vienmin-'niomis‘ 
čiai Amerikoje sustiprino 
savo doleriais klerikalizmą 
Lietuvoje.

O kiek pažangioji musų 
visuomenė yra prisidėjusi 
prie sustiprinimo progresy
vių organizacijų tenai?

KĄ JIS ANT 'f'O PA
SAKYS?

Naujosios Anglijos Socia
listų Partijos sekretorius d. 
W. E? Fitzgerald išspausdi
no laikrašty “New Leader” 
pranešimą, kad Lawrence’o 
komunistų vadas Beal, kuris 
redagavo du komunistų 
laikraščiu, gaudavo iš Ame- 
rican Woolen Co. pinigų už 
savo redakcinius straipsnius.

Jei tai ne tiesa, tai komu
nistų vadas dabar galėtų ap-

i

Pereitą sykį jau susipaži- nes Rusijos “rojus” ir Vokie- 
nom, kas yra Lietuvos So-jčiuose revoliucija paliuosa- 
cialdemokratų Partija kaipo vo Lietuvos žmones iš sun- 
tokia, t.y. sužinojome, kaip kios rusu ir vokiečių priė
ji pasiekia plačias Lietuvos spaudos, paskatino juos pa
piliečių minias. Ir pasirodo^sukti į kairę, t.y. komunistų 
kad L S. D. Partija savo or- JlHkui. Komunistiškas nusi- 
ganizatyvį darbą varo vi-[statymas didžiumoje Lietu- 
sais keliais, kad ąprėpus vi-, vos darbininkų viešpatavo 
sus Lietuvos darbininkus ir tol, kol bolševikai neatėjo į .. < 
mažažemius, kaip mieste, Lietuvą. Jiems atėjus ir ūžė- sočia 
taip ir kaime. 'mus pusę Lietuvos teritori- drutinti ir plėsti savo orga-

Mes matom, kad L. S. D.!j>-' davusprogos paragau- nizaeiįį. Reikėjo i” - . '• 
Partija organizuoja savo 11 komunistiškų valdymo kovą is dviejų pusių, t.y. 
partijos skyrius ir per juos met0.^’ žmo.nės nusigręžė i krikščionių ir komunistų, 
dalyvauja šalies politikoje J nuo sasPjjo i persimušti per sieną
t.y. stato savo sąrašus per , ne™az.ai zm?n,« suburti i be jokią-senvienj” k 
rinkimus i Lietuvos Seimą ir!k.*ofesmes sąjungas (oypa-,jokų pagalbos ir is

tieji socialdemokratai i Sei-lY.°.už^aČ^’.kuriom ii jiems j Bet socialdemokratuose bu
mą ar savivaldybes reiškia P^®Įnestbnus iš Lietuvos- pa- vo tiesa ir realus darbas, už- 
Lietuvos darbo žmonių valią flhk° P° komunistų kontro- tai mes jau po 4-5 metų mu- 
ir atstovauja įuįu reikalus Bet aciu jų netikusioms su draugų sunkaus darbo 
Taipgi mes matom kad so-1 vadovavimo metodoms, pro- skaitome iki 10,000 organi- 
cialdemokratai nepasiganė-' |’e?}nfs jungos pradėjo ZUotų Lietuvos darbo žmo- 
dina eiti vien tik politikos' g™’ Panaudojo nių. Atsižvelgus j aukščiaus
keliu. Jie jau geroka šakni klerikalai ir tuojaus įskepeiminėtas aplinkybes, pradė- 
yra įleidę ir į ekonominei:.^rb? Federaci-’jus darbą iš naujo, be para- 
darbininkų organizacijas, ^’. P.° Protekcija kunigų ir , mos, tokioje mažoje valsty- 
kurių svarbiausios yra: ūkio ^ldzios. Federacija aau' i bėję, atsilikusioje ir smul- 
darbininku, metalo pramo- dpjost pioga ir gaude kiek-; kaus ūkio šaly, padarytas so- 
nės darbininku vandens 'vien3 darbininką, kuris tik 'cialdemokratų darbas, tai 
transporto, vastvbės ištaigų į8bėK° iš komunistų kontro- yra didelis žingsnis pirmyn, 
tarnautom ir bendra Lietu- buoJamU Beto dar irreikiapasakyt,kadšieda-
vos profesinė darbininku są- organizavo visus špitolnin- Į tykai reiškia tik pradžią L. 
junga. Šios pramonės Lietu-kus’ ^zakristijonus ir yisąs s. D. Partijos darbuotės, nes 
voje yra stambiausios ir jų ,sa?°- ^e^era'įjie tik dabar pradeda užka-
darbininku organizacijos . ir erPe teikti nariams t riauti darbo žmonių minias 
veikia bendrame kontakte įvairias privilegijas Dar ir; jr tik dabar žmonės prade- 
su socialdemokratais. Šitos P° siai. (*.ienai federantai (|a aiškiai suprasti, kur link 
organizacijos bendrai suda- ^rbTktie žmonių geradėjai

su komunistais, 
tuvos darbininku. Prie to dar, į0"11-™?“1.. Prat eJ° faut' 
pridėjus 3000 partijos nartą! senv’cl« ls Abe-
ir 1000 Žiežirbos narių, ben-, 
drai susidarys 9000. O j’eigu' 
dar prisiminsime aukštųjų 
mokslų studentus ir koope
ratyvų darbuotojus, tai drą
siai galėsime sakyti, kad L. Į 
S. Partija ir jos įvairios j 
šakos sudaro 10,000 organi-' 
zuotų Lietuvos piliečių. Tai! ___ ____________
yra didelis būrys piliečių, • pamačiau komunistų išleis- 
kurie kiekvienas mąsto ir tus lapelius, kuriuose darbi- 
protauja, beveik visi moka ninkai kviečiami į apvaikš- 
skaityti ir rašyti, kiekvenas čiojimą visų darbininkų 
jų skaito nors vieną iš tų šventės Pirmosios Gegužės, 
lenkių socialdemokratinių Nepaisant, kad aš komunis- 
aikraščių. Reiškia tuos pi- Į tams nepritariu ir su ju tak- 

Hečius jau negalima lygint tika nesutinku, betgi, buda- 
irie kaimo moterėlių bei mas darbininku, į ju pareng-

išlaikyti 
iš 
ir 

u Ir tai 
ą” bei “pa- 

____ __ __ u _ _ . . _ „ s ir iš niekur 
-Sąvnvaldybe^ Išrink- * ringai ten, kiu jie dai nebu- ■ negaunant jokios paramos.

vo liesa ir realus darbas, už-

P. B. Balčikonis.
L. S. D. P. Įgaliotinis.

Darbininkų Vienybės 
Ardytojai.

Gegužės 3 d. So. Bostone 
_______ _____jg_ 

kurie kiekvienas mąsto ii tus lapelius, kuriuose darbi- 
protauja, beveik visi moka ninkai kviečiami į apvaikš- 
skaityti ir rašyti, kiekvenas čiojimą visų darbininkų 
jų skaito nors vieną iš tų šventės Pirmosios Gegužės, 
jenkių socialdemokratinių Nepaisant, kad aš komunis- 
aikraščių. Reiškia tuos pi-' tams nepritariu ir su ju tak- 

Hečius jau negalima lygint tika nesutinku, betgi, buda- 
prie kaimo moterėlių bei mas darbininku, į jų pareng- 
‘Tederacijos” narių, kurie tą apvaikščiojimą nuėjau, 
didžiumoj nemoka nei skai- Mano supratimu, Pirmoji 
tyti nei rašyti ir seka paskui Gegužės tai yra darbininkų 
kunigo ilgą skverną ir vis solidarumo ir vienybės šven
čiausia: ar mes tikrai eisim tė. šitoj šventėj viso pasau- 
į dangų? e Įlio susipratę darbininkai ke-

Gal ne vienas pasakys :|lia obalsį: Visų šalių darbi- 
kas čia per spėka dešimts ninkai, vienykitės! 
tūkstančių? Kodėl ne dvi-Į Bet ką kitą išgirdau ir pa- 
dešimts ar trisdešimts tuks- mačiau pas komunistus. Jie 
tančių? Kiti gi gal norėtų sukvietė darbininkus ne 
matyti 100,000 skaitlinę. i tam, kad juos, kaipo vienos 

Taip, gerbiamieji. Nėraįklesos žmones, suvienyjus, 
engvesnio. dalyko pasaulyje, bet tam, kad juos supiu- 
kaip pasalinti kad ir milioni- ‘ džius ir darbininkų vienybę

mas eina apie žmones-pilie-■ kviestas kalbėtojas Bimba 
čius ir dar nebe apie kokius net apsiputojęs keikė socia- 
paprastus, bet apie susipra- listus ir socialistams prita-

socialistais, tie anarchistuo- 
jantieji gaivalai ir giltinie- 
čiai, persikrikštinę kitokiais 
vardais, patįs pradėjo prie 

'socialistų rašytis. Jų nera
mus kraujas ir nešvari sąži
nė nerimo ir tankiai jie su
keldavo armiderius Lietuvių 
Socialistų Sąjungoj. Vienok 
ramesni ir nuosakesni sąjun- 
giečiai juos sudrausdavo.

Užėjus karui ir įvykus 
Rusijos revoliucijai, musų 
neramieji gaivalai pradėjo 
triukšmąųti. Jie daugiau va
dovavosi. jausmais ir upu, 
negu šaltu pYotu. 'Tokių karš
tagalvių atsirado neipažai ir 
Amerikos Socialistų Paribį 
joj. Vadovauti tiems karšta- > 
galviams įsipiršo valdžios 
pasiųsti šnipai su Fraina 
priešakyje, ftiietrukus Ame- * 
rikos Socialistų- Partija, o 
kartu ir Lietuvių Socialistų 
Sąjunga tapo suskaldytos 
Šnipai ir provokatoriai 99įfQ 
tikslo atsiekė. Fraina iš dai* 

• -. , ‘■ui . -• - ,bininkų judėjimo prasišali-
tusius, t.y. socialdemokra-nanems žmones, o gyrė vien'no ar,gal-tik nasislėDė Bet tus. tik bolševizmų. ' |j0 išauklėti frainiuti dar .

Yra labai gudrių skelbimų 
Amerikos laikraščiuose. Pu
blika juos skaito ir nežino, 
kad tai skelbimai. Tankiai 
nežino to ir patįs laikraščiai.

Štai keliatas pavyzdžių.
Ant pirmo puslapio Ame

rikos dienrašty padėta stam
biu antgalviu žinia, kad to
kiai ir tokiai aktorkai pavog
ta $100,000 vertės brilijan- 
tų.

Ir žiopla publika, kuri 
mėgsta skaityti visokias sen
sacijas apie vagystes, skai
to tą žinią kaipo labai Įdo
mų atsitikimą.

O tuo tarpu čia nėra jokia 
žinia, bet gudriai sugalvotas 
skelbimas. Aktorka atvažia
vo iš Europos ir jai rupi tuo
jaus išreklamuoti savo var
das. Ir štai ji praneša žinių 
agentūrai, kad ją “apvogė.-, 
Spauda šitą “žinią” išbūgni
ja, ir tuojaus apie tą aktor- 
ką skaito visa Amerika.

Vartojama ir kitokių “sky- 
mų.” Štai, nelabai senai 
daug buvo rašoma apie 
“prapuolimą” kompozitorės 
Leginskos. Ji yra ruda airi- 
šė ir Leginską nėra tikras 
jos vardas. Bet tai netiek: 
svarbu. Svarbu yra tai, kad 
tai airišei rūpėjo išreklamuo
ti savo vardą ir biznį. Ir dėl
to ji “prapuolė.” Jos sekre-

ara-
ąro-

nę skaitlinę. Bet čia klausi-■ visiškai suardžius. Jų pa- 
V* __P, . , rnoc oina Sinip ‘ Vtnootoc lrolhatnioc Rimbo

PRIE SUMANYMO NU
PIRKTI SOCIALDEMOK

RATAMS LINOTYPĄ.
Vienas “Keleivio” bend

radarbių pakėlė andai su
manymą nupirkti Lietuvos 
soelaįdemokratams skųsti d. Fitzgeraldą už ap-

y,^šmeižimą jo asmens ir per 
no raidėms statyti. Jo su-L . anvalvtu savo varda.M 5m“ŽP to n^s’tei rei1^ 
^riu"maaPį:i^?’g“J“. priešintas
na gerą linotypą. Sumanyto
jas pasižadėjo pats pirmuti
nis aukauti tam reikalui $25/

Šita idėja labai patiko į vavicti incChicagos draugams, ir jie KOMUNIS-
jau tariasi kurti Linotypo TAI PRADEDA KRIKTI. 
Fondą. “Keleivyje” buvo jau ra-

. “Keleivis” šitam sumany- syta, kad padėjus Vokietijos 
mui taipgi pritaria ir pasiža- komunistams išrinkti gene- .
da remti visomis išgalėmis, rolą Hindenburgą respubli- 0ai jis jos neranda ir grįžta 

kos prezidentu, Vokietijos ’ *’ 
darbininkai pasipiktino ko
munistais ir pradėjo trauktis 
iš jų partijos, -

Apie komunistu krikimą 
“Naujienos” paduoda da 
platesnių žinių. Jos rašo: 

“Ir pati Maskva ima barti

yra teisingas.
Taigi, žiūrėsime, ką ko

munistų lyderis darys. >

New Yorką jos jieškoti; te-

Nupirkti Lietuvos socialde
mokratų laikraščiui statomą
ją mašiną amerikiečiams nė- 

sunku, tik reikia sukrusti. 
Klerikalai ir kitokie atža

gareiviai nuolatos aukauja 
Savo vienminčių reikalams 
frizūroje, Mfifl jPa Pipnei-**
I 
r- r . 
r . *

atgal Į Bostoną. Čia visi jos 
pažįstami susirenka ir laužo 
galvas, kur ji galėtų būti. 
Gal kas užmušė? Gal kas lai
ko ją kur užsidaręs? Suju
dimas didžiausis. Laikraš
čiai rašo ilgiausius straips- 
gius. Gandas einą paskui

t •

ji Iš kur tie Bimbalai su sa-l pasiliko ir po šiąį dienai vei- 
____ skaitlinį dešimts vo bolševizmu tarpe lietuvių kia ardymo-darbą'musų tar- 
tukstančių vienaip ar kitaip atsirado? Kas jie per vieni pe. Beabejonės, praslinkus 
organizuotų Lietuvos sočiai- ir prie ko jie eina? kiek laiko, dings ir frainiu-
demokratiniai nusistačiusių Apie porą desėtkų metųįkai» pridarę darbininkų ju- 

' ’ atgal, kuomet lietuvių darbi- Į dėjimui neapsakomos žalos, 
ninku minias reikėjo šviesti Tie frainiukai tarnauja ne 
ir jas iš kunigų žabangų darbininkų klesai, bet ko- 
traukti, tą darbą pasiėmė kiai-nors valstybei pasieki- 
sociąlistai. Nors sunkiai, bet' ’ x 
pasekmingai darbas ėjo. So
cialistų Sąjunga sparčiai au
go ir plačiosios minios jai vis klausyk 
labiau pritarė. Kuomet pir- Bovinų, _____________
mieji tamsybės ledai buvo pių, nei kitokių Frainos auk- 
sulaužyti, socialistams kelią lėtinių. Jie kas metai maino 
bandė pastoti ir darbinin- netik savo idėjas, bet ir pa
kams į vadus pradėjo pirštis vardes. Socialistų obalsis 
visokie anarchistiniai'gaiva- yra: Visų šalių darbininkai, 
lai, kurių tarpe buvo*vienas-vienykitės! O komunistišku 

Ižihonės ir daugiausia tik in- kitas giltinietis. Bet tuo kart fraini ’ ’ ........................

Taip, šiandieną mes jau 
matome

piliečių. Bet gal nei vienas 
iš skaitytojų neatsimins, 
kiek buvo Lietuvoje organi
zuotų socialdemokratų laike 
Steigiamojo Seimo rinkimų? 
Ogi, galima sakyt, nieko. Po 
didžiausių karo ir revoliuci
jos audrų L S. D. Partija 
buvo beveik pakrikus. Likę 
buvę tik centro komiteto na
riai, o ir tie išsklaidyti po 
tolimąją Rusiją ir kitus kraš-tonu nufotografuoja ir' Pa" tolimąją Rusiją ir kitus kras- 

rašo‘. kad jis padarė prezi- [tus, taip kad Letuvos valsty-
bandė pastoti ir darbinin

t
*

pe. Beabejonės, praslinkus 
kiek laiko, dings ir frainiu-

mui tam tikro tikslo.
Todėl, lietuviai darbinin

kai, bukite 
klausykite Bi

Jankauskų,

netik savo idėjas, bet ir

dentui biustą. Ir skulptorius bės tvėrimosi laikais social- 
tuojaus pasidaro garsus demokratai^ buvo tik atskiri 
žmogus. -------- ------ <=>-------------------—------ -- ---------- 1 ———

šita šarlatanizmą, žino-1 teligentai. Šiaip gi- pilie-jiems nepavyko darbininkus darbininkai, skaldykitės ir , 
ma. daugiausia auklėja gal-'čius tuo laiku pasigavo ko- suklaidinti ir jie. turėjo so- riekitės! Draugai darbinin- - 
vinė kapitalistų spauda, ku- munistai arba krikščionys, cialistams iš kelio pasitrauk- kai, katras tų dviejų obalsių 
i i skelbia visokias kvailys- Pradžioje ypatingai labai ti. Matydami, kad plačiosios jums geriau patinka? Pagal- 
tes, Mį--- gerai sekėsi komunistams, darbininkų minios einą su yokite. Pasaulio Pauį^telia*

visokie anarchistiniai gaiva
lai, kurių tarpe buvo*viei

yra: Visų šalių darbininkai,

frainiukų obalsis: Visų šalių 
ninkai, skaldykitės ir;o aaroinmaus carDininkai, skaldyklų 

jie. turėjo so- riekitės! Draugai darbi
• /

« * •

I



3KELEIVIS

BROOKLYN, N. Y.
“Laisvė” desperacijoj. Į

Tie žmonės, kurie i*" 
šiam laikui netikėjo, kac

Brooklyno rubsiuvių gyven-

tik mirga purvai, šmeižtai ir. Kartą 
i net provokacijos prieš Amai- drauir 

.. .Igameitų Uniją.
! Dabar kyla klausimas, 

“Laisvė” daugiausia tik išjkodel, ‘“Laisvė”, pati buda- 
Brooklyno rubsiuviu gyven- ma skebimu laikraščiu, ne- 
davo, tai dabar gali pasitik- pnpazmdama net savo spau- 
rinti. Tik tėmykite. Unijoje *uv.?s darbininkams unijos _ ___ i • . u ii ta orą Ii nadnpvtiužėmus jau ne komunistams 
komitetų vietas, “Laisvėje”

I (o ji tą gali padaryti, nes 
yra dienraštis), kišasi į uni-

pasidarė tarytum Sodomija- « 'ykalu? .ir. P,iud? ?7a,ni‘ 
Gomorija. Nėra dabar to zu0(us darbininkus? Atsaky-

mas yra toks, kad jai nerū
pėjo ir nerupi darbininkų 
reikalai, o tiktai almužnos, 
iš kurių ji visą laiką tik ir 
minta. Jai nutruko “senvi- 
čiai” iš lietuvių Amalgamei- 
tų 54 skyriaus, tai ji apsipu
tojus šmeižia, plusta to sky
riaus darbuotojus. Jai Amal- 
gameitų generoliškas ofisas 
neišmeta kaulo, todėl “Lais
vė” urzgia, sielojasi prieš 
Hillmaną. Tai ve, šičia ir 
yra “Laisvės” tie “princi
pai” ir “darbininkiškuiųas.”

Tačiaus, žinant “Laisvę,” 
iš kokių žmonių ji susideda, 
negalima iš tokios jos tak
tikos perdaug stebėtis. Juk 
“Laisvės” visas štabas tai 
yra nemokšų, tinginių, isteri
kų ir francuziško reumatiz
mo ligonių—ubagų, kurie 
produktyvio darbo dirbti ne
gali, na, o gyventi reikia. 
Tad jie ir daro gyvenimą iš 
ubagavimo, keiksmo, šmeiž
to, plūdimo ir t.t. žodžiu 
sakant, “Laisvė” elgiasi ir 
daro gyvenimą taip, kaip ir 
visi kiti draugijos išmatos.

Žilis.

“Laisvės” numerio, kad ne
būtų biauriausiais žodžiais 
šmeižiama dabartinė Unijos 
valdyba. “Skeperacininkai,” 
“šmugelninkai,” “streiklau
žiai,” “bosų pakalikai” ir tt. 
—tai dabartiniu laiku 
“Laisvės” duona ir druska, 
kuria jinai dvasiniai minta.

Negana’ to, “Laisvė” dar 
daugiau pila purvų ant pa
vienių dabartinio Unijos ko
miteto narių, kurie turi įtek
mę ir gerą reputaciją pas 
rubsiuvius ir abęlnai visuo
menėje. Pavyzdžiui, “Lais
vė” įsitižo šmeižti dabartinį 
Unijos pirmininką J. Gla- 
veską ir diena iš dienos jį 
kartoja: “Glaveskas streik
laužys, Glaveskas streiklau
žys” ir t.t. “Laisvė” šitą 
pliaukšdama pati gerai žino, 
jog vietos* rubsiuvių tuomi 
neįtikins, nes jie patys tą 
dalyką gerai žino.Bet ji, bū
dama įtūžime ir desperacijo
je, stengiasi tolimesnių mies
tų savo sekėjams įkalbėti ši
tokį šmeižtą ant savo politi
nio priešo, idant ji diskredi
tavus.

Ištikrujų, kaip su tuo 
“Laisvėje” nuolatos minimu 
“streiklaužiavimu” buvo, 
tai Brooklyno rubsiuviai ge
rai patyrėme 19 vasario, 
1925 m. nepaprastame lietu
vių rubsiuvių susirinkime, 
kuomet Pruseikos suorgani
zuoti brostvininkai puolė 
pirmininką. • Tuomet tame 
susirinkime Unijos pirminin
kas Glaveskas pridavė paliu
dymą nuo Akermano dirb
tuvės darbininkų pirmininko 
ir komisijos su jų parašais, 
kad kaip Glaveskas, taip ir 
kiti tos dirbtuvės darbinin
kai 21 d. gruodžio^ 1924 m. 
dirbo su tos dirbtuvės darbi
ninkų komiteto įsakymu. Ir 
tame liudyme pareiškiama, 
jog tai nebuvo joks streik- 
laužiavimas. Taip-pat tame 
susirinkime tą patį pareiškė 
tos dirbtuvės net komunis
tuojantis darbininkas J. 
Steinys ir kiti. Na, o “Lais
vei” vistiek to neužtenka ir 
gana; ji rėkia, kaip už liežu
vio pakarta, tik apie Glaves- 
ką, ir tiek. Gi “Laisvė” nie
ko nesako ant tos dirbtuvės 
pirmininko, komisijos ir ant 
kitų darbininkų, kurių dirbo 
tada tame departamente 

/ net apie 15; ji taip-pat nieko 
nesako ant kirpėjų, kelinių 
Siuvėjų ir bruslotų siuvėjų, 
kurie dirbo toje dirbtuvėje 
net iki sausio 5 d., 1925 m., 
tai yra iki toliai, nuo kada 
Ųniia išsaukė toje firmoje 
oficiali streiką. Pagalios, 
“Laisvės” pakalikai pas 
kriaučius nieko nesakė net i 
sausio 28 d.,1925 m., kuomet i 
Glaveską išrinko Unijos pir
mininku. Jie tame, žinoma, 
nematė svarbos. Bet tik visa 
pekla pas “Laisvę” ir jos pa-lgystės nariai turėtų susivie- 
stumdėlius atsivėrė tuomet/ ^’ * ------ - «-
kada Pruseika su Bimba 
juos suagitavo. Dabar Gla
veskas pasidarė “Laisvei” 
tokia svarbi ypata, kad 
Glaveskui einant ir ant savo 
reikalo... “Laisvė” ir ten 
siunčia savo reporterius.

Tai tiek apie šmeižtus 
“Laisvės” ant Glavesko. Bet 
nekitaip “Laisvė” elgiasi ir 
linkui abelnai Amalgameitų 
organizacijos. Visi pamena
me, kaip “Laisvė” nesenai 
garbindavo Amalgameitų 
Unijos viršininkus ir ios įs
taigas, gi net patį Hillmaną 
skaitydavo pne Lenino ir tt. 

p šiandien “Laisvėje”

i

NORWOOD, MASS. 
Trockio armija jau pakri
kus. Proga sutverti socialistų 

kuopą.
Kaip kitur, tai ir musų ko

lonijoj 1919 metais užėjusi 
bolševikiška audra sugrio
vė LSS. Į 33 kuopą. Bolševi
kai, gavę viršų, užvaldė Lie
tuvių Socialistų Bendrovės 
namą, j kuri kitų pažvalgų 
žmonėms tapo uždarytos du-! 
ris, nežiūrint kad nebolševi-|

suomenei yra žinoma, jog L. 
TA—. *1 v • v

BROOKLYN, N. Y. . . _ ____ < ____ _
Protesto rezoliucija prieš Pi^ika.yra gnomas asmuo Į vo nudavimu žavėjo publi-

Darbo” redaktorių L Fru-™dakc!n.1,a™e. ----------- -----------------

LAWRENCE, MASS. ‘ 
Margumynai.

Darbai čionai pradeda po 
biskį taisytis, bet užtektinai 

' dar yra ir bedarbių. Darbo

[vičiuSj nepaprastai gerai sa

ką. Barbora—O. Milienė la
bai gerai atliko savo rolę. 
Kitos trumpesnės rolės taip
gi gerai atliktos sekančių as- , - . . , . - ~
menų: Brunas-D. Bagdo- s^'g?,s el.na ™ “o®™-. Pa
nas, Drakas—J. Čižas, Mau- 
ras—J. Balevičius, Rustys— " ° 
A. Jukna, Gaila—J. Tamu- 
lionis. KareiviaiJ. Bozis, 
J. Balevičius, A. Overka ir 
J. Slauta. Ragana—Ona Mi
lienė.

Laike pertraukų buvo dai
nos, kurias išpildė tautiškos 
parapijos vargonininkas J.

draugystės sekretoriui J. Pa- 
karkliui, kad trūksta 7 dole
rių už pasportus. Išrinkta 
komisija suranda, kad tie 7 
dol. yra Frenkio kišeniuje. 
Frenkis rezignavo ir iš ko
munistų kuopos organizato
riaus vietos, o jo vieton tapo 
išrinktas tūlas svetimų mo
terų gaspadorius. Frenkio 
rezignacijos priežastis to
kia : rengiant Lenino mirties 
paminėjimą kartu su finais, 
Frenkis pasiglemžė visas su- 
kolektuotas aukas ir dar to
kioj brangioj šventėj. Mat, 
Frenkis yra kozimihkų ge
nerolas, tai jam tankiai pri
trūksta “smulkių.” Tai tiek 
apie Frenkį.

Pagarsėjęs vištų specialis
tas Kazys (kriaučius) viešai 
nesirodo. Mat jo reputaciją 
supeizavo tos prakeiktos viš
tos.

Sarapas iš So. Bostono ir
gi prisidėjo prie komunistų. 
Mat komunistų “mučelnin- 
kas” Pruseika kaitą vietos 
komunistams įsakė: “Kurie 
biznieriai neina su komunis
tais, tiems rodykim špygą.” 
Sarapas, matyt, išsigando 
komunistų špygos ir prisira
šė prie komunistų. Reikia 
žinoti, kad Sarapas yra biz
nierius (a'tsiprašau, ne biz- ,____ _____________
nierius, bet biznierkos vy- yra žinoma, jog L. Pruseika! 
ras). -----

Taigi kaip matot, komu- 
i nistų lyderiai jau nusišpica- 
vo. Jie šiuo laiku beveik nie
ko neveikia. Butų gera pro
ga atgaivint socialistų kuo
pą.

Senieji socialistų veikėjai 
—Babilai, Pakarkliai, Dun
duliai, Pratašiai ir kiti—pa
buskit ir stokit į visuomeniš
ką darbą! Bolševizmas jau 
atgyveno savo dienas. Prieš 
bolševikus stovi liepto ga
las. Jie turi šokt į prapultį 
arba grįžt atgal. Tuo gi tar
pu socialistų judėjimas vi
same pasaulyje pradeda 
smarkiai kilti. Laikas ir 

i mums, lietuviams socialis
tams, keltis iš miego ir sto
ti į darbą.

Socialistas.

I

kai sudėjo į tą namą dau
giau triūso, negu bolševikai. 
Socialistai, pasilikę mažu
moje, nustojo veikę. Tuo-gi 
tarpu bolševikiški diktato
riai nepasiganėdino užgrobi
mu socialistų namo—jie pra
dėjo kišti savo' ilgus nagus 
ir prie D. L. K. Keistučio pa- 
šalpinės draugystės. Vienu 
tarpu jie iškaulyjo iš drau
gystės 100 dol. neva Rusijos 
baduoliams (ką Brooklyne 
po “Laisvės” pastoge gyve
na), kitu tarpu jie išviliojo 
iš minėtos draugystės 100 
dol. komunistinei agitacijai 
i Lietuvos Seimą. Kur tie pi
nigai tapo pasiųsti ir kas 
uos sunaudojo — ir ' po 

šiai dienai niekas nežino, 
nes raporto Keistučio drau
gystei niekas neišdavė ir pa- 
cvitavonių neparodė.

Patartina Keistučio drau
gystės nariams pabusti iš 
niego ir pareikalauti iš Mas
kvos diktatorių atskaitų.

Suprantama, atskaitų jie 
negalės išduoti, nes minėtos 
šimtinės iš draugystės iždo 
nuėjo Brooklyno “Laisvės” 
tarbon.

j D. L. K. Keistučio drau-

f

I

WATERBURY, CONN. 
Trupiniai.

Balandžio 23 ir 24 dieno
mis ti 
mus paveikslus iš Lietuvos 
gyvenimo. Žmonių per abu 
vakaru buvo pilna Green St. 
Svetainė. Paveikslai žmo
nėms patiko.

Balandžio 25 d. toj pačioj 
svetainėj, švento Juozapo 
parapija buvo surengus va
karienę. Publikos buvo virš 
400. Vakarienė buvo gera, 
nes kunigui užsakius davat
kos prinešė užtektinai vištų 
ir gaidžių “Dievui ant gar
bės.”

Balandžio 26 d. toj pačioj 
svetainėj buvo surengtas vai
kų vakaras—koncertas ir te
atras. Vadovaujant Boliui, 
vaikučiai savo programą iš
pildė neblogai. Publikos bu
vo nedaug.

Juozas Ivanauskas, va
žiuodamas Brooklyn Bott- 
ling Works troku, užgavo 9 
metų vaiką Samoliuką ir ne
sustojęs nuvažiavo. Užtai 
teismas Ivanauską nubaudė 
užsimokėti 100 dolerių baus
mės ir lėšas. Gaila draive- 
rio, bet gaila ir vaiko našlai
čio, kurio tėvas apleido šei
myną ir išsidangino nežinia 
kur.

Albinas Kušlis nubaustas 
teisme pasimokėt 100 dol. ir 
lėšas už ęardavinėjimą na
minės. Prie to teisėjas dar 
dadėjo jam atsėdėt 10 die
nų šaltojoj. Teks vyrukui pa
ragauti valdiškų binzų.

Gegužės 1 d. teismas nu-
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uįas Lukšis rodė kruta- 
paveikslus iš Lietuvos

nyti ir pasiliuosuoti iš po ko
munistų diktatūros, kaip tai 
padarė Chicagos ir Brookly
no kriaučiai ir Lietuvių Bal
so draugystė So, Bostone.

Vietos komunistas Fren- 
kis dėjo paskutines pastan
gas, kad jį išrinktų į Keistu
čio draugystės pirmininkus. 
Bet komunistai pastatė kan
didatu ir išrinko mažą ir ap
šepusį Poviliuką. Kaip tik 
Poviliukas tapo išrinktas 
pirmininku, tai Frenkiui jis 
jau nebe draugas. Mat, Po
viliukas nors ir mažiukas, baudė Joną Norbutą pasi- 
bet už Frenkį protingesnis, mokėt 50 dol. už pardavinė- 
nes yra buvęs komunistinėj jimą “samagonkos.” 
Rusijoj ir nęya kalbėtojas. Ui»ni Pijokas.

! dienraščio 
_ Laisvės” štabe, kuris nepa

imti jį iš redaktoriau* vieto*.! paujamai
’ niJ4» ardo Unijos narių 

vienybę ir demoralizuoja jos 
darbuotę, todėl—

1 7) Delei visų aukščiau pa-
• — 1 • v v • A

“L
seiką ir reikalavimas paša-J* “ •* — “

įvykusiame balandžio 22 
d., 1925 m. bertaininiame 
amalgameitų 54 skyriaus su
sirinkime tapo nutarta pa- . _ .. ..
siųsti Generalei A. C. W. of minėtų priežasčių mes ran- 
A. Valdybai sekantis pareis- dame, jog L. Pruseika yra 
kimas: • žymioj daly atsakomingas

1) Kadangi “Darbo” re- už įvykius 19 vasario 54 sky- 
d aktorius yra palaikomas naus susirinkime, kaip ir už 
musų sudėtais pinigais ir to-,demoralizacijos darbą yiso- 
del privalo tarnauti musų Je Amalgameitų L ilijoj, ir
organizacijai, jos skyriams 
bei nariams, nesimaišyda- 
mas į frakcijinius ginčus, ku
rie daro blėdies organizaci
jai ;

2) Kadangi “Darbo” red. 
L. Pruseika, dar sausio mėn., 
šių metų, kalbėdamas “Dar
bo Unijų švietimo Lygos”, 
susirinkime, kurstė vienus! 
narius kovoti prieš kitus, 
musų organizacijoje 54 sky
riuje, niekindamas kitokių, 
negu jis ir jo bendrai “lygie- 
čiai,” pažiūrų žmones, pa
reikšdamas, “Jus neprivalot; 
pasiduoti ir pavesti lokalų jį 
jų (suprask—ne lygiečių)

vietą iš plonų audimų: vil
nonių ir bovelninių. Pirmiau 
minėtoj dirbtuvėj vienas au
dėjas turėdavo operuoti ant 
vilnonio audimo po 6-8 stak
les, o ant-bovelninių po 18- 
20 staklių. O dabar padaugi
no staklių skaičių ant vilno
nių iki 10-12 staklių, o ant 
bovelninių dvigubai dau
giau, net iki 40-50 staklių. 
Kadangi visur audėjai dir
ba nuo mastų, tai rodosi ga
vę daugiau "staklių, turėtų 

rius daugiau ir uždirbti, bet to
Garbė Lawrenee’o lietu-n,ė,:a'. nef. kiek Pa<i.W»o 

viams turint sau, tarpe to- ?takln»- t,.ek propon?«">«te- 
kius dainininkus. ’kal !lumuse alg«; Ta>® d"'

Buvo garsinta, kad ir mu-, /laaSlaV’ ® a?a *a Pa9*
sų visų žinoma Lawrence’o

niuose departamentuose nu
mušė visiems audėjams ir 
verpėjams po 10‘ i algos, bet 
staklių taisytojams ir kitiems 
to nedarė.Tokiu budu suskir
stė darbininkus į grupes, kad 

į kapitalistąi geriau galėtų 
išnaudoti. Viskas, ką čionai 

; darbininkai turi iškovoję, tai 
8 vai. darbo dieną. Žinoma, 
dėlto čionai buvo daug strei- 

progresisčių ’ “progresyviš- įafp kad M‘^s."va*ištij^”iJ 
kurną.. gislatura jau po pasaulinio

“Laisvės 12 d. kovo lai- karo turėjo užtvirtinti 8 vai. 
doje pastebėjome, kad L. M. darbo dieną.
P. S. VI Rajonas šaukia me- Darbininkų organizacijos 
tmy suvažiavimą ant a d. ba- silpnos. Viena pastoviausių 
landzio, Sakalausko name, unijų yra Darbo Federaci- 
1239 Pine St., Mahanoy Ci- jos skyrius: United Textile 
ty, Pa. --------

Išvydę šį pranešimą, nu
tarėm prisidėti prie progre
sisčių organizacijos. Ant 

sutvėrėm kuo-
__  J ir nutarėm 

nuo svetainės, nes jokiu bu- Į kreiptis į Rajono valdybą 
du negalima buvo įneiti į vi- deliai platesnių informacijų ~ „..j™,___
dų, visos sėdynės buvo užim- apie organizacijos reikalus.! jinaTnebutų^ nes visgi geriau 
tos ir takai pripildyti stovin- Sulaukę 5 d. balandžio negU niekur neprigulėti, 
čiais. Buvo daug žmonių at- nutarėm vykti į VI Rajono { unija yra “Onė Big
važiavusių iš kitų miestų. Į suvažiavimą. Nukeliavę i.Union,” *

todel—
8) Mes atrandame, kad L. I Tamulioriis ir Franas Puido- 

Pruseika nėra tinkamas as- |kas- Ju dainavimu publika 
muo užimti “Darbo” redak- negalėjo atsigėrėti. Gausiais 
toriaus vietą ir griežtai rei- aplodismentais jie buvo iš- 
kalaujame pašalinti jį iš šaukti ant estrados po kelis 
“Darbo” redaktoriaus vietos Į kartus, 
juo greičiau.

Komitetas 54 Skyriaus
A. C. W. of A.

Pirm. J. Glaveskas,
Sekr. F. Kalpokas.

LAWRENCE, MASS. 
“Genovaitė” scenoje.

Sekmadieny, gegužės 3 d., 
rankas.” (Tam yra keliatas po pietų, Lawrence’o lietu- 
liudininkų buvusių minėta-; viai turėjo dideliausią progą 
me susirinkime);

3) Kadangi toliaus mums;
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lakštingala T. Kieliutė dai- 
nuos, bet nedainavo, nes, i 
kaip girdėjau, tai turėjo di
deli šalti, tokiu budu nega- 
Įėjo dalyvauti programe.

Ten Buvęs.

KULPMONT, PA.
Į L. U. K. Svetainėje matyti Į Progresisčių 
gražų veikalą “Genovaitė.” 
Lošimui vadovavo Tautiškos 
parapijos kun. S. šleinis. 
Nors tos pačios dienos va
karą vyčių abazas, iš Bred- 
ford gatvės, garsino kokius 
tai krutamus paveikslus 
“Lietuva atvažiuoja i Law- 
renčių,” su tikslu pakenkti 
“Genovaitės” teatrui, bet tas 
nieko negelbėjo. Pas juos su
sirinko kelios bobelkos ir ke
li diedai, ir tuomi jie turėjo 
pasiganėdinti. Teatro “Ge
novaitės” pamatyti susirin
ko didelė minia žmonių, jgfeitujų 
Daug žmonių turėjo grįžti pelę iš 6 narių

j “progresyviš-
kumas.”

Čia norime bent trumpai _________ ________ _____
papasakoti apie VI Rajono kl^ didesnių ir mažesnių,kitame tokiame susirinkime: 

kalbėjo vasario mėn. ir kurs-; 
tė savo sekėjus nuversti da-: 
bariinį skyriaus komitetą, 
pareikšdamas: “Jeigu jus 
nenuversite dabartinį komi
tetą, tai nebūsit verti nei iš- 
Vf.lgyto kiaušinio”;

4) Kadangi laikytam tuoj 
pc tokios L. Pruseikos “pra
kalbos” (19 d. vasario) ne
paprastame A. C. W. of A. 
54 skyriaus susirinkime įvy
ko kruvinos muštynės, ku
rias sukėlė L. Pruseikos su
kurstyti šalininkai ir užtrau
kė biaurią dėmę ant musų 
organizacijos 54 skyriaus;

5) Kadangi tie žmonės
per “Laisvę” ir kitus komu
nistų laikraščius ėmė bjauro
ti 54 skyriaus valdybą už 
įvykius, ištikusius 19 d. va
sario, vadindami valdybą ir 
kitus organizacijos daibuo- 
tojus “galvažudžiais,” “mu- mui buvo pritaikytos raga-. . . _ . „ r.__
šeikomis” ir kitais panašiais niškos šviesos ir kitoki nepa- 1Naminės turim uz-. kaiap 
žodžiais, mes buvome pri
versti paaiškinti, kaip daly
kai dėjosi minėtame susirin
kime, bet “Darbo” redakto
rius L. Pruseika visai netal
pino musų pranešimo “Dar
be,” o kuomet mes kreipė
mės į jį prašydami paaiškin
ti, kodėl netalpino; tai jis da
vė atsakymą, kuris, mums vi
sapusiai tą atsakymą ap-1 kas galėjo savo drąsumą pa
svarsčius, išrodė tik pajuo- rodyt prieš tokią minią žmo- 
ka iš musų skyriaus; ir nių! Geistina, kad ir dau-

6) Kadangi mums, kaip irigiaus tokių vaikų Lawrence 
visai Amerikos lietuvių vi-j rastųsi. Golius—S. Peti-uke-

•J
Darbininkų organizacijos

* “samagonkoe.” „„
__ Laisvas PiJOĮUM. dy» kitaip.

i VVorkers of America. Bet ši
ta unija yra gana konserva- 
tyviška. Prie jos priklauso 
staklių taisytojai ir Teiti me
chanikai, bet paprastų dar
bininkų priklauso visai ma
žai. Darbininkams vertėtų 
prigulėti prie unijos, kokia 

o ;r . 1 ... visgi geriau
Sulaukę 5 d. balandžio negU njekur neprigulėti.

.. I suvažiavimą. Nukeliavę i union?’ bet ta unija gana 
Perstatymas gerai pavvko Mahanoy City, susiradom nepastovi ir atsiranda tik ta- 

______________ " 1239 Pine St ir praėję pa- da> kai iškjla streikas. Tada 
____.........................barškinom į duris. Is vidaus £ja privažiuoja visokių agi- 
Veikalo perstaty- atsiliepia balsas: Pas mus tatorių, kuriems daugiau ru- 

1..................... Į nebarskina. Kas nori, tas ei-1 pj Rusija, negu vietiniai rei-
,, .... . , . Todėl “One Big
tektinai. Atidarėm duns n ,Ųnion” ir neturi rimto dar- 

Ipasirodė, I ’ —
. nemelagis. Viduje buvo ke-j 
Hiatas girtų vyrų. Už baro: 

! stovėjo nedidelio ūgio storas j 
, žmogus, gerai įkaušęs. Tasai 

bartenderis tuojaus pradėjo 
bartis ant savo draugų-kos- 
tumerių, kad neužfundina 
“ant visų.” Netrukus nustatė 
barą stiklais. Mes užklau- 
sėm": “O kur gi draugė Sa
kalauskienė ir daugiau mo
terų, ir kur yra VI Rajono 
suvažiavimo vieta?” Atsa
kymą gavom: “Mes nežinom 
jokių suvažiavimų, kur ir ka
da bus. O Sakalauskienė ry
te sukurlino plaukus, pasi
puošė ir išėjo nežinia kur.” 
—“O kitokių moterų ąt čia 
nebuvo?”—vėl užklausėm.
“Buvo šįryt kaimynka atė
jus, išsigėrė su šitais vyrais 
ir vėl išėjo. Sėskitės! Šie geri 
vyrai užfundys ir jums.” Pa-; 
galios tie girti vyrai prądė- 
jo mumis priversdinėti ger
ti, bet mums griežtai atsisa
kius, jie ėmė mus visaip nie
kinti. Nenorėdamos su gir
tais daugiaus reikalų turėti, 
mes apleidom tą nedorą vie-

Lai darbininkės moterįs 
dabar sprendžia apie musų 
progresisčių “proęresvvišku- 
mą.” Rajono viršininkės su
kviečia kitų miestelių mote
ris į karčiamas!

Kuomet sugrįžusios pa- 
aiškinom savo draugėms 
apie progresisčių “suvažia
vimą,” tai musų draugės nu
mojo ranka ant LMPS orga
nizacijos.

M. Damijonaitienė,
A. Kovienė.

* a

ir atsilankiusieji ilgai neuž
mirš šio vakaro. Lošėjai ge
rai lošė.

prasti dalykai. Lošė sekan
čios ypatos: Genovaitės ro
lėj E. Peslikienė lošė pažy
mėtinai gerai. Sigytas—J. 
Petrikonis irgi lošė gerai, o 
jo graži išvaizda lošime 
daug gelbėjo. Benukas—J. 
Adžigauskas buvo kaip-tik 
savo vietoj; tiesiog stebėtis 
reikia, kad tokis jaunas vai-

nių! Geistina, kad ir dau-

Gyvenimas Visnamet Yra Vertas Gyventi, 
Jeigu Seni žmones Jaučiasi Gersi

Kad būti sveiku, saugokitės 
kroniško vidurių užkietėji
mo. Geriausias liuosuotojas 

dėl senų žmonių yra Dr.
Caldwell’s Syrup 

' Pepsin.

BUTŲ didelė nauda seniems žmo
nėms, jeigu jie .suprastų, kad 
didžiuma jų ligų bei nusiskundi

mų paeina nuo vidurių užkietėjimo, 
neš vidurių užkietėjimas t su maisto 
nevirškinimu atsiliepia ) smegenis, 
nervus ir į visą muskulų sistemą. 
AUiranda galvos skaudėjimas, pradeda varstyti skausmai, ir romatizmas 
palieka nepakenčiamas. Jeigu Jus tnokėsite apsaugoti savo žarnas nuo nuo
dą, jus jausitės laimingesni, neg kuomet nėra jokių nesrrfagumų, senatvė nė
ra prikli.
Faktas yra, kad seni žmonės reika
lauja gero ir paprasto Ii uoluotojo. 
Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin maloniai 
veikia ir be gripų. Tai yra Egyptiškos 
daržovės šen na sultys su pepsino aro
matu. Vartokit jį nuolatos, o nereikės 
jums jokių kitų gyduolių.
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin nėra jo, 
kis expcrimentas seniems žmonėms, 
nes jis yra ant marketo per suvirs 
trisdešimts metų ir šiandien parsi
duoda daugiau negu kokia nors kita 
gyduolė sviete. Virš 10 milionų bankų 
parsiduoda kas metai. Pirkit jį tuo 
supratimu, ką mes sakome arba jūsų 

’ bus sugrąžinti, jeigu pasiro-

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet ; 
’ norėtų pirmiau išbandyti, negu ; 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, ; 
prisiunčia savoaeilitdidiužanijnst 
nrisegia savo vardą ir adresą ir i 
lai jie pasiunčia j

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticelio, 111.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- i 
; welrs Syrup Pepsin paštu. Stam- ; 
! pa nereikalinga Visiškai dykai.

kad tas^ žmogus bininkų pasitikėjimo.

Pavasariui prašvitus, lie
tuviai pradeda piknikąMti. 
Bet sykiu su piknikais pratek 

i deda konkurencija, nes kiek
viena partija nori daugiau 
publikos pritraukti į savo 
vasarnamį. Mat, čionai yra 
dvi parapijos ir kiekviena 
turi po “kempę’’ (vasarna
mį). Komunistai irgi turi to
kį vasarnamį, bet nemany
kit, “Kel.” skaitytojai, kad 
komunistai savo jiegom ją 
įsigijo. Tai buvo socialistų 
darbas. Nors komunistai vis
ką naikina, kas tik buvo so
cialistų sutverta ar padary
ta, bet vasarnamio vardo ne
gali pakeisti ir šiandien jie 
rašo po savo apskelbimais: 
“Lietuvįų Socialistų Kempės 
Bendrovė.” Žinoma, jie pil- 

' nų žodžių nededa, o tik L S. 
K. B. Mat, nori publiką ap
gauti. Kaipgi čia minėsi so
cialistus, kuomet juos keiki 
ir purvais drapstai, o jų vai
sium naudojiesi...

* « *
Jau nuo senų laikų dievo

baimingos bobelės nuo per
kūno apsisaugojimo vartoja 
rąžančių. Tas jau visiems ži
noma. Bet toki pat būdą var
toja ir komunistai, nes ant jų 

i vasarnamio (kempės), kur 
įguli pats komisaras A. B., 
ant lango turi pasikabinęs 

i “perkūnsargį,” tai yra ra
ižančių. Tai bent progresas 
atbulos pusėn!

!

*

\x

.(Tąsa koresp. ant 5 puri.).
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Proto Darbas.
Kad proto darbas yra, bendrą kūno svorį su smage- 

- mums netenka nei abejoti, nų svoriu,
Laikydami žmogų daug pro- santykių: 
tingesniu už kitus gyvulius, Žuvų

gauname įvairių

mes sakome jj atliekant 
' daug didelių proto darbų,

t

e

r.

šventos asabos jo neapkentė niukui darbas įkyrėjo. Jis tu. 
už platinimą socialdemokra- galvojo savotišką būda, ku»' 
tinių idėjų gyventojų tarpe ris garui pakilus aukščiau 
ir todėl pasistengė jį sau nuo reikiamo . laipsnio atidaro 
kelio nušluoti. vamzdelį ir išleidžia lauk, o

šitokiais
krikščionys 
legalėmis 
Lietuvoje.

DOROS BRIGADA
Komedija Dvidešimto šimtmečio. Parašė K. Vidijus.

• laipsnio atidaro 
I vamzdelį ir išleidžia lauk, o 

budais kovoja kada garo perviršius išeina, 
su darbininkų vamzdelis užsidaro. Vėliau 

organizacijomis ’ *• -—*—* rinžinieriai mažo tinginėlio 
išradimą ištobulino.

Garsiausieji moksli 
j tapo žymiais ir 
sidėkojant tinginiui.’Mokyt 

[loję jie tiek negabus buvo, 
i kad neišlaikė'kvotimųikaipy 
Ne\vton, Goldsmith, Henrik 
Ibsen, " ’___ ‘
Darvin, Walter Scott, R. 
Fulton ir daug kitų.

Sekant Kelly įrodymais, 
i susidaro nuomonė, kad atei- 
; iv, priimant tarnautoją, 
< užuot klausę, ar esi moky
tas. klaus ar esi tinginys.

(Pabaiga) |
ŠNAPSANOSIS:—Šiuša j u, vąše prevosveščen- 

tai iąu visas prikazas?
US:—Daugiau nieko nereikia. 

ŠNAPSANOSIS:—Tai jau ir eisiu. (Stojasi.) 
SUBMORALIUS':—Labanaktis. ‘ ;
ŠNAPSANOSIS :-^S)uša j u... (Svyruodamas iš- 

---------- ---------------- ---  eina.) . Į
Carbt GVILDIKUA:^Viėšpatie, kokių pas musų gai

valų esama!
SUBMORALIUS:—žmonės prityrę-ir pildo sa

vo pareigas gerai. Na, o jeigu kartais ir išsigeria. 
tai tas turi būti jiems atleistina.

GVILDIKUA:—Nenorėčiau būti mergaičių tar
pe nei už -pasaulio lobį, kuomet šitokie girtuokliai 
tyrinėja dorą...

GALDTKIJA:—Kad ir norėtum... nepritiksi... 
jau per sena. (Į Submoralių)—Ar tai šį vakarą vy
no nėra?

SUBMORALIUS:—Magaryčių reikia!... (Eida
mas į kitą kambarį). Bus žingeidu, kiek ras mer
ginų nekal... (Uždanga)

SCENA II.
šnapsanosio raštinė, šnapsanosis sėdi už stalo 

ir skaito laikraštį. Durnaropis sėdi ant suolo prie rašinėja, 
sienos.

ŠNAPSANOSIS:—Durnaropi! 
DURNAROPIS (pašokdamas).:—Klausau. 
ŠNAPSANOSIS:—Kada u nas spektaklis? 
DURNAROPIS:—Nežinau, pone. Rodos, leidi

mą ponas rašėte ant subatos.
ŠNAPSANOSIS;—Ant subatos?... O kas šian-' laukti, 

dien? « . (.r . ... <
DURNAROPIS:—Ketvergas, pone.
ŠNAPSANOSIS (patylėjęs):—Durnaropi! 
DURNAROPIS;—Klausau, pone. 
ŠNAPSANOSIS:—Ar tu žinai, kas aš? 
DURNAROPIS:—Kietdančių policijos viršinin

kas, pone.
ŠNAPSANOSIS:—Na, o kas daugiau? 
DURNAROPIS:—-Garbės narys Saldžiausios 

širdies Draugijos, o taipgi narys ir adjutantas 
Doros Brigados.

ŠNAPSANOSIS;—Moįodec! (Patylėjęs.) Na, o 
kastu? ' K-

: 5668; 
: 1321; 
: 750;
: 96;
: 40.

1
1
1 
1 
1

’ Iš šių santykių matyt, jog 
žmogus praneša savo smage- 
nimis visus gyvulius. Ir da
rosi kiek aišlaau, kodėl pa
žangos ir kultūros atžvilgiu, 
gyvulys yra uždarytas ribo
se, kurių peržengti neįsten
gia.

Atskirų lyčių, tai yra vy
rų ir moterų protas bręsta 
ne vienodą laiką. Vyrų sma
genįs pasiekia galutino di
dumo 19-20 metų amžiaus; 
moterų—16-18 metų (Prof. 
Hokker).

Kiekvienas darbas reika- 
.lauja jiegos (energijos). Tą 
‘jiegą, kuri reikia suvartoti

Amfibijų 
Buliaus 
Mokakos 
Žmogaus

Vargas.daug didelių proto darbų, 
kokių negali atlikti nei vie
nas kitas gyvulys, o tie dar
bai skiria žmogaus protą nuo 
gyvulių proto.

Žmogaus proto ir jo dar
bo dėka mes turime sukur
tą dabartinę kultūrą, kuri 
dar vis auga, nes protas ir jo 
darbai vis tobulėja.

Bet nevisuomet proto dar
bas yra protingas. Taip an
tai, 'daug yra išrandama ir 
gaminama priemonių, kurio
mis naikinama žmonių doro
vė, tad tokį proto darbą ne
vadiname protingu. Bet į vi
sokias proto darbo rūšis čia 
nesigilinsime, o kalbėsime 
apie tai, kiek rišasi pats pro
to darbas su kunu. Į

Atminties hygiena sunku d^rgauilri^’k^ 
sk.ru nuo hvmenos. keidjantg esančioms

! medžiagoms. Apsireiškia
tuokart vienų medžiagų ny
kimas ir kitų naujų, žalingų 
kunui, atsiradimas, kaip va: 
: nglies dvidegonio, šlapimo 
rukšties ir kt. Ilgai tęsiantis 
fiziniam darbui, atsiranda 
daug žalingų kunui medžia
gų ir užnuodyja kūną. Nors 
kūnas šalina žalingąsias me
džiagas plaučiais, oda ir in-

{vairios Žinios

atskirti nuo proto hygienos, 
kuri vėl santykiuoja su kūno 
hygiena. Protas priklauso 
nuo gyvulio išsiplėtojimo: 
juo labiau išsiplėtojęs gyvu
lys, tuo tobulesnis jo kūnas, 
tuo geriau išsiplėtoję smage
nų pusrutuliai ir pats protas.

Patį proto darbą atlieka 
galvos smagenų dalis. Gal
vos smagenįs sudėtos iš trijų 
dalių—didžiųjų, smagenė- 
lių ir pailgųjų smagenų. Iš- 

. vardytos smagenų dalys turi 
pasiskirstę sau atskirus dar
bus. Proto darbą atlieka di
džiosios galvos smagenįs. 
Jos ne tik suima pašalinius 
pranešimus, bet mes tuos 
pranešimus, didžiųjų smage
nų padedami, suprantame, 
galvojame apie juos. Proto 
atmintis ir valia gludi didžio 
siose galvos smagenyse. Iš
pjovus didžiąsias galvos 
smagenis karveliui, jis lieka 

: mieguistas ir nieko nesibijo.
Sviestas į orą, nejieško pato- 

' gesnės vietos nutūpti; tupia 
kur pakliūva. Be didžiųjų 
smagenų gyvulys lieka, kaip 
mašina; jo gyvenimas pana
šus į augalų gyvenimą.

Tai’matome, kad proto 
darbui turi labai didelės rei
kšmės didžiosios smagenįs, 
kurių negalime lyginti su 
“uždarytos langinės skylu
te,” bet galime pasakyti, kad 
protas priklauso nuo pačių 
didžiųjų smagenų išsiplėto
jimo bei veiklumo.

Žmogaus smagenų mata
vimai rodo, kad moterys ir 
vyrai turi nevienodo sunku
mo smagenis. Prof. Hok- 
ker’is duoda tokius žmogaus 
smagenų vidutinius svorius: 

Vyrų smagenįs 15 ir 50 
metų amžiaus sveria 1,400 
gramų.

Moterų smagenįs 15 ir 50 
metų amžiaus sveria 1,275 
gramus.

Šie skaičiai rodo, kad mo
terų smagenįs yra lengves
nės už vyrų 125 gramais. To
dėl nenuostabu, kad mote
rys yra daug mažiau pasižy
mėjusios proto darbu, negu 
vyrai. Genialus žmonės, pa
sižymėję dideliu protu bei jo 
darbu, turi didesnes ir sun
kesnes smagenis.

Šilerio smagenįs svėrė 
1,785 gramus.

Kūne —1,829 gr. 
Turgenevo —2,012 gr. 
Kromvelio —2,241 gr. 
Bairono —2,238 gr.

. Žmogaus sugebėjimas at
likti didesnį proto Tlarbą, 
priklauso dar nuo pačių

v
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Tinginio nuopelnai 
žmonijai.

Darbštesnieji žmonės pra- ■ 
tę į tinginius žiūrėti, kaipo į 
nenaudėlius ir blogus žmo-j 
nes, tačiau ši pažiūra nėra . 
teisinga, nes kaip žemiau sa-: 
koma, tik pasidėkuojant tin
giniams, žmonės šiandieni 
turi traukinius, telefonus iri 
daugybę kitų geriausių ir: 
naudingiausių išradimų. Vi
sa tai—tinginių nuopelnas 
—ką tvirtai įrodinėja ameri
kietis Kelly, nesenai pasiro
džiusioje knygoje “The Wis- 
dom of Laziness” (Tinginy
stės išmintis), paremdamas 
istoriniais ir fiziologiniais 
faktais. Palinkimas tingėti 
nėra kuris nors pripuolamas 
žmogaus kaprizas, bet kaip 
išdavinys fiziško kūno tru
kumo ar silpnumo. Žmogus, 
intuityviai jausdamas fiziš
kus trukumus ar silpnybes 
iaro taip, kad juo mažiau
siai jam tektų jiegų aikvoti. 
Tis pirma pradėdamas kurį 

to ir žiuri, ar pilnai pateisi
na jo aikvojamą jiegą. Fiziš
kai sveiki žmonės nėra linkę 
to daryti: ką ryškiai paste- 
biama pas restoranų tarnus. 
Tinginys tarnas i_ 
svečiams patarnauja. Jis nie
kad nieko nepamiršta, kai 
tuo tarpu darbštus tarnas 
daug bėgioja ir daug ką pa
miršta atnešti.

Tinginiai žmonės turi 
daug sveikatos, niekad ne- 
nuilsta, nepersidirba ir ilgai 
gyvena, kuomet darbštieji 
žmonės, vis skubindamiesi, 
greitai išaikvoja energiją, 
anksti netenka sveikatos, pa
ilsina protą ir tuo budu lie
ka ankstyvo sunykimo auko
mis.

Didžiuma svarbių išradi
mų tinginiams priklauso. 
Garinio katilo automatinius 
dangčius išrado mažas tingi- 
nėlis. Vienoj dirbtuvėj pa
samdyta berniukas prižiūrė
ti garo katilą. Darbas reika
lavo daug laiko ir atydos. 
Dėl blogo kuro tankiai kati
le atsirasdavo perdaug garų, 
kuriuos reikėjo išleisti. Ber-

Statybai medžiaga iš ledo 
mišinio. .

Pranešama, k’d namų 
statytojas V. Wikkuba. fi
nas, išradęs nau jos rūšies be
toną. kuris gaminamas iš le
do mišinio. Be ledo, kurį ga
li atstoti ir sniegas, deda
ma dar cemento ir gipso. 
Tuo budu gaunama pigi ir* 
■virta statomoji medžiaga, 
kuri turi dvigubai daugiau 
šilumos ir garso izoliacijos 
savybių, negu plytos.

Išradimas padarytas 1924

kstais, bet visgi spėja kūnas J101^ darbą, gerai^apsisvar 
jų prisigerti. Tuokart kūnas ........................... ...........
esti nuvargęs ir reikalauja 
poilsio. Tuo metu proto dar
bas esti be vertės. Tai čia 
matome, jog proto darbas 
susiliąjės su kimo darbu, ir 
nėra tokių griežtų ribų tarp 
kūno ir proto darbo.

A. Ož.

geriausiai 
ia.Jisnie-

!

Lietuviškas “Sibiras"

Pereitais metais ištremtas 
iš savo gyvenamosios vietos 
Kėdainių apsk. į Uteną Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tijos org. narys drg. A. Do- 
vidavičius. Ištremtas be jo
kios aiškios priežasties. Pats 
ištrėmimas buvo atliktas 
žiauriu budu; drg. Dovida- 
vičius buvo areštuotas stai
ga be jokio perspėjimo ir 
dargi areštuotas rinkimų į 
savivaldybes komisijoje, ku
rioje jis posėdžiavo kaipo 
atstovas nuo Lietuvos Social
demokratų Partijos. Neduo
ta laiko sutvarkyti jokie sa
vo reikalai, net nei valgio 
pasiimti. Mums yra visiškai 
aiški drg. Dovidavičiaus iš
trėmimo priežastis: jis buvo 
veiklus socialdemokratas ir 
kaipo toks organizavo Kė
dainių apskrityje darbinin
kus į Liet. Žem. Ūkio Darbi
ninkų Profesinę Sąjungą. 
Užtat darbininkų priešai ir 
pasistengė jį įkąsti.

Bet dar žiauresnis pavyz
dys socialdemokratų ištrė
mimo atliktas šiais metais 
Kovo mėnesy. Ištremtas vi
sam karo stoviui iš savo gy
venamos vietos iš Merkinės 
į Varnius drg. V. Janulevi- 
cius. Drg. Janulevičius yra 
pasaulinio karo invalidas, 
nustojęs 100% darbingumo 
(iš rusų valdžios gaudavo 
pašalpą) ir kaipo beturtis 
gyveno ir maitinosi prie savo 
brolio mažažemio. Dabar šis 
ištrėmimas yra baisesnis už 
krikščionišką kalėjimą, nes 
ten nors šiaip taip maitina, 
gi čion įmestas į rubežius 

smagenų išviršinės formos:’į Varnių miestelio, negalėda- 
ar lygus, ar raukšlėtas pavir------ '-*■--------------
šius. Raukšlės didina sma- 
genų paviršių: juo daugiau 
raukšlių, tuo daugiau įlinki
mų, kurie sudaro didesnį 
smagenų paviršių, žemes
niųjų gyvulių, kaip antai 
amfibijų (Ampfibiae) ir žu
vų (Pisces), smagenų pusru
tuliai beveik lygus. Taip pat 
rasta idiotų smagenįs beveik

I
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m. pradžioje, buvo tikrina
mas Suomiu aukštojoj tech
nikos mokykloj, dalyvaujant 

i žymiausiems suomių specia- 
j’istams. Bandymai davė ge
riausių vaisių. Naujas beto- 

i nas jau plačiai imama varto- 
: :i Suomijoj. Pastatyta iš jo 
keleri namai, vienas kurių 
yra krašto apsaugos ministe- 
•ijos žinioj. Savininkai esą 
visiškai patenkinti. Papras
tai Suomijoj namų sienos 
statomos 60 eentimetrų-^sto- 

jrumo, bet siena iš naujai iš
rasto betono įik 20 centim. 
storumo turi 
bių.

Šiuo tarpu betonas gami
namas patięį.išradėjo, bet 
netrukus ruošiamasi-pastaty
ti didelis fabrikas, » ‘

Išradimas jau patentuo
tas, be Suomijos, Anglijoj, 
Francijoj ir Lietuvoj. Jo iš
radėjas norėtų taip pat Lie
tuvoj rasti Įmonę, kiuri apsi
imtų gaminti betoną Lietu
vos statybos reikalams.

DURNAROPIS:—Ir mano dukteris?... O, Die
ve mano!...

ŠNAPSANOSIS:—Savąsias dar rytoj įrašyk 
prie tretininkų. Jų męs neimsime... NelziaL.

DURNAROPIS (artinasi prie viršininko, ra
mesnis):—Pavelykite, ponas, j ranką pabučiuotL 
O, taip jau buvau išsigandęs. (Bučiuoja rauką), 
žinai, ponas, tėvo širdį... Jos mano aukso kuole
liai.., Geriau duočiau savo akis išplėšti, neąu jied-

; vi matyti taip įžeistomis.
• ŠNAPSANOSIS (susigraudinęs):—Tu geras 
tėvas. Durnaropi! Ir mano širdį plėšia skausmas, 
kada atsimenu Olgutę. Ji buvo kaip angelas... 
Smert nusinešė man ją!... Daugiau neturiu duk
relių... (Po ilgos pauzos, dega popirosą.) Kaip 
spektaklis pasibaigs ir pradės šokti, atskirkite vi-

j sas merginas ir marš nuovadom.. Supratai ?
DURNAROPIS:—Ale, ponuti, tai kils didelis

. triukšmas...
I ŠNAPSANOSIS:—Nieko nepaveiksi. Sako, kad 
Rymas reikaulauja dokumentų... Prikazas iš aukš
tybės... Nieko nepaveiksi! (Uždanga)

SCENA III.
Klebono raštinė. Submoralius sėdi prie rašomo

jo stalo, šnapsanosis gale stalo sėdėdamas ką tai

SUBMORALIUS:—Jau daugiau pusvalandžio 
praėjo, o daktaro Vyžadorio vis dar nėra.

ŠNAPSANOSIS:—Jis niekur nesiskubina. La
bai nepavorotlyvas, skatina. (Varpelio balsas.) 
A, vot. gal būt kad ir ateina, ({neina Vyžadoris.) 

| VYŽADORIS:—Atsiprašau, gal nusibodo manęs

mas dirbti (ten visiškai ir nė
ra jokio darbo, vietos darbi
ninkai be darbo), neturėda
mas lėšų pasmerktas mirti 
badu. Krikščionys tą puikiai 
supranta ir todėl tyčia pasta
tė drg. Januleviči^ į tokias 
sąlygas, manydami, kad jis 
atsižadės savo nusistatymo 
ir savo partijos. Jo ištrėmi
mas taip pat, kaip ir drg. 

lygios, be raukšlių. ’ ; Dovidavičiaus, yra be jokios
Palyginę įvairių gyvulių aiškios priežasties. Vietos

SUBMORALIUS:—Tai niekis. Mes žinome, 
kaip tamsta užimtas.

VYžADORIS:—Daugiausia raportais... Kance- 
liarščina.

ŠNAPSANOSIS:—Gal turite su savim ir vaka
rykšti raportą?

VYžADORIS:—Koki vakarykštį ? 
ŠNAPSANOSIS:—Vot tebie na... Nagi spektak

lio revizijos raportą.
VYžADORIS:—Vyrai, jus pasiutote! 
SUBMORALIUS:—Na, o čia kas? 
VYŽADORIS:—Ką jus tuomi manote atsiekti? 
SUBMORALIUS:—Turėti statistinius davinius

.DURNAROPIS: —Aš... aš esu Kietdančių poli- apie respublikos dorinį stovį.
ei jautas ir Doros Brigados vakmistras, pone.

ŠNAPSANOSIS:—MOlot^ec... Teper pasakyk tu‘
? T'v   T'»__ •— 1 -------

DURNAROPIS: —Nežinau, pone.
ŠNAPSANOSIS:—Ot, i durak.
DURNAROPIS:—Teisybė, pone.
ŠNAPSANOSIS:—Doros Brigados Členai 

vadinami brigandais... Supratai... Brigandai., 
atkartok. f

DURNAROPIS:—Doros Brigados členai yra 
vadinami drigantais

ŠNAPSANOSIS į—Kokie tau, k Čiortu materi, 
drigantai! Aš sakiau brigandai, durak... brigan- 
dai„. ■ . - ri.

DURNAROPES:—Klausau, pone.
ŠNAPSANOSIS

Ar žinai kas yra drigantas?
DURNAROPIS—Klausau, pone.
ŠNAPSANOSIS:—Jesli žinai, tai pasakyk, kas

yra drigantas. /
DURNAROPIS:—Drigantas yra, yra... (Krapš

to pakaušį.) Drigantas yra kumelės kavalierius...
ŠNAPSANOSIS:—Matai, durak, kaip išsiaiški

no. O tu sakai, kad Doros Brigados členai yra dri- 
gentai. Supranti?

DURNAROPIS:—Klausau, pone.
ŠNAPSANOSIS:—Aš ne drigantas, o tik pa- 

čiotriy ėlen Doros Brigados, reiškia: pačiotny bri- 
ganda, supratai ?..: Koks aš, po čiortais, drigantas! 
Sakyk, kada tu mane matei pas kumeles? Ar aš 
žvengiu kumelę pamatęs? Sakyk, ar žvengiu?... 
Durak, sakyk!

DURNAROPIS;
ŠNAPSANOSIS
DURNAROPIS:—Subatos vakare, pone.
ŠNAPSANOSIS:—Tai tu tą įsitėmyk... Gerai 

isitėmyk.
DURNAROPIS:
ŠNAPSANOSIS

tėmyt?
DURNAROPIS:—bežinau, pone.
ŠNAPSANOSIS:-—Tu turėsi komandyruoti

Škaplierių su dviem kitais eiliniais į spektaklį.
DURNAROPIS Klausau, pone... Ar galiu par tatas bandymo... 34 jaunos nevedusios moterys- 

klausti?... SUBMORALIUS (pertraukdamas daktarą):—
ŠNAPSANOSIS:—Apie drigantą?... Na, tai Atsiprašau, man rodos, kad ištisai skaityti visą 

klausk. raportą čia nėra reikalo. Pakaks skaitlinių; o ra-
DURNAROiyiS>—Kodėl tiek daug vyrų turiu portą galės pasiimti ponas šnapsanosis. Ar ne 

nusiųsti į speJktaHį? taip, ponas? (Atsikreipdamas į šnapsanosį.)
ŠNAPSANOSIS:—Molčat!... Ten daug mergų ŠN^SANOSIS:—Konėčno... Pasakyk, daktare,

sueis... Turėki man atvesti... Paskui visas jas pas žodžKi. kiek iš viso buvo ir kakije rezultaty ? 
daktarą. Ppnimaješ? VYžADORIS (verčia protokolo puslapius):—

DURNĄROPIS:—Pas daktarą? Nejaugi ponas Kaip jums patinka... Iš viso buvo 34 panelės: dvi 
taip grety apsirgsi te? —” * " “....................

ŠNAPSANOSIS:—Durak! Ne man daktaro 
reikės. Daktaras turės mergas revidavoti.

DURNAROPIS:—O kelias ponas liepsite pas
save atvesti?

ŠNAPSANOSIS:—Kelias?... Vot tebie i raz.
Dar jis nežino kelias?... Visas, visas, kiek tik ten
rąpit.

DURNAROPIS:—Ten bus jų daug.
ŠNAPSANOSIS (piktai):—Kad ir milijonas!...

Nors visos panos iš respublikos! Visas reikės re- (Patsai sau.) Tas žingeidu. Tas baisiai įdomu, 
vfdavot! Dvi visiškai nekaltos.„ * UŽDANGA.

ono tui;.! —j-
turi & pačių savy- man, kaip vadinasi. Doros Brigados členai?

Niekuomet nepirk nerei
kalingi] ir nenaudingų daik
tų, nors ir pigiai parduoda
mų.

Jlirt nebijo tas, kurio gy
venimas daug vertas.

mano kudikiair.

Paretkaiauki: dykai duodamo 
Dr. Richterro Knygos T/otincm 
3Sc bcr.ką Barr.Kso ii sovi

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo rznūai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituota 
laiškų ir nuspręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiai be jokio atidėliojime. Šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų šėpu'.ėjc. ,, ..I
‘ Gerbiamieji:— • . įgL

Šiuo laišku noriu jums ištarti širdmgiausj ačitf 
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntėt. Per 10 mėnesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntėt, tubjaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir-nuno 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padarė 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.”

Z., r— r-itro, Cona.

Bsmbino pavyzdžio ir 
:. Arba nusipirkite cž 
tin’r.Io š'.t.-.dis

F. AD. KICHTER & CO.
Berry & Ccuth Sth Sic., Brocklyn, N. Y

yra
Na,

■Na, o kas yra drigantas?...

VYŽADORIS:—Vieni Kietdančiai jums to nesu
teiks.

SUBMORALIUS:—Bet mums priklausys gar
bė pionierių. Musų pradėtą darbą kiti lengviau 
paseks...

VYžADORIS:—Jus tą vadinate darbu? Tai 
provokacija moteries jausmų... Iškoneveikimas 
moteries doros instinkto... Ar jus manote, kad 
musų krašto’ moterjs turi būti apkaišytos prosti
tucijos bilietais: norite, kad jūsų seserjs ir duk
teris butų Įtrauktos Į paleistuvių policijos regist
rus?... Jus pasiutote!

SUBMORALIUS:—Bažnyčia šventa reikalauja, 
kad musų respublikoje žydėtų dora sielos ir svei
kata kūno.

VYžADORIS:—Meldžiu man pasakyti: nuo ka
da jrs susirupnot žmonių sveikata?

ŠNAPSANOSIS:—Daktaras perdaug karščiuo
jiesi... Ne musų čia dalykas... Kas yra liepta, tą 
mes turime pildyti... Sakai, kad raportas yra ga
tavas ?

VY’žADORIS:—Sakyk ne raportas, bet išda
vystė, arba geriau, vergystės dekretas musų mo- 
terei...

ŠNAPSANOSIS:—Vyriausybė reikalauja ra
porto.

VYžADORIS:—Kokia vyriausybė?
SUBMORALIUS:—Popiežiaus nuncijus sosti

nėj laukia kopijos, kad ją Vatikanui nusiuntus...
VYžADORIS:—O kas man užmokės už tas re

vizijas ir už tuos raportus?
SUBMORALIUS:—Apie tai neturėk baimės. 

Tokie darbai yra apmokami šalies lėšomis... Už--Nežinau, pone.
-Kada, sakei, spektaklis bus? tikrinu, tamsta ilgai nelauksi... Finansų ministeris 

neužilgo atlygins.
ŠNAPSANOSIS:—Aš laukiu raporto... Jis yra 

reikalingas mano protokolui.
SUBMORALIUS:—Sakyk, kiek, kur ir kaip! 
VYžADORIS (imdamas iš kišenės popierj) :— 

Prasrpegkite!
SUBMORALIUS (pats sau):—žingeidu... ka

žin kiek bus ne...
X \ ŽADORIS (pertraukdamas skaito):—Rezul-

Klatusau, pone.
-O ar žinai, kode! tu turi įsi-

v -

su venera, o trisdešimts neturėjo jokios ligos. Vi
sai nekaltų buvo dvi.

ŠNAPSANOSIS:—Nu, ir konėc!
SUBMORALIUS:—Tas žingeidu, tai begalo 

Įdomu... Sakai, kad dvi nekultos... Tas įdomu... O 
kas jos per vienos? Kaip atrodo? Kur jos gyve- • 
na? Ar adresus užrašei į knygas?...

VYžADORIS:—Raporte viskas Įtraukta.
SUBMORALIUS (Šnapsanosiui):—Aš noriu

.... raporto nuorašo... Nepamirškit palikti nuorašą...

sk.ru
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KORESPONDENCIJOS
CHICAGO, ILL 

Lietuvių rubsiuvių 260 tky< 
riaue •usirinldmat.

Gegužės 8 dieną, Unijos

I ba mokestj, kaip ir per pra- 
įeitus metus, o kriaušiams
pakelti alga nepavyko todėl, 
kad rūbų industrijoj biznis 

svetainėje, 1654 Nį. RobeySt ir North Avė., Amalga- Urt^u ^P^jrašė trjs kom- 
meitų Rubsiuvių Unijos Lie- panijos’. "?? 
tuvių 269 skyrius laikė
nesinį susirinkimų. Susirin. f
kimų atidarė skyriaus pirmi-

St. ir North Avė., Amalga

Rinkas J. Bočiunas. Sekreto
rius A. Kedsel perskaitė 
skyriaus ir Dildomosios ta
rybos susirinkimų protoko
lus, kurie ir buvo priimti. 
Buvo skaitomi laiškai nuo 
kitų darbininkų organizaci
jų. Buvo laiškas ir iš Gene- 
ralės Bendrosios Tarybos.— 
pranešimas, kad jau Unijos 
su bosais kontraktas tapo 
pasirašytas trims metams. 
V.isos senosios sutarties sąly
gos, kaip mokestis, taip ir il
gumas darbo laiko pasilieka 
tas pats, ką ii' sename “agry- 
mente” buvo, Toliaus sekė 
Bendrosios Taiybos delega
tų, raportai. A. Čepaitis pra
nešė, kad iš Amalgameitų 
raštinės buvo prapuolę dau
giau kaip šimtas piniginių 

. čekių. Tie čekai buvo aštuo- 
nių jaunų vaikėzų pavogti 
iš raštinės stalčiaus. Čekių 
suma siekė keliatą tūkstan
čių dolerių. Dalykas buvo 
taip. Vienas jaunas unijis- 
tas, kelinių kirpėjų skyriaus 
narys, pasikvietė sau septy
nis vaikėzus ir jie unijos 
kambariuose pasislėpė, ir 
kada raštinėj nebuvo žmo
nių, tai tie vagys atsidarė 
stalčius ir pasiėmė čekius. 
Jie turbut risi gal po lygiai 
pasidalino ir tuojaus stengė
si tuos čekius išmainyti į pi
nigus. Bet Unijos administ
racija sužinojus, kad pra- 
fiuolė daugybė čekių, greitu 
aiku telefonu pranešė į vi

sus Chicagos apielinkės ban
kus ir visokias pinigines įs
taigas čekių numerius. Į ant
ra dieną vienas jaunas vai
kinas atėjo čekių mainyti į 
Amalgameitų banką, -111 
JV. Jackson Blvd. ir tuojaus 
hnt vietos tapo policijos 
areštuotas. Jis prisipažino 
prie-vagystės ir kitus išdavė. 
Vienas gi tų vagišių buvo 
su automobiliu tų čekių mai
nyti nuvažiavęs kur tai to
liau nuo Chicagos, į mažą 
miestuką. Viename store jau 
buvo išmainęs, bet biznie
rius, matyt, buvo gudrus, ir 
išėjęs užsirašė to vagiliaus 
automobilio numerį, ir kaip 
tik dažinojo, kad tie čekiai 
vogti, tai tuojaus policijai 
pranešė to čekio mainytojo 
automobilio numerį. Tai po
licija pagal automobilio 
iaisnio numerį susekė kitą 
vagišių. Vėliaus paaiškėjo, 
kad tas, kuris į banką buvo 
atėjęs, buvo unijistas. čekiai 
gi daugumoje buvo iš rubsiu- 
vių apdraudos nuo bedarbės 
bedarbiams darbininkams 
išmokėti. Visi vagiliai jau 
yra suimti; visi jie jauni vai
kėzai, neturinti nei 18 metų. 
Jie prašo, kad juos atiduotų 
j jaunų nepilnamečių vaikų 
teismą. Unija clel pavogtų 
čekių nenukentėjo, nes Uni
jos visas turtas apdraustas, 
tai unija visą reikalą pavedė 
tai apdraudos kompanijai, o 
kompanija veda bylą prieš 
čekių vagius. Dar Čepaitis 
pranešė, kad reikalas Hart- 
Schaffner’io kirpėjų su bo
sais jau išlygintas, užbaig
tas abiejų pusių susitaiky
mu. Su A. Čepaičio praneši
mu sutiko ir kiti delegatai.

Svarstant apie Bendrosios 
Tarybos laiške išdėstytas 
unijos su bosais padalyto
ms sutarties sąlygds, ėmė 
kilti nariuose tuščios disku
sijos, labiausiai maskviečiai 
ėmė lermą kelti. Bet kaip sy
kis pribuvo unijos manadže- 
ris Levin ir, pirmininko pra
šomas, paaiškino, kad bosai 
pasirašė po unijos sutarti
mi ant tų pačių sąlygų- Rub- 
siuviai turi tą pačią už dar-

lūs, kurie ir buvo

__________

sauus

ja atskirai ves derybas. ,
Nutarta Atmintinių dieno

je, Chicagos didžiajame 
rubsiuvių streike. 1910 m., 
žuvusių lietuvių Nagreckio 
ir Lažinskio, palaidotus Ką- 
zimierinėse kapinėse, kapus 
papuošti gėlėmis.

IJgonių lankymo komisi
ja pranešė, kad džiova ser
gantis Jucius randasi pats 
susirinkime ii* kad jis pats 
pasiaiškintų. Ligonis Jucius 
pranešė, kad jis, daktaro 
Montvido patarimu, išėjęs iš ; 
prastos ligoninės ir dabar 
Dr. Montvidas stengias) jj ■ 
patalpinti į geresnę ligoninę. 
Juciui lokalas paaukojo $15. ■ 
Po to susirinkimas užsidarė.:

Susirinkime dalyve*©! 
apie 150 narių.- Komunistfcii 
darosi prie lietuvių (lrangjš-T 
kesni.

Šapos Darbininkata| 
L ■ , ». .

MONTELLO, MASS 
Komunistų principai. .<

Musų komunistų principai* 
yra sekanti: Apgaudinėti 
savo prietelius; palaikyti 
slaptas smukles; garsinti sa
ve progresistais, bet palaiky
ti tikrą regresą: valdyti, o jei 
nesiduoda, tai išardyti orga
nizacijas; išvilioti iš draugi
jų pinigus savo maskvinei 
darbuotei; išbiaurioti tuos 
žmones, kurie stovi jiems 
ant kelio; paslėpti tisus sa
vo nepasisekimus arba iš
gairinti kaipo geriausius pa
sisekimus ; patyrusius ske- 
bus sau už pirmininkus sta
tyti; didžiausius šmugelnin- 
kus sau už agitatorius apsi
rinkti.

Bet didžiausis iš visų ko
munistų veidmainių yra tas, 
kuriam demokratai “rokin- 
čėrį” užfundino už pasidąr-

i i ■ —

Jonas Bulenia, Bawo
IC09M-* (STASYS. Liaudie* Daina
19 colių 75c. (OI, MERGELE. Liaudie* Daina

J. Rūtenis su savo puikiu baritono halsu yra pripažintas geriausiu 
Lietuvių artistu rekordų daryme šiandien. Columbia pardavėjai su 
mielu norų jum? pagrajis Bc'enio rekordus ir tuo<i. kurie pažymėti 
apačioj- Itaprašyk Columhia rekordų katalogo Lietuvių kalboj.

16oe6-f Jntata SeVaa-skao
■ • Baritonas
(Q*JUAUMKNA 
(GgRIAU NAKTf 4e$1’ ant mo svieto 

19607-F (TŽVYNfiS » ' ■
(SVAJGNt .

|MS4«F A- fgtagųitim V. Dinei- 
> .. kų'ir X Otšaųskū 

’ '(DZIMPŽJ^DRLMDZl 
(FUTBOLAS

, ' (K. VatagųMis -
.' (MWoĮoUaS . '

><•t1

<•

K,

- ■ Iftao-F Ka<j< J. -Kriaučiutos 
. , Teąoraa

. . • C - , ‘t
1C90M' ktetao Sataata

• v .- • • - .Bariteaas
(J RERtYNą ĖLN3 
(ONA , .

- UTVAŽ1AV0 SVETE-
■_ (ij.Ai

16991-F Jona«.Raaigaatakas
Tenorą# 

(ŠVINTANT AU6REJ.EI 
«£KI Al tIRGEL)

ST. CHAMJS, OL "
TnMėtaM- 'JjSrkKJįo-TO. n.

Draugystė D. L K. Vytauto Mtaoata ątsKauktį arba
- - - žuio teiksis pranešti, už

1-i ANT ANAS PIL VESIS 
I B. B. L. Co-, Berjrland, Mich

Tokie kalbėtojai, kaip Ju-1 
kelis, lietuviams darbiniu-: 
kams yra nenaudingi, nes su i 
pagalba melų ir šmeižtų ar- praneša savo nartams, kad taiky- d^nų^ 
do vienybę lietuvių tarpe, tame draugystės susirinJdflte ba-. 
Patarčiau vietos lietuviams tandžio 28 d. Am. nutarta talky-'____
daugiau nekviesti panašių ti už organą laikraštį “Keleivį1 
kalbėto jų į šią koloniją. «------•-> —

Svečias.

r
Bet šiais metais nariai mokės

Pojieškau Antano Cieglio, 12 motą 
gal atvažiavo į LowelL Maas. iiw suua uieuiia uiuuu .uueco 1

UŽ organą po dolerį, O likusius Trakų apta?* Girdėjau, v 
50c. draugystė pridės ii savo iž- l^ku paimtas į kariuamanę te 

do. Taigi, kurie uorite Uik, ti
“Keleivi” už orsana šiems me- malonėkite man pranešti, n«3 taria

PHILADELPHIA, PA
Smagu* vakarčiu.

Gegužės 14 d. Liet. Muz. 
raugi ja “Dai

na” surengė gražų vakarėlį. 
(Pirmiausia J. Jurčikonio or
kestrą labai gražiai sugrie
žė ant smuikų keliatą šmotų 
muzikos. Potam “Vyturiu
kų” choras, susidedantis iš 
mažų mergaičių, po vado
vyste J. Jurčikonio, sudai
navo keturias daineles, ku
rios publikai labai patiko. 
Rodosi, niekad nenusibosių 
klausytis tų mažų vyturiukių 
malonių balselių.

Potam tos mažos “vytu
riuos” pasakė eiles, ir visos 
draugo Kaulinskio buvo ge
rai išlavintos. Bet geriausia 
atsižymėjo: Garliauskiutė, 
Puteikiutė, Cirilioniutė ir 
Stankevičiūtė.

Potam didesnių merginų 
ir vyrų choi-as. po vadovyste 
to paties Jurčikonio. sudai
navo keliatą dainų. Ant ga
lį buvo suloštas juokingas 
teatras “Amerikoniškos Ves-I 
tuvės.” Visi artistai savo ro
lės atliko labai gerai. Tik 
gaila, kad nebuvo programo, 
tai nebuvo galima sužinoti 
visų artistų vardų.

Abelnai imant, vakarėlis 
buvo labai malonus ir pub
lika buvo pilnai užganėdin
ta. Aieruka*.

{. ueifuzes w <
Dramatiška Dr 
na” surengė er

12 eolią—M45

5W17-F Tarptaatinė Katal'i*

(takia /

59015-F Stygų Orkealni 
(DL NOJAl S .11LVY3 
(Vakaa
(ITALUOS SAPNAI

19 eolią—75e. „ 

nvlfer Karišku Bntar /
(MARSEXU.A1BE 
(MaHaaAttetataai 1»!7

■
1609S-F Igrajin* Cdutabijas 

Prktatra ' 
(SUIRĘS GVVKNIMV.i 
CVaieaa' 
(TORC A >a|ta» .

I6VU2-F Colutnbią 'Lieiuvhi
• Ortaalra 

(VESTUVIŲ MARSAS 
(KLERN’ETO POLK A , 

16003-F StaaktevM B**«htaki«.
Aratoalfcaa ttaįa 

(MADBALKAFOLKA 
(PA8KARKA POLKA 

,-N 1
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barimą jiems. Antrais me- [Į
® . ** • . O J _ • ___ * 1 L

tais tasai veidmainys gare 
nuo demokratų antrą prė- 
zenfą—didelę amerikoniš
ką vėliavą. Tas pats šelmis 
Įtraukė šv. Roko draug 4ę 
į teismus užtikrindamas, 
kad tikrai laimės, bet p a-- 
laimėjo ir iš draugystės iš
traukė virš penkių tukstrn- 
čių dolerių.

Kiek vėliaus tas pats bol
ševizmo apaštalas su savo 
gauja užpuolė Lietuvių i i- 
Iiečių Draugystę ir ištraukė 
jau apie keturis šimtus dole
rių. Bet jam ir čia nepav. ko 
—-gavo kumščia per nosį ir 
dvylikai bolševizmo apašta
lų gręsia prašalinimas iš 
draugijos. Per to paties onu- 
gelninko pasidarbavimą ta
po įšmugeliuota L. T. N. 
Draugystei konstitucija su 
“juodų bolių sistema,” už ką 
minėta draugystė taipgi pa
traukta teisman.

Tas vertelga užima tarp 
lietuviškų bolševikų “Troc
kio” rietą ir hipnotizuoja 
savo pakalikų grupelę.

Lietuvių Tautiško Namo .,
valdybos rinkimai atsibus ;neteip kaip, kitose kolomjo- 
birželio 3 d. Ant pirmininko .s€- ,
nominuoti K. Navickas ir A. Į. «uo tarpu kasyklos čia 
Yakavonis. -------‘“T :l*v*,lr -l-’-
jų yra tokis: Navickas sekij 
“Trockio” politiką, bet yra' 2
labai bailus bolševikas. hį
sas už Navicką reiškia balsas bartmiu taiku darbas yra 
už sunaikinimą draugijos gauti, nes Ir ant vietosturto. Balsas už A. Y^avo-įįaug zmomų yra be darbo, 
ni reiškia balsas už panaiki- yra orgamzuo-
nimą bylų, sutaupymą sun- J11 M. W. of A. 
kiai uždirbtų tūkstančių d o-l Dabar keli žodžiai apie
lerių, apsaugojimą lietuvių lietuvių judėjimu. Vietos 
autoriteto, nes šiandien lie- lietuviai turi pasistatę nuo- 
tuviai yra mėtomi iš darbų . savią svetainę, užlaiko kny- 
vien dėl bolševikų kvailos g>ną. kuriam- yra visokių 
“politikos.” laikraščių ir knygų pasiskai-

Bolševikiškas “carukas” tymui, Tdpgi turi suorgani- 
šmitas taipgi nori atgauti zavę kelia* palaipine? drau-

<

**#<**•<••*•»••*

GRAMAFONAI IR REKORDAL
MES UtLAlKOME nsfS (OLUMBIA UBIRIfY'STtS * 

GR AM A EONUS IR REKORDUS.
Lietuviški. Rekordai pagMŪntr žymiausių artistų ų#iaiintakų, 

mužikų 'ta muaulogistų.
Musų Krautuvėje galite gaut netik tuos Rekordus, kurie yra 

’ garsinami, bet visus kode tik lietuviu kalboje yra išdirbti. Jš 
ytaoe BĮUelinbės ų iš tųliinesr.jų vietų galite kreiptis pas mus ir 
gausit per*' pmairAvfmų. T; ipgi užlaikau lietuviškų Rolių dalei 
pįayer piant). Pagaminta žymiausių artistų iiainiuinkų oaujati- 
etua dainos Ir, šoktai.

■ ' - ' Aeikala9dair.i Mastau ir Rekordų arba Rolių Katalogo, pri- 
siųakit vi 2*- štampų.. . r '

7 GEO. MASILIONIS
233 ŠB0AbWAL SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 1456 J.
i . .............................................................................................................................. .
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vice-pirm. vietą. Girdėtis, gystes ir kuopas, kaip tai 
kad bolševikai tariasi duoti Simano Daukanto, D. L. K.
Smitui vilko bilietą, taip 
kaip davė keliatas metų at
gal Kriaučiunui.

Montelietū.

inalonėkite man pranešti, ne3 t-----
prie jo svarbų reikalą. (23)

, K. STARAS
R R. 7, Box 33, Mexico, Me.

“Keleivį” už organą šiems me
tams, malonėsite prisiųsti po vie
ną dolerį už laikraštį ir po vieną 
doleri pomirtinių mokesnių mi-, ' ’K
rus dviem nanam. Situos mokės- ^VQ Vyro Antano Krivicko, kuru ma
čius malonėkite prisiųsti iki 31 *”* HlĄ® du mėnesiai atgal. Meldžiu 
~ xx ■»« .. tckoe _ atsišaukti arba kas apie ji žinote, ma-
Geguzės-May, 1925 m. Mirusių jonėkite pranešti, už k* busiu labai
narių pavardės: Julijonas Labei- 
ka ir Andriejus Krikštolas.

Jokimas Stanislovavitius,
193 West SUte St., 
St. Charies, IU.

dėkinga. (28)
ANE1X KRIVICK1ENĖ 

C95 Echo St., Akron, Ohio.

(22)

PAJIESKOJIMA1
Pajieškau pusseserėm Onos.Vzrzna- 

viėiutės, Kauno rė47 Rastinių aps-i, 
Vileikų kaimo. Girdėjau, kad 
Amerikoje, Caicag-J, f U., ta yrateno- 
ta, bet po tyrui pavardės nei’*1*11- 
Meldžiu atsiliepti šiuo adresu:

JONAS VARANAVIČIUS.
1643 So. Union Avė.', Chiežąo, 111.

-------------- —----------- -----------------------
Pajieškau savo brolio Jųoip Kun- 

saičio, Vilniaus re^rboą, Trata) *P«k-» 
Punios parapijos. Križiunų kaimo. 
Girdėjau,- išvažiavo j. mainau. Ji> pats 
lai atsišaukia arba žinantieji .malo
nėkite pranešti, Į»6» .turiu garbią ži
nių. . - ■ ' •.

VINCAS KUNCEVKJVS
5 Beach St., Woreestey,I_________________

Pajieškau tėvo Kųzimięro Stankaus, 
taipgi pajieškau Stelos Gedvihenėa, 
abu gyvena Philadelphia, Pa. Jau 8 
metai, kaip nieko apie juos nežinotu 
Todėl meldžiu jų pačių ar žinančių 
apie juos pranešti žemiais paduotu 
antrašu, už kų tariu širdingai aėjų. 

FRANAS LUKOŠIUS
P. 0. Eox 244, Harrisburg, 111.

Pajieškau pusbrolių Juozapo ir Al
bino Jarų. Seniau gyveno Phiiadel- 
phia, Pa., bet 3 metas nežinau nieko 
apie juodu- Paeina iš Radvilišlde 
miesto. Šiaulių apsk. Kas apie juta 
žino malonės pranešti arba palįs lai 
atsišaukia. (34)

JURGIS SIDARAS
$28 Pine St., Elizabeth, N. J.

APSIVEJAMAI
Pajieškau sosipažmti > gyvenimai 

draugei. Gaiatina, kad batų laisva, my
linti švarų ir blaivų gyvenimų. Aš »iq 
vaikinas 30 metų amžiaus, vidutinio 
Ūgio, šviesios išiiuros, nevartoju svai
galų nai. tabako. Įdomaujančias dal 
platesnių žinių bei susipažinimo meU 
džiu kreiptis laišku. (22)

J. S. MILLER '
IM7 Fulierton Avė., Chicųgo, JtL

JMjieškau upstvedimųi merginta, 
kad ir fcetugtinĮos. Aš cvu geras na- 
ehanikas Ir pilietis. Merginos noriu- ' 
čion, arčiau susipažinti., malonės sup
rašyti ir prisiųsti paveikslą. U. C. JL
P. O. Box 897, Bingharoton, N- Yi
I^jieškau pusbrolio Juoso Slimo, 

Narvalšų kaimo, Plunrės vaL, Teista 
apsk. Gyveno South Chicago. Taipgi 
pajieškau kitų pažįstamų ir draugų.

PETRAS C3NK1S 422) 
5101 Melrose St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui draugiu 
merginos arba našlės, kad butų ne
prigulinti prie bažnyčios, nesenesat 
kaip 40 metu. Aš esu vaikinta 38 ma
tų, darbininkas. Visas žinias suteik
siu per laiškų. Iš Lietuvos prašau ne- 
rašytr. (•*)

J. P. ROSS
P. O. Goneral Delivery, 

Detmit, Mich.

J ieškau savo vyrp, - kurl$. pabėgo 
nuo manęs keturi metai atgak JJs tun 
mėlynas akis, tamsius antakius ir 
blakstienas. Jo vardas yra Srivest- 
pas Norbori. Aš girdėjau, kad jis yra 
vedęs Detroit, Mich. Malonėkite man 
pranešti ar jis yra v^dęs. Jis yra 47 
metų amžiaus.

MRS S. NORBURT
8752 Houston Avc-, So, Chicago, UI.

DETROIT, MICH. •
Valstiečių liaudininkų 

atstovo prakalbos.
Balandžio 26 d., Lietuvių 

Svetainės skiepe kalbėjo ne
senai iš Lietuvos atvykęs 
valstiečių liaudininkų atsto
vas p. Makauskis. Prakalbos 
buvo surengtos vietinės San
daros kuopos. Ponas Ma
kauskis savo kalboje nors ir 
švelniai, bet pusėtinai pa- 
ąkėjo Lietuvos krikščionis 
demokratus, nurodydamas 
Lietuvos valdžios padarytas 
ir daromas stambias klaidas.

Kalbėtojas, kritikuoda
mas netikusią krikščionių 
demokratų valdžios politiką, 
apart kitko, štai ką pasakė: 
/‘Krikščionys <' 
priklauso juodajam interna
cionalui, tokiu budu jie sa
varankiai daug-ką veikt ne
gali, kadangi jų veikimas 
priklauso nuo Vatikano.”

Prakalbų klausytis publi
kos susirinko labai mažai, 
apie 30 ypatų. Tas parodo, 
kad valstiečiams liaudinin
kams darbininkai nepritaria. 
O nepritaria dėl to. kad val
stiečiai liaudininkai visą lai
ką pataikavo krikščionims 
demokratams.

Aukų surinkta per prakal
bas 39 dol. su centais.

Kalbėtojas nieko nepasa
kė apie Lietuvos darbininkų 
padėtį ir jų kovą už geresnį 
būvį.

Detroito lietuviai rengia 
didelį protesto mitingą prieš 
Lietuvos kriškčionių demo
kratę valdžios despotišką 
.politiką. Inkara*.

Pųjieškau tėvo Jono J*nkųna Manų 
tėvas kilęs iš Kauno rėd., Ukmergės 
apsk, Vindeikių kaimo.- Po ja iškelia
vimo Amerikon jau prizitako apie 15 
metų jr iki. šiol jokių žinia nuo Jo ne
turiu. tai ir nežinau^ ar Jta yjAK, o 
tral jau miręs. Gerbiamieji hetUvtej, 

, - - , . . bukite geradariais jeigu kas žinote,
demokratai ui malonėkite pranešti mah

čiu antrašu, už kų aš busiu amžinai 
dėkingas.

PETRAS JANKŪNAS
Kauno įiėd., LTkmergėB apsk. 

Musninkų valsčiaus, 
Vindeikiu kaimas N°- -7, 

Lithuania.

Pajieškau apsivedimui laisvo* raer- 
ginos_ arba našlės be valkų, nuo 25 
iki 35 metų. Aš esu 38 metų. Su pir
mu laišku malontait prisiųsti neveiks
iu, kuri pareikalavus grąžiusiu. Juo
kingų laiškų meldžiu Kerašinėti. (24) 
J. D—AR, P. O. RoKefiBį, Globė, Ari*.

ATIDARYMAS

Kempes
HAVERH1LL, MASS.

Rengta L. V. G. KHutaa 
GEGUŽES 30 ir 31 a, 193& 

N’taMvoj kempėj, Btatfford, Mum.
Pradžia 19 vaL ryte 

Griežš Zabladcko Očchertra

***““•

Daljvaaa Laisvėn Oaran, vadovauja* 
M. Paultakaiėiui (22)

PARDAVIMAI

■*

H

Parsiduoda prieinama kaina Sta- 
tioaery & Gandy Store. Jvairiu maž
možiu, saldainiu, cigarų ir kitokių da
lykėlių. Priežastis pardavimo—navi
ninkas eina į kitų biznį. Biznis iš
dirbtas gerai. Sųlygas sužinokit ant 
vlrtoe. (24)

114 Lnion Ave_ Brooklyn, N. Y.
Netoli Grand St.

Pajieškau savo brolio Zigmo R*-. 
’ ginsko, paeina iš Lietuvos Suvalkų 
rėdytos. Paskutiniu laiku jis gyveno 
Star Lake, Vis. Jis ketino važiuoti f 
1^ SaUe, UI. Tai yra pavienis žmo
gus, linksmo budo. Kas apir jį žino
tu. meldžiu pranešti man šiuo adre
su:

Keistučio. S. L. A. 108 kp., 
L. M. P. S. kp. ir A. L. D. L. 
D. kp.

Man, kaipo nesenai atvy
kusiam į šj miestelį, teko nu- ------ • - _•

. žiu- 
guli pluoštas 

i plakatų, kuriuose skelbiama, 
kad 5 d. gegužės bus svar
bios prakalbos, kalbėsiąs J. 
Jukelis iš Chicagos.

Sulaukęs tog dienos nuė- 
S’ u minėtų prakalbų pasi- 

ausyti. Priėjęs prie svetai
nės radau apie pusę tuzino 
motetų sėdinčių ant šaligat
vio, kurios tarp savęs besi
šnekučiuoja. Netrukus išei
na iš svetainės L. Stykas ir 
prašo, kad visi eitų į ridu, 
nes tuoj prasidėsią prakal
bos. Kiek palaukus pirmi
ninkas S. B. perstatė kalbė
ti Jukelį, kuris atsistojęs ant 
pagrindų pirmiausia išbarė 
publiką, kad tiek mažai su
sirinko. Jis patarė moterims, 
kad visus esančius namie

I
JOHNSTON CITY, 1LL. įeiti j lietuviu svetainę. 

Vi»ko po būki- •l™’ aDt S . plt?
Šis miestelis randasi 311 

miilių atstume nuo didmies
čio Chicagoą, į pietų pusę, 
\ViHiamsdno paviete, šiame 
miestelyje randasi 7137 gy
ventojai, kurių tarpe priskai- 
toma apie 80 šeimynų ir tiek 
pat pavienių lietuvių. Kiek 
teko sužinoti, tai beveik 
kiekvienas lietinis turi savo 
Jiamą, o riekurie net po ke
lis namus. Čia risi lietuviai 
gražiai ir sutikime gyvena,

i. Skirtumas tarp Uždarios, o ku-
is: Navickas seka f”08 f*“ uin>a, lai beveik tik 

2 ar 3 diedas sąvaitėje. 
labai bailus’ bolševikas. Bak ,« atvažiavusiems da- 

“ * reikia balsas baltiniu laiku darbas yra
—i--------nes ir ant vietos

> <

u pranešti man siu
F. A. RAGINSKAS 
Statė Sanatorium.

South Mountain, Pa.

Pajbškau Kl^po ir Augudino 
Vizgaudų. Pirm karo mes susirašinė- 
davom, o po karo negaunu >na> jų jo
kių žinių, ar jie kare tapo užmušti, 
ar šiaip kur dingo. Meldžiųme atsi
šaukti arba žinantieji malonėkite 
man pranešti. B. V1ZGAUPIS 

Rl, Boa 3, Ludinglon, Mich.

Pajieškau dėdės Justino ITltos ir 
jo dukters Stanislavos Ulbaltės, prieš 
karą gyveno Chicago, I1L, o no karui 
nežinau kur jie randasi. Meldžiu at
sišaukti arba kas apie juos žinote 
praneškite.

ANICETAS DAMOSEMcrUS
Alsėdžių mi-setlis, Telšių apskr..

Lithuania.

PARSIDUODA DRAPANŲ IR 
ČEVERYKŲ KRAUTUVE

Biznis gvrai išdirbtas. Krautuvė r*n- 
dasi geriausioj vietoj visam mieste. 
Savininkas dėl silpnos sveikatos turi 
išeit iš biznio. Galima pirkt pigiai. 
Kreipkitės į “Keleivio” ofisą. S. P.

____________ 123)

PARSIDUODA CEVERYKV 
KRALTUVt

Labui pigiai, vieta labai gera, ap
gyventa lietuviais, rusinais ir lenkauk 
Priežastis pardavimo—savininkas li- 
gvnbuty. Platesnių žinių klauskit (24) 

SHOE STORE
301 Grand SU Jeney City. N. J.

r-

MONTREAL, CANADA.
Sakramentai už dolerį.
Čia yra lietuvių šv. Kazi

miero parapija, kurioj kle
bonauja kun. Deknys. Gegu
žės 10 d. buvo privedimas 
vaikų prie komunijos. Vaiku

1‘ajieskau brolio Petro Žiūros, ku
ris yra kilęs is Subačių parapijos. 
Baronų kaimo, Panevėžio apskričio. 
Prieš karų gyveno Chicago. III., o po 
karui negaunu nuo jo jokios žinios. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinot, 
malonėkite man pranešti, už kų bu
siu tatai dėkinga.

JLOZEEA KRLPICKIENt 
Panevėžys, Radviliškiu gtv.- No. 40, 

Lithuania

REIKALAVIMAI
A

■

vyrus ir burdingieriuą tava- tėvams buvo isanksto įsaky- 
rytų ant susirinkimų, o kurie ta, kad atneštų nuo kiekvie

no vaiko po doleri ir 25c. už 
žvakelę. Nekurie biedni tė-

neklausys, tai tuos, eąa, ga 
Įima ir apmušti. Taigi, jai 
pionais žodžiais tasai kalbe.... ...... ........ r______ ,___
tojas pradėjo piudyti ramius šė kunigui, bijodami, kad jų 
vietos lietuvius. (vaikai nepasiliktų be Dievo

Toliaus tasai pliuškis kai- loskų. Tik ant nelaimės, ne- 
bėtojas su savo taktais” nu- daug vaikų ėjo prie komuni- 
ėjo taip toli, kad 
šmeižti 
nes, o gyrė tik savo

<a- no vaiko 
įau f J \
ė- vai skolinosi po doleri ir ne-

Aš, Agnieška Miltenienė, iš Lietu
vos, Alsėdžių parapijos. Brevikių 
kaimo, tariu gert*. •'Keleivio-’ redak
cijai širdingų ariu, už įdėjimų pa- 
jieškojimo mano vyro. As. vargšė gy
vanašlė, su keturiais vaikučiais, ga
vau daug žinių iš Amerikos, kad ma
no vyras jau turi antrų pačių vedęs.

Su aukšta pagarbu,
A. Miltėaieoč.

REIKALINGI GREITAI 
DU VYRAI .

Ant formų. Vienas mokantis dirbt 
su arkliais, antras tur mokėt karves 
melžti—- melžiama »u mašinomis. Mo
kestis sulyg darbininko, nuo ?80 iki 

mėnesyje, burdų pats tur apsi
mokėti. Karma kompanijos.

JOHN BUDREVICH 
High Plaia Road, 
M’. AMvver, Mass.

Te). Andovep 21-J.

ėjo Jos, vos apie 20, tokiu budu 
no- kunigas nedaug pelnė.
elį. [ Parapijonas.

Pajitškau brolio Antano Lukšu, 
Panevėžio apsk, Rašalinio Vai.. C— 
tautų kaimo. Kas apie jį žino, malo
nės pranešt arba pats lai atsišaukia.

JUOZAS LUK8AS (24) 
1163 St. Catherine St. E.

M^ntrenl, ^Canada.

Reikalinga moterų prie 
namų darbo ir pridabot 2 
vaikus. Malonės atsišaukti: 

VIKTORAS ULEVIČIUS
75 Gatės St., So. Boston.
R M K ALINGI m KLIAUČIAI

Prie vyriškų keliniu siuvimo, gali 
būti vyras ar moteris. AUišaukit grei
tai. Reikale paaiškinsiu per laiškų.

E. METCHOL
13O-I t'nfcm St... No. titanų, N. T. ,



Gerbiamieji Amerikos 
Lietuviai!

Žemiau telpa mano Įgalio-' vados, jog tai vienintelė or- 
jimas, kuri suteikė man, ganizacija, kuri tiek daug 
“Kultūros” bendrovė. Rug- naudos neša tai jaunai vals- 

man i lybei, Lietuvai, ir josios pi
liečiams.

Kuomet aš buvau Šiau
liuose-ir pakliuvau tarp gra- 

■ žaus būrelio “kulturiečių,” 
tarp kurių buvo ir Dr. J. Šliu
pas. ir kuomet jis buvo pa
prašytas pakalbėti, tai jis at
virai pasakė, kad ateina lai
kas, kada Lietuvos laisvosios 
minties spaudai vėl prisieis 
nešdintis Į užrubeži. arba 
slėptis po žeme. Jis prašė 

i manęs, kad sugrįžęs Ameri- I 1 *• J*_ •* _ • 1?-
tuvių visuomenei, kad jis

piučio 28 d./ 1924 m. 
būnant Lietuvoje ir atsilan
kius Šiauliuose teko susipa
žinti su taja rimčiausia lie
tuvių apšvietos Įstaiga, t. y. 
“Kultūros” bendrove. Daug 
jau mes esam girdėję apie 
“Kultūrą.” bet mes neįsi- 
vaizdinam, ant kiek ji yra 
naudinga ir reikalinga lietu
vių tautos gy\enime švieses
nei ateičiai. Taipgi mes ne
labai daug žinom, kas joje 
darbuojasi ir kas joje pri-i 
klauso. Jeigu mes, Amerikos 
lietuviai, visą tai žinotume 
mes kitaip ją Įvertintume.

Tad aš čia šiuo sykiu ir

ISp. Markei St., Nanucoke.j 
IPa.. $31.

S. Bulota, New Philadel
phia, Pa. (skitus SLA. 187 
kuopos $15 ir savo $5). $20.

A. Kalvaitis, Renton. 
Wash. (D.L.K. Gedemino 
Dr-stė) $15.

Thomas Paukštis SLA.. 
$10.

Gauta per Kredito Banką 
(siuntėjas nežinomas), $50.

Iš Įvairių Lietuvos kraštą 
prisiųsta aukų litų 6,933.45.

Gauta tiesioginiai Ma- 
riampolėje iš šių asmenų:

Norwood, Mass. A. L. T. 
Sandaros 33 kp. per -Joną 
Pėžą, $10.

Apskrities SLA. per M. 
Kasparaiti, $50.

Liet. Sąryš. Prog. Draug. 
Centro per V. Braduną. $40.

TMD. 36 kuopa per Joną; 
Pėžą, $10.

SLA. 212 kuopa per J.

i AR JAU TURITE “IE-
LE1VI0” KALENDORIŲ? straipsny išdėstyta visa jo 

Z—Z—' . . korija.
.išleido 12. Kaip prasidėjo pasau- 

alendonų 1925 lyje karas? Tai garsaus rusų 
.Jeigu kas da nėra rašytojo Rubakino straips- 
iai turėtų tuojaus nis. Begalo Įdomus ir pa-

I labai puikų ka
• metams. <
Ijo gavęs, ta _ w w 
išsi>;i>,'\i. nes jau nebedaug

Ijo liko.
Kalendorius yra knygos 

paviaaie. ir jame telpa dau
gy :?ė visokių pamokinimų h- 
informaciją. Yra tai tikras 
žinynas, štai jc suglaustas 
turinys:

i. 1925 metų sezonai. Ar 
žinot, kada oficialiai prasi
dėjo 
pirma 
nrndž

i

pavasaris, kada bus 
diena vasaros, kada 
i rudens ir žiemos?

tai čia rasit vis-

300 metų, jis sako, šitam 
visa jo

. 12. Kaip prasidėjo pašau*

FARMOS

kon pasakvčiau tai visai lie-
• O_  1 • • z-.

, tuvid Vioūuiūčllči, Jis -----—- . —-r--
taip sakė ir kad jis, Dr. šliu- Marcmkeyicjų, $24.^ 

c.uv ^xx.« pas, nekovojęs už tokią Lie-k • * \ F“
padalysiu pradžią, o toliaus, tuvą, kokia ji dabar yra. Jis ?10. —

uuv k«iwr, kovojęs už laisvą ir demok- -------- —-----g-iT?
muosiu plačia ja Amerikos ratingą Lietuvą, tik ne už terbury, Conn., SIU.

pas, nekovojęs už tokią Lie- |x SLA. 314 kp. per Venckų

kartas nuo kaito, painfor- kovojęs už laisvą ir demok-
T • a *.•! v

Antanas Eidukėnas, W a-

kleboniškai-špitolišką, • ir 
prašė pasakyti, kad jis norė
tų maryti Amerikos lietuvius 
stojančius Į “Kultūros” ben- 

o____ ta Finansų, Preky- drovę, kuri, jo manymu, ge
bos ir Pramonės Ministerijos riausia apšvietos Įstaiga lie- 
Kooperacijos Departamente tuviškame pasaulyje.

_ 7 Z? ' Taipgi prašė pasakyti, 
Finansų Prek. ir Pram. Mi-įkad Amerikos lietuviai syki 
nisteri pasirašė Dopkevičius. 
Kooperacijos Departamento 
Direktorius P. Šalčius.

“Kultūros” Bendrovė” tu
ri tikslą padėti savo narių 
kultūrinės ir medžiaginės 
gerovės plėtotei, aprūpinant . .
juos Įvairiais spausdiniais, darbuotojas. Ir reikia pasa- 
rašomaja medžiaga, organi- kyti, kad jo ir kitų tame su- 

.................... sirinkime tarti žodžiai yra 
tikra tiesa.

Dabar aš dar noriu pri
minti tiems Amerikos lietu
viams, kuriems dar yra no
ras padėti Lietuvos žmonėms 
pasiliuosuoti iš po tos kleri
kalizmo letenos, kuriems dar 
norisi matyti Lietuvą tikrai 
demokratinę ir laisvą netik 
nuo svetimtaučių, bet ir nuo 
savos tautos farizėjų.

Aš manau, kad pas mus, 
Amerikos lietuvius, tokių 

______ , m yra labai daug. Ir atsiminus 
daugelis kitų Lietuvos žymių ■ tuos laikus, kaip smarkiai ir 

narsiai mes kovojome už 
Lietuvos nepriklausomybę, 
aš nematau kliūties, kodėl 
mes sustotume ant pusiauke- 
lio t. y. neidami Į paskutinį 
muši su vidaus musų prie- < 
šais, klerikalais; o su jais <

lietuvių visuomenę apie kal
bamą bendrovę.

“Kultūros” bendrovė su
siorganizavo 1920 metais, 
įregistruota 1 
bos ir Pranu

Visiems aukotojams Drau
gija taria širdingą ačiū.

Pirm. F. Bortkevičienė.
Sekr. V. Baltrušaitis.

1

1920 m., lapkričio 26 d. Už

zuojant tam tikslui Įvairias 
Įstaigas ir Įmones.

Gi bendrovės Įstaigomis 
ir Įmonėmis gali naudotis 
pašaliniai (ne nariai) visuo
tino susirinkimo nustatyto
mis sąlygomis. “Kultūros” 
bendrovė apima visą Lietu
vos Respublikos plotą. Joje 
susispietus visa pažangioji 
Lietuvos inteligentija kaip 
tai: Biržiškos, Šleževičius, 
Žygelis, Samulaitis, Bielinis, 
Bražiškis, Bugailiškis, Vens- 
lauskas, Dr. J. Šliupas ir

PARSIDUODA FARMA
70 akrų geros žemės, daug 

vaisinių medžių ir miško, 7 
kambarių stuba, barnė ir ki-' 
ti reikalingi budinkai, 3 ark
liai, 5 karvės, daugybė vištų, 
visokie Įrankiai ir mašinos, 
vežimai ir pakinktai, šita 
farma randasi dviejų mailių 
atstume nuo pramoningo 
miesto ir geležinkelio stoties.

_____ r_ Kaina už viską iki 1 d. Bir- 
šituos dalykus čia išaiškina želio, 1925 m. bus tik $2,000. 
garsus Amerikos mokslinin- ................ '
kas MacMillan, kuris ilgą 
laiką tyrinėjo eskimosu gy
venimą.

*• F' »“ 
perkūnas? Kas yra perkun-1 FARMOS 
sargis ir kaip jis padaro- Kurie norite pirkt kokią nors far- 
mas? Ar jis gali apsaugoti n.u ši. je apielinkėje. apie SeottviUe,

J . .. u1 “ T. , , PentA-ater, Custer ar Fountain, Mich,namus nuo žaibo? Kodėl ........ . 
perkūnijos metu po ątskii-u ;jo*f.us1 
medžių yra pavojingiausia h,™.je" 
vieta, o girioje—saugiau
sia? Visi šitie klausimai vra________________________
Sfe$i.iai šiame s!!“i!>;,‘v? GALVOS LIGOS.

15. Saulės spinduliai. Tai 
mokslinis D-ro Žemgulio 
straipsnis apie tai, kaip sau
lės spinduliai palaiko visą 
gyvybę ant žemės.

16. Geležinkelių atsiradi
mas. Šita geležinkelių istori
ja parodo, kiek žmonės su 
eikvojo turto ir laiko, kiek 
jie padėjo vargo ir kokių jie f

mokinantis skaitymas.
13. Kaip gyvena eskimo- 

•ai? Ar tiesa, kad jie savo 
namus stato iš sniego? Ko
kie tų šiaurės gyventojų šei
myniški papročiai, tikyba?

Pusę Įnešt, o likusioji pusė 
galės būt išmokėta labai 
lengvomis išlygomis. Rašy
kit angliškai.

JOHN SHENKORI

Naujos Stiprybės ir Nervų 
Budavotojas

Tiesios yra stebėtina kaip greitai ta 
nauja gyduolė atbudavoja silpnus.

aenuatus žarna** atgal i 
sveikatų. Ji atlieka savo 

darbų ir atlieka ji < 
greitai

Kraujas turi turėti geležies ir ner
vai fosforo. Nuga-Tone peni kraują 
geležim ir nervus fosforu. Tūkstan
čiai žmonių vartoja tų moksliškų 
kraujo ir nervų atbudavojimą ir su
randa didelį pagerinimų į kelintų die
nų. .Musų skaitytojai suras, kad 
Nuga-Tone yra nekenksminga, malo
ni ir gera gyduolė, kuri sustiprina 
nervus ir priduoda vikrumo, pataiso 
apetitų, sustiprina kraujų, nervu* ir 
visų kūnų. Ji teikia atšviežinantį mie
gų, stimuliuoja inkstus ir kepenis, 
reguliuoja skilvį ir žarnas. Išdirbėjai 
Nuga-Tone žino labai gerai, kad ji 
suteiks jums liek daug gero ir jie 
įsakė visiems aptiekoriams duoti jums 
garantijų arba pinigus grąžinti, jei 
jus neužganėdins, žiūrėkite garanti
jų' ant pakeliu. Rekomenduojama, 
garantuojama ir parduodama pus vi
sus aptiekorius.

Kurie norite pirkt kokų nors far-

rašykite mums. Mes prisiusime jums 
____ ir nurodymus. Mes esam 
pirmieji lietuviai farmeriai toj apie- 

(29) 
I’ILYPS and MATTl.V

K 2, Box 83, Seottville. Mirk.

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darome paveikslus ne vien ant 
popieros, kaip paprastai,bet ir ant cel- 
luloid medalionus. Kiekvienų tokį pa- 
veikslų-medalionų apdirbame su tin
kamais spalvuotais pagražinimais. 
Darome 6x5 dydžio. Tokis medalionas 
galima pastatyti arba pakabinti—tin
kamas visur. Jis nesuduž, nenupluks. 
Prireikus gali numazgoti. Kaina $2.00. 
Prisiųsk mums savo^&rba savo myli
mųjų paveikslėlį, o mes padarysime 
Tamstai vienų tokį gražų medalionų.

Siųsdamas užsakymą pažymėk kaip 
nori, kad butų padarytas: per pus 
(bust), ar čiela figūra. Su užsakymu 
siųskite ir pinigus arba galėsite už
simokėti ant pašto, kuomet paveiks
lą aplaik.vsit—kaip norite.

Užsakymą išpildysime į 10 dienų. 
Rašydami adresuokite: (-)

THE TAUNIS STUD1O 
KULPMONT. PA.

i Kodėl Žmones 
Miršta?

ant visados nustotų aukavę 
savo centus “klioštoriams” 
statyti, nes jau ir dabar per
daug yra aprėpę gražiausias 
Lietuvos vietas. Tai taip 
maždaug kalbėjo Dr. J. Šliu
pas, buvęs Amerikos lietuvių

I

inteligentų ir mokslininkų.
Šie žmonės gerai suprato, 

kad kovot su klerikalizmu 
Lietuvoje, būtinai reikalin
ga nešti ii- apšvietą Į Lietu
vos piliečių minias, kad jie, 
kovoje su baisiausiu Lietu- , 
vos nevidonu klerikalizmu,1 kovoti mes galime tik per 
butų sąmoningi, nes kitaip apšvietą ir mokslą, 
kovos neatlaikys. i Tad kiekvienas progresy-

Tad Lietuvos progresyviš- vis Amerikos lietuvis turėtų 
koji inteligentija, visa tai būtinai įsigyti nors po vieną 
numatydama, ir sukurė Į “Kultūros” bendrovės pajų-
“Kidttarą,” per kurią jau šėrą, kuris kainuoja tik $5 ir 
penktaš metas skleidžia ap- 50c. Įstojimo duoklė. Šerų 
svietą. -Ir reikia pasakyti,'galima užsisakyti pas mane, 
kad per taip trumpą laiką Darykite tai šiandien, nes 
^Kultūra” Įstengė išaugti j Lietuvos žmonės jūsų para- 
milžinišką Įstaigą, kuri jau mos laukia, P. B. Balčikonis

1

Jei nežinot 
išalkini;

2. Saulės ir mėnulio užte
mimai 1925 m. Iš čia skai
tytojas sužinos, kada šįmet 
pripuola 4 užtemimai, du 
su ules ir (i u mėnulio. Kada

e gamtos apsireiškimai 
ks ir kur jie bus matomi,
am straipsny aiškiai pa
gyra.
3. Darbininkų kalendo- 
is. čia surašyti visi svar
eli darbininkų gyvenime 
•kiai. Pavyzdžiui: kada 
naikinta Amerikoje vergi- 
.’ Kada prasidėjo rusų-ja- 
nu karas? Kada ivyke

Senatvė yra periodas žmo-, -Ri avinas Nedėldienis”? 
gaus gyvenimo, kada jis ne- j Kada revoliucionieriai nu- 
pajiegia grąžinti išaikvotą: kirto galva Francijos kara- 
energiją. O nepajiegia to-i liui Liudvikui XVI-tam? Ka- 
del, kad organizmas paseno da buvo nukirsta galva Ang- 
arba susidėvėjo ir negali ai-j H jos ’ J J __ L
likti savo darbo tiek gerai, Imam? Kada kunigai sudegi- 
kaįp anksčiau, šis procesas i no italu filosofą Vanin? Ka- 
nesustodamas vyksta toliau, d a ” ’----- ’
kol pagaliau organizmas vi- ~ 
sai susidėvėja ir sustoja vei
kęs,’ką vadiname “mirtimi.”

Turint galvoj, kad žmogus 
iki senatvės grąžina išaikvo
tą jiegą tinkamai save apsi
rūpindamas : maistu, poil
siu ir kitais dalykais, kurią 
ir senatvėje ne mažiau su
naudoja, tat kodėl jis neliek- 
ti vienodame subrendimo 
stovy kupinas jiegų ir ener
gijos?

Ši klausimą riša vienas 
Įžymus anglų sociologas ši
taip:

Žemės kevale esąs radiu- 
mas spinduliuodamas ardąs 
žmogaus organizmo, audme- 
nis. Palyginus radiumo sa
vitumo veikimą su bandymą 
daviniais, prieini prie išva
dos, kad 70 metų bėgy ra
diumo spinduliavimas le
miamai veda i pražūti. Nors 
iš vienos pusės radiumo vei
kimas žmogaus organizmui 
reikalingas, bet iš kitos jis 
pražūtingas.

Išradus būdą, kuris ap
saugotų nuo radiumo spin
duliavimo, žmogus gyventų 
be galo ilgai.

skaito apie milioną litų kapi
talo ir kuri jau pajiegė.iš
leisti apie 40 Įvairaus turinio 
knygų-veikalų, kurių tarpe 
yra daugiausia moksliško: 
turinio; jų tarpe daug mo-: 
kykloms vadovėlių ir mėne
sinį žurnalą “Kultūra.” O’ 
kiek suruošta paskaitų, pra
kalbų ir kitokių apšvietus; 
vakarų I Tai tik pradžia. O u 
taipgi reikia pasakyti, kad čikoni 
visa tai pradėta su mažu ka- -f 
pitalu ir jeigu jo butų dau- 
giaus, negu šiandien bend
rovė turi, tai neabejoju, kad 
klerikalai jau nebandytų 
Lietuvą kinkyti j Romos bei 
Lenkijos vežimą. Ir dabar 
jau daug vietų organizuoja
si “Kultūros” būreliai, kurie 
sėkmingai patys šviečiasi ir 
platina .tą mokslišką litera
tūrą taip, kad Į pusmetį laiko 
})o išleidimo kokio veikalo 
aida išsibaigia ir esti verčia

mi kai kurių veikalų išleisti 
po kelias laidas.

Bet jeigu pinigų butų dau
ginus, tai ir tas laidas gali
ma butų išleisti didesnes, 
taipgi daugia us ir veikalų.

Vm tai suėmus į galvą i
— — • • • • • • v

“Kultūros” atstovas. 
20 Crary Avė., 
Binghamton, N. Y.

“KULTŪROS” B-VE. 
(Įgaliojimo nuorašas) 
Šiauliai, Dvaro gtv. 24. 
1924 m., rugp. 28 d.

Įgaliojimas.
“Kultūros” bendrovės val

dyba šiuo Įgalioja P. B. Bal- 
i rinkti “Kultūros” 

bendrovei pajininkus, pri
iminėti Įdėlius už nuošim
čius, platinti “Kultūros” 
bendrovės išleistas knygas ir 
atstovauti “Kultūros” bend
rovę kitais reikalais Jungti
nėse Amerikos Vastijose.

(Antspauda) 
“Kultūros” B-vės 
(Parašai):

K. Bugailiškis, 
P. Bražiškis.

Red. Atsakymai
Laisvamaniui Pijokui. — 

Kad dievobaimingi žmonės 
girtuokliauja, .tai nėra jokia 
naujiena, todėl prisiųstos 
tamstos žinutės Į laikrašti 
nedėjome.

Visiems. —Kurių raštai 
netilpo šiame “Keleivio” 
numeryje, tilps sekančiuose.

Askos Miriiaples Reiki 
Ghnazįjįi.

O. kaip suvargina žmogaus 
kūną galvos skaudėjimas. Bei 
ta galima pasekmingai prašalin
ti’ vartojant JATUL’S EDAK 
tabietus. Į 30 minutu po vartoji
mo pajausi, kad galvos skaudė
jimo nėra.
JATUL’S EDAK tabletu kaina:

1 baksukas 50c.; 
5 baksukai $2.00.

’ -e- — i Reikalaukit tiesiog nuo mus. Kadanedarė bandymų, paKOl lšra- turėsi baksuką, tada gausi ir aptie- 
do geležinkelius. koie-

17 ; f Vour nearest Drug Store will be7. Itode! žmones tiki į „la<j (o suppjv JOU pru"gi»t.
Prašyk aptiekose, pas agentus ir 

xisur, kur tik vaistus pardavinėja.
?4es jums prisiusime greitai.

P. A. JATUL MFG DRUGIST 
Cor. Railroad Avė. and Kashington St. 

STOUGHTON, MASS.

karaiiui Karoliui pir- dvasias? Geras straipsnis; o r*., j.. i r — r--- 1 ? nnip oteirurlimo

I

apie atsiradimą tikėjimo.
18. Pypkės istorija. Čia. 

aiškinama, kodėl žmonės 
ruko tabaką ir kaip jie pra
dėjo vartoti pypkes.

19. Vidurių užkietėjimas.
Čia D-ras F. Matulaitis paJ ___ __
saka jums Homių dalyku jį J
ajue vidunų ligas ir jų gydy-( Tojingo8 op^iji
- «*_ i ♦ ‘STUART^ LIMPANČIOS PLAPAO

20. Prakeiktieji vienuo- I>ADUšK..fTĖS yra skirtingo* nuo 
liai. Labai idomi istorija apie parišame. v-ržo, jos yra išlaukinės gy-

r i gyduolės xmpančios pne kūno ir 
GrtlZlją. ir JOS Vienuolius. -duodančios sustiprinimą toms kupo

Tai tik svarbesni “Kelei- dalims, kurioms reikalingu Neturi 
• » rr_i j • jokių šniūrą nei sprenzinų. Aenuslen-ViO KalendonaUS rastai, ką jr neatsiremia i Kaulus. Tukstan-1 

ėiai šiomis paduškaitėmis gydosi na- į

i jie sudegino mokslininką 
Bruną? Kada lietuvis stu
dentas Grineveckis užmušė 
Rusijos carą Aleksandrą 
II-ji?—Atsakymą i šiuos ir 
šimtus kitu panašių klausi
mą rasite šitam kalendoriu- 
Je-

Į 4. Metai iš 13 mėnesių. 
Čia yra išdėstytas prof. Mar- 
vino planas sutvarkymui ka
lendoriaus taip, kad metuo
se butą 13 mėnesių, po 28 
dienas i* - — » 
mus ir pamokinantis straips
nis.

5. Lietuvos gyventojų 
skaičius. Ar žinot, kiek Lie
tuvoje y;a gyventojų? Kiek 
iš ją yra vyrą, kiek moterų? 
Kiek yra lietuvių, kiek len
ku. žydu ir kitų tautų? Jei 
to nežinot, tai čia rasite vi
sas apie tai žinias.

6. Žymesnės pasaulio reli
gijos. Jums turbut nesykį at
ėjo galvon klausimas: Kiek

j yra pasaulyje išviso katali
kų? Kiek yra budistų? Kiek 
mahometonų, protestonų, 
stabmeldžių ir kitokių? Ar į 
suradot kur paaiškinimą?' 
Jeigu nesuradot, tai čia ra
site visas informacijas.

_ 7. Žemės rūšis nuošim
čiuose. Ar žinot, kiele kurioj 
pasaulio daly yra dirbamos 
žemės, kiek tyrų, kalnų, miš
ku?—čia viskas parodyta 
kaip ant delno.

Musų žemės plotas. Na, 
Kas iš skaitytojų pasakys, 
kiek musų žemės kamuolys 
turi keturkampių mylių? 
Koki plotą užima jūrės, o 
kiek yra sausumos? , Arba 
kaip didelė yra Afrika, Azi
ja, Europa, Amerika ir Aus- 
Jralija? Retai kas tokius 
dalykus žino. Bet kas nusi
pirks “Keleivio” Kalendo
rių, tas žinos.

9. Kiek kuri šalis turi gy
ventojų? Arba kiek yra išvi
so žmonių ant svieto? Čia 
rasite visas reikalingas in
formacijas.

10. Kaip nustatoma Vely
kų diena? šitas straipsnis 
parodo, kodėl Velykos vie
nais metais būna anksčiau, o 
kitais metais vėliau. Čia 
taipgi pasakyta, kokiu budu 
velykų diena yra nustato
ma.

. 11. Ar pritruks žmonėms 
vietos ant žemės? Vokiečių 
mokslininkas Penck sako, 
kad taip, žemė gali išmai
tinti nedaugiau 9,000,000,-

i 
I

I

"[JAUJAS, pagerintas 
modelis su daugeliu 

naujų gražumų. Jis vertas 
------- - - • y»

VISI

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

Lai PAIN- 
EXPELLERIS 

Praveja Skausmus!
Trinkiu tręštai taip, kad ii- 
stebėtinas linimentas persisunktu 
P«r od* i pat t« vietą, ii kur 
paeini orsmaguma:.
Pain-Expe!!eris palengvina kratno 
•ukepint* ir atsteifia normali 

_ kraujo tektjimą ristomis.
JSe «r 79c vaistinėse. Tempkite, kad butu 
Inkaro vaizbaienklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South Jth Sta, 

Brooktyn, N. T.

GERIAUSI LAIŠKAI
Su gražiom dainom arba eilėm, tin

kami rašyti pas tėvus, motiną. bro-
Į kožną mėnesi. Įdo- ^.ame te!p* dar daugybė ei- uo-

I1U, apysakų ir lUOkų. gelis praneša, jogei šitokiu budu išsi- ,1 ,, i--;-’ ūf-,,' į-
Kaj^ndonus yra papuoš
„ ----- - ««^.Lo1ra,o ... auk£nis lnedalig Romoj( Grxnd 2 wntu štampą, o gaus, naują kate-

meddis Paryžiuj ir _garbingas pami- Reifcdaugme ^ngDA ( 1

233 No. Clariou SL, Philadelphia, Pa.

tas gražiais paveikslais ir auksini
dailiai padarytas. Kaina 50 i ----- ------ • <>
centų, bet “Keleivio” skai-
tytojams tiktai 25 centai. natūralia ir daugiau nereikia dėvet 

diržų. Mes prirodytim tai pasiųada-Šitokį Kalendorių kiek-lmi jums plapao jšDandymui visiškai 
vienas turėtų sau išsirašyti ir .dykai. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
da savo giminėms į Lietuvą munis- ------- **’
nusiųsti.

TeL South Boston 3520 i
Residence University 1463-J. <

S. M. Puitetė-Shillia J 
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE J
MC BreaSvray, So. Boston. Maaa. ;

Room X <
* A’

♦

Lietuvis Optometristas

I
I
I

PLAPAO LABORATOR1ES 
3058 Staart'a B14»- SU VMta.

ATMINIMO DIENA
Paprotys “atminimo dienoj”, kaipo 

žuvusią šventėj, priimta papuošti ka
pus tų kareivių, kurie žuvo laike Civi
lio Karo su Pietinėmis Valstijomi*. 
Sulysr Karo Departamento paskutinių 
apskaitliavimų Unijos armijoj nuo vi
sokių priežasčių žuvo 359,528 karei
viai. Konfederatų armijoj, sulyg ne
pilnų žinių,-įuyo nuo įvairių priežas
čių 134,451. kareivis.' 'lai- buvo pasek
mės 4 metų karo, 1861-1865. Rąmk^z, 

(Sykiu paėmus žuvo virš' pusės nulto- 
: no ^kareivių. Bet oficialės -statistikos 
; parodo, kad tik per vienus 19J3 me
tus 1,647,084 žmonės mirės'Suviettyto- 
se Valstijose nuo Įvairių ligų, tų ta{- 

' pe daugiau kaip 45,000 mirė nuo pilvo 
ligų. Daugelis tų mirusiųjų butų šian-

čių 134,451. kareivi#.'‘■L buvo pasek
mės 4 metu karo, 1861-1865. Rėmk^a, 

U .*7- ; ’ ““
! no kareivių. Bet oficialės -statisnko* 
; parodo, kad tik per vienus 19J3 me
tus 1,647,084 žmonės miręs"Suvienyto- - **-•--*-■* ---- : J——
pc daugiau kaip 45,000 mirė mio pilvo 
ligų. Daugelis tų mirusiųjų butų šian
dien buvę gyvi, jeigu jie .butų gėrę 
Trinerio Kartųjį Vyną, kuris prašali
na visas priežastis pilvo ligų. Jis iš
valo žarnas, prašalina riemens grau
žimą, vidurių užkietėjimą, pagelbsti 
inkstams ir kepenims atlikti savo 
funkcijas ir sutvarko visą sistemą. 
Jeigu jūsų aptiekorius ar gyduolių 
pardavėjas šių gyduolių neturi, tai ra- 
švkit pas Joseph Triner Company, 
Chicago, 111.

EKSTRA DIDELIS 
BARGENAS.

Pamatykit visą pasaulį per musų 
puikų stereoskopą, kuris yra padirb
tas iš geriausios medžiagos. Jus gali
te matyti paveikslus kaip'ir tikrame 
gyvenime. Vaizdai iš Pasaulinio Karo. 
Istoriškos vietos Amerkoj. Dėdės Ša
mo , kariški laivai. Kristaus gyveni
mas. Vizitas Romos ir Venecijos, taip
gi daugelis kitokių puikių vaizdų. Su

Mariampolės Realei Gim
nazijai Remti Draugija Kau
ne gavo aukų iš Amerikos 

Vfea tai'suėmus j galvą ir nuo šių asmenų: 
jpevarščius, prieini prie iš- John Bartuliavičius, 1013

užsitikėjimo, kurio 
ieško IngeroolTyje.

Si

“LAME”
atidengia daug paslapčių: kas ir kaip 
padaro visokius burtus, spiritizmą, 
monus-zababonus; peklą, čyščių, vel
nius, šėtonus, aitvarus; kur atsidursi- 

i me mirę ir t.t.
“LAIMĖ” išeina kas mėnesį nauja, 
antri metai; kaina $1.00 metai j visą 
svietą.
“LAIMĘ” skaito tūkstančiai žmonių 
ir visi aprūpinti. Ji padarys ir tams
ta laimingu.
Užsisakykite “Laimę” šiandien! Pini
gus siųskite šituo adresu: (23)

“LAIMĖ” 
31M So. Habted SL, Dept. 5, 

CHICAGO, ILL.

Parsiduoda klaidžių.
Lietuviški, m 

šukom, verstiniai 
balandžiai visokią 
spalvų. Ant ar* 
derio priaiunėią 
j visas dalis Su
vienytų Valstiją. 
Su užklausimu 

B9 rašykit laišku.
(»> 

GEORGE BENDORAIT18 
520 Wllaon St, W*terhary, Cm*.

•kiekvienu stęreoskopu mes duodame 
100 rinktinių ir geriausios rūšies vaiz
dų. Taipgi mes pasiunčiame gero mo
delio gvarantuotų laikrodėlį, puikiuose 
nikelio lukštuose, kuris laikų rodo la
bai teisingai ir tesės jums per dauge
li metų. Laikrodėli, Stereoskopą ir 
100 vaizdų vertės mažiausia $8.00 mes 
parduodame tik už $4.75. Su kiekvienu 
orderiu mtes pasiunčiame dykai revol- 
verįB. C. 22 kąlibro, kuris yra padirb
ta* paikiai ir su kuriuo jus galite ap
saugoti save topu*. I’risiųskit tik 35 
centus dėl persiantimo, o 84.75 užmo
kėsite, kaip tuos daiktus aplankysite 
savo namuose. Užganėdinimas, gva- 
rantuota* arba pinigai bus sugrąžin
ti. Siųskit order] dabar, kol kaina pi
gi. Adresuokit: fž?.)

PRACTICAL SALES COMPANY 
12lt North Irving Avė. liesk M, 

CHICAGO, ILL.

TEL. EMPIRE 73C5

NL F. lUTULMK
UKnvMetiaė SrfeM 

Diatberaia

. ADYN08;
12-2, M

* ♦. i

t

r
* c
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE 
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos laikraščių.) 

m
Kunigą* sėja šmeižtu* ir 

neapykantą.
ŠVENTEŽERIS (Seinų aps
krities). Nesenai čia atkeltas 
kun, Sebastonis. Kol jo ne
buvo, viskas buvo kuora- 
miausia. Tik spėjo jis atvyk
ti, tuojaus pasipylė šmeižtai, 
barniai, pletkai, neapykanta 
tarp piliečių.

Per visą savo gyvavimą 
kun. Sebastonis nepasakė 
nei vieno rimtesnio pamoks
lo. Per kiekvieną savo pa
mokslą tik ir garbina “bol
ševikus.” Jis visus skaito 
bolševikais: ir vai. liaud. ir 
socialdemokratus, ypač Jau
nimo Sąjungos vietini sky
rių.

Kalėdojant, atsilankęs pas 
ligoni, per išpažinti, 
ekzaminuoja, ar neprigulfs 
prie Jaunimo Sąjungos. Tė
vus agituoja vyti savo vaikus 
iš namų, kurie priklauso J. 
Sąj. Su savo plepalais taip 
visiems įgrįso, kad per jo 
pamokslą net moterėlės išei
na iš bažnyčios; girdi, ką jis 
daugiau moka, kaip tik apie 
sąjungas?

Duok, Dieve, kun. Seb. 
x sveikatą už jo gerą kakarinę, 

o jo pamokslai eina žmo
nėms Į sveikatą.

• ■ - ■ 
Jaunystės nuodėmių’auka.

Mirė Palangos, vidurinės! 
mokyklos mokytojas Anta
nas Vencius; bene 16 metų 
buvo Įstojęs Į komunistų par- . • • TI • • • f'* • T * 2. —

visur

<

GIRDŽIAI (Raseinių aps.). generalio agento. J
I

RMAN

i• ■

BaMes Leve lt

TASTELESS CASTOR OIL

/<h BILIOUSNESS

—.......

<

«

I 
i

Nuo visų pilvo ir žarnų nea- 
■azffumy, kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Puiki proga aplankyt jums 
savo tėvynę nužemintomis 
trečios klesos kainomis, su- 
lyg ekskursijų ratomis. Mu
sų pasažieriai išvežami iš 
Hamburgo specialiais trau
kiniais

Valei APSAUGOS BRITVA
AlltoStrOp Kuri Pati Išsigalanda

VISAS PR1RENGIMAS $1.00 ir $5.0* - 
IMLČOT Parsiduoda visose britvų krautuves* *

-Sharp*n»

Apsigyvenę ateiviai, grį
žtantieji atgal metų lai
ke, nepriskaitomi kvotos 
restrikcijoms. _____

KENOSHA, WIS.
i Kurie nori užsirašyti “Kdei- 
■ vį” arba kokiu nors knygų užsi- 
sakyt, gali kreiptis prie musų 
_ lis patarnaus
visame teisingai ir greitai.

Jo adresas:—- (-)
JOE ELIOŠIl S

North West HoteL, Room 15, 
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vo seniau visiems malonaus 
Įspūdžio. Bet dabar ir jam, 
rodosi, tuoj ateis galas. Ap
linkiniai ūkininkai, norėda
mi nusausinti pievas, pernai 
nuleido iš jo 3 pėdas van
dens* Dabar jis jau nebetin
kamas nei maudytis: ėmė 
slinkti purvu, želti žolėmis... 
Jis pasmerktas išnykti, nors 
naudos ūkininkai vistiek 
veik jokios iš to neturi... .

Gaila, skaudu!...

Degtinės auk*.
KAMAJAI. Vasario mėnesy 
M. Markelis iš Vaineikių 
Kamajuose gerokai isikau- 
šęs baltakės ir dar ant kelic 
pasiėmęs porų pusbonkių 
važiavo namo. Atvažiavęs 
apie 4 kil. ties Papiškių vien
kiemiu išvirto griovin, kame 
ir prigėrė. Lavonas toje vie
toje išgulėjo 2 dienas. Ap
žiurėjus policijai buvo palai
dotas jo paties kapinėse.

Plėšikai.
PUSKEPURIAI (Mariam
polės apskr.). Šiame kaime 
pas ūkininką PapečkĮ yra 
pradžios mokykla, kurioj 
mokytojauja ponia Valaitie
nė. Kovo 14 d., apie 9 vai. i 
ūkininko butą atėjo du vyru
kai ir pradėjo klausinėti: ar 
mokytoja namie, ar algą jau 

įgavo ir tt. Atsakius, kad 
mokytojos nėra namie (ji 
kaip tik buvo išvykus Ma- 
riampolėn) ir kad, jie (uki-

12 vai. naktį pasirodė su vi
su smarkumu miestan atva
žiuojąs automobilis. Polici
jos valdininkia, uniformoje, 
tuo metu buvo už futbolo 
aikštės. Jie atsistojo auto
mobilio žiburių šviesoje ir 
mėgino, šaukdami ir mojuo
dami, automobilį sustabdyti, 
bet automobiliui prisiartinus 
per 5 metrus ir nesumažinus 
savo tempo, buvo priversti 
oašokti Į šalį. Automobiliui 
nestojant, vienas valdinin
kas Įspėdamas iššovė iš re
volverio Į viršų. Automobi
lis tačiau ir dabar nesustojo, 
bet su tuo pat smarkumu va
žiavo toliau. Tada antrasis 
valdininkas iššovė iš šautu
vo. Po antro šūvio automobi
lis pasuko kairėn ir Įstrigęs 

paplentės medžius sustojo. 
Kaip vėliau .paaiškėjo, tuo 
lutomobiliu važiavo Lietu- 
zos Ūkio Banko Klaipėdos 
kyriaus direktorius, p. Kon
čius, su savo žmona ir dar 
viena jauna ponia. Kulka iš 
□radžios pataikė p. Končie- 
įei į galvą ir, kiaurai išėjus, 
smego šoferiui galvon. Šo
feris krito vietoje negyvas, 
j p. Končienė buvo nuga
benta ligoninėn, kur ji po 
jusės valandos nuo žaizdos 
jasimirė.

Kiti tuo nelaimingu auto
mobiliu važiavusieji išliko ( 
įesužeisti. Vedamas šio atsi- ] 
ikimo tardymas.

katalikai palaiką, o bedie- imusų mažą Lietuvą nuo to-; 
viai griauną valdžią ir tikėji-1 kių ponų apvalytų.
mą. i Tas agentas taip pat Įrodi-1

-------------- ; nėjo, kad jau nuo šios die-
Tai bent blaivybė* inos reikia kademams ruoštis 

MARIAMPOLĖ. Pirmas Įs- Pr.ie rinkimų visomis jiego- 
pudis. Kuria gatve eisi, vien mis. Reikia, sako, sutverti i 
blaivybės draugijos traktie- toks aparatas, kad kiekvie
nai, degtinės parduotuvės, iiam kaime butų kademų 
smuklės ir t.t. Prie vienos agentas, kad galėtų priimti 
“karčiamos” duru ant laiptų j« agitacinę literatūrą ir su
guli vienas giltas, iš kitos teikti žinias, ką veikia kitos ; 
policija tempia du kruvinu1 partijos. Kartu platino ir ; 
girtus Į nuovadą, prie- trečios (daugybę šunlupių. Vietinis 
vėl “galybės” girtų. Tai bent ’ klebonas Lelešius šaukė pa- 
olaivybę platina ’ Patikęs ■ vardėm iš visų parapijos kai- 
vietinį gyventoją paklau- į IRŲ P° žmogų ir užrašinėjo 
siau, kaip jie Į tai žiuri, tas; pavardes, o kunigas Stepa- 
net nustebo: “Kas, giridi, navičius dalino šunlapius. 
čia stebėtino—pas mus visa- j ”
da taip.”

MES PERKIAME
Lietuvos Bonus

Alės perkam Lietuvos Bonus nuo tų, kurie pirks pas mus 
; pianų, Piayer-Pianą arba Gramofoną, priimdami kaipo 

dali mokesties. Mes užlaikėm pianus rinktinius ir gva- 
; rantuotus kaip tai: Weixr. Ivers & Pond. Hobart M.

Cable, Emerson ir kitokio išdirbimo. Vocalion ir Stronci 
gramatonus ir Lietuviškus Uolius de! player-pianų. Nau
ji player-pianai, 25 relini ir suolukas $425.00 Lengvos 

• išlygos. Reikale kreipkitės, (2i

GARDINER PIANO CO
B. SIMONAVIėlUS

472 WESTMINSTER ST.. PROVIDENCE, R. I.

tiją Rusijoj. Sugrįžęs Lietu- ninko šeima) apie jos algą 
von greit pateko Į Kauno nieko nežiną, plėšikai nuėjo 
kalėjimą, kaipo komunistų Į mokytojos kambarį ir pra- 
parti jos "sekretorius. Kalėji- dėjo daryti kratą. Radę 100 
me Įvyko jo sielos persilauži- litų pasiėmė, ir paėmė kai
mas: "viešai “Lietuvos” laik- kuriuos jos daiktus. Iš ūki

ninko taip-pat pareikalavc 
pinigų ir jis su savim 100 litų 
turėdamas atidavė. Taip 

. lengvai “uždirbę” pinigų iš
ėjo. Stebėtina, kad tame na
me yra 4 vyrai ir neišdrįso 
pasipriešinti. Žmonės kalba, 
kad tą vakarą ir kitą ūkinin
ką jie apiplėšę. Apie šį Įvykį 
policijai pranešta.

rašty išsižadėjo bolševizmo 
ir buvo prezidento Stulgins
kio amnestuotas. Lankė jisai 
rankdarbių kursus Šiauliuo
se ir metus mokytojavo Pa
langos vidurinėj mokykloj. 
Mirė džiova Šilutės ligoni
nėj, 8 d. balandžio, palaido
tas Z. Naumiesčio kapuose.

Negirdėtas atsitikima*.
ŠIAULĖNAI (Šiaulių aps.). 
Viliošių polvarke vasario 
mėn. avis turėjo nepaprastą 
gyvūną: kojos ir užpakalis 
panašus i aviniuką, tik be 
plaukų, visas plikas, snukio 
nesimatė, kaktoj viena labai 
didelė akis, nosis ilga ir Į 
snapą panaši ir ant galvos 
viršaus kuopštas ilgų plaukų. 
Gyvūnas atsiradęs negyvas. 
Apžiūrėję įmonės išmetė 
lauk (kiti ir žiūrėt nenorė
jo)- .<■

į- ■ - —

Barbariška* gamtoj grožio 
naikinimą*. , ,4' 

LIUBAVAS <(MariiuppDlės 
paskr.). Liubavo apylinkės 
bene bus gražiausios "apylin
kės visoje Suvalkijoje: kal
neliai apžėlę beržais, pa
krantės apaugę medžių vai
nikais, kur ne kur išraižytos 
mažų upelių, žmogų, vasaros 

' metu, savo grožiu žavėte ža
vi. Malonu liuosam nuo dar
bo ar iš miesto parvažiavus 
beržynu pavėsyje pasilsėti, 
pasvajoti, pariešutauti ir 
gamta pasidžiaugti...

Taip buvo seniau. O da
bar?...

Trempimų dvaro valdyto
jos, pajutusios, kad dvaras 
rengiamas parceliuoti, iškir
to medžius ir net krūmus iš 
savo laukų—viso Didžiojo 
Ravo—ir ten, kame pirmiau 
aukštų pakrančių šlaituose 
lakštingalos giedodavo, da
bar vien pilki skardžiai rėp
so... Tas pat, mačiau, pradė
ta daryti ir Skaisčių upelio 
šlaituose: ten imta genėti dyti ir, važiuosią žut-but 
krūmai, imta kirsti jauni kiaurai. Dėl to ant visų ke- 
medeliai, žodžiu, smarkiai lių Į miestą buvo pastatyti 
varomas gamtos nuoginimo i policijos valdininkai, o taip 
bei aušinimo dalbas! I pat du valdininkai buvo pa-

Trempinių kaimo pievose statyti ir ant Kretingon ei- 
S nedidelis ežerėlis. Jis nančio plento. Paskutiniuo- 

nais apsiaustas, daryda- ju plentu tačiau apie pusiau

Kaip Lietuvos valdininkai 
elgiasi su Lietuvos 

žmonėmis.
PANEVĖŽYS. Pašto Įstai
gon atėjo kaimietė moteriš
kė ir prašė pinigų skyriaus 
valdininką priimti 10 litų, 
kuriuos ji norėjo pasiųsti : 
Šančius savo sunui, tarnau
jančiam kariuomenėj. Pini
gų operacijos pašto Įstaigą 
veikia iki 4 vai. Tuomet laik
rodis jau rodė 3 minutes pc 
4 vai. Moteriškei paprašius 
.priimti pinigus, valdininkas 
pareiškė, kad vėlu esą.

Moteriškė aiškinosi, kad, 
girdi, jai sunku kitą kaitą 
14 kilom, ateiti, blogas ke
lias ir nėra laiko. Jos sunui 
taip pat labai esą reikalingi 
pinigai. Valdininkas dar aš
triau ją paprašė netrukdyti.

Nubudus moteriškė pasi
šalino. Po kelių minučių at
ėjo kitas pilietis, kurio per
laidą tasai valdininkas priė
mė ir išdavė jam kvitą.

Tą pačią dieną buvo vie
nas žmogus perspėtas to pat 
valdininko nerūkyti. Vėliai 
jis pats papirosą traukdamas 
laikraštį skaitė.

Ar tai sąžiningas darbas?

Tragiška nelaimė.
Balandžio 17 d. buvo 

Klaipėdos valstybinei polici
jai iš Karklynų pranešta, 
kad Klaipėdon turįs atvykti 
žinomas spirito šmugelninkų 
automobilis su šmugeliu. Juo 
važiuoti turį šmugelnin- 
kai sakęsi, neleisią sustab-

Apiplėšė elgetą.
ŠAUKĖNAI Netoli Šaukė
nų miestelio balandžio 1 d. 
težinomi piktadariai užpuo- 
ė keliu einančią 91 metų el
getą ir atėmė 5 litus ir 75c.

Vilkai kelią pastoj*.
ŽEMAITKIEMIS (Ukmer
gės apsk.). Jakiškių girioj 
balandžio 10 d., apie 4 vai. 
oo pietų, važiuojant dviračiu 
š Ukmergės J. Valavičiui, iš- 
ijo ir sustojo ant kelio trys 
vilkai. Pradėjus švilpuku 
vilpti, vilkai pasitraukė.

Žmogaus kaulai medžio 
drevėj.

KIRMAIČIŲ kaime (Kre- 
ingos apsk.), da prieš karą 
'e žinios dingo Aleksandras 
šikšnius, kuris buvęs silpno 
iroto. Šiais metais, nesant 
:iemos, plaunami sodybos 
nedžiai. Dingusio brolis, nu
jovęs savo sodyboje didelį 
špuvusiu viduriu liepą, at- 
ado žmogaus griaučius 
kaulus); susiprasta, kad 
ai dingusio brolio kaulai. 
Spėjama, kad čia veikusi 
liktadario ranka.

Muštynės vestuvėse.
CONTAUČIŲ kaime (Tel- 
ių apsk.), nesenai buvo VI. 
mkšo vestuvės, kur pasigė- 
usieji pradėjo muštis. Jau- 
įojo brolis Stepas' Lukšas 
molė su peiliu ant savo žmo

nos, norėjo ją papiauti, bet 
pasisekė ją išgelbėti.

Paskiau Stepas ir Vladas 
Lukšai išblaškė visus vestų
jų svečius ir muzikantus. 
Jaunikis rankose turėjo* kir- 
j, o jo brolis atlenktą peilį, 
kiršliui A. Šimkui gerokai 
.ukrovę. Paskiau jaunojo 
irolis Stepas davė su mietu 

A. Šimkaus langą, ten sė
dėjo A. Šimkus, dalis stiklų 
susmego jam į kaktą. A. 
Šimkus žada duoti juos teis
man.

Velykų ėvangelija.
METELIAI (Alytaus aps.). 
Musų “dievobaimingas” 
klebonas pirmą dieną Vely
kų švenčių bažnyčioje iŠ sa
kyklos pasakė keliolika žo
džių evangelijos apie Kris
taus prisikėlimą iš numiru
sių ir nuo minimų žodžių 
tuojaus priėjo prie to, jog 
cicilikair^“*"’ 
pažįstą 
bažnyčios.
I - - -
vių laikraščius/ nebusią pri- 
i
krikštatėviais ir nebusią lai

esą bedieviu, nepri- 
tikybos, kunigų ir 

».*os. Toki katalikai, 
kurie skaitysią Įvairių bedie- 

imami prie aekramentu, 
krikštatėviais ir nebusią lai
dojami kapinėse. Valdžia 
paeinanti nuo Dievo ir ją tik

Balandžio 1 d. Girdžiuose 
per atlaidus Skirsnemunės 
kamendorius per pamokslą 
labai išbarė valstiečius ir 
liepė atsiskirti tiems, ku
riems nereikia “švento tėvo” j 
ir kunigų, nes esą reikia ži- . 
noti, kiek yra eretikų, kurie ■ 
greitu laiku busią atmesti ‘ 
nuo bažnyčios, šitokių paša- Į 
kų tenka girdėti ir kitose pa-. 
rapijose. Matyti, kunigai ga- • 
vo Įsakymą iš viršaus.

Davatkėlės visai išsigan-J 
do, nes pereiti rinkimai pa-' 
rodė, kad kademų šalininkų 
apielinkėj yra tik ketvirta 
dalis visų gyventojų. Dabar, 
tademų agentų pilni kaimai. 
Jie Įkalbinėja rašytis Į ūki
ninkų sąjungą, prižadėdami 
įvairių gerybių: mašinų, trą
šų, sėklų ir t.t., kad tik “ere
tikų” skaičius sumažėtų.

Su tiltu Į Jurą.
PAJŪRIS (Tauragėsapsk.). 
Vokiečių pastatytą per Jurą 
tiltą nunešus, čia kelinti me
tai žmonės statosi laikinus, 
“vasariškus” tiltus, daugiau
sia p. Nausėdos iniciatyva. 
Šitokis tiltas padirbtas ir 
šiemet. Jis jau iš pažiūrėji
mo pasirodo esąs pavojingas 
sunkesniam vežimui važiuo
ti, nes labai nerūpestingai 
pastatytas.

Antrą dieną Velykų jo- 
marke Pajūry žydai nupirko 
kelioliką arklių ir varė juos 
surištus per tiltą. Rods jau 
išėjo, tik paskutiniai keli 
brakšt su tiltu Į vandenį ir 
kiti išėjusieji arkliai už uo
degų traukiami sumarmėjo 
ant pirmųjų viršaus upėn. Ir 
taip ar 15 arklių, maišyda- 
mies tarp Įlužusio tilto, mau
dėsi gana giliam vandeny. 
Gerai dar, kad drąsių pajū
riškių buvo greit paleisti ir 
šiaip-taip išlipo krantan.

Bėga nuo pamokslų.
PAŠIUŠVIS (Kėdainių aps
krities). Vietiniam klebonui 
pradedant sakyti pamokslą, 
pusė žmonių išbėga iš baž
nyčios, nes kunigėlis vietoj 
Dievo žodi skelbęs, pradeda 
kokius nors raštus skaityti, 
ar keikti Liet. Jaunimo Są
jungos narius, koliodamas 
juos bolševikais ir kitaip.

Kademų partijos mobili- 
zacija*

IGLIAUKA (Mariampolės 
apskr.). Balandžio 13 d. 
musų Adataukoj (Igliaukoj) 
tuoj po mišių ,ir pamokslui 
koks tai kademų partijos 
agentas (sako, Seimo atsto
vas kun. Stepanavičius) mo
bilizavo Adataukos apylin
kės davatkas kovai su ko
kiais tai masonais, socialis
tais, liaudininkais, nurody
damas kokį tai baisų pavo
jų, matyt, kademų besočiam 
pilvui ir jų bedugniam kiše- 
niui. Tvirtino, kad Lietuva 
be konkordato su popiežium 
jokiu budu negalinti apsiei
ti, nors mes, Adataukiečiai, 
į tai visai netikim. Prirodi
nėjo, kad Franci jos masonai 
nugalėjo krikščionis katali
kus ir dabar varo lauk jėzu
itus. Mes, Adataukiečiai net 
džiaugiamės tokiu franeuzų 
laimėjimu, it labai mums bu
tų malonu, kad Dievulis ir

LLOVD
LAIVAKORTĖS I ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
I LIETUVĄ

PER BREMENĄ
Trecioj klesoj tik steitrumiai 

Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji į 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broadway. New York. 
arba pas vietos agentus.

I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA

Pel sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

Usted American Lines
(Harrinutn Line) Joint Servicc with

Bambnrg American line
131 Statė St, Boston. Mass.

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kellogg’s. Su
piltas Laboratorijose.

MEDICINOS DAKTARAS '

Dr. LEO J. PODDER is P
Specialistas Slapty ligų motery ir vyry, kraujo ir odys. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambers St., BOSTON, MA8S.

Mas. Winslow»s 
Syrup »

BEECHAMS 
PILLS

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kaogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonu uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus' vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS,

DR. H. N. LANDAU
SPECIALISTAS KROMŠKŲ IR SEKRETNU 

LIGŲ. REUMATIZMO IR KRAUJO L1GV

18 CHAMBERS ST., BOSTON, MASS.
Tel. Haymarket 1436

Nupiginta ten ir ategal kelionė

LIETUVON
$203.00 ir augščiau

ATAŽIUOK per Bremen ar Cherbourę pato- 
’ giosc trečios klesos kajutose S. V. laivais ii 

New Yorko. Geras maistas ir daug vietos. S. S. 
PRESIDENT HARDING išplaukia birželio 3, 
S. S. GEORGE WASH1NGTON birželio 10, 
S. S. LEVIATHAN ($215.00 ten ir atgal per 
Cherbourg) išplauks birželio 13. Visus laktus 
gausite iš savo agento ar rašyk j—

United Statės Lines
45 Broadway New York City

75 Statė St, Boston, Ma**.
Managir.g Operators jot U. S. SHIPPING BOARD

Puikus plaukai turėtą buto kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turku, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
įauki rankon.

yr» pleiskanų mirtinuoju prieiu.
Pniiurėkit gerai aavo plaukui ir žel

vo* odą pirm, negu tie paslaptinei 
parazitai pakirs plauku Jakais. apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, ka* bus prieiastimi jūsų 
plauku slinkimo.

Pirkite bonk* Ruffles už 65c pas 
savo vaistinink* šiandien, arba 75c 
tiesiog per peštą iš laboratorijos.

F. AD. klCHTBK A CO. 
Beny * South Sth Sts. 

Brooktyn, N. Y.

Nenustok Vilties
Naudok Salutarą

JEIGU JUS ESATE SILPNAS, NETURITE STIPRUMO, 
ESATE NERVUOTAS, NEGALITE MIEGOT GERAI, 
jeigu jus turite užkietėjimą vidurių, gal
vos SKAUDĖJIMĄ, NUSTOJJMĄ APETITO, LIGAS 
INKSTŲ AR KEPENŲ, SKAUDĖJIMĄ SKILVIO, ŽAR
NŲ, IR T. T.

“SALUTARAS BITTERS” PAGELBĖS
| TRUMPĄ LAIKĄ SVEIKATA IR STIPRUMAS SU- 
GRĮŽfi PRIE JUS. REIKALAUKITE “SALUTARAS 
BITTERS” PAS SAVO APTIEKORIŲ, ARBA IS MUS:

SALUTARAS DRUG A. CHEM1CAL CO,
639 WEST 19TH STREET, CHICAGO, ILL.



kad ii to bos daug juoko.; 
Suvalgę donacus jie pasišau-

) fr sako:
tvk. kiek mes čiaWetai^&*s!wg____

lUptarata pririei? i
Šiomis dienomis Citv 

Pointe prigėrė Juozas či- 
žauakaa Jisai buvo nuėjęs 
su dviem kitais lietumis 
krebsauti jūrėse, bet, mato
ma, buvo pusėtinai išsigėręs, 
ir nukrito nuo tilto į jūres. 
Vietoj jį gelbėti, du jo drau
gai nuėjo jieskoti policijos. 
Kuomet policija pribuvo, 
Juozas čižauskas buvo jau 
prigėręs.

Jei tiedu lietuviai butų tu
rėję daugiau proto, jie butų 
galėję paduoti skęstančiam 
čižauskui savo virves, ant 
kurių traukė krebsus, tai ji-

. gali neskaityti, nes mes tik 
tešlą suvalgėm, o skyles pa
likom.

—Bet mes tik už tešlę 
įkaitom, o skyles duodam 
už dyką—paaiškino mergi
na.

Dabar tarp So. Bostono 
sportų eina diskusijos: kas 
padaro donacą—skylė, ar 
tešla? Vieni mano, kad teš
la, nes be jos negali būt ir 
skylės. Bet kiti sako, kad do- 
nacas yra niekas daugiau, 
kaip tik skylė apdėta tešlos 
briaunelių. Bet klausimas, 
kur dingsta skylė, kada do-

sai įsikabinęs į jas butų gale- *}aca su\a.Kai ’ Arba Vur 
jęs išsilaikyti ant vandens ir (Jin?s\a ant ^ze!o' Ka- 
nrihnvusi natralhn hutu ii iš- da ledas sutirpsta.

O TAI NAMAS!
Puikus trijų kelmynų namas, 

j labai peroj vietoj Dorchesteryje 
rr;. R >nan Parin, *u visais na*'- 
;v> mados įtaisymai*, atskirus 
šilumos, kieto medžio grindvs. 
priekio ir užpakalio piazai. Md?- 
rns pi n-.hjng, labai didelis Įdė
mu. . g.iuma būdavot trijų kam 
piradzjus. namas tik devynių 
metu senumo. Kaina tik $12.900. 
Gal

timos savasties. Namus ap- I 
drausk nuo ugnies ir nelai
mių su gyventojais. Rakan
dus nuo sudegimo. Deiman
tus nuo pavogimo.

Matykite mane: G
VINCENT AMBROSE 

(Ambrazaitis)
425 Broadway.

Tel. So. Boston 1607.

APSIDRAUSK, 
NESIGAILĖSI

GalJums atrodo perbran- 
pi? Tas tiesa. Bet k: 
jumis patiks nelaimė ir bu
site apskustas °nt si'V'""1- 
tada APDRACDA <insu- 
rance) atrodys visai pi^ 
daiktas. Automobilių pirm: 
apdrausk. tada važiuok. Ap
drausk nuo užgavinio žmo
gaus ir nuo sudaužymo <v - .įima pamatyti hj’« ki la. kre: 

pktės pas
HTUS P. GREV1S

395 Broadw*y, So. Boston
T-l. So. Eosttm 2340.

1
PROGA PIRKTI

-ą 3-jų šeimynų 11 kambarių na- 
-j vi-oiuis vigadkrtnis, šiluma, pui- 
,a- zemė> apie narnų, puikiau- 

• apieliukėj. ui Š1’WO.
1 _ pgi puisų naujų 2-jų šeimynų 

> kan.barių namą, ku viaais naujau- 
. gaisais, skyrium š'Mpraais pe- 
-. į let-trika. piazais ir ąmolas že-

I

specialistas—fer ss mė
tės tari patyria* fydyaa aer- 
«•#»*: Kraaįo ligaaala, Ner- 
'ų -u rimu. Reumatizmu ir la
kštu ir p«wlfe Uguoju. Gydo 
kaip vyru*, taip ir rartcrk pa- 
•ekotegai.

Dr. Gallagher
4 TREMoNT KOH. 

M'OLLAY SQt ARE 
bernai Hui'-vrr s

BOSTON. M ASS
Ot>n>pia Thaatre Buildiug

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SUMUU VISUS REKORDUS

Tūkstančių Dolerių Vertė* Terorų, Kuriuo* Supir
kom ii Daugelio Storų Per Paskutiniu* Sėti* Mėne

sius, Turim Tuojau* Išparduot

pribuvusi pagalba butų jį iš
traukus. Bet bėda, kad visi 
trįs buvo prisigėrę^—ir tas ką 
į jūres įkrito, ir tie, ką ant 
tilto pasiliko.

Policija dabar juodu suė
mė ir uždarius belangėn ty
rinėja, ar kartais netyčia jie 
savo draugą nuo tilto nuver-

Vriionis Cižauskas paeina ik {b , j. -d
įs Žaslių valgaus ir ^rap>-. . bįiošiiirt eikalrli
JOS, Talpunų kaimo. Amen-..,, - .
kni ik khnvn h u- 11 Uiearuie, Kaa tai

uiti vra uab^ iš PubUkos Padavė 
vo vedęs oet pau yra paDe- -K bukietus—vieną Z. Ne- 

. gus; vaikų neturėjo. Jis bu- bito \f^ž,i Kiti
vo jau 46 metų amžiaus vjr- 
ras ir gyveno pas seserį po
No. 35 W. Second St.

Šituo klausimu žadama 
I siųsti komisiją pas Plevokic- 
Įnę, kuri yra buvusi donacų 
biznyje ir ji turi žinoti, kas 
pirma ant svieto gimsta: 
tešla, ar skylė. Špicą*.

PASTABELES
Ko tie žmoneliai nepri-

<—vieną Z. Ne- 
viackienei, kitą Mockui. Kiti 
gi tuoj pradėjo pastabas da- 

I ryti: “Žiūrėk, žiūrėk, Ne- UI1U4
inackienes burdmgierius jai dingai ačiū!
gėlių nupirko.” Tik ir prasi- ; 
manymai!

“Sandara” išgyrė Karpa- 
•veikalą

AUKOS LIETUVOS SIM I \1- 
DEMOKRATAMS.

Balandžio 24 d., dr>r. P. Gri
gaičio prakaltose. CamLri<i£<. 
Mass.. buvo renkamos aukos, 
kad parėmus Lietuvos draugu-. 
Aukavo sekami draugai: po $1: 
J. Kairaitis, Dr. Brachiulis. S. 
Michelsonas. J. Rudis. Po 5Ce.: 
M. Norkus. J. Beliauskas. A. Va
leika, F. Dobrovolskis. Smulkes
nėmis surinkta $4.25.

LSS. 71 kp. susirinkime auka
vo sekami draugai: po $1: -J- 
Vinciunas. Darbininkas. -J. Va
lantis J. A. Valeika. Po 50c.: S. 
Zdanauskas, S. Bruzgulis. Viso 
sykiu pasidaro $15.25.

Pinigai pasiųsta Socialdemo
kratu Fondan. Aukavusiems šir- 

! J. A. V.

3SI

už <9,WO.
A. I V A S

« . Rroadaay. So. RoMon. Masu.

Reikalinga netari* prie 
-iut inio ir sampalų darvmo. 

EDWARD FAUST 
239a D St., So. Bo6ton.

AUCTION SALE *
PARSIDUODA t'Į MORGIČJŲ! |

Birželio 6 d.. 1925, 3 vai. po 
pietų bus parduotas namas 5 šei- £ 

: mynu ir l storas numeriu
565 ir 571 E. 2ad SL. So. Bosto

ne. Reikės įmokėt $300 perkant, ’ 
o kitus bėgyje 20 dienų.

THOMAS CANNIZZ.KRO 
AUCTIONIĖR

•»

1925, 3 vai. po
►-o_________ __ V

.1
<23 J

..... 1
Norint platesnių informacijų,

T ei. Richmond 1410
Dr. David W. Rosen

Kalta Lietuviškai ir Rusiškai 
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS 
Taipgi Moterų ir Vyrų Krauju 

: ir Odos Ligas 
VĄLANDOS:

Nuo 8 iš ryto iki s vakare 
Tai-pat ir šventadieniais 
321 Hanover Street 

BOSTON, MASS.

$
I
I 

□

TIKIM VISKĄ
PENTERIAMS

ESTU 1! l«W galivaų 
GATAVAI SUMAI- 
A V TO PENTO

$1.39 gal.
V ĮŠOKI V SPALVŲ 
IK BALTAS 
Kiti Morai parduoda 
po 9230 t* patį.

I GRINDI VARNISIS 
$1.39 gaL 

, Tikrai tvraa IVRITE 
LKAD už 100 svarų 

$12.75. 
$2M» KAI DON AS

I STOGŲ TENTAS 
$1.W gaL

Į SIETŲ PENTAS 
$.98 gal.

Mes tariate visokius 
DUPONT PA1NT 
VARNUUUS 
DUPONT FLAT 
UH1TE PENTAS 

*2.1* gal. ; 
DUPONT PAIMT h < 

VARN1S1O 
PRAŠALINTU! AS 

*1.3* gaL

Turim visur; reikalingus įrankius ir viską įrengimui 
Daržo, Sodno ir Farmos

I U. 8. Rubber Kompanijų*
Į Rubber Huse

•/t colio .................... 19c. už pėdų
I N colio  ................ 11c. už pėdų

LAUN MOVERS
>4 colių Plain Bearing . .83.98
II colių Bali Bcaring .... $7.98 
Pirmos Rūšies Garaatuoti

5e. 
3č.
5c. 

15c. 
$2.89 už vienų, Garantuoti
....................................... 79d.

už

APLANKYKIT MUSŲ BARGENŲ SKLEPĄ 
VISOKIE VIRTUVEI REIKALINGI INDAI

Stebėtinai žemos kainos Puodukų ir Spotkeiių setai po ........
Baltos Torielkos (diddės).................................................................
Raitos Torielkos (mažos i..................................................................2
50c. Ihdelės Raitos Torielkos už .......................................................
Elektrikir.iai Presai .... 
Vacuum Bonkos ............

ALUMIN1NIAI VIRTUVĖS INDAI
Aluminum Dubeltavi Puodai ........................................... 6Hc už vieną
AJuminum Perculatoriai ......................................................  69c. už vienų
6 Kvortų Enamel Runduliai.................................................................... 30c.
X Kvortų Enamel Runduliai..................................?................................ 40r.
*2.00 Vertės Aluminum Arbatos Katilukai ....................... 08c. \ienas

VISKAS DĖL NAMŲ
Gahanized Light Asb Cans 89c. už vienų, tai žemiausia kaina, kokia 
kada nors galėjo būti, šluotos spevialė kaina 29c. už vienų

SIETŲ DRATAI HOLUOSE
Juodas 2c. už ketvirtainę pėdą. Galvanized 2S:C. ketvirtainė pėda 
Copper Sctven u-ire 7c. už ketvirtaine pėdą

LANGŲ SIETAI
18x33 colių 35c. 2Xx37 col. 45c.
Sietinės Durys $1 89 ir brangesnė*

“Gabijo*” koncerte*.
Gegužės 24 dieną Lietuvių 

Salėj buvo “Gabijos” choro 
koncertas. Publikos buvo 
apie 200. Kuomet “Gabijai” 
vadovavo Petrauskas, ant 
jos koncertų susirinkdavo

buvo iš progran.0 matj’ti,-saa’(laf?1tis-: ^“^“Ne v 

aTkam per koncertą žibu-,’3 Ų°.u1.'cto ™zu.ne vez,ot.: 
THB gesinti? Piimirtmiai ta;. . ,'a^a"I .. recenzi-Kn^kMšenkai o^“3^Spa- 

paseke 'Stebima, kad prastai “veiL- 
l^ritai imant, koncer- >“.-■”»? ir patsai

tas buvo paprastas: daini-Punck,s * but« Pa,'as?s' 
ninku buvo geresnių ir pras-, (>
tesnių. Pats choras padaina
vo vidutiniškai. R.

NAUJAS LIETUVIŲ 
RESTORANAS 

Restoraną po numeriu 244 W. 
vičiuko “veikalą’’ “Algis ir BROADWAY. So. Bostone, da- 
Giedrutė.” Esąs tai puikus bar vėl paėmė lietuvis Juozas 

va- Pernickas. Kadangi minėtas sa
vininkas yra prityręs žmogus ir 
daugelį metų dirbęs žymiose vie
tose, tai pagamintas valgis tik- 4 
rai bus geras ir kainos kur-kas J 
prieinamesnės. Malonėkit visi i 
lietuviai atsilankyti ir persitik- J 
rinti. koks skirtumas. •

Juozas Pernickas
241 Broad way,

So. Boston. Mass.

'istorinis veikalas. Vaje,
• je, kiek ten to “gražumo” ir 
j “istoriškumo”! Gal Karpa- 
jvičius yra ir geras žmogių- 

j, variy negalima;^ Gal,*1“^™

GERAS T A VORAS 
ŽEMOM KAINOM

klauskite pas
ROMAN J. VASIL 

109 Broadvav. Room 3, 
SO. BOSTON, MASS.

* i

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIIOLAmS
Valandoa: ra 9 K « pa statu, 

ra 7 iki * vakar*

107 Sunųner St, 
LAWRENCE, MASS.

Pirmos rūšies pentas, už galio
nų .................................... - $3.30
Shellack, už galionų .... *3.75 
Varniais $200 ir aukščiau už 
galionų.
Uratai dėl langų, pėda .... 2c. 
Tie paris dratai cinaveti, pėd. 3c. „ r~ .
pėda .................-...................... 8c.
r _ •: - • : /..
Tie patįs dratai, tik 
pėda ••»•*•••» 
Tx>š< tos parsiduoda po 
Šakėc, irgi po .;------
Grėbliai po.................
Mašinos žolei piauti 
ir aukščiau.

Vytauto Kliubo
PIKNIKAS!

Cambriagc’au. Lietuvių Vytauto 
Kliubas rengia gražų piknikąKiti sako, kad Mockus vi- __M, JĮĮ

sai nemokėjo vaitoti saido- 21 BIR2ELIO-JUNE, 1925. 
ką—senovės “šaud/klę” ar- ANT BAČINSKO FARMOS 
ba lanką. Je, je, kad biskį, 
tai Mockus butų paleidęs 
vilyčių į publiką, nes jis iš
tikrujų nežino, kad šniūrą 
reikia į savę tempti, o lanką 
nuo savęs laikyti.

—o—;
____________________ Visgi tie sandariečiai keis- 

įštaigas bei* asmenis. Buvo' ti žmonės. Sakysim, pas vie- 
UŽėieS ir________________ !r»o «z>imvrn> m-vono
cijon.

Kaipo asmuo, H. wr—®— • —

kas yra labai simpatingas ir ton to, kad tą burdingierių 
inteligentiškas vyras. Jis yra tuoj prašalinus, tai “‘bur- 
šnekus, linksmas ir greitai dingbosis” eina ten kur mo- 
orientuojasi. Nors nesenai kinasi faituotis ir ristis, o 
Amerikoj, bet jis jau gerai jau paskui eis tą savo bur- 
pažįsta šios šalies politika ir dingierių imti už čiuprinos. 
gana gerai kalba angliškai. . Bet ar ne pervėlu jau tuomet 

-------------- 'bus?... Dečriuis.
South Bostono sportai ne

randa skylių.
Žiemos laiku So. Bostono 

sportai važiuodavo ant Nor-, 
ton ežero žuvauti per ledą. ■ 
Reikia pasakyti, kad žuvau-; 
ti per ledą gana smagus! 
sportas, tik nesmagu skyles 
kirsti per ledą. Todėl žuvi
ninkai visuomet bando pa
taikyti į tas pačias skyles.

Aną nedėldienį tie patįs 
sportai nuvažiavo žuvauti 
be ledo ir vėl norėjo patai
kyti į tas skyles, bet skylių 
jau nebuvo. Žiemos laiku se
nos skylės kartais užšąlą ir 
jų nematyt; bet kodėl jų ne
matyt vasaros metu, to nei 
vienas negalėjo išaiškinti. *

Sugrįžę vakare namo žu
vininkai buvo išalkę ir nuėjo 
į lietuvišką restoraną užsi
kąsti. Jie paėmė pieno ir do- 
nacų. Pradėjus valgyti vie
nas sako:

—Žinot ką, suvalgykim 
donacus, u skyles palikim, 
tai nereikės mokėt

Kiti .tam pritarė ir manė.

Lietuvos atstovas South 
Bostone.

Pereitą sąvaitę Bostono 
apielinkej lankėsi Lietuvos į 
atstovas p. Bizauskas iš Wa- 
shingtono. Prie tos progas 
jis užsuko ir į South Bostoną į 
ir aplankė žymesnes lietuvių

Bedford, Mas*.
Bet jeigu tų dienų lytų. t-ai pikniką.- 
bus perkeltas ant sekančio šventadie
nio 28 D. BIRŽELIO.

Trekai išeis nuo Overkos ofi.-o. 
883 Cambridge St. Važiuojant reikia 
imti karą nuo Harvard Sa.—Arling- 
ton Heights, o nuo ten n ikia važiuot 
Autobusu iki Summer St.

Malonėkit visi atsilankyti.
KOMITETAS.

“Keleivio” redak-!ną šeimyną gyvena tūlas 
burdingierius, kuris tai šei- 

p. Bizaus-'niynai yra pavojingas. Vie- 
* . • a_ A_ 1___Ta_ Y__ _T?__

orientuojasi. Nors nesenai 
Amerikoj, bet jis jau gt 
pažįsta šios šalies politiką ir

i
i

Pirma* Didžiausi* šių Metų

PIKNIKAS
Renzia L D. K. Keistučio Draugija 

I SURATOJE
GEGU2IO-MAY 30 D., 1925 

ANT NUOSAVO DARžSi 
Oakland Grwe. E. Dedham. Mass.
>‘ras:<iės 10 vai. ryte ir trauksis iki 

vėlumos naktį.
Programas susidės iš muzikantų

-okių, bėgimo ir kitu panašių žaislų, 
kpart to bus skanių valgių ir saldžių 

gėrimų. Taip kad publika Ims pilnai 
užganėdinta. Taip gi per pikniką bus 
priimami nauji nariai prie draugystės 

i ? ‘ • Tad gerbiamoji
oublika naudokitės šia proga, atsi- 
iankykit skaitlingai, o mes pa ist-ng- 
sim visus užganėdinti. Įžangos nebus 

KELRODIS: Važiuokit eieveiteriu 
iki Forest Hills. iš ten imkit Wa-hing- 
ton Grove St. karą ir važiuokite iki 
Grove St. Ten stovės žmogus, kuris 
nurodys vietų. Dr-stčs trekai išvažiuos 
nuo Lietuvių Salės, kampas E ir SiJ- 
ver Sts.. 10:30 vai. iš ryto.

LIETUVIŲ VAIKŲ MOKSLO ' už pusę įstojimo. 
DRAUGIJĖLĖS VAKARAS “““

Gegužės 29 d., subatos vakare, 
nuo 7:30. užbaigimui mokvklo; 
bus gražus vakaras Malta Sve
tainėje, 10 Prospect SL, Caro- 
bridge, Mass. Visą programą iš
pildys mokiniai, bus dainų, mu
zikos ir deklamacijų, o vėliau šo
kiai. Programas bus labai gra
žus. Visuomenė kviečiama atsi
lankyti ir pasigėrėti musų priau
gančios kartos veikimu.

SVARBUS PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu southbostonie- 

tėms moterims, ad atidariau siu
vimo šapą. Siuvu visokias mote
rų drapanas ir kerpu petrinas 
ant mieros. Kurios norėtų pasi
mokyti siuvimo, tas pamokysiu. 
Dėl platesniu informacijų suži
nojimui apie mokinimas! malo
nėkit ateiti. Toliau gyvenančios 
gali kreiptis laiškais.*

PARDAVIMAI
KAS TURI $7,000?

Niekas nėra girdėjęs apie 
šitokią progą. Kampinis mu
ms, budavotas 1917 m., vie
ta tarpe* Beacon St. ir Com- 
monwealth av., 12 šeimynų, 
sir visais įtaisymais. Taksuo- 
tas $40,000. Rendų neša 
$8,040. Kaina $47,500. Įne
šimo tik $7,000. (23
VINCENT B. AMBROSE 

(Ambrazaitis) 
425 Broad wa v

Tel. So. Boston 1607.
P. STANCELAITĖ
598 E. Broad way, 
So. Boston, Mase.

Room 4.

Parsiduoda čeverykų tai
symo krautuvė su visom ma- 

. žinom. 839 Cambridge St,
Cambridge, Ma**. (25)

TURIM VISUS SPORTININKAMS ĮRANKIUS 
lia-tball Įrankiai, žemesnės kainos negu visur kitur Bostone 
Mes užlaikoiu aaugvb? VVinchester Spora Goods

TURIM VISKĄ REIKALINGĄ ŽVEJOJIMUI 
•Jus Rasit Daug Pas Mus Meškerių Kotų 

UŽLAIKOM DAUGYBE AUTOMOBILIŲ ĮRANKIŲ 
ŽEMOMIS KAINOMIS

’ VIETINIAMS TA VORĄ PRISTATOM DYKAI.
! ŽEMIAUSIOS KAINOS VISOJ VALSTIJOJ
i SOUTH END HARI)WARE COMPAMY J
i 1095 WuhiBjt«n St, 192 Snwmt Avė., toto j

VISU I
Aiškiai, kaip trimitas, teisybe skamba: 'v
Skaitykit! Skaitykit! Skaitykit! į

Skaitykit kiekvieną žodį, jei praleisit žodį, praleisit dolerį. X
Jaunų vyrų siutai, visokiu spalvų ir mieru.

SIUTAI VERTCS $V>.00, už .....................................
ŠIT AI VERTĖS 8I#.IK), už ..........................................
SIUTAI VERTĖS $15.00. už ............... .....................
SIUTAI VERTĖS $50.00. už .....................................

Turim daug kitų, kurių neminim. Ateikit ir pamatykit.
ED. FAUST

239 D Street, So. Boston, Mas*.

$22^9 
$23.09 
$30.90
*33.00

I
«I
<

TeL So. Etatai

DAKTARAS

--------------------------------------—-----8- ♦ Įg

Talkoms ft |TW.

Or. A. Sotim Gnilin 
LIETUVIS DANTISTAS

ValanSoc: nuo 10—13 d 
nuo 2—8 po 
ano

Nedėliosią nuo,

7M N. Mate aL
j MONTKLUK. MA8A
5KdaMnMMaMMnM*M*M

A. L KAPOČIUS
LITUV1S DENTISTAS

VALANDOS: Nuo »iki U ««• 
up 2 iki 9 rak 

NEDALIOMIS: 

iki 1 ▼. po pieta 

Seredomis iki 12 diena.
Ofisas "Keleivio1’ name.

231 Broadvav. tarpe C Ir D 8L
SO. BOSTON. MASS.

f

Variniai dratai de! langų.

Dratai dėl vištininkų, pėda lc. 
tankesni, 
.... 2c 
... *1.25 
... 81.25 
.... 98c. 
po §7.50

Reikale stogų taisymo mes 
užiaikom geriausius gontus ir 
popierų. Vienok eilės popiera 
*1.49; dviejų eilių *1.69; trijų 
eilių *1.98 už rolį. Popiera su 
akmenukais $2.69 rolis. Vande
niui rynos 2 colių 5c pėda, 3 co
lių 6c. pėda.

Mes užiaikom vi:mokius geleži
nius daiktus prie namų budavo- 
jimo’ir pristatom į namus Cam- 
bridge apielinkej ir toliau. Rei
kalaukit per laiškus arba ant 
telefono, jeigu ypatiš'rai nega
lit ateiti. (22)

University Hardware 
H. SNAPKAUSKAS.

Savininkas
1147 Cambridge St, 

Cambridge, Ma**.> 
u

I

t

: SPECIALE LICITACIJA
Įvyks Gegužės 29 Dieną

> Pasitraukiu iš auksoriško biznio. Esu priverstas išparduot mano
I ?50,(XX> vertės LAIKRODĖLIŲ IR LAIKRODŽIŲ, DEIMANTŲ,
> AUKSINIŲ IR SIDABRINIŲ DAIKTŲ. Taipgi visų įrengimų, daik-
> tus, apsaugos šėpą nž tokią kainą, kokių gausiu.

VISKAS GVARANTUOTA KAIP REPREZENTUOTA
t Deimantinis žiedas bus išleistas ant išlaimėjimo paskutinę dieną
• Gaus tas, kurio numeris bus laimingas.
! METROPOLITAN JEWELRY COMPANY
; 36 SALĖM STREET. BOSTON, MASS.

DR. J. MARCUS 
LIETUVIUKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmeater SL, Boctoa, Mass. 
(Prie Hanover SL)

TeJ. Richmond 668. f-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

|Z

i Tel. South Boston 4000

| Dr. J. Lutos Seymur
LIETUVIS GYDYTOJAS

4 381 Broad**}. So. Bmton, Maas. 
Ant antrų lubų 

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakare.

»S8S»3MSSM«S3k3b3SS$SS^%WS«^

M. , OLIM & CO. 1.
HOLSEHOLD FLRMSHERS $

S į 

VISIŠKAS IŠPARDAVIMAS! J 
r

i

i
.... t

Tel. South Boston 3136

Lai bus jums žinoma, kad 
šiuo tarpu jus nesurasite visa
me Bostone pigiau nusipirkti 
furničių ar kitų namų reikme
nų, kaip kad galima pirkti pas 
mane.

Viskas pigiau, negu kad man 
pačiam lėšavo. Viskas turi būt 
išparduota dabar. Priežastis, iš
einu iš biznio. Nuolatinis pakė
limas randos ui krautuve, taip 
kad esu priverktas mokėti 3 
kartus tiek kaip pirmiuus mo
kėjau. mane priverčia biznį už
baigti. Patarčiau junu ištiesų 
pasinaudoti šia proga, nusipirk, 
ti furnicius pas nu>ne pigiai-

Nemanai i varių ligų paien* 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

S.MafysUIMMis
SIUVĖJAI

Siulu? ir overkotut* riųvam ant 
užsaką mo. Kaina pigi- Dv*»*’ 
geras. Reikale užeikit. (25)

837 VASHINGTON ST.
BOSTON, MAS®.

AsiĮ^^lrykite pažiūrėti, O 
tįs penrasrlnritc.

M. OLIM
388 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS

8000000001

SEVERA’S 
BALZOL

h

yra labai naudinga* gydyme 
tų ligų ’r tom panašų n**ma- 
ePJmu- Patartina vartoti *•- 
niems ir nusiipn«jusienw«

Kainos: aO ir 34 centai

w t SE V t . A
CIDaP QAPit>'

I

EXTRA PRANEŠIMAS.
Turim daug namų pardavimui, visi City Pointe. Viena* namas ant 12 
šeimynų, randų neša *138 į mėnesį, o parsiduoda už *10.300; įnešt 
reikia *2^00.
Vienas namas 3 šeimynų, gražioj vietoj, parsiduoda už *3,009; įn*«t 
81.990. Randą neša 960 į mėnesį.
Kreipkitės į Paige ofisą: (22)

P. M. PAIGE, J. JERRY
414 Broadway, 2nd Floor, So. Boston, Ma**.

(Pirma būva 306 Broad*ay)
pa* 
M

. ! J

►

į ml f. roanifiis
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
VALANDOS:

9 iki H ryte 
t iki 3 po piet 
7 iki 9 vakare

*8* BRUADHAY 
SO. BOtfTON, MABtL 

T*L 8s- Bm*m MD 
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PERSIKĖLE I NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia gerinusį patarnavimų. Reikale molonėkit 
kreipti*.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. 6th St, So. Boston, Mas*. Tel. S. B. 0183-W.


