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Baisi žmogžudystė tarp 
Scrantono katalikų.

I....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NEIŠAIŠKINTAS ŠAUDY

MAS POL1CMANO 
NAMUOSE.

Lawrence, Mass.—Į Gene- 
ral Hospital tapo atvežtas 
aną vakarą pašautas polic- 
manas, kuris padavė savo 
pavardę kaipo Francis Jen- 
nings. Du vyrai, kurie jį at
vežė, tuojaus pabėgo auto- 
mobiliuje, nepalikę savo nei 
vardų, nei ; 
nui buvo įvaryta kulipka į

PAULAUSKAS PERŠOVĖ 
DVI MOTERIS.

GATVEKARIS NUŠOKO 
NUO BĖGIŲ; SUŽEISTA 

6 ŽMONĖS.
Tarpe Bostono ir Attlebo- 

ro pereitą sąvaitę nušoko 
nuo bėgių gatvekaris ir at
simušė į telegrafo stulpą. Iš- 
birėjo beveik visi stiklai ir 6 
žmonės tapo sužeisti, o 24 
smarkiai sukrėsti.

Susekė traukinio 
plėšikas.

šAIKA SUSIDEDA Iš 8
BANDITŲ.

česnavičienė krito ant vie
tos negyva, o Bagdonienė 

mirtinai sužeista.
Tarp Scrantono lietuvių 

atsitiko baisi žmogžudystė. 
Antanas Paulauskas, 31 me
tų amžiaus lietuvis, peršovė 
savo šeimyninkę Magdaleną 
Bagdonienę, pas kurią jis 
gyveno ant ”burdo,” ir už
mušė Agniešką česnavičie
nę, kuri buvo atėjus pas 
Bagdonienę į svečius. Visi 
trjs buvo karšti katalikai.

Musų korespondentas Er- 
žvilkietis praneša apie tą 
tragediją šitokių smulkme
nų:

Paulauskas buvo pas Bag
donus ant burdo ir labai įsi
mylėjo į Bagdonienę. Tūlas 
laikas atgal pats Bagdonas 
išvažiavo į Glen Lyons ir te
nai gavo kasyklose darbą. 
Paulauskui tųomeŲ paąitaį- 
kė gera proga taijcytis pne 
gaspadinės, ir jis pradėjo

SUSIKŪLĖ DU TRAU
KINIAI.

Apie 115 mylių j vakarus 
nuo Chicagos šį panedėlį su
sikūlė greitasis pašto trau
kinys su pasažieriniu trau
kiniu. Abudu traukiniu bė-

. .... TO* 
kalbinti ją bėgti sū jiio' į ki
tą miestą. Moterių bėgti ne
sutiko. Vieną ir kitą dieną 
iš eilės Paulauskas nėjo 
dirbti, bet vis sukinosi apie 
gaspadinę ir viliojo ją bėg
ti. Kada Bagdonienė griež
tai jo propozicijas atmetė, 
jisai nuvyko į miestą ir nu
sipirko ispanišką revolverį, 
užmokėdamas už jį $21.00.

Sugrįžęs namo, jis rado 
ir česnavičienę, kurią jis 
taip pat mylėjo. Buvo atėjus 
da ir trečia moteris, tūla 
Kundrotienė. šeimininkė 
ruošė jam valgyti, bet jisai 
pasisakė valgyt nenorįs, ir 
pradėjo iš naujo kalbinti ją

PROHIB1CIJA NEŠA
KRAŠTUI SUPUVIMĄ.
Jeigu greitu laiku prohibi

cijos įstatymas Amerikoj' 
nebus atšauktas, tai čia su-! 
pus visa dora ir visi kultūros 
idealai, pasakė Dr. Laforge' — 
iš Chicagos homeopatų susi-Į VOKIETIJA PASIDUODA 

; Pakol MILITAREI KONTROLEI.
Vokiečių valdžia, atsaky

dama į ambasadorių ynotą, 
pranešė, kad ji sutinka pasi
duoti militarei kontrolei, 
taip kaip ambasadorių tary
ba reikalauja, tiktai stato 
tris sąlygas, būtent:

I Pašėlusi audra nušlavė
• •

Ohio valstiją. k

DAUG ŽMONIŲ UŽMUŠ
TA, ŠIMTAI SUŽEISTŲrinkime Clevelande. 1 

tos vadinamos blaivybės 
Amerikoj nebuvo, tai nuo 
alkoholizmo čia mirdavo 2 
nuošimčiai žmonių, o dabar, 
įvedus šaly blaivybės įstaty
mą, mirtis nuo alkoholizmo 
pakilo iki 25 nuošimčių. Tos 
blaivybės pasekmėje plinta 
baisiausis ištvirkimas ir li
gos. sako tas daktaras, nes 
beveik kiekviena šeimyna 
turi namie bravorą ir geria 
namie darytą degtinę, kuri 
tankiai yra tikras nuodas.

'---------------- I
TRJS JU«DVEIDŽIAI NU

ŽUDYTI ELEKTROE 
KĖDĖJ.

Arkansas valstijos kalėji
me 27 birželio tapo nužudy
ti elektros kelėj 3 juodvei- 
džiai, kurie buvo pasmerkti 
miriop už užmušimą baltos 
moteriškės.

Visą planą užpuolimui pa
darė žydas Ųreenburg.

Banditai, kurie anądien 
netoli Chicagos užpuolė paš
to traukinį ir pagrobė $3,- 
000.000 pinigų ir kitokių 
vertybių, jau susekti. Vieni 
jų jau sėdi už grotų, o kitų 
vardai žinomi ir policija ti- 

j kiši greitai juos sugauti. Vi- 
įsą paslaptį policijai išdavė 
vienas iš keturių suimtųjų.

aXe"uKę PolfcmT > Chica^ tais Pačiais 
adresų. Folicma- iajg Nelaimė atsitiko, ka-l

^Y“wLus“,P^iš^rkJid,a .pirmuti(nis ?raukinys r užp"uo:
pašautasai poliemanas yra ^0'. 0 ‘’S'* *1 !,m? ? P^^ai, ir

giais. Nelaimė atsitiko, ka-

Materialiai nuostoliai ap
skaitomi į $30,000.000 su 

viršum.
Pereitoj subatoj Ohio val

stiją ištiko perkūniška aud-
t 7 _____  (1) ra, kuri nudraskė visą plotą •

Pirma, negu prasidės tokia nuo Clevelando iki Sandus- 
kontrolė, turi išeiti mėnuo ky miesto. Lorain miestelis 
laiko, kad galėtų atvėsti vo- tapo beveik visiškai su- 
kiečių visuomenės ūpas; (2) griautas. Viesulą ėjo Erie 
kontrolė turi prasidėti nuo ežero pakraščiu, siekdama 
fabrikų peržiūrėjimo ir (3) 6 mylių pločio ir apie 20 my- 
visuotinas Vokietijos ginklų lių ilgio. Loraino mieste ji 
surašymas turi būti atidė- sugriovė didelį teatrą, kur 
tas ant pat pabaigos. buvo apie 3,000 žmonių ir

Kontrolės ant Vokietijos žinios sako, kad apie 200 jų 
karo spėkų ir ginklų reika- buvo užmušta.
lauja dabartinė Francijos Kiek ištikrujų žmonių bu- 
valdžia. Senoji francuzų vo užmušta, tai tikrų žinių 
valdžia pati vedė tokią kon- da nėra. Kiek iki šiol pasi- 
trolę, gi dabartinė francuzų sekė sužinoti, tai nuostoliai 
vyriausybė nori, kad Tautų tokie:
Lyga pasiimtų šitą užduotį. Loraino mieste—72 už-

• ■ *—-----------  mušti ir keli šimtai sužeisti.
PRANCŪZAI PALEIDŽIA Mąterialiu nuostolių bus 

117 DEZERTYRŲ. .'apie $25,000,000.
Naujoji francuzų valdžia Sandusky—7 užmušti, 400

i • - • ir

kad visi jie prigulėjo orga
nizuotai šąikai, kuri tarp 
jų buvo žinoma vardu 
"Egan’s Rats” (Egano 
Žiurkės), nes jų vadas va
dinosi Egan. šaika susidėjo 
iš visokių tautų: žydų, italų 
ir tikrų amerikonų. Visą 
užpuolimą suplenavo žydas 
Greenburg. Pastatyti jo du 
banditai, Nevvton ir Grant, 
stovėjo’ per du ar tris vaka
rus ant Union Station tilto 
ir tėmyjo iš tenai, kaip paš
to traukiniai išeis į vaka
rus, veždami šimtus tūks
tančių dolerių vertės regist
ruotų siuntinių ir visokių 
brangenybių, jie paskui ra
portavo savo saikai, kad už
puolimas galima lengvai at
likti. Greenburgas išklausė 

j jų raporto ir padarė šitokį 
planą: Nevvtonas ir Grantas 

j turi pasislėpti į traukinį da 
i prieš išeisiant jam iš stoties, 
jo kiti šeši šaikos nariai turi 
išvažiuoti pirma automobi
liais i Roaunlaoutą. Kuomet 
'traukinys pasiekė tą vietą, 
du pasislėpusieji ant trauki
nio banditai išlindo su brau
ningais ir liepė mašinistui 
sulaikyti garvežį. Automo
biliai su kitais plėšikais te
nai jau laukė. Banditai ap
supo traukinį, metė keliatą 
gazinių bombų į pašto vago
nus, suparaližavo tarnauto
jus, ir pagriebę už $3,000,000 
visokių siuntinių ir gatavų 
pinigų, pabėgo.

Beveik visas grobis jau 
daryti visos šalies karo spė-i atimtas, tik "nesurandama 
ku mobilizacijos demonstra- dar $125,000 gatavų pinigų, 
ciją pavidale "šalies Gvni- -------------
mo Dienos.” Tą dieną kiek- AUDĖJAI REIKALAUJA 
viena valstija turėtų mobili- 48 VALANDŲ SĄVAITĖS. 
zuotii savo miliciją, kad pa- Amerikos Audėją Fede- 
rodzius kaip greitai Amen- ,.a<,ija turė usj dabar sav0 
ka galėtu stoti apsigymmo 5uvažiavima ir svarsėiusj 
karau, jei koks pnesas urna. neriarho klausima. atrado

•' , i kad dabartinis nedarbas au-Pet Maine o valstijos gu-:djm0 pramonėj viešpatauja 
bernatonus Baxter tokiai de|t kad dirbam(lsK p^,. 
mobilizacijai pasrpnesino. vaIandos audeklinėse. 
Jis sako, kad kitos valsty- Tode| Federacj ja „utal.ė rei. 
bes, pamaciusios visos Ame- ka)auti kad vį audekli, 
nkos karo pajiegų demons- nfoe butu ivegta valandu 
tracųą. galėtų pamanyti, darho sąvaM jr kad butu’ 
jog Amerika rengiasi k3* uždraustas dirbtuvėse vaikų 
ran. arba grąsma joms savo (]arbas.

nHenntaįs, *^1 cSnwa/ ii_.pi™utiniam į 
Ix)wellio. f 
apie tai žinia į Lowellį, iš 
kur atvyko policijos virši
ninkas ir pąšautajį policma- 
ną pažino. Sužeistasis pasi
sakė, kad jis ėjęs pro specia- 
lio policmano Lyncho na
mus, kur nepažįstami du 
vyrai jį šovę ir pabėgę. Ty
rinėjimas parodė, kad Lyn
cho namuose buvo prieš tai 
triukšmas, ir paskui girdė
josi apie penki šūviai ant 
gatvės. Policija da rado 
Lyncho namuose vieną vyrą 
be sąmonės. Lynch areštuo
tas. Visas skandalas apsup
tas kokia tai misterija. Išro
do, kad pas tą specialį polic- 
moną Lynchą buvo kokių 
vagių slaptas susirinkimas 
ir kilo šaudymas. Dėlto tur
but ir pašautasai policma- 
nas norėjo paslėpti savo 
vardą. Jis turbut irgi prie 
tos šaikos prigulėjo, nes ko 
jam čia reikėtų būti iš Lo- 
vvellio?

Buto Tuoj duoSl“^- žmonės ta'‘" 
• 4 r užmušti.

IŠDEGĖ 125,000 AKRŲ 
MIŠKO.

Californijoj dabar ketu
riose vietose dega miškai. 
Didžiausis gaisras siaučia 
Santa Clara apskrityje, apie 
75 mylios nuo San Francis- 
cos. Tenai išdegė jau 125,- 
000 akrai miško ir ugnis pa
sidarė jau nebesulaikoma. 
Tiktai didelis lietus galėtų 
ją užgesinti. Sierra ir Plu- 
mas apskričiuose, netoli Ne- 
vados sienos, ūžia da du ne
sulaikomi gaisrai Sierra 
apskrityje išdegė apie 1,000 
akrų miško.

NEW YORKO VAGJS AP
VOGĖ DEMOKRATŲ 

KONVENCIJĄ.
Šiohiis dienomis demokra-tu nartiiai turi New Yorke ^škelbė kai kuriems karo 9Ūžeistų irturtų ^naikinta ^vo švenč ia kur bus metu Pamerktiems kali-ūž $1,500,000. 

Xinuo“os^aXata; "iams JarP CleveIande-7 užmušti.
nr^idAntn rin. bus paliuosuota 117 dezerty- Mantus-^3 užmušti.

S 
ROCKFELLERIO DUKTĖ 
AREŠTUOTA JAU ANT

RU KARTU.
Aliejaus karaliaus Rock- 

fellerio duktė Abby pereitąbėgti su juo. Tuomet Bag-jlene!;10 «UKte. ^^^tą 
donienė liepusi jam išsi-i^vaI^ buY° antru kar-
kraustyti iš jos namų, o 
česnavičienė pradėjo jį er
zinti, sakydama, kad jis 
turbut labai netikęs bernas, 
jei merginų negauna, o len
da prie vedusių moterų.

Perpykęs Paulauskas iš
sitraukė revolverį ir pradė
jo šaudyt. Tris šuvius jis 
paleido į Bagdonienę ir tris 
į česnavičienę. Pastarajai 
viena kulipka pataikė krūti
nėn ir ji krito ant vietos ne
gyva. Bagdonienė tapo 
sunkiai sužeista ir mirštan
ti buvo nugabenta ligoninėn.

Kada abidvi moterįs kri
to peršautos, tai trečioji, 
Kundrotienė, palindo virtu
vėje po stalu, bet Paulaus
kas jai tarė r ”Tu nebijok; 
aš ta vęs nešausiu, nes tu ge
ra moteris.” Ir tai pasakęs 
leidosi bėgti. Tečiau tuojaus 
jis buvo sugautas ir uždary
tas kalėjiman. Sakoma, kad 
policijai jis jau prisipažinęs 
prie kaltės ir pasisakęs, 
kad šito jo pasielgimo prie
žastimi buvusi pasiutusi jo 
meilė prie Bagdonienės, c 
taip pat ir prie česnavičie- 
nės.

tu areštuota už pergreitą 
automobilium važiavimą, ir 
abudu kartu teismas paleido 
ią be bausmės, tik perspėjo, 
kad ji saugotųsi trečią sykį. 
•Jei ji butų ne milionieriaus 
duktė, bet kokia biedna mer
gina, tai butų jau nubausta 
už kiekvieną syk j. Tokia 
mat teisybė kapitalistiškuo- 

teismuose.se

Lynne policija suėmė tris 
vyrus automobiliuje. Visi 
trjs buvo ginkluoti n iurjo 
plėšikišku Įrankių su sa'.im.

KALINIAI NORĖJO 
IŠSILAUŽTI.

Iš Chicagos pranešama, 
kad Cook apskričio kalėjime 
susekta suokalbis išlaužti 
kalėjimą ir paleisti visus ka
linius. Tame kalėjime sėdi 
ir milionieriaus žydo Leo
poldo sūnūs, kuris kartu su 
kitu milionierium žyduku 
studentu nužudė trečio mi
lionieriaus sūnų. Manoma, 
kad šitas suokalbis to milio
nieriaus žmogžudžio supo
nuotas.

ateinantiems prezidento rin
kimams ir nustatyta pro
grama. Delegatų yra kelio
lika šimtų, ir New Yorko 
vagims dabar tikras "dar
bymetis.” Kuomet demokra
tai pešasi tarp savęs dėl 
kandidato, tai vagis kraus
to jiems kišenius ir jų kam
barius hoteliuose. Laikraš
čiai skelbia visą eilę apvog
tų delegatų, tų tarpe ir senį 
Bryaną, kuriam einant gat
ve New Yorke "meistrai” 
pavogė auksinį laikrodėlį.

rų, kurie pabėgo iš armijos 
priešui ateinant. Beto da 
yra 106 dezertyrai, kurie 
bėgo į priešo eiles, 12 yra 
pasmerktų už šnipavimą 
prieš savo valstybę ir 75 pa
smerkti už atsisakymą stoti 
kariuomenėn valdžiai juos 
šaukiant. šitų amnestija 
nepaliečia.

REAKCININKAS PA
SKIRTAS BAVARIJOS 

PREMJERU.

Mantus—3 užmušti.
Akrone—1 užmuštas, blė- 

dies pridaryta ant $1,000,000 
Į French Čreek—3 žmonės 
užmušti ir 12 namų sugriau
ta.

Cedar Point—šeši vasar
namiai nuversti.

pridariusi tiek blėdies 
Ohio valstijoj, viesulą pas
kui peršoko didelį plotą ir 
nusileido į vakarų Pennsyl-
vaniją. Pittsburgho apie- 
linkėj ji vėl sukėlė tikrą

Bavarijos Liaudie Barti-

MAINE’O GUBERNATO
RIUS PRIEŠ MOBILI- . 

ZACIJĄ.
Suvienytų Valstijų Karo 

Departamentas sumanė pa-

ATVEŽA BALTŲJŲ 
INDIJONŲ.

Amerikos
Marsh, kuris keturis mėne
sius tyrinėjo pietryčių Pa
namos pelkes, jis rado tenai 
šviesiaplaukių indijonų, ir 
tris jų atsiveža i Suvienytas 
Valstijas. Iki šiol baltieji 
indijonai su šviesiais plau
kais mokslui buvo nežinomi. 
Ar nebus tai tik indijonų 
"nordikai”?
PATI RADO PASIKORUSĮ

VYRĄ FRONTINĖJ.
Worcester, Mass.—Kada 

Viktoro Hagg’o žmona par
ėjo aną vakarą namo, ji ra
do frontinėj kabant ant vir
vės savo vyrą. Moteris bu- _________ _ _______ ... __ _________
vo jį jau pametus ir porą mušti 9 žmonės. Beto, 6 pri- iš vidurinių partijų, palikda- 
sąvaičių gyveno kitur, bet'gėrė besimaudvdami. Mat, ma kraštutinius nacionalis- 
pereitą sąvaitę ji nutarė kai oras karštas, tai žmonės tus ir komunistus opozici- 
prie jo sugrįžti ir susitaiky- bando visokiais budais atsi- joj. Valdžia turės dabar 
ti. Tečiaus buvo jau pene- vėdinti, ir atsitinka daug ne p. r-s opoziciją 68 balsų di- 
i;;.. _ ______ laimių. _ _ jziumą.

tyrinėtojas

uždraustas dirbtuvėse vaikų
Jiega.

PEREITĄ NEDĖLDIENI 
CHICAGOJ ŽUVO 15 j 

ŽMONIŲ.
Pereitą nedėldienį Chica

goje ;...................

DANCIGO EREIšTATE 
SUSIDARO NAUJA 

VALDŽIA.
Dancigo freištate susida- 

automobilių buvo už- rė nauja koalicijos valdžia

jos lyderis Dr. Held tapo pa
skirtas premjeru naujam 
ministerių kabinetui suda
ryti. Held yra skaitomas 
reakcininku.

r .
$500,000 BYLA PRIEŠ 
KU KLUX KLANĄ.

American Unity Publish- 
ing Co. Chicagoje užvedė fe- 

Hudsono deraliame teisme bylą prieš 
r________ Valdžios Ku Klux Klano vadą Evens,

orlaiviai nufotografavo mi- reikalaudama iš jo ir jo or- 
Tėtą upę iš 5,500 pėdų aukš- ganizacijos pusės miliono 
lumos ir ant tos fotografi- dolerių atlyginimo už nuo- 
os aiškiai matyt, kaip du stolius. Savo skunde Unity i

ŠMUGELNINKAI VEŽA 
DEGTINĘ SUBMA- 

R1NAIS.
Valdžios agentai šiandien 

maišo Hudsono upę ir jieško 
tenai povandeninių botų, 
kuriais šmugelninkai gabe
na degtinę į Nevv Yorką iri 
toliaus. Kad šmugelninkai 
vartoja submarinus, tai pa
bodo nuimtas iš 
upės paveikslas.

vasčių ir sunaikindama daug 
turtų.

1 nukentėjusias vietas 
Raudonojo Kryžiaus orga
nizacija išsiuntė pagalbą, o 
i Loraino miestelį, kuris ta
po visai sunaikintas, valsti
jos valdžia nusiuntė 600 vy
rų milicijos, kad saugotų at
likusią žmonių nuosavybę ir 
padėtų laidot lavonus.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 4 
ŽMONES AUTOMO

BILIUJE.
Ant Erie geležinkelio, ne-

ilgi submarinai plaukia ix> spaustuvė sako, kad kliuk-toli Mansfieldo. Ohio. trau- 
randeniu Hudsono upe auk- sai padarė suokalbi sunai- kinys sudaužė automobilių 
tyn. Matyt net šviesios 

-ruogos, kur submarinų pe- 
’iskopai skiria vandeni. Ka
dangi niekas kitas nardo
mųjų laivų šitoj vietoj ne
kartoja, tai prohibicijos vir
šininkai sprendžia, jog tai 
bus nauja šmugelninku prie
monė degtinei gabenti.

$19,000,000 PABAUDŲ Už 
DEGTINĘ.

Nuo to laiko, kada Suvie
nytose Valstijose uždrausta 
’Vaiginamieii gėrimai, iki 
šiai dienai žmonės yra su
mokei0 valdžiai pabaudo
mis už blaivvbės įstatymą 
$19,500,000. Kalėjimai baus
mė, paskui.* visiems kalti
ninkams, sudaro iš viso apie 
»,3O(, metų.

kinti jos biznį ir tuo tikslu ir užmušė 4 žmones, kurie 
prisiuntė žmogų, kad jis (važiavo skersai gelžkelio. 
'^autų toj spaustuvėj darbą' 
kaino Ku Klux Klano prieši
ninkas. būdamas tuo tarnu 
slaptu tos organizacijos 
agentu. Sakoma, kad gavęs 
darbą, šitas žmogus prida
ręs Unity spaustuvei ir jos 
leidiniams labai daug blė
dies.

APDRAUDĖ 200,000 
GELEŽINKELIEČIŲ.

šiomis dienomis 35 gele
žinkelių kompanijos Ame
rikoje apdraudė 200,000 sa
vo darbininkų ant $200,000,- 
000.

NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ.
Clevelande pereitą sąvaitę

Syracuse, N. Y.—Pereitą policija užklupo kelis plėši- 
subatą čia sudegė Shefford kus ir prasidėjo šaudymas. 
Checse Co. dirbtuvė, kur bu- Vienas banditas tapo nu- 
vo daromi Sheffordo vardo šautas, kitas pašautas į ko- 
visokie sūriai. Nuostoliai ją. o trečias suimtas svei- 
apskaito.ni i $100,000. Gaiš- kas. Laike to šaudymo bu o 
< a vėsinant buvo sužeisti s .žeistas ir vienas polū .na- 
' .u ztnoneb. utį.

SUDEGĖ SŪRIŲ 
DIRBTUVĖ.

Syracuse, N. Y.
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voje yra turtu... ku 
žemlapio padėti nei.L. 
kad akimis bi tu m.

"Lietuva ir lietui 
turi išmintiei čide: 
mus. tur' vr >>i\ •■-i 
ką. širdies meilę, 
ją, darbštumo ir 
jieg-ą.”
Čia nesąmonė 

nės. Visų pirma, 
tauta neturi daug:a 
minties, nei giUim 
tas tautas. Su augi: 
sėdėdami ant maži s saiys 

j valdo beveik pusę pasaulio, 
!lietuviai savo gabumais ne- 
Įgali nei lygintis. Pankui u>- 

klerikalams da kie apstrakčiai dalykai. • ?;::) 
.. ___ "širdies meilė."

— Į Virakas sako, kad— ("darbštumas" ir "kantrybės
/’ nėra jokie turtai. 

jTas pats kunigas, kuris ra- 
“ tas nesąmones, 

tuos dalykus 
turtais, jei, vietoj 
parapijonai pasiu- 
savo "širdies m.ei- 

"dorą,

APŽVALGA n
na

,i t

tauta
Tačiau var- 
manvti. kad 
taip skunda-

•save vadina, krikščionis de- 
[mokratai. Ir todėl—

"Krikščionių blokas jaučia
si armijoje stiprus, nors socia
listų ir baisiai varoma armijo- 

i je savotiška propaganda sklei- 
I džiant socialistiška spauda." 
I 
i Vadinasi, vienas būdas, 
kuriuo galima valdyti šalį, 
tai yra, ginkluotoji šalies 

ipajiega, jau klerikalų ran
kose.

: Bet šito 1
J u bendramintis | "dora, 

į "darbštuma
"Krikščionys kyla ir finansų 

srityje, ypač Vailokaičių gru-! 
pė, kuri priskaitoma krikščio
nims- demokratams ir Yčo gru
pė. kuri priskaitoma pažangie
čiams- Tos grupės turi bankus, 
turi pramonės stambias šakas 
ir žymią prekybos dali laiko 
savo kontrolėje. Dar trečias. 
Tarptautinis Bankas, su Pre
kybos B-vės Įstaigomis taip 
pat priskaitoma krikščioniu 
bloko Įtakoje esant. Ūkininkų 
Sąjungos Bankas ir bizniai ir
gi priskaitoma krikščionims. 
Viską į krūvą sudėjus, susida
ro stipri finansinė, pramonine 
ir prekybinė pajiega...”
Reiškia, klerikalų ranko- 

ise yra ir ginklotoji pajiega, 
i ir finansai, ir pramonė, ir 
prekyba. Viena tik valdžia 
buvo iki šiol koalicinė—kle
rikalų ir liaudininkų. Bet 
dabar klerikalų bankierius 
kun. Vailokaitis tą koalici
ją nuvertė ir susidarė gry
nai klerikalinė valdžia. Tai- 

Nieko. O betgi so- gi, anot Virako. visi budai, 
cialistai tos reformos reikalą- kuriais tiktai galima kraštą 
vo turbut smarkiaus, negu ku-'valdyti, dabar yra pilnoj 
ri kita partija. ; Lietuvos kunigų kontrolėj.

"Socialistai kovojo už visuo- — - . —,
tina balsavimą, už mirties j ĮSIŽEIDĖ SAVO TIKRUO-I 
bausmės panaikinimą. ko\ojo 
ir tebekovoja už žodžio ir

L 2 KĄ SOC IALISTAI 
KOVOJA.

Tūli žmonės sako, kad so
cialistams rupi tiktai savo! 
partijos dalykai, šiaip gi 
jie viską neigia ir kovoja net ’ 
prieš Lietuvos gerbūvį, jei ■ 
tas eina ne socialistų naudai, i 

Bet "Naujienos” šitą pa-j 
saką sumuša. Jos sako:

"Ar Lietuvos nepriklauso-1 
mybė yra socialistiskas daly- ; 
kas ? Ne. O betgi socialistai, 
nekovoja prieš Lietuvos nepri-: ;
kiausomybę, priešingai ■ 
remia ją.

"Socialdemokratu partija 
Lietuvoje buvo pirmutinė par-■ 
tija. iškėlusi dar vokiečių oku-, 
pavijos laiku Lietuvos nepri- ■ 
klausomybės obalsį...

"Tai vienas faktas. Dabar 
antras. Ar yra socialistiskas j 
dalykas reikalavimas, kad Vil
nius butų sugrąžintas Lietuvai 
ii kad Klaipėdos kraštas susi
jungtų su Lietuva? Ne. O 
betgi socialistai tam reikala
vimui ne tiktai niekuomet ne
sipriešino, bet patys ji griež
tai statė. Klaipėdos kraštas 
jau yra susijungęs su Lietu
va, bet ta rezoliucija. 
Lietuvos seimas nustatė susi
jungimo pamatą.—keno buvo 
buvo parašyta ir seimui pasiū
lyta? Socialdemokratu! Ame
rikos gi lietuviai socialistai 
kaip Vilniaus, taip ir Klaipė
dos reikale taip pat darbavosi, 
kiek galėdami.

"Imkime paskui savos valiu
tos įvedimą Lietuvoje... Ką ši
tas dalykas turi bendro su so
cializmu ?

kuria

i

J U VARDU.
Juokingas buvo atsitiki- 

spaudos laisvę, už organizaci- mas klerikalų (SLRKA) sei- 
iu ir susirinkimų laisvę, šitie jme Shenandoah’ryje. Tūlas 
dalykai irgi nėra socialistiški. V. Dundzila, 40-tOS SLRKA. 
Jų nori kiekvienas žmogus, kuopos atstovas, kalbėda- 
kuris geidžia liaudies, o ne mas į seimo delegatus, nieko 
despotų valdžios. blogo nemanydamas, pava-

”Visi šitie faktai rodo, kad dino juos klerikalais, taip 
socialistai kovoja ne tiktai uz kaip vadina juos visi kiti, 
savo partiją ir už socialistinės t 
tvarkos pykinimą, bet taip pat nigai" 'paįoko ”kaTp“”karŠtu

Seime kilo triukšmas. Ku-
ir už bendruosius tautos reika
lus ir už demokratiją. Vi-’t-ClV.į

"Socialistai, be to, kovoja :ĮęuriS pats būdamas katali- 
prieš kiekvieną skriaudą ir ne-|ku vadina katalikus klerika- 
tefevbę,—nežiūrint ar ji ap^i-;iaįs< reikia išmesti iš salės, 
reikštų valdžioje, kurios nors; Ir tam žmogeliui buvo at- 
partijos ar kurio nors asmens ■ įeitas delegato ženklas, o jis 

.Tip knvnin nrieš Pu. ' __ x______ •_______ __

vandeniu apšutinti ir pradė
jo rėkti, kad toki delegatą,

darbuose. Jie kovojo prieš Pu
rickio šmugeli, prieš valdinin
kų savivaliavimus, prieš kuni
gų godumą ir t.t?’
Taigi faktai parodo, kad keturkojų 

klysta tie žmonės, kurie sa- 
kb/buk socialistams Lietu- priemenėj yra veidrodis ir 
vos reikalai nerupi. Faktai kad. delegatai gali nueiti te
parodo, kad socialistai ko-inai pasižiūrėti, kaip jie įsro- 
voja už viską, kad tik teisin- ^°- Asilas sėdėjo arčiausia 
ga ir gera. ■ <prie durų ir jis pats pirmuti-

—1----------  jnis numakleno pas veidrodį.
KOKIU BUDU KLERIKA-'Jis sugrįžo baisiai susijudi- 

LAI VALDO LIETUVĄ. ir bliaudamas visa gerk- 
Kun. Kemėšio šalininkas kad lapę reikia nubausti

F. Virakas visai netyčiomis toki apjuoksią jo asilis-
išaiškina, kokiu budu kleri- garbės. Priemenėj nesą 
kalai valdo Lietuvą. Tik pa- j 
siklausykit, kaip jis rašo' 
70-me "Darbininko" nume
ryje:

"Laisvos šalies valdymas 
yra galimas trejopu budu. Ar-j 
ba turint valdžią—valdžios 
aparatą savo kontrolėje, arba 
turint savo rankose didžiąsias 
finansines, pramonės ir preky
bos organizacijas, arba turint 
savo įtakoje ginkluotąją šalies 
paj iegą—armiją.”
Dabar prašome gerai tė- 

my t :
"Krikščionys demokratai sa

vo jaunuomenę agitavo į ka
riuomenę. Veik visi ateitinin
kai, pavasarininkai sugarmėjo 
į armijos dalis.”
O tie "ateitininkai” ir 

"pavasarininkai,” tai vis kle
rikalai arba, kaip jie patįs

pats prašalintas iš seimo sa
lės.

Čia prisimena pasaka apie 
asilą ir veidrodi. Syki buvo 

i seimas ir lapė 
pranešė delegatams, kad

jokio veidrodžio, o esanti 
tiktai skylė, iš kurios žiūrįs 
kaž-koks keistas ilgaausis 
sutvėrimas.

Kaip tas asilas įsižeidė pa
matęs tikrą savo "fiziono
miją,” taip klerikalai įsižei
dė išgirdę tikrąjį savo var
dą.

MATOMI TURTAI IR 
KITOKIE "CUDAI."

Kalbėdamas apie Anglijos 
imperijos didumą, apie jos 
žemes, miestus, jūres, lai
vus ir kitokius turtus, kleri- 
jkalų "Draugas” sako:

"Lietuva neturi tokių dide
lių žemių. Jeigu Lietuvos žem- 
lapį padaryti natūralų, jamą 
nebūtų matyt po juras plau
kiojančių tūkstančių laivų, nei 
butų matyt aukso kalnų ir 
milžiniškų miestų... Bet Lietu
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'"a Bedarbe Lietuvoj 
kuogeriausios laimės tams-, 
tos darbuose. Taipgi tariu į Krikščionių 
širdingą ačiū už iaikraštįi netikusia
Keleivį,’ kurį aš jau skai- krašte privedė Lietuva prie ištaigoms 

tau... |........ - • • .............................

vį’ pranešimą apie kunigautu ištisos "eilės 
Prancuzevičių, kad jis nu- Įir dirbtuvėlių 
važiavęs Amerikon kartais' • •
nepradėtu tenai auku rink-1 
ti.

"Kunigas Prancuzevičius 
pavogė Baisogalos parapijos 
ūkio ratelio apie 3a,000 litų 
pinigų, prie to da prisiskoli
no daug iš žmonių, ir pabė-į

demokratų j duoda publikai praeiti ir su 
šeimininkavimas jais reikėtų atatinkamoms 

t (suprask, polici- 
 i didelio pramonės krizio. Jau jai) apsidirbti. Aišku, kokį 

O dabar pasiųsk į Keloi- nuo vidurvasario praeitų t’sušelpimą" (- •--< 
s dirbtuvių 

į užsidarė vie
pia po kitai, šimtai darbi
ninkų tapo išmesta į gatvę. 
Vėliaus, lapkričio-sausio mė
nesiuose paliuosuota daugy
bė valstybinių įstaigų tar
nautojų ir čia taipogi palik
ta be duonos keli tukstan- 

. - _ , , - .............. įčiai žmonių, šių metų pra-
go. . žmonės dabar aimanuo-; (Į2io je Seimo priimtas dva- 
įa ir jieeko dvasiško te\e-jru darbininkų samdymo ir

J1S *Vra’ nle^as! atstatymo įstatymas, 
buržuazinės frakcijos davė

’ teisę dvarininkams liuosuo- 
ti darbininkus iš dvarų. Šią 
proga dvarininkai plačiai 
pasinaudojo ir šimtus darbi
ninkų atstatė nuo darbo. 
Tokiu budu Lietuvoje susi
darė didelė bedarbė. Spėja
ma, kad vien tik Kauno i 

i mieste yra apie bedar
bių, o kur gi kiti Lietuvos 
....___ _ miesteliai, kai-!
mai, dvarai? Juk kiekviena
me dvare, kaime yra po kelis 
ar keliolika bedarbių; kiek
vienam miestely skaitoma 
negaunančių darbo dešimti
mis. Jeigu kiekvienam apsk- 
ličiui skaityti tik po 2000 
bedarbių, tai jau visoje Lie
tuvoje susidarys apie 40.000 

: bedarbių. Mažojoj Lietuvoj 
šis : 
Žinoma, tikrai pasakyt apie I Nors
skaičių bedarbių šiandien; <xriebkim*ės

ms laimėtoja. Šveicarijos ko- 
m.anda stipri, pergalėjus fran- 
cuzus ir olandus.
gu kas begalėjo 
loši: ;.s užsibaigs 
ling:.1 Lietuvai.

"Pirmiausia metėsi akysna 
lietuviu silpnokas fizinis sūdė- 

i nas ir nuovargis.
" Laikraščiai tai pažymėjo, 

Aad lietuviai lošėjai buvę fizi
niu atžvilgiu žemiau vidutinio. 
Antrą vertus, visa spauda pa
žymėjo, kad tai esą lošikai tik 
" kategorijos, visai dar žalia 
medžiaga.

"Išrodo, kaip kad ’Exelsior,’ 
Įdėjęs lošimo paveikslą, sako, 
kad lietuviai Kaune nėra lošę 
bent porą metų, nes 
visiškai susilaikyti ir 
liuoti sviedinį.

"šveicariečiai _ t
technikos lošime, išrodė žymiai 
vikresni ir visuomet lietuvius į tu su Janusu,

nemoka 
kontro-

be puikios, nežino.
"Jisai išėjo į kunigus kar- 

/____ , kuris dabar
apgalėdavo bėgime, kai to lo-j randasi Amerikoje, kur ir 
šimas reikalaudavo. Iš šalies dabar vadina save ar kuni- 
žiurint net pikta darydavos,'gu. ar kitokiu šaltberniu. 
kaip mūsiškiai paduodavo svie- Galimas todėl daiktas, kad 
<iini priešininkui arba kaip ji j ir kunigas Prancuzevičius, 
gražiai šveicarai iš jųjų atim- Į apvogęs čia savo parapijo-j 
davo. Į galu šveicariečai, tary-lnus, bėgs Į Ameriką, 
tum ’bovytis” pradėjo su lie-j 
tuviais.

"Visi Paryžiaus laikraščiai 
plačiai žymi ši Lietuvos "de
biutą.'’ Vieni iš jų mano, kad 
tai busianti gera pamoka pa- 
sirodyti su geresnėmis pajie- 
gomis a teinančio j Olimpiadoj 
'kaip ’Le Petit Joumale’) — 
kiti stebisi lietuvių drąsa, kad 
ie iš anksto žinodami, kad 

praloš, o visgi išsirengė Į dide- 
ę kelionę; stebisi ir nesuran

da motyvų, kas juos atnešė į 
Olimpiadą...”

Lietuvius galima butų tei
sinti. kad šitas sportas jiems 
yra dar naujas dalykas. Bet 
is taip pat yra naujas ir es

tams, o estai beveik sumušė 
amerikonus. Natkevičius sa
ko:

"štai, tuč tuojau po Lietu
vi ų-šveicaru toj 
eina rungtynes 
Estų.

"Amerikiečiai
do ’bolę’ galingai... bet visi ma
tė. kad vikrume estai didesni 
meistrai’ ir už amerikiečius.

"Kokių didelių ovacijų susi
laukė estai, nežiūrint, kad 
amerikiečiai sunkiai gavo 1 
prieš 0.

"Moraliai estus skaito per
galėtojais arba bent lygiais 
Amerikai.

’Tr kaip gražiai estai pasi
ruošę, vyrai fizine sudėčia 
daug stipresni ir greitesni 
amerikiečius.

"Estų ministeris Pasta 
visu atstovybės personalu 
Paryžiuje kolonija po estų vė
liava visi sėdi palei lošimo vie
tą ir gėrisi tais jaunuoliais, 
kurie taip puikiai Estų garbę 
atstovavo ir lengvai galėjo 
daryti pasaulinį furorą, 
mušdami amerikiečius.

"Estai, kurie savo laiku 
tuviams Įpylė 5 prieš 0, labai 
geri gali būti Lietuvai moky
tojai. Lietuviai su estais turi 
0 prieš 0 (reiškia, lygus). 

Olimpijadoj latviai eina rung
tynėm su francuzais. ir francu- 
zai gerokai jų prisibijo, kad 
neužsibaigtų skandalu fran- 
cuzams.”
Musų patriotai nuolatos 

.. x, , „ ,?ieda, kad lietuviai vra ga- 
z3a'£? 1>0Ti?.a>au 10 -sni už kitas tautas visais

žvilgsniais. Gabumas, mat, 
riklauso ne nuo tautos, o 

r.uo išsilavinimo. Neišsilavi- 
es žmogus visuomet bus 

•niekur netikęs, nežiūrint ar 
is bus lietuvis, ar kitoks.

šo "Drauge"
Į atsisakytų 
skaityti 
dolerio, 
lytų jam 
lę” arba "dorą." kaipo a 
ginimą už šliubus ir kiloki 
"dvasiškus patarnavimus.'

Tęsdamas savo pasaką lo
baus, kunigų laikraštis Mi
ko:

i

.^musu tautos (iv; 
tai. proto gabumai. v: 
rybė. širdies jautri; 
tikri deimantai, kur' 
ropai brangesni uz a 

"Tik viena musu 
kad dar mes tų savo oe 
neiškasame iš tamsių 
pratimo kalnų. Duokite Lietu
vai mokslo, išauginkite sveiką, 
dorą jaunimą. Įkvėpkite jiems 
Dievo ir artimo meilę, o auk>o 
kalnai ateis patys.”
Štai jums ir "išmintis? 

Vienoj vietoj lietuvių tauta 
pilna visokių "dvasios tur
tu." o kitoj vietoj tie "tikrie
ji deimantai da neiškasti." 
da reikia mokyti jaunimą 
doros ir artimo meilės. Ir 
tik tada, kada lietuviai iš
moks doros ir Dievo ir arti
mo meilės, pas juos ateis 
aukso kalnai. Taigi galų ga
le išeina, kad tų didelių; 
"dvasios turtų" lietuvių tau
ta visai neturi. O pradedant: 
"Draugo" redaktoriui rašy
ti savo "mokslišką" apžval-Į 
gą, lietuviai buvo "turtinges- i 
ni” šitomis gerybėmis ir ūži 
anglus.

Ir da viena stebuklinga! 
metamorfoza. Savo straips-' 
nio pradžioje šitas kunigas j 
tvirtino, jog dideli turtai. ■ 
kokiais Anglija didžiuojasi, j 
reiškia pavergtų tautų I 
skriaudą: o straipsnio pa
baigoje jisai sako, kad dile-’ 
Ii turtai, tai Dievo meilės! 
dovana. Pas lietuvius irgi
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ateisią "aukso kalnai." kada 
jie išmoks mylėti Dievą.

Šitaip sau prieštarauti, ši
taip savo žodžius mušti, mes 
ir norėdami nepataikytume. 
Tam turbut reikia būtinai iš
eiti seminariją ir tapti dva
sišku "daktaru" su praskus
ta galva.

LIETUVIAI SUSIKOMP- 
PROMITAVO PASAULI- 

NĖ J OLIMPIJ ADO J.
Olimpijada. tai tarptauti

nė kokio nors sporto paroda. 
Gegužės 25 d. tokia šventė 
buvo Paryžiuje. Tenai suva-

5

ninkai. Buvo paruošti tris i 
dideli stadijonai, kuriuose ‘ 
grūmėsi įvairių tautų ko-i 
mandos. Dalyvavo šitoj 
Olimpiadoj ir Lietuvos ko- 1 
manda. Rungtynės buvo su
poruotos taip: lietuviai su! 
šveicarais, čekai su turkais, 
estai su amerikonais, italai 
su japonais. Lošė taipgi! 
francuzai, olandai, anglai, 
švedai ir kiti.

Mums įdomu žinoti, kaip 
pasirodė šitoj pasaulinėj' 
Olimpijadoj lietuviai. L. 
Natkevičius, kuris šitas run
gtynes matė pats savo aki
mis, rašo 126-tam "Lietuvos 
žinių” numeryje taip:

"Prognozas buvo jau iš ank
sto nustatytas, kad Šveicarija

"Šitas vagis yra vidutinio 
ūgio, geltonų plaukų ir ne- fiestai ir
turi dešinės akies obuolio, 
tai kartais įsideda stiklinę 
akį, o kartais akinius nėšio-•JŽL

(Rašytojo pavardės ne
skelbiant. kad Lietuvos kuni
gai jam kariais neatkeršytų 
už pranešimą šitokių fak
tų.—Red.)

Policija padeda Darbo 
Federacijai organizuotis

Iš istorijos darbininkų ju
dėjimo, mes matome, kad 
buržuazija pati viena nepa- 
jiegdama sulaikyti galingo 
augimo darbininkų organi
zacijų griebiasi įvairių pro
vokacinių priemonių. Suran
da tarpe pačių darbininkų 
tamsius, nesusipratusius ar 
gobšius į pelną asmenis ir jų 
pagalba ardo darbininkų 
vienybę. Beabejo, draugai 
ne vieną tokį atsitikimą sa
vo gyvenime esate patyrę. 
Puvusioje caro Rusijoje bur
žuazija su pagalba žandarų 
organizavo policeiskas "pro
fesines sąjungas” ir jų pa
galba ardė tikras darbininkų 
organizacijas. Šiuo darbu 
ypač pasižymėjo caro žan
darų viršininkas Zubatovas.

Lietuvoje tokiu policijos 
prielankumu naudojasi dar
bo federacija.

Tuo pačiu metu, kai dar
bininkų organizacijoms val
džios atstovų trukdoma įvai
riais budais jų darbuotė, 
darbo fedetacijai tie patįs 
viršininkai padeda. štai. 
Kėdainių apsk. viršininkas 
neleidžia visos eilės darbi
ninkų susirinkimų (Žeimiuo
se, Dotnavoje), sukvietę ko
misiją uždaro Dotnavos Že
mės Ūkio Darb. Profesinės 
Sąjungos Skyrių užtai, kad 
skyriaus vardu reikalauta iš 
Dotnavos dvaro administra- 
ciios geresnio darbininkams 
atlyginimo (Centro valdyba 
šią bylą perdavė apygardos 
teismui). Bet tas pats virši
ninkas darbo federacijos or
ganizatoriui maloniai išduo
da Nr. 168 pažymėjimą to
kio turinio:

"Šiuomi pažymiu, kad pil. 
Mikštai, gyvenančiam Nor- 
mainių dvare, Šėtos vai., Kė
dainių apsk., leidžiama stei
gti darbo federacijos sky
rius ir daryti susirinkimus 
Kėdainių apskrityje prane
šant 24 vai. prieš susirinki
mą vietos policijai."

Tam pačiam Mikštai ir 
maždaug tokio pat turinio 
išdavė liudymą Nr. 3816 

~ i S.įUkmergės apskrities virši-
tis Detroite gavo nuo ninkas.

j” bedarbiams 
ruošia musų buržuazija.

Štai dar vienas charakte
ringas faktas, nurodantis 
kaip kapitalistinėj tvarkoj 
rūpinamasi bedarbiais dar- 

|bininkais. Balandžio mėn. 
prašyta pas Kauno miesto ir 

:apskričio viršininką leidimo 
'rinkliavai bedarbių naudai. 
Rinkliava uždrausta. Tuo 
pačiu gi laiku skaitome "Lie- 

____  __ tuvoje” 89 N r., kad kokios 
. kuriuo j tai labdaringos ponios ir po- 

’ “kilaičiai, matomai, neturėda
mi iš nuobodumo ką veikti, 
įdaro rinkliavą naudai... gy
vulių globos draugijos.

(Išbraukta cenzūros.) 
Aišku, kad buržuazija darbi
ninkams nepadės ir kad rei
kia patiems savimi rūpintis.

Mes matome, kad šis smū
gis, ši bedarbė, užklupo mus 
nepasiruošus—mes silpnai 
organizuoti. Čia ir yra visas 
blogumas. Jeigu šiandien 
kiekvienas darbininkas pri
gulėtų prie darbininkų or
ganizacijų, jeigu musų tar
pe butų vienybė, tai padėtis 
butų visai kita. Butų ir visi 
bedarbiai surėgistruoti ir 
reikalingas pašalpas iš val
džios išreikalautume.

, .;. -. Dabar padėtis musų kuo-
^b.alC?:iS e ; blogiausia, bet čia ne be iš-

ir vėlai, bet
- , . X.1 organizuotis,

vra sunku, nes nėra; tikslios • Dėkimės prie darbininkų or- 
registracijos. \ aidžia jo- ganizacijų ir būdami orga- 
kios registracijos neveda, njzucti surasime ir išeiti iš 
savivaldybės taipogi tuo ne-;vargingos padėties. 
sirupina. : (Visa pabaiga išbraukta

Atsiradus bedarbei papios'cenzūros.) ("S-tas.”)
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darbininkų organizacijos 
ėmėsi gelbėt bedarbiams, 
Šiauliuose Į 
biams valgykla. Kaune susi
daręs iš socialdemokratų 
oartijos organizacijų ir pro
fesinių sąjungų bedarbiams 
šelpti komitetas davinėjo 
kaikurį laiką labiau pavar
iusiems bedarbiams pietus. 
Minėtos organizacijos ėmė
si registruoti neturinčius 
darbo. Kaune įsiregistravo 
virš 700, Šiauliuose—500. 
Darbą galima butų išvysty
ti plačiau, bet dar pradžioje 
šios pagelbos organizavimo 
darbininkų organizacijoms 
teko susidurti su visa eile 
trukdymų ir kliūčių iš val
džios atstovų pusės. Taip, 
Kauno miesto ir apskričio 
viršininkas atsisakė išduoti 
leidimą kelis kart prašomai 
rinkliavai bedarbių naudai, 
sutrukkė ruošiamą tam pa
čiam tikslui koncertą, neda
vė bedarbių susirinkimui 
leidimo ir t.t.

Gal kiltų kam nors klausi
mas:—gal pati valdžia ap
rūpina bedarbius ir todėl 
neleidžia to darbo dirbti 
darbininkų organizacijoms? 
Juk konstitucijos 97 parag
rafe aiškiai sako, kad bedar
bės metu valstybė rūpinasi 
netekusiais darbo. Naivus! 
tai butų klausimas. Kas iš 
to, kad parašyta konstituci
joje? Parašyta ir... tiek to. 
Ištikrųjų gi nei valdžia, nei 
savivaldybė nei pirštų nepa
judina, kad sušelpus alkanus 
bedarbius. Iš iždo nei vieno 
cento neskiriama bedar-

ei įtudioiduu. | zzn . .
Įsteigta bedar- $3X0, ROfflOS KFOKO*

diliams” nesiseka.

Vienas "Keleivio” skaity
tojas ir platintojas iš Chica- 
gos rašo:

"Malonus draugai, 'Kelei
vio' redaktoriai ir administ
ratoriai. Širdingai ačiuoju 
jums už gerus straipsnius 
'Keleivyje,’ o labiausia už tą 

1 aprašymą apie atvažiavusį 
iš Romos raudongalvį Man- 
deliną, kuris važiavo specia
liu traukiniu ir buvo sveiki
namas kapitalistų kaip koks 
caras. Lietuviškos davat
kos Chicagoj dabar giriasi, 
kad jis parvežęs iš Romos 

■kokį ten ginklą mūsiškiam 
. "dūšių ganytojui” Krušui 
j ant Bridgeporto, ir kad su 
to ginklo pagalba galėsiąs 
lengvinus valdyti švento 
Jurgio parapijonus. '

"Bet kaip jie nesigirtų, o 
Romos krokodiliams jau ne
siseka taip, kaip sekdavosi 
seniauš. Mes atsimenam, 
kad 1898 metaįš irgi buvo 
čionai atvažiavęs iŠ Romos 
panašus raudongalvio? Tuo
met jo pasižiūrėti pHsirjHkn 

Įtiek avinų, kad policija tūrė- 
I jo daryti tvarką gatvėse. 
Antras toks sutvėrimas su 
raudona galva čia lankėsi 
1904 metais. Tuomet jau 
mažiau avių susirinko. Šį
met gi per tokius "atlaidus” 
ištikimųjų skaičius pasirodė 
da daugiau nupuolęs. Susi
rinko tiktai senos davatkos

I 
I
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biams, gi tuo tarpu surinkti Į jr raaži vaikai, kuriuos kuni-
krašto pinigai kartais be 
reikalo mėtomi. Skiriama

taip gerai gyvenantiems ku
nigams, dešimtis tūkstančių 
duodama katalikų draugi
joms "ukiui pakelti,” blaivi
ninkams duodama valstybės 
pinigai ir t.t.

Buržuaziniai laikraščiai 
o___ _____ apie bedarbius atsiliepia su j

avo tėvų iš Lietuvos šitokį Matot, draugai, koks ma- neapykanta. Štai musų |
. lonus patarnavimas darbo krikščionių demokratų laik- šių metų matyt jau didelis

"Šiandien turędartias nors federacijos agentams iš pu- rastis "Rytas” gegužės 28 d. skirtumas. Romos burtinin- 
" ’ ’ — ------ - administraci- rašo, kad, girdi. Kauno gat-jkų intaka į žmones jau žy-

Feda Rantas, vėse sustoję bedarbiai ne-' miai sumažėjus."

gai iš kalno buvo suorgani
zavę ir stumte Į gatves iš-

milioninės sumos algoms ir stUmė. Tai tie tik ir laukė

Kunigas apvogė savo 
vienuosius- 

(Laiškas iš Lietuvos.)

"Keleivio” skaitytojas

laišką:

patvoriais sustoję, kada pra
važiuos sugrįžęs iš Romos 
raudongalvis, šiaip gi pub
likos buvo nedaug. Daug 
parapijonų velijo pasilikę 
namie munšainą šutinti, ne
gu eiti šitos parodos žiūrė
ti.

"Taigi tarp 1898 metų ir

; trumpą valandėlę laiko su- sės apskričiu 
maniau parašyti kelis žode- jos.
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
CHICAGO, ILL. 

"Naujienų” piknikas.— 
Moksleivių judėjimas.

Birželio 22 d. Blinstrupo 
darže, Justice Parke "Nau
jienos” surengė pikniką. 
Daržas yra labai toli nuo 
Chicagos, bet graži vieta. 
Iš pat ryto buvo graži ir šil
ta diena, bet po pietų pradė
jo niauktis ir taip papliupo 
lietus, kad lyjo veik visą po
pieti. Žmonių privažiavo la
bai daug, kaip ir visada kad 
suvažiuoja "Naujienų” pik- 
nikuosna. Katrie buvo atva
žiavę su automobiliais, tie 
tikrai turėjo didelio vargo, 
negalėdami išvažiuoti iš 
daržo dėl praskiestos žemės.

Buvo šokiai, žaismės, do
vanų laimėjimas. Žaismes 
vedė J. Uktveris. Žaisti te
ko vien tiktai palapinėje, 
kur publika šoko. Visgi 
publika turėjo kur pasislėp
ti nuo lietaus, nes darže yra 
daug pastogių.

Be kitko reikia pasakyti, 
kad "Naujienos” ši savo pik
niką labai mažai garsino ir 
surengė tiktai per vieną są
vaitę, bet sulyg to rezulta
tai buvo labai geri.

tino.” Dabar ta moteris pa
liko savo vyrą ir nuėjus gy
venti pas Žvirbluką, reika
lauja, kad vyras duotų jai 
užlaikymą.

Vienas Jonas, kuris gyve
na ant kalno, pasigėręs 
munšaino, pasiėmęs peili iš
vijo savo pačią ir vaikus iš 
stubos, grąsindamas juos 
paplauti. To pakvaišėlio šei
mynai tankiai prisieina pas 
kaimynus nakvoti.

Vienas vyras sumušė savo 
pačią už valkiojimąsi nakčia 
su jaunikiais ir pats išbėgo. 
Jau keturi mėnesiai kaip 
apie ji nieko negirdėt.

šilas.

Lietuvių Moksleivių Susi
vienijimo Amerikoje 2. kuo
pa rengiasi prie apvaikščio- 
jimo "graduation” iškilmių, 
nes turi tris narius baigu
sius mokslus. Baigusieji yra 
šie nariai: Dr. Mathilde Whi- 
te (Vaitas), Mokyt. Aldona 
Ragiutė ir Mech. Inž. J. Laz- 
dauskas. Kuopa žada jiems 
parengti gražią pagerbimo 
vakarienę.

Chicagos moksleivių kuo
pa yra skaitlinga, turi apie 
trisdešimt narių. Pirma 
moksleiviai negalėdavo su
traukti savo organizacijon 
tiek daug besimokinančio 
jaunimo kiek dabar. LMSA. 
seimas jau artinasi, moks
leiviai rengiasi prie seimo. 
Manoma surengti priešsei- 
minį vakarą su programų 
ir paroda. Paroda susidės 
iš chemijos, radio, fizikos, 
dailės, meno ir k. Visa tai 
žada atlikti patįs mokslei
viai ir studentai.

Moksleivių organizacija 
yra laisva, nors ir vadinasi 
bepartyvė. Jeigu randasi 
pavienių moksleivių, gali 
prisirašyti prie LMSA. cent
ro. Rašykit sekretoriui: B. 
Simokaitis, 5610 So. Sawyer 
Avė., Chicago. III.

Moksleiviai leidžia savo 
organą kas dvi sąvaitės. Or
ganas eina per "Naujienas." 
Jeigu kur randasi nema
žiau kai 5 nariai, butų pa
geidaujama, kad susitvertų 
kuopa. Dėl platesnių žinių

LOWELL, MASS.
Kliubas baigia statyti vasa

rinę svetainę.
Keli mėnesiai atgal čia 

susitvėrė D. L. K. Vytauto 
Kliubas. Iš pradžių jis gy
vavo silpnai, bet pastaruoju 
laiku padidėjo nariais ir 
pradėjo smarkiai veikti.

Nesenai minėtas Kliubas 
nupirko 25 akrus gražios gi
rios, kurios viduje yra dai
lus ežerukas. Ten Kliubas 
stato svetainę vasariniams 
pasilinksminimams (pikni
kams h Atidarymas svetai
nės Įvyks 4 liepos.

Tai yra pagirtinas kliu- 
biečių darbas. Linkiu jiems 
geriausių pasekmių.

Jonas Aliukonis.

sudarius tvirtesni pamatą 
jo apkaltinimui ir išmeti
mui iš draugystės, kas jiems 
ir pavyko. Vėliaus Vaitkus 
skundė ne draugystę, bet tik 
5 ypatas, kurios jį bereika
lingai apšmeižė. Tik pasidė- 
kavojant komunistų Įkalbi
nėjimams, draugystė už tas 
5 ypatas užsistojo ir dabar 
jau eina byla su draugyste. 
Draugystė jau išeikvojo 
tam reikalui iš savo iždo 
virš trijų tūkstančių dolerių 
ir bylos galo dar nesimato.

Dabar komunistai išsižio
ję šaukia, kad pil. Vaitkus 
'patraukęs Šv. Roko drau
gystę teisman. Melais ir 
šauksmais jie nori paimti 
virtų.

Toliaus Balčiukas rašo, 
kad praėjusiam šv. Roko 
draugystės susirinkime bu
vo renkama tos draugystės 
valdyba. Matyt, Balčiukui 
jau galvoj negerai. Minėtos 
draugystės valdybos rinki
mai būna gruodžio mėnesy, 
o ne birželio. Matomai, Bal
čiukas girdėjo zvanijant, 
bet nežino kur.

Birželio 16 d. katalikai tu
rėjo savo susirinkimą, kad 
pasitarus kaslink L. T. N. 
Draugijos. Tas katalikų pa
sitarimas labai išgąsdino ko
munistus.

Šiaip ar taip dalykai susi
dėk. o komunistų diktatūrai 
Montelloj vistiek bus galas.

Montelietis.
SHENANDOAH, PA. 
Užmušė savo pačios 

meiluži.
Petras Mickelevičius nuo į 

senai pastebėjo, kad prie jo; 
pačios meilinasi jo burdin- _______________
gierius Mikas Kimelis, to- legatai, susirinkę Lietuvių 
dėl jis paliepė Kimeliui išei- Ukėsų 
ti ir daugiau nesilankyti Į jo birželio 20 d., 1924 m 
namus. Nepaisant uždrau
dimo, 21 d. birželio, po pie
tų. Kimelis sugrįžo pas Mic
kelevičius. Radęs duris už
rūkytas jis jas išvertė, bet 
kaip tik Įėjo Į virtuvę, Mic
kelevičius smogė jam plak
tuku Į galvą ir ant vietos už
mušė.

Mickelevičius tapo areš
tuotas ir kaltinamas žmog
žudystėj.

Tai matot, prie kokių liūd
nų pasekmių priveda bur- 
dingierių meilinimasis prie 
gaspadinių. Reporteris.

LAVVRENCE, MASS. 
Didžiųjų ir pažangiųjų Law- 

rence’o draugijų pareiš
kimas.

Pažangiųjų draugijų de-

MONTELLO, MASS. 
"Laisvės” zecerio "vikei- 

v • Msinas.
Brooklyno "Pliuškės” ze- 

ceris Balčiukas atvyko i 
Montello praleist "vikeiši- 
ną” ir tuo pačiu kartu su- 
drutinti smunkanti komu
nizmą. Kelis mėnesius pa- 

izeceriavęs Balčiukas jaučia-
reikia kreiptis pas centro g. taj^ mokytu, tartum Har-
sekretorių. Olėlė. vardo universitetą butų bai

gęs. Net ir akinius iš puiku
mo užsikabino ant nosies, 
norėdamas tuomi parodyt 
savo draugučiams, kad jisai J- - M

"Laisvės” No. 143 štai ka— ----- _ • t

ASHLAND, PA. 
Visko po biskj.

Frakvillės Kirtiklis pasi
vogė Vinco Paulausko mo- "daug mato, 
teri ir išbėgo Chicagon, pa- "Laisvės” 
likdamas savo moterei pen- tasai Balčiukas tauzija: 
<« • -.1 X ! ** T 1 X • __ • 1kis vaikus. Paulauskienė 
paliko du vaiku. Vienok

"Jau ketvirti metai, kaip 
Šv. Roko pašalpinės drau-

vaJdžios agentai susekė juo- gvstės tęsiasi teismas su p. 
_ " v. • TT 1 1 1 • • •Vaitkum ir tūlų biznierių 

kompanija, kurie nori suar
dyti draugystę.”

Kas nori suardyti drau
gystę? Niekas daugiau, 
kaip tik jus, komunistai-re- 
gresistai. Kas surengė tą

du, suareštavo ir parvarė 
atgal. Kirtikli patupdė i 
belangę, o Paulauskienę pa
leido iki teismo. Paulaus
kienė yra saliuninkė, o Kir
tiklis munšaineris. i

Girardvillėj yra Railroad! 
gatvė, ant kurios gyvena kovą, aj ne Kriaučiūno ar- 
tris kūmutės, kurios nuo Ka-[mija, išmesdama pil. Vaitkų 
ledų dar nei syki neišsipagi-(iš draugystės be jokio prasi- 
riojo. Koks tų kūmučių šei-.žengimo prie; konstituciją? 
myniškas gyvenimas, biau-,Vaitkus, buvo išmestas vien 
ru ir pamislyti. [dėlto, kad buvo komunistų

Ashlande viena moterukė, priešas. Kadangi Vaitkus 
bevarydama munšaininĮ biz- buvo jau perėjęs 45 metus 
nĮ, susimeilino su Žvirbluku. amžiaus, ir i jokia kitą na- 
Mat, Žvirblukas jaunas, o šalpinę draugystę negalėjo 
jos vyras mažas ir nusidir- Įstoti, tai ir buvo priverstas 
bęs, tai nėra su juo ”fonių.” kreiptis Į teismą delei pada- 
Kartą vyras užtiko savo pa- rytos jam skriaudos. Bolše- 
čią prie Žvirbluko bečirš- vikai kardinėjo Vaitkų ir 
kiant ir gerokai ją "apšven- šnipu ir provokatorium, kad

Kliubo svetainėje 
. var

dan pažangiosios Lawren- 
ce’o visuomenės priėmė se
kančią rezoliuciją 
čionai likviduoto 
Lietuvos šelpimo 
1924 metais.

1. Mes pilnai sutinkam su 
Stepono Kairio prisiųsta iš 
Lietuvos mums atskaita ir 
paaiškinimu per vietini Dr. 
C. J. MikolaitĮ ir per "Kelei
vi” No. 19, 1924 m.

2. A. J. Rameika paleido 
šmeižtą per "Laisvę” ant St, 
Kairio sausio 12 d., 1924 m. 
niekieno čionai neįgaliotas, 
tiktai susitaręs su savo ”ta- 
veriščiais”, kurie čionai pa
sivadinę korespondentų biu
ru. Jie tą darė keršto apim
ti, kaipo žemos rūšies bol- 
ševikėliai. A. J. Rameika i 
minėtą Fondą buvo Įsiskver
bęs komitetan dar tuomet, 
kai jisai nebuvo Rusijos pa- 
triotėlis.

3. Todėl mes pasmerkiam 
A. J. Rameika ir vietos 
"Laisvės" korespondentų 
"biurą" kaipo šmeižikus ir 
už naudojimą pažangiųjų 
draugijų vardo saviems tik
slams siekti. "Laisvės" ko
respondentų "biuras” šmei
žia netik vietos draugijas ir 
pavienes ypatas, bet dar 
drįsta siekti ir anoj pusėj 
vandenyno.

4. Taip-pat pareiškiam, 
kad Lawrence’o pažangio
sios draugijos nieko bendro 
neturi su bolševikais ir už jų 
darbus neatsako, nors jie ir 
dangstosi pažangiųjų drau
gijų ir visuomenės vardais.

5. Mes nenorim, kad bolše
vikai su savo "Laisve” mums 
organautų ir kištu savo no
sį i musų reikalus.

Draugijų parašai, kurios 
prisiuntė delegatus:

Švento Laurino Draugys- 
:ė, Lietuvos Sūnų Draugys
tė, Aušros Vartų M. D. 
Draugystė, Lietuvių Ukėsų 
<liubas, Šventos Onos Drau
gystė, Amerikos L. T. San
taros 12-ta kuopa.
Iraugijų delegatų valdyba: 

Pirmin.A. Bagdonas, 
Sekret. J. Savinčius.

‘•9

kaslink 
vietinio 
Fondo.

MILLINOCKET, ME. 
Margumynai.

Iš po ilgos ir šaltos žiemos 
pagalios sulaukėme vasaros. 
Gamta apdovanojo mus vi
sokiais žalumynais, kvepian
čiomis gėlėmis ir gaivinan
čiu oru. Visi žmonės trau
kia i parkus, kad smagiau 
praleisti liuosą nuo darbo 
laiką.

Musų miestelis yra apau
gęs žaliais lapotais medžiais. 
Viduryje miestelio yra par
kas su mažu lųieliu. Tame 
parke vieną vakarą sąvaitėj 
erajina miesto benas. Daug 
žmonių prisirenka pasiklau
syti muzikos.

Išviso musų miestely yra 
5000 gyventojų Įvairių tau
tų. tarp kurių yra 30 šeimy
nų ir apie 50 pav. lietuvių. 
Kai-kurie lietuviai yra pasi
turinti, turi savo stubas ir 
automobilius. Dalis lietuvių 
myli apšvietą ir skaito laik
raščius. Iš visų laikraščių 
daugiausia pareina "Kelei
vio”. Bet yra dalis ir tokių 
lietuvių, kurie laikraščių ne
skaito, o vien tik svaigaluo
se randa visą pasismagini
mą. Užtai tokie tankiai pa
puola i valdžios rankas ir 
būna baudžiami.

Vienas lietuvis darydavo 
pusėtinai gerą alų ir susi
kvietęs "nekaltas” Magda- 
lenas gerdavo. Laikas ėjo 
smagiai. Bet štai pikti lie
žuviai praneša apie tai poli
cijai ir žmogelio bačka su 
alum atsiduria policijos nuo
vadoj. Ir netik kad žmogelis 
bačkos su alum neteko, tfet 
ant rytojaus turėjo užsimo
kėti 100 dolerių bausmės.

Tūlas sulenkėjęs lietuvis 
A. G. už pardavinėjimą svai
galų nuteistas keturiems 
mėnesiams Į Bangoro kalė
jimą. O kitas lietuvis už tą 
pati prasipkaltimą nuteis
tas kalėti metus laiko. Tai 
pirmą tokią didelę bausmę 
gavo tiedu lietuviai.

Žmonės sako, kad nėra 
stebuklų. Bet pasirodo, kad 
tas netiesa. Musų miestely 
rodosi tokie stebuklai, apie 
kokius kitur negirdėti. Jau 
apie metai laiko, kai pas vie
no lietuvio pačią naktimis 
pradėjo lankytis nematoma 
žmogysta. Nors tasai lietu
vis deda paskutines pastan
gas tą žmogystą pagauti, 
bet veltui. Bevaktuodamas 
savo pačią žmogelis privar
go ir todėl kreipėsi prie po
licijos. prašydamas pagalbos. 
Policija išdavė prieš tą žmo
gystą "indžionkšeną." bet ir 
tas nieko negellįsti, žmoge
lis apsiginkluoja ant nak
ties šautuvu ir atsigula šalę 
pačios. Bet kuomet pabun
da, tai neranda šautuvo ir 
mato ženklus, kad to nevido
no prie jo pačios jau butą. 
Kuomi tie stebuklai užsi
baigs, pamatysime.

Musų pažangieji lietuviai 
turi suorganizavę S. L. A. 
kuopą su nedideliu skaičium 
narių. Nekurie lietuviai ža
da sutverti L.D.LD. kuopą.

Musų tikinčios avelės la
bai apžėlę, nes kirpikas šį
met nesilankė.

Gamtos Apdovanotas.

bininkai uždirbdavo i die
ną po $7.50, o dabar tik $5. 
Kadangi darbininkai neor
ganizuoti, tai kompanijai 
lengva juos išnaudoti.

C.K.R.

CAIRNBROOK, PA. 
Lietuvių nesutikimai.

Čia lietuvių yra vos tik 
šeimynos, bet vaidų ir nesu
tikimų daugiau negu dide
lėj kolonijoj. Netik kad tarp 
savęs pešasi, bet ir teismuo
se bylinėjasi, štai, šiame 
mėnesyje buvo net kelios lie
tuvių bylos. Susiprovojo P. 
su K. Abudu tapo atrasti ly
giai kaltais ir teismas abu
du nubaudė po (50 dol. Da
bar K. moteris patraukta i 
teismą už pasisavinimą tūlo 
pavienio pinigų. T. apskun
dė S., buk pastarasis apmai
nė jo vištas ant munšaino.

J. Brangaitis važiuoja Į 
Ziegler, III. apsivesti. lai
mingo pasisekimo.

C.K.R.
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guli kišeniuje nejudinti. 
Priėjau prie bariuko, bet ir 
ten niekas nesiūlo "muliu- 
ko,” kaip pas komunistus. Ir 
netik kad naujieniečiai pub
likos neišnaudojo, bet dargi 
dovanas davė pasižymėju
siems žaisluose. Tik gaila, 
kad tokį gražų "Naujienų" 
oikniką sutrukdė lietus.

"Vilnies” No. 51 rašoma, 
kad A.L.M.P.S., ALDLl). ir 
A.D.P.L.S. reikalauja dau
giau kareivių i "bendrą 
frontą" ir kad progresis- 
tėms bus duodamos dovanos, 
kurios gaus daugiau karei
vių.

Aš čia norių pažymėt, kad 
du "bendri frontai" jau gy
vuoja gana gerai—vienas 
ant Canalport avė., "balta
lam name,” kitas ant 25th ir 
Halsted Sts. Tuose "bend
ruose frontuose” progresis
tės dalinasi su darbiečiais 
visu-kuom bendrai. Nepavy
di vieni antriems nei "mei
lės," nei "muliuko.”

Pasaulio Pilietis.
CHICAGO, ILL.

Vilniečių ir naujieniečių pik
nikai ir bendras frontas 

"baltajam name.”
Birželio 1 d. buvo sureng

tas "Vilnies” piknikas. Nu
tariau ir aš ten nuvažiuoti, 
sakau, bent niekas neišnau
dos. Nes juk "Laisvė” ir 
"Vilnis” skelbia, kad tik 
buržujai darbininkus išnau
doja, o jie, darbiečiai, kovo
ja su išnaudojimu.

Pasiekęs pikniko vietą už
simokėjau 50c. Įžangos ir 
einu tolyn. Tik štai persi
ima mane dvi jaunos mergi
nos ir prašo aukų kokiems 
ten kaliniams. Nuo mergi
nu atsikratyt sunku—da
viau. Prisegė jos man guzi- 
ką ir einu toliau. Vos tik 
spėjau kelis žingsnius ženg
ti, pasitinka mane dvi kirp- 
taplaukės progresistės ir 
prašo aukų kokiems ten 
darbininkų vadovams. Ma
niau atsisakyti, bet kaip? 
šitaip nachališkai ir netikė
ki užkluptas daviau ir toms. 
Bevaikščiojant po pikniką 
užpuola mane dar ir kiti 
"ubagai.” Jie prašo aukų 
"Laisvės" bylai. Ir taip tų 
"ubagų” galybės—i 
nų atsikratai, kiti užpuola.!*-. Eugenija Dzevetskevičiutč, 

kuri lanko Iligh School $12; sū
nūs, kuris užsidirbo parduoda
mas laikraščius $12; Sophia 
Smith, 2471 8th avė.. New York 
_$1.00.

Visiems tariu ačiū už ju ma
lonią pagalbą, ir kaip tik pa
sveiksiu ir galėsiu dirbti, vi
siems atsilyginsiu. J. BITELĖ 
261 Park Avė.. VVeehauken, NJ.

NETTLETON, PA. 
Apkapojo algas.

Birželio 17 d. Imperial Co. 
paskelbė, kad ji apkapoja 
darbininkams algas sulyg 
1917 metų skėlos. Bijodami 
darbininkų pasipriešinimo, 
18 d. birželio anksti ryte 
kompanijos mušeikos vaikš
tinėjo po stubas ir klausinė
jo, kas sutinka dirbti už 
numuštas algas ir kas ne. 
Tiems, kurie nesutinka, lie
pė tuojaus išsikraustyti iš 
stubų. Mat, visos gyvenamo
sios stubos priklauso kom
panijai. Didžiuma darbi
ninkų nuėjo dirbti už nu
muštas algas, l’imiaus dar-[ubagų nėra.

Kaip malavot automobilius?
Gal atsiras tarp "Kelei

vio” skaitytojų toks, kas ga
lėtų man paaiškinti per "Ke
leivio” skiltis, kaip malevo- 
jami automobiliai? Aš ge
rai nusimanau apie tą dar
bą ant medžio ir manau, 
kad galėčiau numalevot au
tomobilių, jei žinočiau kai 
kurias smulkmenas. ♦

Man svarbu žinoti šie da
lykai:

1. Kas vartojama pirmu
tiniam sluogsniui: ar pa
prasta aliejinė maleva, ar 
kokia specialė medžiaga? 
Kaip storas tas sluogsnis 
reikia dėti?

2. Kas dedama viršuti
niam sluogsniui dėl žibėji
mo: ar paprastas lakeris 
(varnisn), ar koks specia- 
lis enamelis? Ir kiek paval
kų viršutiniam sluogsniui 
^prastai yra dedama?

3. Kas reikia daryti pas- 
kutinam sluogsniui nulygin
ti, kad padaryti ji švelniu 
ir tuo pačiu laiku žibėjimo 
nepagadinti, kitaip sakant, 
kaip užbaigti?

4. Kaip atnaujinti išvaiz
da dangčio ir vidaus skuri- 
nių apmušalų: ar yra tam 
tikras gatavas preperatas, 
ar reikia pačiam pasidary
ti ? Jei yra gatavas, tai kaip 
jis vadinasi, o jei reikia pa
čiam pasidaryti, tai kaip ir 
iš ko jis daromas?

Busiu labai dėkingas tam, 
kas man šituos dalykus per 
"Keleivi” paaiškins. Manau, 
kad šitokios informacijos ir 
kitiems gali būt naudingos.

L. And r i anas.

WEEHAWKEN, N. J.
Prašymas.

Jau 9 metai kaip sergu ir 
turiu užlaikyt du vaikučiu, 
Pasveikti vilties jau neturiu, 
bet norėčiau kaip nors už
augint mano kūdikius. Gy
dytojai liepia man išvažiuot 
iš miesto ant sveiko oro, bet 
neturėdama jokio turto, ne
išgaliu.

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

Gerbiamieji broliai ir se
sės, maloniai meldžiu geros,vės lietuvių dievas. Jisai globo- 
širdies žmonių atjausti man .. " laj-va jr 
nelaimingai našlei, suselpkit Todėl Perkūno ir dabar lietu
kas kiek išgalit ir pagelbėkit 
man šioje sunkioje valando
je . J. BITELĖ
261 Park Avė., 
Weehawken, N. J.

ŠIRDINGIAUSIAI AČIŪ.
Į pirmą mano prašymą per 

"Keleivį” atsirado geros 5:rdies 
žmonių ir pagelbėjo man šioje 
sunkioje valandoje šios ypatos:

nuo vie-j j rhevetskeviėienė $20; dūk-

Pailsino jie mane, daviau 
visiems. Apkarstė jie mane 
visokiais "ribinukais,” taip 
kad atrodžiau kaip ant mas
karadų baliaus.

Mano draugai užsimanė 
gerti. Einam prie bariuko, 
kur pardavoja minkštus gė
rimus. Vienas "Vilnies” pa- 
rapijonas ten pat sekretnai 
siūlo: "Draugai, mažu ger- 
tumet darbininkiškos nami
nukės’’’ Mano draugai pri
stojo. Aš atsisakiau, užtai i 
mane vilnietis šnairiai pa
žiurėjo. Išsitraukė mano 
draugai komunistiško ”mu-' 
liuko” ir vėliaus skundėsi,! 
kad jiems po krutinę grau
žia. Reiškia, komunistiškas 
štofas jiems "nefiliuoja.”

Išėję iš komunistiško vil
niečių pikniko jautėme, kad 
musų kišeniai tušti. Labiau 
išnaudoti niekas negalėjo. 
Ir išnaudojo jie kiekvieną 
ant kiekvieno žingsnio.

Štai atėjo ir birželio 22— 
"Naujienų” piknikas. Pasi
ėmiau iš namų "ekstra” 20 
dolerių ir važiuoju. Sakau, 
jeigu jau "Vilnis” rašo, kad 
"Naujienos” be pasigailėji
mo išnaudoja darbininkus, 
tai reikia būt pasirengu
siam.

Nuvažiavau i pikniko vie
tą, užsimokėjau 50c. Įžan
gos, pasitaisiau kaklaraišti 
ir ištempęs krutinę martuo
ju, žvalgydamasis, iš kurios 
pusės pasitiks mane išnau
doto jai-u baga i. Va i k ščio j a u 
apie 3 valandas laiko, bet 

Mano pinigai

$10,000.00—
Priklauso -Jokūbui Gitte- 

Imore, broliui užmušto karei- 
įvio vardu Frank Gittemore, 
jei jis atsišauks. Jei jo nėra, 
tai pati, vaikai arba arti
miausi giminės tuos pinigus 
gaus. Kareivis Frank Git
temore buvo lietuvis, jis pa
sidavė paeinąs iš "Madiage, 
Russia.” Savo adresą buvo 
padavęs kaip 47 Cross St., 
Boston. Laike Į kariuomenę 
paėmimo Dec. 5, 1917, jis 
dirbo ant Ellis Farm, Barre, 
Mass., ir buvo paimtas 12 
divizijoj. Athol, Mass. Grei
čiausia, kad jo pavardė vra 
iškraipyta: jo lietuviška pa
vardė galėjo būti koks Gai
damavičius, Gitemarauskas, 
Getemerunas, ar panašiai. 
j(s buvo užmuštas Franci- 
joj Oct. 4,1918. Jei kas nors 
apie jo gimines ką nors ži
notu, arba jo paties giminės, 
lai kreipiasi dėl daugiau in
formacijų pas ___

Adv. F. J. Bagočių,
253 Broadway,

So. Boston, Mass. tų.

Koks buvo dievas Perkūnas? 
Perkūnas buvo vyriausia seno- 

j jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga, 

viai negali užmiršti.
Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 

kokių stebuklų jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai jį garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, 
naikino pasaulį, ir 
ant tuščios žemės 
tuvių tautą?

Ar žinot apie 
trimpą?

Ar žinot ką veikdavo vyrų 
(iievai Pikuvlis, Kovas, Ragutis 
ir Pizius, arba moterų deivės 
Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
kitos?

Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašvkit knygą 
vardu "Kokius Dievus Žmonės 
Garbino Senovėj?" . .

Toj knygoj yra ^prašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės, 
'lenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 įvairių dievų. Podraug 
susipažinsit ir su tomis tauto
mis, kurios tuos dievus jprbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jau 
nebėra).

Knyga netikybinio pobūdžio, 
bet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti į diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros, turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kainuoja tik
tai $1.00. Tas pats dailiai apda
rytas. $1.25. Jis gaunamas "Ke
leivio” redakcijoj. Nusiųsk pi
nigus, ir tuojaus gausi knygą.

"KELEIVIS”.
255 Broadway. So. Boston.

kaip jis su- 
kaip paskui 
sutvėrė lie-

dievą Pa-

Redakcijos Atsakymai.
Julei Jackevičienei.—Straip
snis apie nuodingą žolę (poi- 
son ivy), kuris tilpo "Kelei- 
vvje,” buvo paimtas iš 
"Nature Magazine’o" ir pa
remtas patyrusių daktarų 
autoritetu. Daktarai, kurie 
darė bandymus, tikrina, 
kad vaistų nuo tos žolės už- 
sinuodinimo nėra. Tamsta 
gi sakai, kad tas netiesa. 
Bet mes visgi daugiau tiki
me daktarams, kurie kalba 
pasiremdami patyrimais, 
negu tamstos nuomonei, ku
riai paremti nėra jokių fak-
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Kas yra tautai
Žmogaus mintis jau senai duodama viso to ardymas, 

dirba, kad apibudinus, kas iškreipimas ir teršimas, 
yra tauta. I "žmogus žmogui tebūnie"Žmogus žmogui tebūnie•T*** Į « B**^**'* -w «• J

Kalbos, teritorijos, papro- vilku”—šis obalsisinėra tau-
a:.. ___ u..j.. i_____j ....^4.™.-- ”čių ir gyvenimo būdų bend- tų vystymotti "idealas, 
rūmas sudaro pamatiniams^ Tokia padėtis, kai iš vie- 
tautos, kaipo tokios, pažy- uos pusės stovi turto ir vėr
iniams dirvos, nors teritori- tvbių gamintojų siurbėlės, 
ja ir gyvenimo budai nėra nutukę-iš jų kraujo ir pra- 
kas nors būtina.

Istorinė ir kultūrinė tau- 9 pusės žmonijos—
tos vystymosi vertybė gali jungo jaučiai,—negali būti 
būti visai nesurišta su teri-! normali, ir čia jau nėra jo- 
torialinėmis papročių ir gy- kios kalbos apie tautą, kaipo 
venimo būdų žymėmis.

Tauta—tai tam tikras 
žmonių kolektyvas, kurį pa-

kaito žmonijos išsigimėliai,

pasaulio kultūros vertybę. 
"Tautos idealas," tikra to 

žodžio prasme, reikalingas
gimdė istorinis žmonių ben- visapusio ir laisvo fizinio ir
dravimas. bendradarbiavi
mas, bendros gyvenimo są
lygos ir Į 
mieji reiškiniai

dvasinio žmogaus asmens ir 
kolektyvų-kolektyvėlių vys-

ivairųs pripuola- Lvmosi ir plėtojimosi. Tauta 
Jau buvo “J?! organizmas, kuris rei- 

pasakyta, jog tautos visuo- kalingas, kad visi jo sąna-
tinoj žmonijos progreso ei
goj nepareina nuo "savo” 
teritorijų, tačiau jos yra ki
lusios iš teritorialinių sąly
gą

Kalboj taip pat atspindi 
teritorialinio gyvenimo ypa
tybės, jojo budai ir sąlygos. 
Kalba yra svarbiausias tau
tos pažymys ir jos ypatybių 
išreiškimas ne tiktai iš gar
sinės pusės, bet ir turinio ir 
esmės dvasia.

Atskirų tautų 
priežastis gTudi 
mose istorinėse 
žmonių kolektyvo vystymosi 
sąlygų kombinacijose. Tau
tos istorijos šaknįs siekia 
pirmykštvbės laikotarpio, 
kai dėl įvairių-įvairiausių 
sąlygų atsirado žmonių ir 
kolektyvų kalbų, papročių, 
gyvenimo būdų ir kitų skir
tingumų.

Tautos—tai Įvairių indivi
dų kolekty’vai. Bendrai 
imant, jos sudaro vieną vie
netą—žmoniją. Todėl visų 
tautų žmonių siekimai, rei
kalai ir tikslai yra ir turi 
būti vienodi ir suderinti, nes 
atskiros tautų ypatybės— 
tai menkiausias menkniekis, 
sulyginus su visos žmonijos 
—visų žmonių kolektyvo 
bendrumu. Be to, tie skir
tingumai ir ypatybės^ atsira
do ir vystėsi ne prieš'žmoni
jos bendrumą, o to bendru
mo labui—visotinai žmoni
jos vystymosi ir tobulėjimo 
harmonijai.

Turėdami visa tai omeny, 
neišvengdami prieisim prie 
laisvo tautų ypatybių vys
tymosi būtinumo, prie laisvo 
ir visapusio fizinio ir dvasi
nio sąmoningo žmogaus in
divido apsisprendimo.

Harmoningai sujungti in
dividualizme tautos ir indi
vido reikalus, pripažinti jų 
laisvo visapusio vystymoti 
teisę ir prievolę—reiškia nu
statyti savo pasaulėžiūrai 
vieninteles teisingas gaires.

Tauta turi tos reikšmės, 
jog ji deda į bendrą žmoni
jos kultūros turtyna ir savo 
kūrybos vaisius, savo dalelę.

Todėl, be kalbos ir kitų 
ypatybių, tauta dar pasižy
mi savo originaliu žmonijos 
kultūros problemų sprendi
mu.

Tik, išeidami iš tokio tau
tos sąvokos esmės ir pras
mės fupracimo, tegalime tu
rėti tikrą kriterijų, kurio 
pagalba teisingai Įvertintu- 
mėm vulgarizuoto, esmę da
bartinės mados žodžių "tau
ta.” "tautinis,” tautos reika
lai,” "tautos idealas.”

Nuo jų taip ir dvokia res
toranų, balių, šokių, kareivi
nių ir kalėjimų atmosfera. 
Čia tautos sąvoka jungiama 
ne su pažanga ir kilniaisiais 
žmogaus solidarumo, lais
vė?, lygybės ir brolvoės obal- 
siais, bet su vergija, žmonių 
neapykanta, su nelygybe ir 
išnaudojimu. Vietoj indivi
do, tautos ir visos žmonijos 
vystymosi harmonijos čia

atsiradimo 
pripuola- 

tam tikro

Niekur negirdėta, kad 
"tautos dainos" butų dvari
ninkų klasės dainomis.

Tik beprotis galėtų pasa
kyti, kad kunigijos ir kitų 
burtininkų ir raganių dai
nos butų tautos kurvba.

__ ... ....Kūrėjai, gamintojai ir 
j laisvės trokštantieji dainoj 
reiškia savo jausmus.

Plėšrieji naudotojai tik 
rėkia ir staugia visais nas
rais, kankindami ir rydami 
gyvąsias aukas.

Tautiniai rūbai, 
lai kilę iš liaudies.

Buržuazija dėvi tarptauti
nės žmonijos nakties ir tam
sos spalvą.

Dažnai verguvės tvarkoj, 
kur liaudis neturi teisių, ir 
tautiniai jos aprėdalai nei
giami ir persekiojami. Caro 
Rusijoj tautiniais liaudies 
rūbais apsitaisius negalima 
buvo įeiti į buržuazinius te
atrus ir sodus.

Liaudies spalvos—sveiko 
karšto kraujo, gaivinančios 
raudonos saulės spalvos.

Buržuazija vagia Įvairias 
; savo tiksr

aprėda-

i

riai galėtų laisvai augti ir 
vystytis ir lygiai maitintis.

Tauta rr žmogaus asmuo liaudies'špalvas ... .............
be laisves ms viena, kaip Įams, nes su sav0 tikra juo- 
zmogaus kūno kraujas, ku- da gpaĮva jj negali daugiau 
nam pastotas kelias Į SirdĮ,

. - . . - , Todėl šiandien vadinamos
gyslomis gaivingas, raudo- ir -tautinės spalv0< dengia
kur jis apsivalo ir yėl teka

nas ir skaistus.
Tautos idealai ir siekimai

da spalva ji negali daugiau

Todėl šiandien vadinamos

plėšriuosius buržuazijos sie
kimus. Jos pavogtos iš liau- 

s jai tem-gali būti įkūnyti tik laisva- dies fr sunaįdot's 
me visuomenes organizme, j- 
kuris taisyklingai ir harmo
ningai veiktų.

Toks visuomenės sutvar
kymas. kurs suteiks kiekvie
nam tautos organizmui gali- 
mvbės laisvai vvstvtis, vadi-

Tautiniai siekimai ir rei
kalai turi būti liaudies sieki
mais ir reikalais.

Jie toki: laisvė, lygybė, 
brolybė ir visų darbas—visų 
naudai. Visi darbo žmonės• j •• • • v UdUUCU. V lel Vievi ZjUIVUVCnaši baisiu visiems žmogaus b „ , . j reika]ai vienodi 

asmeigur tautų slopinto- vjsj - įj
jams Socializmo vardu.

Dėl to šis vardas dievin- 
gas ir žavėtinas milionams 
tautų vertybių kūrėjams ir 
gamintojams, tikroms tau
toms, darbo žmonijai.

Vienas garsus socialistas 
rašytojas pasakęs, jog kiek
vienoj tautoj yra dvi tautos, 
būtent: darbo klasė—liau
dis, kuri gamina turtus ir 
vertybes, ir vagiantieji tuos 
darbus naudotojai, kurie 
maitinasi liaudies sultimjs.

Dabar ir mes pastatykim 
toki klausimą: kuri gi tų 
dviejų tautų—tikroji tauta?

Kiekvienas sveikos ir do
ros sąžinės žmogus atsakys: 
žinoma, gamintojai—darbo 
liaudis.

Darbo klasės ir naudotojų 
reikalai visai skirtingi ir jų 
uždaviniai ir tikslai vieni 
kitiems griežtai priešingi.

Naudotojams rupi dyka
duoniauti, vergti, naudoti, 
varžyti ir slopinti; naudoja
mieji pasiryžę išsiliuosuoti 
iš verguvės jungo, dirbti sa
vo naudai ir gėrėtis laisve ir 
gyvenimo džiaugsmais.

Ir vieni ir kiti stengiasi ir 
visuomenę ir valstybę su-

vieną, Įvai
riomis kalbomis kalbančią 
šeimyną—žmoniją.

Iš kitos pusės, visų kalbų 
naudotojai irgi broliai.

Jie drauge kovoja su dar
bo klase.

Visas pasaulis pasidalijęs 
Į dvi tarptautines dalis, i du 
Internacionalu.

Vienas
Internacionalas, kuriame vi
sos tautų spalvos sudaro vie
na raudoną, saulėtą harmo
niją. Jis—mozaika, kur 
kiekvienos spalvos akmeniu
kas, nenustodamas ypaty
bių, drauge su kitais duoda 
puikų majestotingą paveiks- 

|lą.
Darbo klasė savo Interna

cionale girdi ir savo tėvynės 
garsus ir viso pasaulio ga
ilingąją sutartinę.

Naudotojų Internaciona
las—tai visas spalvas ryjąs
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tai darbo klasės

tus. Bet toks didelis gyven
tojų skaičius (urėtų priimti 
kitokias gyvenimui sąlygas 
ir turėtų palaikyti ūkių ir 
girių produktus daug aukš
tesniame laipsnyje.

Prie šios išvados prieita, 
išstudijavus gyvenimo .ųly- 
gas vakarinėse Europos ša
lyse. ypač Vokietijoj ir -Bri
tanijoj. Visi faktai iniatri 
>tudijavimui y. a iš prieška
rinių laikų. Žinoma, nepa
tariama Suv. Valstijoms nu
žengti prie Europinių gyve
nimo sąlygų. Imant pavyz

džiu Europos sumanumą su
naudoti atliekamas žemes, 
parodoma kokius žingsnius 
Suv. Valstijos turės imti, 
kad pavalgydinus nuolat au
gančius gyventojus, nesire
miant ant produktų iš kitų 

! šalių.
Butų reikalinga padaryti 

dideles atmainas, kad išmai
tinus 300,000,000 gyventojų. 
Reiktų daug mažiau valgyti 
mėsos, kad neleidus gyvu
liams visai išnykti. Tuo pa
čiu syk reiktų daug daugiau 
vartoti gaunamų iš žemės 
valgių. Yra departamento 
ekonomistų apskaitliuota, 
kad žemės produktai turėtų 
būti padauginti ant 50 nuo
šimčių, ir tas pat turėtų bū
ti padaryta su gyvuliais. 
Patyrimai nekuriose Euro
pos šalyse parodo, kad tai 
galimas daiktas.

Apart žemės ant ūkių da
bartiniu laiku, Suv. Valsti
jose dar yra 600,000,000 ak
rų. kuriuos butų galima su
naudoti, nors didesnė jų da
lis yra neproduktinga ir 
daug kainuotų kao padarius 
tokia. Vienok dalis šios že
mės turėtų Įniti laikoma ga
nyklomis, fr’reiktų tinkamai 
paskirstyti žemę javams ir 
ganykloms. Apart to dar 
lieka 470,000,000 akrų žemės 
tinkamos vientik ganyk
loms, ir api£ 270,000,000 ak
rų drėgnosTBjhres^ tinkamos ' tik giriomb!' ’̂ . ■

Kaip storas yni žemes 
pavagiąs

juodasai kapitalo kalėjimas, j Panašiai,
T *_____ 32 — x___ x _ x___ 1 *x flim rriltmLiaudis — tauta trokšta 

taikaus gyvenimo su kitais 
žmonėmis, broliais. Buržu
azija reikalinga grobimo 
rinkų ir naujų vergų. Tuos 
savo tikslus buržuazija kaip 

i tik mėgina dengti liaudies.visuumeiie ir vaj&iyoę »u-, . ~ ,
tvarkvti sulig savo tiksląis 'tau,tios . ^palvonus, kad ap- 
ir siekimais. 1 audf

Storo išputusio pilvo tur- 
tininkai visuomenės ir vals
tybės tvarkos tikslą mato 
kolektyvaus tautos organiz
mo varžyme, iškreipime ir 
ardyme, gi darbo klasė ran
da savo idealą visapusiame 
laisvame vystymesi.

Kas gi, gerbiamieji, šiuo 
žvilgsniu siekia teisingesnio 
"tautų idealo”?

Kas gi geresnis "tautinin
kas” : ar dvarininkas, juoda
jai buržujus, kunigas ir pa- 
'eistuvybės namų šeiminin
kas, ar duonos gamintojas, 
larbo valstietis ir darbinin
kas?!

Kas gi, kovoja už tikrąjį 
”tautoš”. t.y., žmonių idea
lą : ar buržuaziniai' gaivalai, 
ar socialistai?

J ši klausymą tėra tik vie
nas doras atsakymas. Jį 
kiekvienas skaitytojas "tau
tininkas” ras savo nesuvar
žytam prote ir grynoj sąži
nėj.

Tauta —tai liaudis. Tau
tos dainos—liaudies dainos. 
Tautos kultūra ir menas— i 
liaudies kultūra ir menas. <

Buržuazijos • karai tai ne 
"tautos,” tik jos pačios var
žytinės dėl pelno. Buržuazi
jos skleidžiamoji "tautų ne
apykanta” — tik priemonė 
liaudies sielai nuodinti.

Darbo klasė gali turėti 
neapykantos tik savo naudo
tojams ir engėjams. Gi dar
bo šeimynos narių tarpe turi 
būti meilė, solidarumas ir 
vienybė. ("Auš.”)

A. Navinskas.

Kiek gyventoji) galėti) 
išmaitinti Suvienytos 

Valstijos.
Valstijos yra 

dideliais žemės
' Suv. 
tingos 
tais ir galėtų išmaitinti 300.- 
000,000 gyventojų, beveik 
nesiremiant ant didesnės 
dalies įvežamų valgių ir ki
tokių reikmenų, sako Suv. 
Valstijų Agrikultūros De
partamento ekspertai, kurie 
riša problemas kaip sunau
doti atliekamus žemės plo-

tur- 
plo-
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(Tąsa)•
Matant tokius žmogaus proto stebuklus 

ir tokius begalinius žmonių gabumus, tenka 
tiktai stebėtis iš tų, kurie tvirtina, buk to
kia daugybė neturtėlių atsirado deliai to, 
kad žmonių privisę labai daug ir žemė ne
galinti jų išmaitinti. Ne, tiek daug vargo ir 
nelaimių atsirado dėl to, kad dabartinė 
tvarka žudo žmones, juos temdo, kvailina, 
verčia, lyg kokius gyvulius, iš paskutinių 
jiegų dirbti, neduoda žmogui pajusti savo 
vertės, neleidžia jam visu protu ir visais ga
bumais valdyti gamtą. Ir tai ne vien tik že
mės ūkio srityje. Tą patį, tik gal mažes
niam laipsny, mes matome ir pramonėj. Ir 
čia kaitalisptinė tvarka neduoda žmogui 
pakankamai laisvės išvystyti savo proto jie- 
gas. Pavyzdžiui, ten, kur darbininkai pi
gus, kapitalistai neįveda naujausių mašinų. 
Taip antai buvo prieš karą Rusijoj..

Socialistinėj tvarkoj galima bus iš karto 
ir visur įtaisyti pačias naujausias, pačias 
tobuliausias mašinas. Jeigu tik mašina su
taupo daugiau darbo, negu kad reikia ją 
padirbti, tai ji jau ir bus tinkama socialis
tinėj tvarkoj. Visai kas kita dabar. Dabar 
kapitalistui ne tai svarbu, kiek mašina dar
bo sutaupo, jam dabar svarbu, kiek ji su
taupo apmokamo darbo. O apmoka kapita
listas tik dalį savo darbininkų darbo. Ma
šinų kapitalistas perka už tikrąją jos ver
tę. gi darbininkams jis apmoka tik pusę jų 
darbo vertės, štai dėl ko kapitalizmas truk
do daugelio mašinų platinimąsi ir tuom 
kenkia darbo našumo kilimui. Tiktai socia
listinėj tvarkoj galės tinkamai būti sunau
dotos visos mašinos.

O kiek žūsta nuostabių gabumų, talentų, 
kuriuos skurdas, neturtas prislegia, už
gniaužia dar jiems nei nepasirodžius; Tie 
retieji savamoksliai, kurie kokiu nors ste
buklu išsiveržia iš bado ir amžino neturto 
slogučio, pasaulį stebina savo išradimais. 
Jais stebisi visi, juos giria ir gerbia, o nei 
nepamano, jog daugybė gal gabesnių žūsta 
vargo prispausti, katorginio darbo dėl duo
nos kąsnio nukankinti, žūsta nežinomi, be 
naudos visuomenei vien tik dėl to, kad da
bartinės tvarkos priversti savo juodu darbu 
tenkinti saujalės dykaduonių nelemtus 
geismus!

Visuomeninio ūkio tvarka.
Ir tiktai socializmas sutraukys pančius, 

kuriais dabar suvaržytas liaudies protas ir 
rankos, tiktai socializmas pažadins dabar 
merdėjančias begalines liaudies kūrybos 
jiegas, tiktai jis duos galimybės žmogui vi
siškai nukariauti gamtą ir tapti jos viešpa
čiu. Dabartiniai technikos stebuklai bus tik 
vaikų žaislas, palyginus su tuo, ką dar žmo
gus išras socializmui Įvykus. Tačiau nespė- 
iiosim apie ateitį. Jau ir dabar darbo našu
mas yra tiek pakilęs, jog tvarkingai vedant 
visuomeninį ūkį, pilnai galPužtekti žmonių 
būvio aprūpinimui. Vienas vokietys moks
lininkas—darbo > liaudies draugas—išskai
čiavo, kokis žmonių skaičius ir kiek laiko 
turėtų dirbti, kad pagamintų reikalingą 60 
milionų gyventojų pragyvenimui produktų 
kiekį. Jis turėjo galvoj dabartinį vidutinį 
darbo našumą, nors ir žinojo, jog darbo na
šumas nestovi vietoje, bet kiekvieną dieną 
vis kyla. Jis save paklausė: kaip gyventi 
galėtų žmonės dabar ir kiek jiems reikėtų 
tam darbo padėti. Jeigu gi ateity darbo na
šumas kils, tai aišku, kad ir žmonių gerovė 
kils ir mažiau reikės dirbti. Taigi, štai kas 
išeina sulig jo išskaičiavimais.

Kad galėtų būti žmoniškai aprūpinti 60 
milionų gyventojų visomis gyvenimo reik
menimis, pakanka kas metai 5 milionų vy
rų ir 3 milionų astuonių šimtų tūkstančių 
moterų darbo ne daugiau, kaip po 8 valan
das peh diefiąr.Višo gi reikėtų 8 milionų 800 
tūkstančių darbininkų, arba, maždaug sep
tintosios visų gyventojų dalies. Kitais žo
džiais, vienas darbininkas gali išlaikyti ir 
visa kuo aprūpinti 7 žmones. Gi, kad teisin
gai pasiskirstytų visiems ši visuomenei bū
tiną darbą, reikėtų įvesti visuotiną darbo 
pareigą, kuri vyrams truktų dešimti, o mo- 

kio nepastebima. Iš to gali- terims 7 metus. Vyrai galėtų eiti visuotiną 
ma manyti, jog musų žemė f]arbo pareigą, maždaug nuo 17-kos iki 27 
turi nusistovėjusį, kietą pa- 0 moterys nuo 15-kos iki 22-jų metų.

i

Seniau mokslininkai ma
nė, jog žemės temperatūra, 
kasantis žemės gilumon, kas 
kartą auga. Tai reiškia, jog 
prakasus vieną žemės sluog- 
sni ir pasiekus, kitą, o iš ten 
pasikasus dar koki vieną-ki- 
tą šimtą metrų gilyn butų 
šilčiau, negu žemės pavir
šiuje.

, kiek nesikas- 
tum gilyn, karštis vis didė
tų, nes žemės viduryje yra, 
nelyginant trynys kiaušiny
je. skysta ugnies masė, kuri 
dažnai per ugniakalnius 
(vulkanus) pasiekia net že
mės paviršių. ..

Reiškia, taip sanprotau- 
jant. jeigu tik galima butų 
kastis vis gilyn ir gilyn, tai 
pagalios galima butų susi
tikti su ana nepaprasto 
karščio ugnies mase, kurio
je tirpsta akmenys, metalai 
ir kiti sunkiai sutirpomi 
daiktai.

Tačiau pastaruoju metu 
surinktieji daviniai rodo, 
jog panaši teorija, jei ir nė
ra visai klaidinga, tai bent 
jau dalinai neteks savo au
toriteto.

Iš surinktų faktų matosi, 
jog Įvairioje gilumoje šilu
ma beveik nesikeičia. Taip, 
pavyzdžiui, vienoj pietinės 
Afrikos kasykloje, kurios 
giluma siekia 8.000 pėdų, 
temperatūra (karštis) ne
viršija 102 Fahrenheito 
laipsnių (sulig Reumiuro 
bus 31) tuo. tarpu, kai Aust
ralijoje panašiose kasyklose, 
kurių giluma siekia nuo 
1,100 iki 2,300 pėdų, skirtu
mo temperatūrose veik jo- 
r . ..................
ma manvti. jog musų žemė 
t • * ■; ; ’ *-x—
viršių (žievę), daug stores
nį, negu iki šiol buvo mano
ma. ' ' 1
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EKONOMINIAI BRUOŽAI.
Paroti A. Back. Vtnto u ftun kalbos. •• —-------------------
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Įįgytų mokslą ir išauklėjimą. Paskui visi 
stotų darbo tarnybon, kurią pabaigę gautų 
pensiją, pakankamą žmoniškam pragyvęni- 
mui ir vaikų išauginimui. Jeigu kas porėtų 
turėti be būtinai reikalingų gyvenimui dąik- 
tų dar ir ištaigos dalykų, tai jis, pabaigęs 
savo darbo pareigą, galėtų stoti į laisvąją 
kurio nors amato sąjungą ir dirbdintųs sau, 
kas jam patinka ir ko jis nori.

Tokiu bųdu, 10 metų darbu (o moters 7 
metų) kiekvienas žmogus galėtų visiškai 
aprūpinti visą savo ir savo šeimynos gyve
nimą. Nevedęs vyras ar mergina, atliktų 
darbo pareigą, galėtų sulig savo nuožiūra 
arba pašvęsti visą savo gyvenimą mokslui 
bei menui, arba, jei nenorėtų tenkintis tuo, 
ką gauna savo pragyvenimui iš visuomenės, 
galėtų ir toliau dirbti ir didinti savo pragy
venimo išteklių.

(Toliau bus)

Dar tik manevrai
Mano žirgas nežabotas, 

Nesibaido niekados— 
Jis perkūnais apšarvotas, 
Lekia vėjais visados...

Aš užsėdęs jam sumoju: 
Pasislėpkit už žvaigždžių! 
Švyst tik—žemę ir apjoju, 
Prisigaudau kibirkščių.

Kai perkūnais manevruoju— 
Dreba žemė ir dangus !• 
Kibirkščių dar neliuosuoju, 
Kai liuosuosiu, šmėklos žus!

Vos perkūnus tik paleisiu, 
Aukso skrynią sudaužys, 
Deivių žemę aš išleisiu, 
Laisvė amžiams jau prašvis.

Žirgui Saulėn tik pamosiu, 
O žemelė—vys mane, 
Nesustodamas prajosiu, 
Pasislėpsiu it sapne...

Aldona.

Kad galėčiau.
Kad įgalėčiau aš dainą nupinti, 
Tiktai vieną iš daugel dainų, 
Ir visus ligi vieno įdėti 
I J4 vargus beturčių žmonių! 
Dieną—naktį aš vis nemiegočiau, 
Vis tik rinkčiau dainelei gaidas, 
Jų nelaimes visas apdainuočiau 
Jų tamsumą, kančias ir skriaudas.
Į tą dainą aš viltį įdėčiau, 
Ji prie darbo vestų žmonelius, 
Tamsius debesius žaibu praplėsčiau 
Ir paskleisčiau šviesos spindulius. 
Mano daina jiems būt už vadovą 
Ir pabudint’ iš miego visus, 
Ji paragintų stoti į kovą 
Ir parodytų naujus kelius.

šilo Sapnas.

Jaunatves siutimas.
Ūžkit vyrai, siuskit bobos... 
Glauskis, glauskis kaiminkėle... 
Duok užmiršti kiaurus lopus 
Nors trumputei valandėlei.

Po šimts pypkių visos bėdos! 
Muzikantai: bičką, bičką!
Buk draugelka, kad prisėdai, 
Mano mylima mergička!

E! pasaulyje tik monai— 
Kur nueisi, špygą gausi. 
Visos tetos, visi ponai: 
Neįtiksi, nepaklausi.

Ir nereikia, spiaut j viską! 
Dar išgersim po stikliuką, 
Tegul viskas mirga, blizga, 
Kol gaurais cįa neužtruko.

darbo pareigą, maždaug nuo 17-kos iki 27

0 iki 15-kos ar 17-kos metų visi lankytų vi
suomenės lėšomis išlaikomas mokyklas, kur

Imk stikliuką, duok lupytes, 
Tas pasiutėles viliokes. 
Jaunos dienos suskaitytos, 
Laukia—velnias žino kokios.

. Keturi V^j ai.
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Amerikos įstatymai apie san- K ••

KELEIVIS■ ■
•• •••

h caru ir Liete- Reakcįa Veapąaį- 
vu kunigaitiktus tarp vyrų ir jų moterų

Žinojimas įstatymų, kurie Sulyg aukščiausio įstaty- 
valdo santykius tarp vyrų ir mo, vyras yra šeimynos gal- 
moterų, kartais prašalina va ir moteris turi jam pasi- 
nesutikimus, ir žinojimas duoti. Nors šiandien pasilie-

. .;***. kurių įstatymų labąi ką ta pati idėja, bet jau ne —___ __ ___________ __ _________
• svarbus, kuomet asmenįs tokia aštri, kaip -pirmiaus dėlto, kad jie kovųjo prieš kui įsigalėjo baltasai tero- 
•« persiskyrę. ..Nėra galima buvo.
• trumpame >. straipsnyje iš- 
, ( dėstyti visus tame klausime 
, j įstatymus., Kurie norėtų

pilnai aspipažinti su tais Įs
tatymais, gali sužinoti nuo 
advokato arba iš legalės pa
galbos draugijos.

Kodel žmonės nepakentė 
buvusios Rusijos caro val
džios? Todėl, kad ji buvo 
despotiška. Ir lietuvių daug 
kentėjo ir žuvo Sibire vien

5
kalinga tada pilna motinos priežiūra. 
Pridedant Eagle Pieną prie jos val
gių gali jai pagelbėti, nes suteiksi 
icikaiingą veikėją, kuris laimingai 
ja perveš per tą pavojaus periodą

geriausia paryčiu ir po pietų Atmiesk 
su trimis ketvirtadaliais puodelio 

kraš- šalto vandens. Eagle Pieną galima 
sukombinuoti su s 
ii skanskoniu. su 
uogių ar kitų vaisių sunka, arba koko.

Kiekviena išmintinga motina, kuri 
m>.i luiaikyt savo sveikatą geroj pa
dėty, privalo valyt savo dantis po 
kiekvienam valgiui su Colgate’s Rib- 
bon Dental Cream. Juk dantį3 su
kramto maista. kuris suteikia svei
katą mitinai ir jus kūdikiui Colga
te’s išvalo dantis saugiai ii gerai

Skaitykit aitus straipsnius kas są- 
vaite i.- pasidėkit ateičiai.

• J** r “ r*— v J—— r**- • *Niekur buržuazijos reak- Turėtum duoti du šaukštu ant dieno
• • ė_ . • _ 1 crpriAusia narve i u ir no niotu Atminsei ja taip ne vyrauja, kaip 

Vengruose. Visuose 
tuose—ar tai butų Vengrai, 
Italai, Bulgarija, Suomija 
ir kt., kur tik komunistai iš
bandė savo taktiką, ten pas-

9. Pietų Amerikos valsty
bės. Ar žinai, kad Pietų 
Amerikoj yra 10 nepriklau
somų respublikų? Ar žinai, 
kaip jos vadinasi, kai jos di- 

idėlės ir kiek turi gyventojų?
-□plaktu kiaušiniu jei nežinai, tai šitas straips- 

knntter ale. vyn- • MCoVva

Pajieškau pačios Petronės šiliauc- 
kienės po tėvais Višniauskiutės apie 
37 m.tų, vidutinio ūgio, juodi plaukai, 
mėlynos akįs, dikta kumpa nosis, dėvi 
akinius, auksiniai dantis. Ji prasišali
no nuo manės 11 birželio-%1 Jonu Si- 
linkaucku. jis turi apie 36 metus am
žiaus, apie 5 pėdų ir 8 colių, sveria 
apie 175 svarus, juodi gerbiniuotl

’ . ę ,tą despotizmą. Galop caro ras prieš
.Pirmiaus vyrąs galėjo valdžia griuvo. Dabar Lie-” 

mušti savo moterį Jau šian- tuva yra nepriklausoma val- 
dien to negali daryti, ir mo-'stvbė ir ją valdo jau ne Ru- 
teris.negali jo mušti. (sijos caras, bet savi, lietu-

' Daugelyje atsitikimų • vy- viski išsipūtę klebonai su 
ras turi teisę pasirinkti na-zakristijonais, 
mus ir budus, kaip pinigai) Jeigu musu karžygiai, ku- 

Moters ir šeimynos užlaiky- turi buti Paleisti.
mo problema.

Paprastai, vyras turi už-
Vyro atsakomybė dėl mo- 

.- r.-------- » v— —. terš negerų darbų.
laikyti savo moterj nuo tošį Kuomet moteris .susipeša 
dienos, kuomet apsiveda, iki su kaimynais, sumuša ka 
tas apsivedimas būna už-įųbrs arba automobilium su
baigtas mirtim arba persi- žeidžia kitą asmenį, yra 
skyrimu. Tą kiekvienas vy- klausimas, kokias teisės’turi 
ras turi žinoti prieš apsive-‘sužeistas. Jeigu jis skųsti,! 
dant. Tas nereiškia, kad vy- moterį už padarytą biėdį, 
ras turi turėti ir praleisti di- jis žino, kad ji neturi pinigv 
dėlės sumas pinigų,4ik reiš- afba turto, kuriuo galętv 
kia, kad moteris:' privalo užmokėti iškaščiuš. Supran- 
gauti gyvenimo reikalingu- tama, kad vyras yra pinigų 
mus. Nėra taisyklės, kuri šaltinis.
nustatytų tuos moters rei- Sulyg anksčiausio įštaty* 
kalingumus. Suprantama, mo suprantama, kad vyras 
tas reiškia namus, maistą ir,turi buti atsakomas už; mo- 

'terš darbus. Bet nėra tajp 
Šiandien. Jeigu vyrąs pasa
ko moterei atlikti blogą dar
bą. Žinoma, jis atsakomas.! 
Jeigu vyras pribuna, kuo
met moteris atlieka tą dar- 

moters(bą. įstatymas mano, kad jis • •• ‘ x • !• —  — - —>
ti tą užlaikymo užduotį, (yra atsakomas. Bet kuomet 
Reikia truputį paaiškinti. moteris viena atlieka blogą 
apie moters prigavingumą. Idarbą, ji turi užmokėti už 
Turi buti rimtas dalykas, tai savo turtu.

----- . <

Turtas ir teisės.
Kuomet vyras su motere

I
Sulyg anksčiausio įštaty-

drabužius. Bet tas viskas 
priguli nuo vyro algos arba 
nuo jo finansinio stovio ir 
nuo aplinkybių, prie kurių 
šeimyna buvo pripratus.

Mirtis vieno arba kito, 
persiskyrimas, ir i__ _ ____ ,___
prigavingumas gali užbaig-, jai tą ’darvti liepė, ir jis 
t _ —---- — j—X- •
Reikia truputį paaiškinti

Turi buti rimtas dalykas. 
Vyras negali atsisakyti už
laikyti moteri, jeigu jie vi; 
suomet barasi.

Skis daikt^ Jr «“ klausi:
avvPru"kriŠ P«e kito turto. ’ 
zasus vyrui aisisaKyu uziai. tentas vm
kyti ją. Y ra daugelis ir to
kių aplinkybių, kurias įvai
rios valstybės ne ’ ‘ 
sprendžia. L— ------- ..
buti labai svarbus atsitiki
mas, kuris užbaigia vyro 
priedermę užlaikyti savo 
moterį.

Jeigu vyras peržengia 
moterystės įstatymus, ar ap
leidžia moterį, jis vistiek ją 
turi užlaikyti.

Dabar turime pažiūrėti.
ką moteris yagljo. Vestuvių dovanos prigu-
apsaugoju vvras moterei. it kilnojamas tur-
Pr,^ i nupirktas po apsivedi-

teismo irUprivSs atKkri: jeigu vyras nupirko arbadą- 
iei Dautrelvie vė moterei pinigus nupirkti,mtestu vraU° aip ’JZSŽi i™ Prį^’i- u.ž
rtomestic Relations Cour-^vo .pinigus nusiperka,, pri
imi kurte t0Xute' NeMnojamas turtas jau
S,t Si^ Šatas gaH kas kita. Moteris turi ka’i- 
^•k^^Statati kriinfria-'kurias teises prie sava vyro 
reikalą perstatyti knmina :nekiklojamo tart(J ir tog 
liam teismui. I - vadinasi r,Dasoi?os-tei-B«t yra sunkiau, kuomet & MoteS turiSlegi- 
vvras pabėgės. Pirmiausia ?es- Moteris turi pnviiegi ^.Muti ir ip^i M*0 

ii “tanaPpSto-' Tas duoda motetei pa^el-
JI sy1K7-;;i,Q_ Vnnmpt neuž- b°s’ kurią vyras duotų, jei- a’iko" feS Mto- i™ K'VVCntt Tąip.patir .vy- 
laiko savo se uy rag tun ųal_kunas teises
tuose labai lengva rasti bu Įvairioge

K^met vyras būna tokis se valstijose statutai nurodo 
Kuomet telses Kur nera tok10

bjaurus sav omOj statuto, abiejų teisės prię
ji turi Yy. • nekilnojamo turto yra ly-
tiek turi ją uz - • . . . gjos. Nei vyras, nei moteris

Žinoma, rn ®- j. negajj parduoti arba atiduo-
savo priederme :.x., tnrtn hp nasirašvto Dave-

Panraūtai A-UOmei vyras su uiinete 
rūmas ir aPs’ve^a- abudu turi kai-kų-

mąs, kokią teisę vienas turi

Sulyg įstatymo, turtas yra 
klasifikuotas į nekilnojamą 

.,e vienodai (žente namai ir tam i>ana- 
Bet vistiek turi ™,s dalkta,> !^. kitaojam,

I (drapanos, mebliai ir t.t.).
Kilnojamas turtas gali su

sidėti iš trijų rusių: (a) ku
riuos turėjo, kuomet apsive
dė, (b) kurie duoti laike ap- 
sivedimo ir (c) kurie įgyti 
vėliaus. *

Paprastai, ką žmogus tu
rėjo prieš apsivedimą» vis- 
tiėk ir po apsivedimui yra

ti turto be pasirašyto pave
lijimo kito. Pavyzdžiui, jei-turi atlikti savo dalį prižiū

rėjime namų. gį vyras savą testamente
leidžia savo vyrą K , ntiduodi savo turtą ir neaD- nripžasties vvras neturi jos ataduoaa sayo lurtąjr neap 

' rupjna savo moterį, ji gali

Vno:’SMS"Ta straipsnis yra abelnas.

priedermė P^eda. kuo- 
met vaikas gema ir tėvas 
vaiką turi užlaikyti pakol 
vaikas pats save gali užsi
laikyti—tai yra kuomet su
laukia pilnų metų. 
lis valstijų tun 
kurie duoda ya.kų uždirbtus

• pinigus tėvui taip ilgah ko1 
gv’vena pp tėvo stogu.

atiduoda sayo turtą ir neap- 
rupjna savo moterį, ji gali

, nepaisant testamento.
Šis straipsnis yra abelnas. 

Dėl ypatingų informacijų 
svarbu tartis su advokatu 
arba legališkos pagalbos 
draugyste. Tik svarbu atsi
minti kad įstatymai turi tai
sykles, kurios liečia daugeli 
paprastų santikių vyro ir 
moters, ir jeigu žmonės ap- 
sipažintų. daug nesusiprati
mų butų prašalinta.

rie kovodami už Lietuvos 
laisvę buvo caro valdžios 
nužudyti, dabar atsikeltų iš 
numirusių ir pažiūrėtų da
bartinės Lietuvos tvarkos, 
tai jie iš piktumo patįs nusi
žudytų.

1909 metais aš važiavau 
Lietuvon su didžiausiu 
džiaugsmu ir parvažiavęs 
buvau laisvas, niekas manęs 
nekliudė, buvo apsaugota 
mano gyvybė ir turtas. Tuo
met Lietuva buvo po Rusi
jos caro valdžia. Dabar gi, 
kaip sakiau, ji nepriklauso
ma ir neva laisvą respubli
ka, o betgi važiuot nesinori. 
Musų yra Amerikoje tris 
broliai ir ketvirta sesuo; 
musų tėveliai Lietuvoj jau 
mirę ir yra likęs viri 30 
margų žemės ūkis. Čia mes 
gyvenam vargingai, turim 
sunkiai po žemę dirbti ir tas 
kasyklų pragaras jau labai 
nusibodo, o vis dėlto Lietu
von grįžti nei vienas iš mu-i 
sų nenorim. Musų tėviškėj 
gyvena kaž-kokie žydai, ku
riems kunigėlis pardavė 
musĮį-žemę. Taigi kas kovo
jo už laisvą Lietuvą, tai iš
kovojo laisvę kunigams. Nes 
Lietuvoje šiandien tiktai 
klebonams gerai; jie pasida
rė viso krašto valdonais ir 
net atgaivino senovinę baž
nyčias inkviziciją, kad ir bis- 
ki kitokioj formoj.

Dabai* dirstelėkim ir Į tą 
pačią Rusiją, kuriai mes se
iliaus prigulė jom. Pakol tą 
kraštą valdė caras, tenai bu
vo j valias ir pinigų ir duo
nos. Darbininkai prie caro 
valdžios turėjo dirbti sun
kiai, bet visgi buvo pavalgę 
ir kartais sutaupę keliatą 
skatikų pasidėdavo da į ban
ką. Kada Rusijos valdžią 
paėmė į savo rankas neva 
darbininkų užtarėjai bolše
vikai, tai milionus aukso 
rublių išvežiojo po kitas ša
lis ant bolševikiškos agita
cijos, kad sukėlus "visasvie- 
tinę revoliuciją.” Gi Rusijos 
darbininkai atsidūrė di
džiausiam skurde. Žuvo net 
ir tie jų skatikai, kuriuos 
jie buvo pasidėję prie caro 
valdžios į valstybinį banką. 
Ir čia nukentėjo ne vien tik 
Rusijos darbininkai. Lietu
viai tada labai važiavo Ame
rikon ir užsidirbę čia pini
gu siuntė arba vežėsi juos 
atgal į Lietuvą ir sudėdavo 
tenai į Rusijos banką. Ši
tuos lietuvių pinigus bolševi
kai faip-pat suėdė.

Ir visa to akyvaizdoje da 
randasi tokių lietuvių, kurie 
garbina. Trockį ir jo sėbrus. 
Mano supratimu, tokius lie
tuvius, kurie garbina Mask
vos popiežius, reikėtų išga
benti į Rusiją ir tegul jie te
nai džiaugiasi tuo bolševi
kišku "rojumi.”

Kulpmonto Mainerys.

i visą darbininkų 
klasę. Vadai komunistinių 

! bandymų paspruko, bet mi
nios, ėjusios paskui jų, ne
ša visus sunkumus.

Balandžio mėnesio 20-24 
dd. Budapešte parlamento 441 
rūmuose ėjo Vengrijos so
cialdemokratų partijos su
važiavimas. Buržuazija ne
drįso atvirai pulti suvažia
vimo, nes Macdonaldas savo 
laiku vengrų klerikalams 
pagrasino pasekmėmis. Su
važiavimą atidaro drg. Pe- 
yer ir ]

KELEIVIO” KALENDO 
RIDS1924 METAMS.

"Keleivio” Kalendoriaus 
1924 metams dar galima 
gautu Yra tai įdomiau- 

-v------ — o- -; sis leidinys, kokį tik Ameri- 
pazymi. kad saleje j<os lietuviai yra turėję. 

J° turinys:
L Saulės ir mėnulio užte

mimai 1924 metais. Iš čia 
_ i sužinos, kac 

šiais metais bus penki užte
mimai^ trįs saulės ir du mė
nulio. Be to da tarp saulės 
ir mėnulio šįmet prasi- 
spraus Merkuro planeta. 
___Ja visi tie įvykiai bus ir 
kur jie bus matomi, šitam 
straipsnyje viskas išaiškin
ta.

esąs nebkras, girdi, reikia £ja parodyta kiek-
salintis rinkimų ir veikti mėnesį, kada bus jau- 
tiesiogmiai. Antroji kryptis nas rrienulis. kada priešpil- 
ištisai palaiko nusistoviu- jįa<ja pHnatis, kada del
sią socialdemokratų partijų 
taktiką išnaudoti visas pro- x mctŲ sezonai. Ar 
gas kovai su ^buržuazija. įįnot. kąda prasideda žie- 
Tarp šitų dviejų krypčių ką<ia bus pirma diena 
ėjo smarkiausias ginčas, pavasario, kada pradžia va- 
Laimėjo pastaroji kryptis. saros ir rudens? Jei neži- 
Reikia tikėtis, kad stipre- įaj čjonaj rasit aiškiai 
jant reakcijai šitie taktikos parodvta.
klausimai savaimi pranyks. į j Darbininku

(”S-tas”> agZ
, į >

triukšmas ir šnipai išsi
krausto. Praslinkus valan- 
dai Įastebima dar pora S^tvto‘i?s 
žvalgy bininkų - paatarao- aaia^.J,a!. 
sius jiegos pagalba iškrątis- 
to iš salės. Štai vaizdas to, 
kas dedasi Vengruose.

Suvažiavimas buvo, labai 
gyvas ir triukšmingas. Po 
pergyventos sunkios reakci
jos socialdemokratų partijo
je yra žmonių, kurie sako, 
kad demokratijos kelias

nis pasakys.
10. Kas yra Ku Klux Kla

nas? čia rasi visą šitos or
ganizacijos istoriją.

tl. Kaip dirba pinigus. 
Įdomus straipsnis apie Ame
rikos valdžios pinigų dirb
tuves.

12. Kaip žmogus pradėjo 
oru lakioti. Istorinė apžval
ga nuo to laiko, kaip žmo
gui pirmu kartu pasisekė 
nuo žemės pakilti, iki šių 
dienų, kada žmonės jau mo
ka pasidaryti skraidomų 
mašinų.

13. Ar yra tikras Dievas? 
Be galo ądomus ir smarkus 
raštas.

14. Laikrodis. Garsaus ru
sų rašytojo Gorkio svajo
nės.

15. Kameleonas. Juokin
gas pasakojimas apie vieną 
Rusijos pristavą.

16. Kaime žiburys. Apy
saka iš Lietuvos kaimiečių 
atbudimo.

Tai tik svarbesnieji "Ke
leivio" kalendoriaus rastai. 
Be to, kąs čia paminėta, tel
pa daugybė gražių eilių ir 
kitokių pasiskaitymų.

šitokį Kalendorių kiekvie
nas turėtų netiktai sau par
sitraukti, bet ir į Lietuvą 
savo namiškiams po vieną 
nusiųsti. Jo kaina 50 centų, 
bet ''Keleivio” skaitytojams 
tiktai 25c.

I

TEISĖJAS NUSIŽUDĖ
' Columbus, Ohio.—Pereitą 
sąvaitę čia nusižudė teisė
jas R. M. Wanamaker, vy
riausiojo teismo narys. Ji
sai sirgo ligoninėj ir iššoko 
iš tenai nuo ketvirtų lubų 
per langą.

RADO TRIS LAVONUS.
Chicagos priemiestyje EI; 

mhurste atrasta 3 lavonai 
senoj akmeny dirbtuvėj. Vi
si jie buvo vandenyje,

J kalendo
rius. čia surašyti visi svar
bus darbininkų gyvenime 
nuotikiai. Pavyzdžiui: kada 
pąnaikinta Amerikoje ver
giją? Kada prasidėjo rusų- 
japonų karas? Kada įvyko 
"Kruvinas Nedėldienis”? 
Kada revoliucionieriai nu
kirto galvą Francuzijos ka
raliui Liudvikui XVI-tam? 
Kada buvo nukirsta galva 
Anglijos karaliui Karoliui 
I-mam? Kada kunigai su
degino ant laužo italų filo
sofą- Vanini? Kada jie su
degino mokslininką Bruną? 
Kada liętuvis studentas už
mušė Rusijos carą Alek- 
'sandrą II-jį? Atsakymą į ši- 
Įtdkius klausimus rasite ši
ltam kalendoriuje.

5. {domus faktai apie že- 
b::"!kS1k.vT ®ę._ čia tik gryno mokslo

didelė žemė.’~a'rta kas yra' 
maudyti. Maudvnė dėl karščio (p.-ie jos VldUTlUOSe. arba kiek 
* SI T’aSS.k? fiSSTiiS: yy«M «>*žemSs .už™a ,VT 

Įduo, kiek sauszemis, koks 
lyra aukščiausis kalnas, ko- 

tun būti kios giliausios jūrės, kiek iš
viso yra pasaulyje žmonių, 
—jei tų dalykų nežinai, tai 

laidžius, ar suerzinus. Karšty galima gitam Straipsnyje rasi VISUS 
ant galvos uždėti saitą kompresą ar- - . .laktus.

6. Keliatas faktų apie sau
lę. Ar žinai, kaip didelė yra 
saulė, kaip ji toli nuo žemės, 
kiek žvakių šviesos ji duo
da ir kiek ji turi karščio? 
Jei nežinai, tai perskaitęs 
šitą straipsnį viską sužino
si.

7. Laiko palyginimas. Ar 
žinai, koks laikas būna Kau
ne, kuomet New Yorke laik
rodis muša 12 dienos? Ar 
žinai, kelinta valanda būna 
tuo pačiu laiku Romoj, Ber- 
Hne, Paryžiuje, Petrogra; 
de? Jei nežinai, tai čionai 
rasi visas informacijas, ir 
galėsi da kitam pasakyti.

8. Suvienytų Valstijų Val
džia. šitam skyriuje telpa 
įvairios informacijos apie 
šios šalies vyriausybės apa
ratą: kas yra prezidentas, 
kokie žmonės sudaro minis- 
terių kabinetą, kiek yra 
Kongrese narių, kiek iš jų 
yra republikonų, kiek demo
kratų, kiek kitų partijų, ir 
t.t. ______ .

DĖL APRUPIN

kŪDIKIu

MOTINU IR JŲ

STRAIPSNIS 79
Priežiurr. kūdiki.' lovoje.

Dažnas pozicijos permainymas be
gulint lovoje yra svari— Z—"Lt—\ _ v. - . .
letii; kad tuonii jis geriau pasilsės, žinios. Jei nežinai, kaip yra

lifl

Temperatūra.
Maudynės temneiatura t__. -----

įustatoma termometru Maudant rei
kia imti visas apsaugas, kad sergan
tį kūdikį neperšaldžius. arba neiš-

ba ledų maišeli, kada maudai dėl su
mažinimo karščio Jei rankos ir ko
jos šaltos, vartok šilto-vandens ix>n- 
ka?

Sunkioje ligoje maistą reikia su
mažinti.

Girdymas vandeniu yra didelės 
svarbos ligoje. Reikia vandens siū
lyti dažnai protarpiais, jei galima, 
tai kas valanda, kūdikiui budint, ir 
reikia užsirašyti kiek per 24 valan
das sugeria.

Vidurius sergančio reikia liuosuo- 
ti kasdieną; jei reikalas yra, tai iš
plauti, arba šilto vandens Įlieti Rei
kia atžymėti kiekį šlapumų ir duoti 
daugiau vandens, jei turėjos maža.

Yra faktas, kad sveiki kūdikiai da- 
-o linksmas motinas. Tinkamas maiš
as ir tinkama priežiūra turėtų pada- 
•yti kiekvieną kūdikį stiprų ir vikrų 
Jei negali savo kūdikio žindyti, jūsų 
jirmojį mintis turėtų būti Borden’s 
Eagle Pienas Per tris gentkartes 
motinos jį vaitojo, pamatę, kad ju 
kūdikiai tuoj pradėjo augti ir tarpti 
kaip tik.gaudavo Eagle Brand. Bor- 
len Kompanija per tris gentkartes 
tikino tūkstančius tėvu, kad jų Ko
jikių sveikata yra svarbiausias žing
snis prie jų busimo pasisekimo gyve
nime. Borden’s Eagle Pienas išauk
lėjo milionus kūdikių į sveikus ir 
vikrius vyrus ar moteris.

Trylika neišrodo daugeliui motinų 
kaipo senas amžius mergaitei. Bet 
pasiekus šį amži, ja suima jausmas 
vilties ir susijudinimo, kurio motinai 
ji išaiškinti negali Šitas brendimo 
p. uodas yra rimčiausias momentas 
mergaitės gyvenime, dėlto, kad tuo 
laiku visas jos kūnas keičiasi, ir rei

plaukai, mėlynos akįs. Čia telpa ir jų 
^vėląsias. Jie paliko mane su 3 ma
žoms mergaitėms ir paėmė mano 
$300.00 pinigu. Kas pirmas man pra
neš apie juos, gaus $50.06 atl j ginimo.

KAZIMIERAS ŠIL1AUCKAS 
2025 Carpenter, Detroit. Mich.

(28)

Pajieškau savo vyro ANDRIAUS 
BABiLO, Kauno gub., Ukmergės ap
skričio; 22 metų, tamsiai geltonų 
plaukų. 5 pėdų 5 colių aukščio, sveria 
150 svarų; ant kairės kojos šlubas— 
sužeistas. Mes atvažiavom į Detroitą 
ir iš čia jis piasišalino 12 d. balandžio, 
palikdamas mane su 5 sąvaičių kūdi
kiu. Kas teki žmogų patėmytų malo
nėkit pranešti. (311 •

MARIJONA BUBIL1ENĖ 
3929 Yemans St, Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės be vaikų nuo 30 iki 40 metų 
senumo, laisvos ir doros, katra my- 

esu 40 metų amžiaus, geras darbi
ninkas jr pasiturintis Su pirmu laiS- 
ku meldžiu ir paveikslą prisiųsti, ku
rį ant pareikalavimo sugrąžinsiu.

JUOZAS KLEMENTAS 
1104 Gent avė., Johnston City, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
aiba našlės nuo 20 iki 30 metų senu
mo. Merginos, norinčios gaut gerą 
vyra ir turėt linksma gyvenimą, 
šykit tuojaus. o aš visas žinias su
teiksiu laišku

W. M

srilUlUV, laisvus 11 uvivc, naua uit - 
; lėtu pražų šeimynišką gyvenimą Aš

PAMEŠKNDUI
. C} # -p- ’

Tadeušas Kaikeiia, pajieškau savo 
biolio Martine Kalkerio. Šiaulių aps., 
ckaisgirių vaisė.. Dvilaiėių kaimo 
Yra svarbus reikalas Meldžiami, jei 
kas apie jį žb>o pranešti arba jis

TAbĖ^AS KA1KERIS ’
394 Colųmbia Avie., Auroža. IIL

l ra-

(27) 
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H am t ra mc k, Mich.
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nats lai atsišaukia po tokiu antrašu: = 
• TADEUŠAS KAlKERIS ' i

Pajieškau švbgerio' Juozo Kubi-* 
liaus, paskutinį kartą gyveno Luzer- 
ne. Pa, dabar girdėjau gyvena 
VVaterbury, Conn. Jis pats arba kas 
įpie ji žino, meldžiu pranešti.

PETRAS BAZUKEVICIUS
1110 E. Oneida St., Shamokin. Pa.

Pajieškau draugo Jono Kukaičio. 
Mergašitių kaimo, Mariampolės aps., 
Suvalkų rėdybos. Kas apie jį žino 
iialonės pranešti arba pats lai atsi
šaukia šiuo adresu: VIN. BUBNIS
Box 231, -Pprt-Jefferson Sta., N. Y.

Pajieškau savo pažįstamu bei gi< 
Ulinių, paeinančių iš sodžių Pagausan- 
ries. Pakarklių. Misiūnų, Putrių ir 
Kalniškių, Airiogalos parapijos. Mel- 
lžiu atsišaukti JONAS URBAI! 1S 
1L652 Lumpken Avė.. Detroit, Mich

Petras Borinas jieškau Vacio Simo- 
Savičiaus ir Cezaro. Vinco ir Jokūbo 
Borisų; Alytaus apsk, Alovės vai.. 
.l’evoiniškių kaimo. Aš išvažiuoju 
Lietuvon 5 liepos, tad norėčiau su 
savo kaimynais pasimatytu ypatiškai 
arba nors per laišką susirašyt.

PETRAS BORINAS
5.W. 20th St. Bayonne. N J.

PARDAVIMAI
Pinigai Namuose

Nervton Falls. Ohio, mes padary
sim dideli suvažiavimą ant 30 d.. Ge-' 
IfMžės (Decoration Day). Bus 3 die
nos šventės. toJel eralės suvažiuoti iš 
visos Amerikos. Ekskursijos trauki
niai numažins kainas, todėl laukia- 

i me daujr svečių. Tą dienų daugelis 
Įduos užsakymų ant savo lotų pasta- 
.tyt namus; be to. nekurie norės pi
giai pirkt lotus gražioj vietoj. Tad 
nepamirškit, kad ir mes mainom lo
tus į namus ir farmas. Turime gra
žių. gerų ir pigių namų Newton Falls, 
A krane. CIevelande ir Youngstowne. 
Nepamirškit tuo laiku pribūti. Para
šyk mums jeigu ko nors nori paklaus
ti, arba tuojaus atvažiuok. (29) 

STAR REALTY CO.
P. O. Box 977. N e w ton Falls. Ohio.

LIETUVIAI!
Aš prisiunčiu duonas į visas dalis 

Suvienytų Valstijų per ekspresą, že
ma kaina. Duona kepam gerą lietu
višką Kurie mylėtų gerą duonų, 
valgyt, kreipkitės šiuo adresu. (29) 

P. RAMEIKIS
M Burleigh St.. Cambridge. Masą.

Pajieškau savo draugo George 
Martin. A. J's. Pirmiau gyveno I^va 
lette. N Y. ir Sea Side Park, N. J. 
I’uriu greitą ir laoai svarbų reikalą, 
neldžiu atsišaukti greitai arba kas 
-.ino. meldžiu man pranešti, busiu la
jai dėkingas JUSTIN WA1SHN1S 

3126 So. Lowe Avė., Chicago, III.

Pajieškau savo sesers Benediktos 
Dapkytės. po vyrui Mikelienės, paei
ta iš Pasnetalio kaimo, Veliuonos pa- 
•apijos. Kokia 12 metų atgal gyveno 
Waterbury, Conn Jeigu kas apie ją 
tino ar ji pati meldžiu atsišaukti.' 

JOE DAPKUS
Box 164, Pocahontas, 111.

FARMOS
BROLIAI LIETUVIAI!

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

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

Lietuvos pilietė Salomėja Petruše
vičienė iš Pak rojaus miestelio. Šiaulių 
apsk. praneša, kad jos vyras, ,1okuba3 
Petruševičius iš Podbiržės vai atvyko 
Amerikon 1913 metais ir dirbo Scran- 
cone anglių kasyklose. Yra gandų, 
kad Jokūbas Petruševičius žuvęs ka
syklose Tud šiuo Lietuvos Respubli
kos Atstovybė prašo visų kas žino apie 
Jokūbo Petruševičiau^ likimą, malo
nėti pranešti Atstovybei VVashingtone 
LIETUVOS RESPUB. ATSTOVYBĖ 

AMERIKOJE.

Aš, Antanas Lusas, pajieškau Jono 
Lusaus, Viekšnių miestelio, Šiaulių 
apskričio. Kauno rėdybos. Mano ad
resas; ANTANAS LUSUS (2*1 
733 Bronsvvick avė.. Elizabeth, N. J

Pajieškau draugų J Velžio ir J. 
Zarembų, paeina iš Pasvalio para
pijos. Parvalkų kaimo Taipgi pa- 
įieškau Aukštikalnių Turiu prie jų 
svarbų teikala. Malonėsit atsišaukti 
ar kas apie juo.-' žinot, meldžiu man 
pranešti, už ka busiu labai dėkingas 

V. VELŽIS (2S)
524 W. Balto St., Baltimore, Md

Pajieškau Antosės Burbienės, po 
motinos Dombrauskiutč, pirmiaus 
gyveno 10<> ( anai St. Chicago. III 
Meldžiu atsišaukti arba kas praneš, 
tam skirsiu dovaną. Turiu pranešt 
daug svarbių dalykų.

JOSEPH DOMBRAl'SKAS
.? Rudires Court, Ombirdge. Mass.

PARSIDUODA l KIS
65 akrai žemės, graži stribą, didelė 

barnč, geri vištninkai. 2 geri arkliai, 
6 karvės, 4 kiaulės, daug vištų, ūkio 
padaigai, trakas, itižinas malkoms 
piauti ir kiti daiktai. Priežastį parda
vimo pranešiu pirkėjui.

GE<) KAULEN 
Box 41. Rallardville, Mass.

Daug Metų Patyręs Dak
taras Sako

Pu sunkius Ii gus influenzos, gripo, 
Pnetimoniins Arba kitos silpni
nančios ligos, nieko nėra ge 
resnie kas .sugrąžintų svei

kai,? ir stipruma taip 
greitai. kaip 

Nu^-Tone
Po tokių silpninančių ligų jus turi

te bandvtj Nuga-Tone. Jis daugiau 
negu nustebins jus. kaip greitai jus 
pajausite grįžtančią sveikatą ir stip
rumą Skaitytojai šio laikraščio at- 
ras, kad Nuga-Tone yra puiki gy
duolė tokiuose atsitikimuose Ji yra 

.paprasta, maloni gyduole, kuri pa- 
/faugina stiprumą ir vikrumą, sutei
kia kraują it bodavo ja greitai kūną. 
Nuga-Tone suteikia gaivinantį mie
gą, gera apetitą, stimuliuoja inkstus 
ir kepenis, ir reguliuoja skilvį ir žar
nas labai gerai. Pabandykite jas ir 
jus pradėsite jaustis geriau į kelias 
dienas, 
gerai, kad pagelbės 
kimuos, ir jie 
riams suteikti 
žinti pinigus, 
nčdinti 
kiekvieno

. ga rantija 
(28) aptiekosc.

Išdirbėjai Nuga-Tone žino 
tokiuose atsiti- 

isakė visiems aptieko- 
garantiją aioa sugrą- 

jei ius nebudite užga
liu rėk i te garantijos ant
pakelio Rekon.mdacija, 
ir n.irdavinėjam?, vicosu

i



' 6 KELEIVIS

Sveikatos Kampelis
jausies patenkintu ir sudru- 
tir.tu. Viena iš didžiausių 
pagalbų atsakančiam mie-i 
gojimui, tai gerai ventiliuo
jamas kambarys. Žiūrėk, 
kad lovos užklodės butų len
gvos ir šiltos, tada atidaryk 
langus kuoplačiausiai. Tas 
užtikrins ištraukimą nuodų, 
kuriuos kun.> numeta ir 
tuo pačiu laiku leis tyram 
orui Įeiti.

Jei, iš kokios nežinomos 
priežasties miegas natūra
liai neateina, tai šilta mau
dynė prieš atsigulsiant arba 
sr. arkus pavaikščiojimas ty
rame ore daug pagelbės, 

i Y ; a kartais naudinga biski 
i 'valgyti prieš eisiant gult, 

i ik ■ tuščias skilvis dažnai es- 
‘ti nemiegojimo priežastimi. ‘

MIEGAS.
Ypatinga svarba yra de

dama faktan, kad reikia kas 
nakt miegoti astuonias va
landas. kad atnaujinus cėle- 
les, kurios nuolat nusidėvi 
kasdieniniame judėjime. 
Tiems, kurie nukenčia nuo 
nemiegojimo, yra duodama 
keliatas svarbių patarimų:

".Jei esi palinkęs prie gal
vos skaudėjimų, skilvio ne- 
malimo, tankių slogų, arba 
jei visuomet jautiesi išvar
gusiu. paklausk savęs, ’Ar 
miegu astuonias valandas 
kas naktį?’ Nors šis klausi
mas ir neatrodytų svarbiu, 
bet jo atsakymas dažnai pri
veda prie visų ligų išrišimo.

"Užtektinai miegoti yra 
svarbu, nes tuo laiku auga
me. Miegame kad ilsėtis, ir 
miegant nudėvėtosios kūno ' 
dalis esti atnaujinamos.

"Kūnas sudarytas iš cele-j
lių, kurios sudaro jo plėve- jojimo, turi vengti viso to 
les ir organus. .
ir plėvelės nuolat dila, ir su-' rūkymas ar kavos gėrimas 
simaišo su cirkuliacija taipjau sunkus valgis prieš atsi- 

; miegoji-

. :o?ado stiklą ir suvalgyti 
o ą pyragaičių.
"Tie, kurie bijosi nemie- 

šios cėlelėsĮkas prie jo veda. Perdidelis 
r

* kad oda. plaučiai ir išmetimo' gulsiant pakenks 
organai turi jų nusikratyti. w •’ 
Kiekviena mintis ir kiekvie-j 
nas judėjimas prisideda prie 
ju dilimo. Kuo sunkesnis 
darbas, nežiūrint ar proti
nis, ar fizinis, tuo greičiau 
cėlelės nyksta ir kraujas ap
sisunkina nuodingais pro
duktais. Jei norime gyventi, • 
šios nusidėvėjusios cėlelės 
turi būti pataisomos arba 
naujos gaminamos. Dalis 
šio taisymo darbo yra daro
ma maisto, kuri valgome, ir 
oro, kurį kvėpuojame, bet 
didžiausia dalis tai rekonst
rukcijos darbas, kuris daro
mas miegant. Tai tuo laiku 
visa tvirtybė ir energija die
nos laiku sunaudota yra 
grąžinama.

"Taigi matome, kad daug 
padaroma miegant ir todėl 
pridera duoti kunui užtekti
nai laiko, kuriame jis tai ga
lėtų daryli. Jei neužtektinai 
laiko duodama, atnaujinimo 
ir rekonstrukcijos darbas 
nebus pilnas. Pasekmės bus 
nuovargis — su veikiančiu 
pajiegų nusilpnėjimu, taip 
kad liga greitai galės apim
ti.

"Kiek valandų miegoti, 
priklauso nuo žmogaus, liet 
šiais bruzdėjimo laikais len
gvai galima sakyti, kad ne
mažiau kaip astuonios va
landos yra reikalaujama, 
kad surinkus jiegas dienos 
laike pragaišintas. Ar duo
di savo kunui užtektinai 
laiko daryti šį pataisos ir 
rekonstrukcijos darbą? Jei 
ne, tai pasekmės gali būti 
blogos. Pavojaus ženklai' 
gali būti galvos skaudėjimas, 
skilvio nemalimas. konsįi- 
pacija arba nuolatinis pa
vargęs jausmas.

Jei užtektinai miegosi, tai 
atsikelsi susidrutinęs ir 
energingas. Bet jei atsibu
dęs jautiesi pavargęs, tai 
ženklas, kad neužtektinai 
miegojai. Turi tai dapildyti. 
Eik miegoti keliomis valan
domis anksčiau, jeigu gali
ma, tol kol rytmetį atsibudęs

m i.
"Nutark atvirai savim el

gtis miego reikale. Duok sa
vo kunui progos pasigelbėti. 
Užmokestis bus tavo sveika
me ie. didesnėj energijoj ir 

• veikiančio) pajiegoj."

Ikiek paaugus, reikia 
!suprasti kasdieninio 
valymo svarbą.

Pirmieji dantis yra 
lingi. kad palaikius 
formą, kol antrieji p. 
dys. Dėlto nereikia . 

“įleisti. Kaip tik kuris 
deda gesti, reikia vaiką 
jaus vesti prie dantų gy< 
tojo.

Pirmuosius dantis pa" 
suoja antrieji 
šeštus metus, 
krūmini dantį 
žinti, kaipo šeštąjį skai
tant nuo priešakio. Ir dvi: 
kad šis dantys pasirodo : • 
laiku, kada kiti krinta, tai 
kartais per klaidą pamano
ma, kad jis vienas iš pirmų
jų. Jeigu jis pradeda gesti. 
Į ji domė neatkreipiama, ne' 
manoma, kad jis iškris. 
Ypač šiuo laiku reikalai ia- 
raa, kad vaikas butų veda
mas pas dantų gydytoją, 
nes šeštų metų dantis yra 
svarbiausi už visus.

Kartais pasitaiko, 
pirmieji dantis taip ' 
laikosi ir neiškrinta, 
sulaikydami antruosius 
rie verždamiesi lauk i 
kreivi. Kreivus dantis 
ma atitaisyti, kol 
jaunas.

Gražius dantis turėti yra 
kiekvieno žmogaus teise. 
Sveiki dantis yra reikalingi 
sveikatai.

pradedam
Šeštų imtų 
galima n:i- 

šeštaji

vaiką greitai platinti savim! 
dantų apsirūpinti.

Pradėdamas atsisėsti ir! 
\aikščioti, vaikas neturi bu 

erčiamas prie to, I 
ai nėra prie to prisirengęs. 
\ išaiškinamu budu vaikas 

i žino i 
o kauluki.i

. lėktinai drūti. 
.> jo sunkumą.

agas tinkamai 
ikui atėjus.
Stebėtina, kaip daug mo

tinų :-J- - -
m

Iv

A. d

r

<1,

, kad 
tvirtai 
tuomi

KU- 
šauua 
? gali- 
vaika>

PAPROČIAI.
Papročiai ir jų sudary

mas yra gausus mokinimosi 
šaltinis, ir visi mokytojai 
stengiasi žinoti, kaip gali
ma vaikams pagelbėti Įgyti 
gerus papročius, o panai
kinti netikusius.

Visas mokslas apie žmo
gaus proto veikimą taip žy
miai pažengė pirmyn per 
paskutini dešimti metų, kad 
daug musų senų nuomonių 
visai atsimainė. Dabar jau

turtingas riebu- yra žinoma, kad papročiai, 
puskvortė pieno kurie tęsiasi visą gyvenimą.

PIENAS KAIPO 
MAISTAS.

Tikrai nėra kito valgio 
taip reikalingo, kaip pienas 
ir nėra jam lygaus.

Pienas turi visas maisto 
reikalaujamas dalis, kuriu 
kituose valgiuose neranda
me. Pieną galime naudoti 
’ieton mėsos, arba kada ge
dame pieną, reikalaujame 
mažiau mėsos.

Pienas 
mimais: 
turi pusę uncijos riebumy- gali būti Įgyjami net pa
nų; apie tiek vienu sykiu čiam lopšy—jauniausiame 
suvalgome sviesto, 
'aip-pat turi daug cukraus.

Kada pieną geriame, gau- nų veiksmų pasekmės. Vai 
name cukraus, riebumynų kai gimsta'be papročių, be 
ir kitų dalių, kurios musų 
kunui priduoda daug ener
gijos.

Pienas 
kalkėmis, 
ges augančių vaikų kaulams Taip susidaro 
ir dantims, ir taip-pat rei- verkti, kuomet 
kalingos užaugusiems. Bet 
svarbiausias kunui maistas 
iš dviejų pieno dalių—rie
bumynų ir vandens, kurios 
iamė randasi. Iš tų dviejų 
riebumynai yra svarbiausi, 
nes vandens iniraame’ užtek
tinai iš kitų maistų.

sykiu čiam
Pienas žmogaus amžiuje.

Papročiai yra atsikartoti

L 
visi žinome kaip greitai jie 
jucs Įgyja. Jie verkia, kuo
met jiems kas nors negerai, 

labai turtingas ir sužino, kad tuomi atkrei- 
kurios reikalin- pia motinos domę i save, 

paprotys 
vaikas ko

nori.
Ar mažo vaiko papročiai 

bus geri, ar blogi, priklau
sys daug nuo jo prižiūrėto
jo. Pirmi du metai jo am
žiaus apima svarbu perio
dą jo mokinimos. Suvaldy
mas kūno organų yra pir- 

Nei viena šeimyna neturi miausias paprotys, kurio 
pirkti mėsos, kol neturi už- Įgyjimas užsitęs visą gyve- 
tektinai pieno, taip kad uimą.
kiekvienas šeimynos narys Papročiai reguliariai mie- 
alėtų išgerti po stiklą pie- goti, valgvti. praustis, žais- 

- .ti ir t.t. turi būt greitai Įs- 
-------------- teigti. Neprotinga su ma

žais vaikais žaisti per daug 
ir per smarkiai. Ne tik kad 

Antrųjų dantų sveikumas taip susijudina, jog susiga- 
daug priklauso nuo priežiu-'dina jų miegas ir'virškini- 
ros, kurią pirmieji dantis mo organu veikimas, bet 
gavo. Kaip tik pirmieji ku- jie Įgyja paprotį atsidėti 
aikio dantis pasirodo, rei- ant kitų. Vienas reikalin- 
kia juos kasdien valyti su glausiu vaikui papročių, tai 
minkštu šepetuku. Kūdikiui nepriklausomybė:

QP<

no prie kiekvieno valgio.

MAŽŲ VAIKŲ DANTĮ 
PRIEŽIŪRA.

y •
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t

negu, užaugęs, 
dar nėra 

kad palai- 
ir jis sa\o 

parodys

< i uodą mažiems vai- 
čiulpikus, kad nutil- 

juos. Tie čiulpikai ne
kraipo vaikui lupas ir 

liet jie tankiai būna

U>
iš

.tie
nešvarus ir gali būti priė
jimi Įvairių gerklės li-žus

gų.
čiulpti nykštį ar pirštą 
u pat pavojinga dėl tų 
cių priežasčių. ..'ei vaikas 

mažutis, tai kad panai- 
ius tą paprotį, 
•segti jo

galima 
jv rankoves prie 

••aso; arba, patartina
■ ti klišę i rankoves, kad 

negalėtu palenkti ranku- 
Be perstojo steng- 

■- šiuos papročius kaip ga-
: panaikinti.
Reikia taip pat anksti 
likus mokinti norėti ki- 
ems patarnauti. Kuo vai- 
. - bus labiau užsiėmęs, tuo 
ažiau laiko jis turės apie 

ę mąstyti ir Įgyti blogus 
: įpročius.

Svai blausias dalykas yra 
kad niekuomet nereikia 

veikai grasinti arba ką pri
zą iėti. o paskui neišpildyti. 
\ mikas tiki, kad jo tėvai tei
singi. ir niekas negali žinoti 
kiek blėdies galima pridary
ti jaunam ir Įspūdingam 
į totui, kada jis pamato kad. 
levas ar motina, kuriam jis! 
, įsitikėjo, neišpildė savo 
i ižio. Kartais galima duo- 
’i.nt vaikui paliepimus iš- 

; iškinti jam, kodėl taip da- 
' -ma. Tuomi pagelbės vai- 

pretui veikti ir privers 
\2tUą norėti paliepimus pil
dyti.

įkvėpti jaunam protui 
Laimę yra vienas aršiausių 
daivkų. kokių galima pada
lyti. Niekas taip ilgai neuž- 
siiaiko vaiko prote, kaip 
i aimė, ir visi nerviški pairi- 
mai. kurie pasirodo užaugu
siu taipe, galima išvesti iš 
baimės, kuri buvo Įkvėpta 
žmogaus kūdikystėje.

F.L.I.S.

K
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jaunam protui
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X
suplonėjimo Gorsetas 

>3 tikras bargenas. Jis 
r: žemų viršų ir vidutinį 
daro; ą. Padirbtas iš iruto 
zavo ar balto koti’io NJiera 
j k i 35. kaina tik $3.,l0. 

Verno Hvgiecic-Fatbioa Institute 
120 t. 16th St.. Ncw York (Dept. S.)

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

Kodėl Ai Netikiu į Dievą? — Arba 
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
jų perskaityti. 6-1 pusi................... 20c.
Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol d:i nebuvo. Č:a aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldaiK asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tiksimų istorija. $1.'K> 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25 

Kunigų Celibatas. — Išaiškinta kuni
gų bipatystės istorija, pasekmės ir 

Su 'jų doriškas nupuolimas. Šių knygų 
. . 10c.! turėtų perskaityti kiekvienas vyras, 

kurie geidžia.
'kad jų moterjs, dukteris ir mylimo
sios nepapultų j kunigų "globų”. Pa- 
rašė kun.

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka- 
cn nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitų knygutę. Pa
gal daktarų Holitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23 .......................... 10c.

Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų 
aktų komedija, pajuokianti lietuvių 

vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Parašė iksas. Pusi. 24 10c.

Amerikos Macochas. — Arba kaip ka
talikų kunigas Haris Schmith paplo

vė mergina Oną Aurnulle: 
paveikslais. 16 pusi.............
Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa tėvas ir jaunikaitis,

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin- ■ 
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir 
Pusi. 32 ...............
Anarchizmas. —

mokslų, parakė 
ctier, vertė Briedžių Karaliukas. 
29 pusL ............................................. 10c.

I

George Townsend Fox, 
Ferdinand de Samo- 
.................................... 25c.

susirinkimuose. .
15c sulietuvino

■ g'tia. .i..
Pagal Proudhono i 
d-ras Paul Elzbt- ^’urgl iM 

žingeidi
’iomiško klausimo, kurią turėtų kiek
vienas perskaityti. Pagal K. 
Kautskį, parašė Z. Aleksa. 28 p. 10c.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutine 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa-
! mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c

I

Gražiais audimo apdarais .... $1.25. 
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstato nužudymų 
caro Aleksandro II. laibai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas. .A................................... 25c.
”0. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. —

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15e.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos 

apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;
£) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko
reli ta.
paikai 
burtus

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

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

ir Velnias — Ir 
pasakojimai: 1)

trjs kiti indj- 
Žinia iš toli-

Viskas Nyksta. — Labai 
knygutė iš politiškai-eko-

Apie IMevą. Velnią. Dangų ir Praga
rą. Parašė Kobert G. Ingersoll. gar

siausias pasaulyje kalbėtojus ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi....................................................... 25c.

Vr Buvo Visuotinas T\anas? — Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias dis-; Lengvas Budas Išmokti Angliškai. — 

nas visų veislių gvvunus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj' greitai išmokt kalbėt angliškai, 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi'telpa netik atskiri žodžiai, bet 
tiek vandens, kad visą žemę apsem- sakiniai, pasikalbėjimai darbo 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip kant, važiuojant kur 
š Nojaus šeimynos g: ’

kamuolį?
Ši knyga sutaisyta taip lengvai ir 

suprantamai, kad kiekvienas gali 
Joje 
čieli 
jieš-

nors, nuėjus 
galėjo atsirasti krautuvėn, pas daktarą, pas barz- 

ao tvano juodveidžiai, raudonveidžiai taškutį, pas kriaučių, ir lt. Kaina 35c. 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa- Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsi- 
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir saugoti. Parašė D-ras F. Matulai- 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga tis. Antra, peržiūrėta ir pagerin- 
be galo įdomi. Kas žodis — tai iak- ta laida................................
as; kas sakinys — tai naujas kunigu švento Antano Stebuklas. 
»rgumentas 
mokslas nuo 
Kaina ...........

griūva, 
pradžios

Katalikų

Popas 
mus 

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

!ašarų ...............................................

"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
| šv. 
' akte, 
i įlinko
į nas.
iriam vertėtų perskaityti. ...

Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy- 
| bč labai gtažių eilių ir dainų Daug 
, gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
j gera ir spauda graži. Parašė J. B.
1 Smelstorius. 221 pusi. Popieros
i apdarais ........................................ $1.00
I Gražiais audimo apdarais .... $125

i Socializmas ir Religija. — Labai įdo
mi knyga šituo svarbiu Liausi

mu. 24 pusi....................................... 10c.
Ben-Hur. — Istoriška apysaka iš 

Kristaus laikų. Parašė Lew
\Vallace. 472 pusi............................. $2.00
Pajauta. — I.izdeiko Duktė, arba Lie

tuva XIV metašimtyje.
romansas
468 pusi. ..
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 putliais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ................................ $1.00
VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS

YRA GAUNAMOS MUSU 
KNYGYNE.

Jonui galva. Drama viename 
parašyta garsaus anglų rašti- 
Oscar
Labai žingeidi

Wilde. Vertė Negeisti- 
ir kiekvie- 

25c.

Istoriškas
M. Eernatov.'icz’o.
...................................  $1.50

f

ta iaiaa................................................ 10c.
«« — ♦ A A „ * «* ■» C? * J J U
veikimų komedija. Perstatymui 

reikia 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, 
■oc- lošimas užima apie 2 valandas.

i Kair.a.............................................. 25c.

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

: nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mušiu su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
is lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais.........$1.50

. Materialistiškas Istorijos Supratimas.
............... 15c. —Jei nori žinot, kas gimdo pasau

lyje įvairiausius nuotikius, tai per-
Ir^ kitos 5)^1^ knygelę. Kalba labai

‘ lengva. Knyga protaujantiems darbi-
........._.J nenpkainuojama. Medega

Mokslas ,r 
galo. 
___  2:

iki

Socialis- 
katalikai už- 

gruodžio, 1911.

suByla Detroito
tais. — Pirmą kaitą 

puolė socialistus 31 d. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31
gruodžio, 1913 m. Šicj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai. kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi........................ 25c.
Davatkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingi) "Da-Į 
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir t.t. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi.................................... 10c.

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

nemokša. Bet delkogi norisi ? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? K<xlel jam reikia riebalu? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina

;»;

Džian Bambos Spyčiai. -
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net ninĮ<am<; nenpkainaojama.
72 "Džian Bambos spyčiai”, eilės, na- Greilicho. Parašė Z. Alek-
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu-; g0 pusL ................................. 25c
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................. 25c. Monologai ir Deklamacijos. — Šioje 

knygoje telpa daugybė naujų, labai 
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa gražių it juokingų monologų ir dekla- 

23 gražios eilės, daugybė straips- rr.acijų. Visokios temos: darbininkiš- 
' kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 

... 25c. j tiekos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt. .................................... 25c.

Musų Padėjimas. — Įdomus pavyz
džiai iš dabartinio darbininkų pa- 

dėjimo. Parašė Antonovas. So. 
Boston, Mass. 40 pusi.................. 10c.

Sielos Baisai. Puiki knyga, daugybė 
labai gražių eilių ir dainų. Daug gra
žiu, spalvuotų paveikslų. Popiera ge
ra ir spauda graži. Parašė J. B.

: Smelstorius. 221 pusi. Popieriaus ap- 
.. 10c. įdarais .......................................... Sl-00-

t

nių, juokų, ir t-t. Puikiai ilius
truota. 95 pusi.

"Jaunystės Karštis”. Ir "Snsižiedavi- 
mas Pagal Sutarties". Labai už

imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. __  10c.

Kaip Senovės Žmonės Perstatydavo
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių ’parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystėsj 

įstatymai su reikalingai klausimais ir

LITTLE JULIUS SNEEZER
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"KELEIVIS"
255 Broadway,

So. Boston. Mass.

DR. F. MATULAITIS
322 HOLBROOK AVĖ.. 

DETKOFT. .MICH.
ADYNOS: •

12-2. 6-8

TEL. EMPIRE 7365

Neimkit kitokio, kaip tik «u siuu 
oaveikaiu.

Saiutaras ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikai*, 
Kars tik vartoja Salutarųl

Salntar* Biterį žmones vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
jį viršesnio. Fasistengk įsigyti jo 
butelį, o mes užtikrinam, kad su jutą 

■ mi nesiskirsi, kol gyvas bust Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip- 

' kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Saiutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
priduodamas savo aptiekoriaus adrs- 
s*, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO, Ine, 

Dept. 18
17117 Halsted St.. Chicago. IIL

SKAITYK GYVENIMĄ 
VISĄ GYVENIMĄ!

GYVENIMAS
MĖNESINIS GRYNOJO MOKSLO ŽURNALAS 

leidžiamas Mokslo Draugų 
Redaktorius Dr. A. Karalius

GYVENIMAS kiekvienam svarbus, nia’onus, reikalingas ir nau
dingas.

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

lengvai gali suprasti kad ir keblius dalykus.
GYVENIMAS netarnauja jokioms partijoms ar sektoms, bet 

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

Nepraleiskit nei vieno Gyvenimo numerio.—Išsirašykite Gyvenimą 
visiems metams—Tapkite Mokslo Draugais.—Gyvenimo vieno nu
merio kaina 2<k.—Vienų metų prenumerata *2.00.

Siųskite užsakvmus ir laiškus šiuo adresu: 
GYVENIMAS 

3303 So. Mor^an Street,
v

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

Mirė advokatas Kymantas.
VILNIUS. Sekmadienį ge
gužės 18, pasimirė plačiai ži
nomas advokatas Jonas Ky
mantas. Jis jau ilgesnį lai
ką sirgo ir paskutiniu metu 
gulėjo Lietuvių poliklinikoj. 
Vilniaus lietuvių visuomenei 
velionis yra atmintinas žmo
gus. Kaip žinoma. 1920 m. 
Lietuvos vyriausybei val
dant Vilnių, a. a. J. Kyman
tas buvo Vilniaus miesto 
galva. Jis ir šiaip su lietu
vių viešuoju gyvenimu tu
rėjo labai daug bendra. Jis 
buvo prieš karą įsteigto lie
tuvių banko (Savitarpinės 
pašaipos draugijos) direk
torius, buvo Lietuviu Kliubo j
valdybos pirmininkas ir Ruikių kaimo Tauragės ap- 
prųįlėjo prie daugelio ivai-!skrities buvo atrastas šiki- 

.rių lietuviu draugijų. ' nių kaimo laukuose negyvas.

' Savižudystė.
KAUNAS. Šiomis dienomis 
pasikorė p. Martinkevičius, 
gyvenantis Aleksote, Veive
rių gatvė 59. Savižudystės 
priežastis dar nežinoma.

vė gerų vaisių. Rūpinama
si, kad kurortu galėtų nau
dotis ne tik turtingesni luo
mai, bet ir musų valdinin
kaujanti inteligentija. Rau
donasis Kryžius yra išnuo
mavęs kurorte esantį vieš
buti Lietuvos viešbučio ad
ministracijai, kuri ten įstei
gė savo skyrių. Gyvenan
tiems viešbuty nemažiau 
kaip dvi sąvaiti, poros mo-į 
kesnis su patarnavimu ir ki
tais patogmuais siekia tik 5 
lit. Užsakymai kamba- 
riams gali būt atlikti ir 
Kaune, Lietuvos viešbuty.

Prigėrė.
KAUNAS. Birželio 2 d., 8 
vai. vakaro Nery prie Verš- 
vos vasarnamio besimaudy
damas prigėrė žydų dvasi
nės mokyklos mokinys.

Brenspiričio auka.
Pil. -Jonas Gorodovas iš

1

vwww»

Geriausias Kūdikiui—NartokitI

X

Karštam Ore 
Laikyk Savo 
Mažą Kūdikį 

Vešiai VIENAS METAS LIETUVOJ
Neduok jam kentėt. 
Johnson’s Baby Pow- 
der sulaikys ji nuo 
verkimo. Jis taipgi 
geras nuo peršėjimo, 
išdžiovina odą ir iš
gydo nušutintus. Jei
gu jus norit, kad jū
sų kūdikis jaustųsi 
gerai vasaros laike,

pirkit Johnson’s Ba
by Powder. Tai ge
riausias kūdikių pau- 
deris. Jūsų daktaras 
ir aptiekorius tai pa
sakys jums. Pirkit 
šiandien ir vartoki! 
jūsų kūdikiui kas
dien.

Senųjų pasakojimai. 
SKREBIŠK1S, Rokiškio ap. 
Seni žmonės daug pasakoja 
apie Skrebiškių piliakalnį.1 
Jie sako, jog ten esąs seno
vėje palaidotas nežinomas 
dabar Lietuvos vadas. Bu
vęs sumūrytas didelis skie
pas, vidun padėtas to vado 
karstas ir greta sukrautas 
jo turtas. Po to skiepą už
mūriję ir ant jo supylę dide
lį kalną.

Per Velykų 
;žiuojant pro 

kuris

I

Inu rainiu ucLVVdd.

‘ Atrastas buvo į trečią die- z 
Lietuva grąžins francuzamsin3 P° mirties. Gydytojų ty- pasa 1( 

skolų. rinėjimai parodė, jog miręs
Lietuvos valdžia pirmie- nuo brenspiričio ir uksuso 

siems Lietuvos geležinkelių vartojimo, 
reikalams 1919 m. iš Fran-; --------------
ei jos valdžios pirko 30 gar-: Notos dėl lenkų šmeižtų., 
vėžių, dėl kurių nebuvo ga-! 
lutinai susitarta. Dabar 
Lietuvos valdžia galutinai 
susitarė su franeuzų val
džia už garvežius mokėti 
2,796,578 frank. 60 centimų 
ir 605,925 frankus 36 centi- 
mus kaipo 5' '<, viso 3,402,503 
fr. 96 centimus. Pirmutinis 
šios sumos trečdalis jau su-,_o——________ , - .___
mokėtas, antras ir trecias italų spaudai platų Lietuvos 
trečdaliai bus sumokėti atstovybės Romoje atitaisv- 
1925 ir 1926 metų balandžio ma dėl Lenkų skleidžiamų 
mėn. 30 d. kartu su priklau- šmeižtų prieš Lietuvą, 
sančiu 6'c nuo 1924 m. bal. 
30 d. iki sumokėjimo dienos.! 
Tokiu budu Lietuvos iždo <“ 
skolos Francijos iždui dalis tre

rinėjimai parodė, jog miręs

Lietuvos vyriausybė, pa
tyrusi kad lenkų šmeižtai 
prieš Lietuvą pateko Euro
pos spaudon, gegužės pabai
goj įteikė atatinkamų vals
tybių vyriausybėms notas ir 
išsiuntinėjo į visus Europos 
centrus savo dementi (ati
taisymus). Italų telegrafo 
agentūra Stefani jau pateikė

šventes, va- 
Skrebiškes, 
mane vežė, 

pasakojo tą patį ir pridūrė, 
jog vokiečių okupacijos me-.dyti. Nužudžiusi ji nei nesi- 
tu, kuomet piytnyčių nebu-Įslėpė, pati pasidavė policijai 

ivę, žmonės, kuriems reikėjo ir pasisakė jį nušovusi. Ve- 
Iplytų, pradėję kasti ir, nevajlionis buvo 32 metų vyras,. 
Ipo žemėmis radę mūrą iš i vienas kiek daugiau prasi- 
įgerų plytų, kurias ir naudo-į mokinusių.
ję krosnims. --------------

Manau, Archeologijos ko-į Sugauti plėšikai ir mena- 
misijai reikėtų pasiteirauti.!
o gal ir ištikrujų yra Skre- 
biškių kalne kas nors istori
nio.

Skreblškių dvaras yra 
Kamajų valsčiuje. 7 kilo
metrai nuo Rokiškio stoties. 
Kalnas tas dabar apaugęs 
mišku. Jis yra šalia vieške
lio, per vieną kilometrą 
Skrebiškių į Kamajus.

I

IS

Studentų skaičius.
Šių metų pavasario semes- 

Lietuvos Universitete

Nuskendo žydelis su 
900 dolerių.

PRIENAI. Gegužės 21 d., 7 
j vai. ties Prienais plaukė iš

•>
vi -j 4. vi • •• j r, .v. . , _ , -4-z» - • •'ctl- Liei> iiieiiaib piauKe isjau likviduota, likusioji da- skaičius sieke 1,276 žmonių, j Alytaus per Nemuną vai-

lis sutvarkyta ir nustatyti Iš jų 1.109 studentai ir 167; 
grąžinimo terminai. : laisvi klausvtojai. Fakulte-ilaisvi klausytojai. Fakulte

tais jie taip skirstosi: Teolo
gijos-Filosofijos f akultete 

‘ ■ 9 laisvi 
_____ melancholi- klausytojai, Humanitarinia- 
nes ta diena pradės me—124 studentai ir 21 lais- • _ • ____

Autobusai Kaune.
Liepos 25 d. Kauno mies- 131 studentas ir 

tas nusikratys ”i 
jos,” i _ , ............................. .
vaikščioti gatvėmis autobu- vi klausytojai, Teisių—276 
sai. Autobusai visai pavyz-,studentai ir 63 laisvi klausy- 
dingi, 25 pėdų ilgumo, bus tojai. Matematikos—Gamtos 
paleista pradžioj 14, vėliau 119 studentai ir 20 laisvų 
—20. Autobusai žada laks- klausytojų. Medicinos—338 
tyti labai greitai ir sustoję j studentai ir 44 laisvi klau- 
stovėti labai maža. Vėl bus Rytojai ir Technikos—121 
vargo Kauno piliečiams, įp- studentai ir 40 laisvų klau- 
ratusiems ”melancnolu” be-isytojų.
važiuojant užbėgti i krautu-j ---- ----------
vę ir vėl pasivijus atsisėsti: Laivų judėjimas Nemunu, 
pasisnausti.

■ čia du žydeliai pirkliai. Kel
tuvo per Nemuną lynas su
davė vienam žydeliui per 
galvą; jis neišsilaikęs iš val
ties iškrito į vandenį ir pri
gėrė. Žydelis turėjęs 900 do
lerių.

ii

eilė namų, kuriuos vargu = 
bau patys piliečiai butų ap- f 
gynę- j

r?

I
I 

aps. j 
plė- |

riaušių J V. Valdžios laivų.
S. LF.VIATH K N
S. PRtSHENT I! kRDING
S. !‘R£S!L‘EN ! RUOSEVELT

Trečia kliasa ant 
dinti kambariai dėl 2, 
navimas; didelės dėnys; beao koncertai.

Ištirkite J. V. Valdžios laivus pirmiausia.

UNITED STATĖS LINKS
15 BROADVVAY. N’EU YORK

75 STATĖ STREET. BOSTON. MASS.
Mnnaging Operatorę for

UNITED STATĖS SI1IPP1NG BOARI)

S. GEORGE M ASHiNtl TON 
S. \MER1< A
S. RĖPI BLIU

šią laivų nėra tarpdėnyse. švarus, puikus, isvė-
4 arba v žmonių; geras valgis; nriimnus putai’-.

s. 
s. 
s.

Kerštas ir atgaila.
PANEMUNĖ, šiomis^ 
nomis Panemunės miškely 
buvo surengta gegužinė, ku
rion buvo prisirinkę apylin
kės jaunuolių. Tarp šių jau
nuolių atsirado vienas pil. 
K., 20 metų amžiaus, su sa
vo sena pažįstama. Geguži- 

' nėj pil. K. susipažino su ki
ta panele; su ja praleido ir 
gegužinę. ri'-1— - 
mas labai 
pažįstamą.
kentė, nubėgus į namus pa
siėmė peilį, pavijo juos beei
nančius į namus ir peiliu 
Įdūrė į kaklą savo konkuren
tei. Tuom pačiu peiliu pil. 
K. seną pažįstamą irgi sužei
dė. Pagaliau, matydamas, 
kad iš jo priežasties atsira
do dvi aukos, pats save per
sidūrė tuom peiliu ir nubė
gęs į mišką pasikorė.

die-

Toks jo pasielgi- 
papiktino senąją 

Pastaroji neiš-

Tarp Kauno ir Klaipėdos 
šiemet laivų judėjimas labai 
gyvas. Į Kauną vežama dau
giausia mineralinės trąšos, 
cementas ir kiti daiktai, o iš 
Kauno — miško medžiaga. 
Sielių plukdymas Nemunu 
ir Nerimi taip pat eina in
tensyviai.

Nušautas bendrovės vedėjas 
KURŠĖNAI. Gegužės mėn. 
27 d. važiuojant plentu iš 
Kuršėnų stoties i miestelį iš 
revolverio šūvio nukautas 
Kuršėnų bendrovės vedėjas 
B. Navickas. Nužudymo 
priežastis nežinoma. Iš ve
lionio paimta dviratis, ku
riuo jis važiavo, o pinigai ir 
laikrodėlis palikta. Dviratis 
tuoj surasta. Suimtas vie
nas Įtariamas asmuo. Nužu
dymas Įvyko dienos metu 
apie 3 vai/ po pietų, netolie
se esant žmonėms.

Norėjo nusiskandinti.
KAUNAS. Birželio 2 <L va
kare, nežinoma panelė (žy
dė) norėjusi nuo Aleksoto 
tilto šokti Į Nemuną, bet 
žmonės ją įspėjo ir pristatė 
policijai.

Policija jokių dokumentų 
pas ją nerado, savo pavąr- 
dės ji neišdavė, tik sakėsi 
norinti nusižudyti, nes su- 
žiedotinis ją apgavęs ir iš
važiavęs Kubon. Nakčia iš 
policijos norėjo išbėgti, bet 
dežuruojantis policininkas 

tvarkyti ir tos pastangos da- sulaikė.

Birštono kurortas.
Birželio 1 d. atidarytas 

Birštono kurortas gausin
gam svečių buriui dalyvau
jant- Pakeldamas Raudono
jo Kryžiaus vėliavą ir pa
skelbdamas kurortą atida
rytą, dr. Šliupas, Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkas, pa* 
brėžė reikalingumą duot ser
gančiai visuomenei ‘ galimy
bės pasigydyti. Raudonojo 
Kryžiaus valayba stengėsi 
kuogeriausiai kurortą su-

»
I
I 

ll

I

I
I
I
I
•

I
I
I 

J

Baltijos=Amerikos LinijaPlėšikų darbai. 
GRIŠKABŪDIS, šakių 
Gegužės mėn. pradžioj 
šikai apiplėšė Šukėtu kaimo | 
Sendžika. iš kurio atėmė a 
100 litų. Pas V. Turbaitį Pa- Į 
svaitupių kaime pinigų ne- I 
rado. I

LiLCK.aio pcvc'iuuvc'a vu # I lėšimai. J
Kauno apygardos kalėjimo. . Niesviežo apsk. netoli pa- I 
Šitie plėšikai įtariami p. Li- sienio naktį užpuolė plėši- | 
peco nužudyme ir todėl buvo mokytojojo Kovalskio | 
iššaukti p. Lipeco kaimynai, butą, apiplėšė ji ir sužeidė , 
kurie patvirtino, kad vienas> mokytoją ir seniūną. Išei- I 
iš jų Velykų antrą dieną iš- ua™ plėšikai pasigyrė, kad 
ryto išbėgo iš Lipeco kiemo, dabar dažniau užpuldinės, 

! Plėšikai neprisipažįsta kai- nes nieko nebiją. Sužeistas 
į tais nužudyme, tik prisipa- seniūnas po keleto valandų 
žino, kad sausio, vasario ir mirė. _ Dubiciškių dvare iš 
kovo mėn. jie padarė eilę gegužės 5 į 6 d. naktį plėši- 
vagvsčių. bai padegė trobesius ir me-

Po tardymų jie tapo nuga- keliatą bombų į gyvena- 
benti i apygardos kalėjimą. Jjpaji.^aro valdytojo namą. 
Tardymas tęsiasi. Sužeistasis vaidytojas nuga

bentas ligoninėn. Policijos 
ir teismo valdžia pradėjo 
tardymą ir spėjama, kad tai 
yra Muchos bandos plėšikai. 
Tačiau tikslių žinių dar ne
turima.

i

mieji žmogžudžiai.
Šiomis dienomis Kauno 

kriminale policija sulaikė 
plėšikus. Joną Ruskauską ir 
Praną Krivicki, kurie tik 
1923 metais pasiliuosavo iš

Archeologinis radinys.
Dailininkas A. Press, da

rydamas klerikų šv. Jurgio 
bažnyčios nuotrauką rado 
ant jos lubų 5 senoviškas 
čerpes. Turimais daviniais 
spėjama, šios čerpės esan
čios 1504 m. Kiekviena jų 
turi tupinčios gulbės išvaiz
dą. Padirbtos jos labai pri-

Nauja garlaivio nelaimė 
Nemune.

Sekminių vakare, beplau
kiančiam iš Liet. Vai. Tarn. 
profesinės sąjungos geguži
nės, garlaivy „Nemunas” 
atsitiko, nelaimė: garlaivio 
mašinų skyriuje Įvyko kaž- mityviai, matomai, ne daili- 
koks sprogimas ir iš ten pa- ninko, bet paprasto plokščių 
sirodė ugnis. Išsigandę ke
leiviai subėgo prie garlaivio 
krašto, kuris pakrypo. J nu
leistas čia pat valtis žmonės 
ėmė šokti be jokios atodai
ros. Valtys neišlaikė ir ėmė 
skęsti, bet išsigandę žmonės 
t( bešoko i jas. Po viso to 
dvi valtys nuskendo. Skęs
tančius pavyko išgelbėti, 
bet ne visus; yra keletas žu
vusių. Sunkiai sužeistas 
garlaivio mašinistas.

Ir vėl savižudybe.
Gegužės 27 d. Linksmadva
ryje nusišovė jaunas vaiki
nas ir mergina. Vaikinas 
tuojau mirė, o mergina at
gabenta i ligoninę dar gy
va. Nusišovimo priežastis 
dar nežinoma.

SPECiALK GENERAL2 Vlbl’RVašarine
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gotiko čerpių dirbėjo. Įdo
mu, kad šios čerpės gerai! 
padengtos blizgančia iki šių 
laikų gerai ušsilikusia ”po-! 
lyva.”

Šios čerpės atiduotos 
Miesto ir Archeologinės ko
misijos Muzėjams.

t

3
Apsaugojo nuo didelio 

gaisro.
MARIAMPOLĖ. Šio gegu
žės mėnesio 13 d. naktį pusę 
eo vienos vai., kada žmonės 
labiausiai Įmigę, mieste išti
ko gaisras: užsidegė pil. 
Frizinskio medinis tvarte
lis, o nuo jo pradėjo degti to 
pat piliečio mediniai namai. 
Mieste kilo triukšmas: šau
dymas, varpų skambinimas, 
riksmas. Urnai subėgo gais
rininkai su savo įrankiais ir 
staiga ėmė gaisrą gesinti. 
Vieni greit sulipo ant degan
čio namo stogo, ir smarkiai 
ėmė ardyti jį, kiti, stovėda
mi apačioj, be poilsio iš švir- 
kštynių pylė vandenį į de
gantį stogą. Nepaisant 
karščio ir liepsnos, visi dir
bo sumaningai, sutartinai ir, 
matyt, nesigailėjo savo svei
katos ir gyvybės. Ir ne vel
tui. už trumpo laiko, gais
ras ne vien buvo lokalizuo
tas, bet ir degęs namas ap
gesintas: nudegė tiktai sto
go dalis, o šiaip namas be
veik liko sveikas.

Tokiu budu Mariampolės 
gaisrininkų karštu darbųjį 
buvo išgelbėtas

Peršovė vaikiną.
ŠILĖNAI. Šakių apskr. Š. 
m. gegužės 28 d. pas ūkinin
ką M. Martinkevičių ūkio 
reikalais atjojo jo giminai
tis J. česnavičius. Kieme su
sitiko ūkininko seserį Ona ir 
su ja ėmė kalbėtis. Staiga 
mergina išsitraukė braunin
gą ir šovė i česnavičių. Ši
sai krito. O. Martinkevičai- 
tė buvo bešaujanti ir pati 
save, bet nepavyko. Ji jau 
daugiau kaip dešimt metų 
buvusi praradusi su tuo vai
kinu savo nekaltybę. Ligi 
šio laiko ji vis tikėjosi, kad 
česnavičius ją ves bet, kada 
kieme besikalbant sužinojo, 
jog jis kitą merginą žadąs

__ vesti, ryžosi verčiau jį nužu- nas namas, bet,

I 
I 
I I

Ekskursija tiesiai i LIETUVA per Klaipėdą
S S. FOLONIA išplauks Liepos S

Laivas POLONLA yra gerai žinomas, kaipo parankus ir saugus 
keliavimui, ką liudvja daugybė laiškų gautų nuo keleiviu.

UŽSISAKYK VIETĄ lsKALNO.
Mes atkreipiame specialę uiydą j keliaujančias moteris ir vaikus. 

Abelnai imant, visi keleiviai yra gerai prižiūrimi ir aptarnaujami. 
Daroma viskas, kad tik kelionė butų patogi ir linksma.

ATYDA: Daugelis lietuvių nevažiuoja atlankyt savo prigimtos 
šalies tik dėl tos priežasties, kad bijo nc-galėsia sugrįžt i Ameriką.

ŠTAI JUMS PROGA.
Pagal naujus imigracijos įstatymus, kiekvienas gan važiuot į 

savo prigimtą šalį ant metų a.r daugiau laiko. Leidimas grįžti į šia 
šalį yra išduodamas Suvienytų Valstijų valdžios kiekvienam keleiviui, 
kuris tik nori.

Delei platesniu informacijų kreipkitės prie vietiniu agentų aria
BALTIC AMERICA LINE

9 BROADH AY. NEVY YORK

DAKTARAS

G. GEORGIADE
Iš Paryžiaus Universiteto
Atidaro gydymo ofisą po 

numeriu
480 BOYLSTON ST.. BOSTON
Specialistas nervu ligų, kraujo 

ir romatizmo.
Ofiso valandos:

Nuo 11 >ki 12 ryte ir, 
nuo 1 iki 4:30 po pietų. 
Nedėlcieniais: 
Nuo Ii iki 1 po pietų.

TELEFONAS 1037 

MEDICINOS DAKTARAS 

C. J. ffiOLAITIS 
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą.

nuo 7 iki 8 vakare 

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

PENTORIAI
Išpopieriuojam, išpentinam ir iš- 

baltinani lubas, namus ir t.t Darba 
atliekam greit, pigiai ir gerai (36;

ALBERTAS K ASPERAVIČIA
158 7th St.. So. Boston, Mass.

Tel So. Boston 0216-R.

r1 —1 ■ -——.i. i ■ —
Set‘~ r thaa a Mukturd Flailtr

Nuo Kosulio ir šalčio. Galvos Skau
dė limo. Rheiimatizmo ir Visokią 
Skausmą ir Dirglią.

VISOSE APTIEKOSE
35c and 65c, jara and tubea 

Hoapital tize, $3.00

I
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Telefonas 5112‘W. J

Or. A. Gomas-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 10—12 dieną; 
nuo 2—5 po pietų; 
nuo 6—b vakare;

Nedėliomia nuo 10—12 dieną.
705 N. Main sL Lamp. Broad «t 

MONTELLO. MASS.
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I Lietuvis Optometristas |

LLOYD
LAIVAKORTĖS 

j ir iš visu dalių 
LIETUVOS 

per 
BREMENĄ 

Ant naujų puikių laivų
MUNCHEN— STl TTGART— 

COLI MBLS 
arba ant kitų vienos klesos lai
vų. Labai pagerinta trečia kle- 
sa, su uždarytais kambarėliais 
dėl 2 ir 4 ypatų.
IŠPLAUKIA KAS SAVAITĖ 
Autorizuota Linija dėl Imi 
rantų per Lietuvos Valdžia. 
Reikalaudami laivakorčių ar 
informacijų kreipkitės prie vie
tos agentu arba į

NORTH GERAIAN LLOYD 
192 VVashington St.. 

Boston, Mass.

HAMBtRGA'ttRICANLINE
TRUMPIAUSIS KELIAS j

■
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Complete in Itselfi
Išgalanda zelažtę britvoje 

visai nei ši m ant jos. Greitas. 
Parankus. Lengva išvalyt. 
Visas setas—hritva su diržu 
ir e Vra gelažtėmis. .$1.000 ir 
aukščiau*.

Milet/IutcrStrop Razor
I

SUKIT IK TAUPYK IT SU

Išefrzamiruoj J akis, pnskirri 
akinius, kreivas akis atitiksimi 
ir amblyopiškose (aklose, aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L PASAK ARNIS O. !>.

TJ 

-n ru 
<1

ne tik vie- $ 
rasi, visa Į

Ir

Ir.
Uijį 447 Broadwaj. S<>. Konton, Masu fjJ 1 
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Geriausiu Six Cord Sjiool Cotton 
PIJĘS H. SiLVtJi, ATTBAI 

Norėdami gauti naudingą kny- 
ira :\oie drošiu siuvimą, siųskit 
laišką sn 4c Stanį na j
THE 5POOL COTTON CO., D.pC. O 

315 Fourth Are.. New York
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LIETUVA
Laivai išplaukia kas sąvai- 

tė. Geriausi musų laivai
"Res.-.Iute.” "Reliance.” 

” \lhert Baili n.” 
"Deutschland”

veža I. II. i- III k lesų pasažie
rius. Ta:pgi populeriai laivai 
"Motini Clav.” "Cleveiand.” 

"tVestphalia." "Ransa” ir 
’Thuringia.”

UNITED AMERICAN LINES
JULIUS ROTTENBERG.

260 Hanover St. Boston, Mass 
arba pas kitus agentus.

»

KNYGOS
iš Lietuvos

Kopcratyvinė knygų leidimo, 
be: laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVĖ . 

.šildo amerikiečiams lietuviams", 
•savo gražių ir turiningų knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų sura
šą paskelbsim vėliau ,,

Už-sisakykit iliustruotą, mė
nesini ponuleraus mokslo žur
nalą ”KI LTUR u
Kaina autams Amerikoj ir už
sieniuose $3, pusei metų $1 50 
Lariuvoje meta "i s 20 litų, pu- • 
sei metų 12 litų. J

Knygos bei žurnalas vra gra- j 
ži Ir naudinga dovana 
nėnis ir draugams:

Adresas:
KI LTI ROS BENDROVĖ 

DVARO G \TV. 24. 
ŠI AI L! Al. L11HU ANTA.

Kimi-



• • Jį* • ' Pabrango.
wlA4*inAC Nuo šio paneddėlio H. P.
VlvUllvv fjiBNv Hoods & Sons pieno firma 

_________ pakėlė pieno kainą puse cen- 
Mokslo UrauKij. persiskyrė ant kvorto?- Už

su Lietuvio .‘J ’ namus J1 .dabar
* skaitys po 121/* centų uz

Pereitos pėtnyčios vakarą kvortą. Kompanija sako. 
Lietuvių Žinyčioj buvo Mok- kad šitą pusę cento ji turė
sit) Draugijos susirinkimas jusj

8 žmonės prigėrė.
Besimaudant užpereitą 

nedėldieni Bostono apielin- 
kėj prigėrė 8 žmonės. Apie 
VValtham’ą ant Charles Ki- 
ver ujiės išvirto iš valčių :-x 
asmenis, bet visi buvo iseel- 
bėti.

RAYMOND’S
ir nariai nutarė su ta vieta 
persiskirti ir paskelbti vi
suomenės žiniai, kad nuo šiol 
Mokslo Draugija neturi nie
ko bendra su Lietuvių Žinv- 
čia. Savo susirinkimus ir 
visą darbuotę Mokslo Drau
gija dabar turbut perkels į 
Lietuvių Salę.

pakelti farmeriams. 
Manoma, kad ir kitos fir
mos pakels kainą.

Chesnut Hill rezervuare 
policija rado nežinomos mo
teriškės kūną ši panedėlį. 
Jos drapanos buvo paliktos 
ant kranto ir lavonas buvo

352-362 Washington St., Boston

Demonstracija prieš 
fašistus.

Pereitą nedėldieni Bosto
no italai buvo įtaisę didelę 
demonstraciją prieš Italijos 
fašistus, kurie nužudė socia
listų atstovą parlamente, 
Giacomo Matteotti. Demon
stracijoj dalyvavo apie 10,- 
000 italų. Visa šita minia 
ėjo Bostono gatvėmis iš 
North End iki Boston Com- 
mon sodo, kur paskui Įvyko 
mitingas ir prakalbos. Visu 
demonstracijos keliu griežė 
muzika ir demonstrantai ne
šė daugybę plakatų, ant ku
rių parašai skelbė, kad fa
šizmas yra tiropybė, pikta
darybė, demokratijos ir lais
vės paniekinimas, ir kad 
nrieš kiekvieną bandymą 
Įvesti jį Amerikoje reikia 
kovoti visomis jiegomis. Mi
tingas priėmė protesto rezo
liuciją ir pasiuntė ją teleg
rafu Italijos parlamentui.

Mitinge buvo ir fašistų 
šalininkų, bet jie nedrįso at
siliepti.

Sudegė 10 arklių.
Concordo miestelyje, neto- nuogas.

Ii Bostono, pereitą sąvaitę' --------
sudegė didelė daržinė su šie-i Somervillej po N".
nu ir arklydė. Gaisre žuvo Temple st. gyventojas Sage 
10 gerų arklių. į rado skiepe po grindimis pa

kištą negyvą kūdikį •”> mėne
sių.

Specialiai ant SEREDOS 
Moterims ir Merginoms

MAUDYMO S

C _ . « * r/w? U.’ 4Tel. So. Boston 506-W

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

LITUVIS DENTISTAS 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietų 

Seredomia iki 12 dien*.
Ofisas "Keleivio” name.

251 Broadwav. tarpe C ir D St.
SO. BOSTON. MASS.

Vestuvės su šaudymu.
Hari Gari Hallėj. East 

Cambridge’iuje, pereitą ne- 
dėldienį buvo vestuvės, kur 
buvo daug gėrimų ir kitokių 
linksmybių. Laike tų orgijų 
viena mergina vidury salės 
rėžė vienam vyrui per ausį. 
Kada jis puolė ją mušti at
gal, kiti vyrai sugriebę jį iš
metė laukan.

Šitaip pažemintas "didvy
ris” nutarė vestuvninkams 
atkeršyti. Jis atvažiavo į 
Bostoną, pasiėmė revolveri, 
susirado da 3 savo draugus,, 
ir nuvažiavęs atgal prie ves- į 
tuviu salės pradėjo pyškintį 
iš revolverio. Viena kulipka 
pataikė visai nekaltam pra
eiviui ir ąnt vietos jį užmu
šė. * žmogžudys su savo ‘ 
draugais pabėgo. Policija 
jo jieško.

i I

NEŽINOJO-.
—Sei, Maike. kodėl tu vis eini 

valgyt pas graikus, o ne i lietu
višką valgyklą—kibą tu bijai 
lietuviškos iškabos?

—O kur toji geroji lietuviška 
valgykla ?

—Nugi ant Broadvay. po nu
meriu 244. Ten pagamina pui
kius lietuviškus ir amerikoniš
kus valgius.

A Savjčiunas ir A Sinivnavicia 
savininkai.

KOSTIUMAI
SAIZAI 36 IKI 44

MAUDYMOS KEPURES
Ilk. — 15c. — 25c.

VAIKAMS MAUDYMOS KOSTIUMAI
$1.00 - $1.45 - $1.95 - $2.95

Mm. 
inter- 
krau-

’ Tel. South Boston 3520 <
' Residence Aspinwall 0870 *

: S. M. Puiširtė-Siallna j 
! LIETUVft MOTERIS '

ADVOKATE J
; 366 Broadnray. So. Boalon. Maaa. ' 
> Room 2. ,

35c 45c

Dr. H. M. Landau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220 Hanover St.. Boston.
Specialistas veneriškų ir 

, nalių ligų. Taipgi gydo 
jo. skaros ir kitas ligas.
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak.

Nedėldieniais: nuo 9 iki 4 
Telefonas Richmond 0380

Grand Jury perspėja mergi
nas nuo automobilių.
Merginos, nevažiuokite 

automobiliais pasivažinėti 
sų nepažįstamais vyrais! ši
tokį perspėjimą išleido da- 
hkr Suffolko apskričio pri- 
saikintujų suolas (Grand 
Jury). "Automobilius yra 
tas vežimas, kurio pagalba 
ir kuriame yra praktikuoja
mos nedorybės,” sako tas 
perspėjimas. Visokių parkų 
policija šioj valstijoj vi
suomet yra ant sargybos ir 
daug kaltininkų šitokiose 
nedory bėse sugauna, bet vi
siškai užkirsti tam kelią ne- 
najiegia. Yra labai daug ne
dorų vyrų, kurie vakarais 
važinėja ir jieško merginų 
pavėžyt. Mergina tankiai 
apsiima važiuoti nieko blogo 
nemanydama, bet ji ir nepa
mato, kaip atsiranda su vy
ru kur nors miške ar tuš
čiam parke nakties metu, ir 
tenai įvyksta prasižengimas. 
Ši pavasarį prieš Grand'Ju
ry šiame apskrityje buvo 
jau 889 bylos dėl šitokių at
sitikimų. Prasikaltusieji vy
rai būna daugiausia vis jau
ni vaikėzai, tarp 20 ir 25 me
tų amžiaus.

DIDELĖ IR SMAGI

EXKITRSIJA
LAIVU “JACK O’LANTERN”

RENGIA SO. BOSTONO I.IEII ' H l KĖSŲ DRAUGIJA

Nedėlioj, Liepos-July 13 d., 1924 n.
Laivas išplauks

gerbiamieji:
Stati' n ir Summer St. Ext. Bridge 
ia bu.- viena iš didžiausių ir links- 

kuriame telpa. l.W8> ypatų, o

v

*?:30 ryte, nuu
Šita Ek.-

miausių todėl, kad laivas yra dic..-. kuriame telpa. l.OOo ypatų, o J 
. laive yra didelė graži salė, kurioje gneziart D L. K. Benui bus galt- N 
' ma linksmai pažaisti. Ta: epaprastas linksmumo įvykis ant ju- y
riu Laivas plauks iki Raiasiord Salos. Sala yra taipgi giazi su ly- A

f

sale
'ma linksmai pažaisti, lai epaprastas linksmumo įvykis aiU ju

kš iki Rainslord Salos. S_‘_ . .. ’
priorais lankomis, kur bus traliniu jrerai pažaisti. Bus skanių užkan
džių ir gėrimų. įlte-

Bilietų kaina ypatai si’“’, vaisaus Bilietus išinksto galiniu 
gauti: pas Draugijos narius, i.ietuvių Svetainėje ir viltos laikraščių A 
reda\7tl I'EKSKURSIJA! Kviečia L.UJ). Komitete*. $

Policmanas gavo mušt I REIKALINGAS PUSININKAS
Ant Morton streeto perei- Su dviem tūkstančiais į gele- 

I tos subatos vakarą susimušė žinių daiktų (Hardware) krau- 
du vyru. Pro šalį ėjo namo 
civilėse drapanose ix>licma- 
nas Datev, kuris Į tas muš
tynes įsimaišė ir norėjo už
puoliką areštuoti. Bet abu
du peštukai ‘'tuomet puolė------------------------------------
ant policmano ir taip jį su 
mušė, kad jis pasiliko be ža- įį 
do. į

l.

I

tuvę. Biznis yra lietuvių apgy- 
ventoj kdionijoj. (28)

J. H. SNAPKAUSKAS
851 Cambridge St., 

Cambridge, Mass.

DR. J. M ARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekre’pų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St, Boston. Maaa. 
(Pri* Hanover St) 

Tel. Richmond 668. 
Valandos nuo 9 ryto iki 8 
Nedėldieniais iki 4 vai po

(-) 
vak. 
piet.

•z

įį
_____ ___ \ yra fir

Piknikas
KAZYS J. SIDABRAS

Gerai žinomas plačiai lietuviu 
visuomenei, ypatingai Bostono. 
Cambridge’aus ir apielinkės lie
tuviams. Ketverius metus dirbęs 
Lietuvių įstaigoje: Baltic Statės 
Finance Corp. kaipo laivakorčių 
ir Transportacijos skyriaus ve
dėjas. Pasiliuosavęs iš minėtos 
įstaigos, dabar pradėjo dirbti di
džiausioj Lietuvių Nejudinamo 
Turto Agentūros Generaliam 
Offise pas ANTANĄ IVAS. 110 
Tremont St.. Room 508. Boston. 
Mass. Dėl parankumo Cambrid- 
giaus ir apielinkės lietuviams, 
norintiems pirkti arba parduoti 
namus, gali pas jį kreiptis į jo 
gyvenimo vietą: 56 Cherry St., 
Cambridge, Mass.

Kadangi p. Sidabras yra ener
gingas žemaitis, tai tikimės, kad 
jis gerai ir teisingai patarnaus 
lietuvių visuomenei turint rei
kalą su juom. Tad linkime Si
dabrui geriausių pasekmių dar-

t

Įsipainiojo Į žoles ir
prigėrė.

Ties Dedhamu būrys vai-, 
kežų nuėjo į Charles River ^uotis toje garsioje p. Ivo įstai- 
maudytis. Vienas iš jų šoko goję. Rep.
nuo kranto į upę ir pasinė-1 
ręs nebeiškilo. Tuomet jo 
draugai pradėjo nardyti ir 
jieškot jo po vandeniu. Jie 
atrado ji Įsipainiojusį į stip
rias žoles jau nebegyvą. Jis 
vadinosi Russell Hardy ir 
buvo 17 metų amžiaus.

f Rengia L. I). K. Keistučio Draugystė
r Penktadienv

LIEPOS-Jl LY 4 DIENĄ, 1924 M.
Ant savo parko OAKLAND GROS E

j Kuris yra visiems gerai žinomas. E. Dedham, Mass.
* Grajis muzikantai iš Lietuvos.
J Šis piknikas bus vienas i- pur iausių todėl, kad D. E- K Keistučio
* Draugija savo nutarimą įspildy- ,\e pro šąli bus pasakyti, kad mine- 5 
J ta draugija gražiai gyvuoji. ■ priklauso kaip vietiniai. Bostono.3 taip ir apielinkės lietuviai dideliu: <kaitliuje. Taipgi jos turtas gan 
{ žymus ir be to dar turi puikų par^a. kuris išrodo kaip tikras gojaus.5 Vidury parko randasi didžiausia tarka, aplinkui puikiausiais medžiais, į kvietkais ir vandeniu apsupta . ___

Taigi nepraleiskite progos, u-ibiamieji. bet atvažiuokit l musų3 rengiamąjį pikniką linksma, laiką praleisti Taipgi per pikniką (lie-5 pos 4-tą► ir ant pusmetinio susirinkimo <liepos *">-tą) bus nauji nariai
2 priimami tik už PUSE ĮSTOJIMO2 ŽAISLAI, tai vienas is sva-biuusių laike pikniko užsiėmimų, tad
f mes pasamdėme gera orkestrą, kui. nesenai atvyko iš Lietuvos. Gries S visokius šokius ir bus galima .-magiai pašokti. Bus tabokos į pyp<es į kimšimas ir pypkių gavima-, pra: a gavimas, juoduko mušimas ir Lt. 
j Užprašom visus vardan draugrio-2 Įž \NG A J PlhMK \ DYKAIt A. JAI MOKAS. A. RĄSTELIS, A. GRODIS.

Trokai išeis nuo Li< tuvių Šalis. E Street, So Boston,_ 10:39 ryte.
K Troko tikietų galima gauti pas pikniko rengėjus.
z KELRODIS Važiuokit eleve teriu iki Eorast Hill. ten paimkit
g Grove St. karą ir važiuokit ik: G;, ve St 'len bus žmogus, kuris nuro- 
5 dys parką

į EXTRA! EXTRA!
> Moterįs, gaukite nuo savo vy- • 
* rų leidimą sau plaukus nusikirp- ■ 
j ti. nes jau tokia mada virto, j 
£ Kaip apsikirpsite. tai vyrai ge- ; 
J riau mylės. Kai eisite i jūres ; 
c maudytis, tai su savo vyrais už- 

paS p. Galini, kuris skel- 
*-bia, kad tiktai tiems pasaulis 
“ yra gražus, kurie plaukus apsi- 

ir barzdas apsiskuta. At- 
sineškite ir savo‘atsipu’slaš^brit^' 

į vas, kurias gerai išgaląsime ar
ba kurie neturite britvų. tiems 
patartina nusipirkti jas tik pas 
D. Galinį, kuris parduoda geras 
britvas. Taigi visi ir visos, ku- 
rie tik norite gražiau atrodyti, 

Ž ateikite greitai pas žilą D. Galinį, 
į 515 8th St-, So Boston, Mass.

Noriu darbo bučernčj
Ilga laiką dirbęs bučernėse ir dar

bą jrerai moku Jei kam reikalingas 
giras btičeris. kreipkitės šiuo adresu: 
A. Andreus, 125 Boltin St , ant tre
čių lubų, So. Bostone.

vero«š Gyduolei užlaiko 
s e i m y r> o s v e i h a t .1

>ĖL NEVIRININO

sustiprinimo nuailpnėjutių 
ir štoko* apetito vartok

t
M

J IEŠKAU DARBO BUCERNĖJ
Patyręs buceris su šoferio laisniais, 

{ieškau pastovios vietos bučernėje. 
Esu patyręs tame amate per kelioliką 
metų. Reikalui esant galiu vesti visą 
tvarką krautuvėje. Kam reikalingas 
butų tekis darbininkas, malonėkite 
kreiptis šiuo antrašu: A. P. N. 380 YV. 
Broadwa.v, So. Boston. Mass. <28)

kVNVXXNNXNNNWVNVNXNWVX>
Tel.: Richmond 1411

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai b 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS II 

SLAPTAS ’
VALANDOS;

Nuo 8 iki 
Nuo 2 iki 
Nuo 7 iki 
*31 HANOVER ST.

BOSTON. MASS.

10 ryto. 
S dian*.
8 vakar*.

DR. F. rUSKUNlGIS į
GYDYTOJAS

VIDURINIŲ LIGŲ
VALANDOS: 5

9 iki 11 ryte įį
1 iki 3 po piet 9
7 iki 9 vakare g

389 BROADVAY S
SO. BOSTON, MASS. X

Tet So. Boston 2831 J

LIGA 8,

-šfto. -X£ž ri. L*

>•

DABAR MUSŲ IŠTAIGA RANDASI

326-328 W. Broadway, So. Boston, Mass
Lietuvių Rakandų Krautuvė pasekmingai tarnaudama lie
tuvių visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį. Da
bar turime dvigubai didesnę vietą, negu pirmiau. Stakas 
taipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžiausias. Musų 
krautuvė yra venatinė lietuvių rakandų krautuvė, bet ji yra 
viena didžiausių So. Bostone. Pirkite pas saviškius, gausi
te gerą patarnavimą, kainos žemesnės, negu pas kitus. Rei
kalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Viskas namams 
išfomišiuoti ir papuošti.

ANTANAS AŠMENSKAS, Vedėjas.

9

Dvi merginos užmuštos 
automobiliuje.

Tūlas Manuel Viera, jau
nas vaikinas, išsivežė savo 
automobiliuje dvi merginas 
pavėžvt pereitą subat'os nak
tį. Jau važiuojant prasidėjo 
romansas ir vaikinas nepa- 
tėmyjo, kad jis važiuoja 
skersai geležinkeli, kuriuo 
atbėga traukinys. Automo
bilius tapo sudaužytas Į ši
pulius ir abidvi merginos už
muštos, o pats vežėjas sun
kiai sužeistas. . ’ . _.

SEVERA’S 
BALZOL.
Ateina* stiprintoja* 
vyram* ir moterims.

Jis maitina kraują, paaugdo virini
mą. reguliuoja atidalinimus. stipri
as organus prie normališkos veik
mes.

Klauskit* pas aptiekorius. i
Kaina 80 ir 85 e*ntaL

w r SEVERĄ CO
< EDAR RAPIDS. IOVZA

I

|

KETVIRTAS METINIS

PIKNIKAS
RENGIA A. L. T. SANDAROS N ANGLUOS APSKRITYS ;

WAUSHAKUM PARK, FRAMKG8AM, KASS. ( 
Pėtnyčioj, Liepos-Jaly 4 d.

Prie vandenio, yra gražus paiku-, didelė salė, gries- gera orkestrą, 
bus valgių ir gėrimų, vakare bus rodomi k’rutami paveikslai ir 
”fire works.” ‘

SI’Et IAL KARAI išeis iš So. Bostono to vai ryte nuo Broadwav 
ir Dorcrester Street. ,

PASARGA: Iš Bostono reikia imti karus nuo Park Sąvare E ra m- J 
ingham VVorcest. r ir išlipt ant Eramiiųrham ir Hoilis St.; iš Worces- < 
terio imti Boston karus, taipgi važiuoti reikia iki paskirtos vietos. J

PARDAVIMAI
Automobilius Parsiduoda
Hudson 192J metų, uždarytas, labai 

n.ažai važinėtas, taip kaip naujas: 
' parsiduoda už labai žemą kaina. Dar

bo dienomis kn-’pki'tės pas:
P. TRECHOKAS

628 E. Fourth St- So. Boston. Mass. 
Nedėlioniis ir vakarais 127 G St. 
Telefonas: So. Boston 1315.

DORCHESTER—3 šeimynų J S 
1 kambarių namas parsiduoda pigiai 
Mt. Bowdoin apielinkėj. Reikalingi pi- 

Inigai. 3 h< ateriai. elektra McCarthy, 
,8.5 Bowdoin Avė , Dorchester.
i

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
Jeigu norite taiaiegų-vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 199 Salėm et, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kiu ligą,'kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyk*. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučč- 

dyt pinigus, tad ateikit* į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

___________________________ —--------- | MEDICINOS DAKTARAS I
J 02 raktais, tribalsė koncertina j Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado I 

narsidtioda pigiai $175; su perlais I ........ .. . . ® ą
gražiausiais apdaryta. Nauja kaina I Slaptų Hgų moterų Irvyrų, kraujo ir skuro*. Kalba len- I
vo $300.00. Atsišaukit gieitai kam | kiškai ir rusiškai. .

w>ikalintra LON’GIN BClN'IS i ____Telefoną* Hajrmarket 3390 I’ 26™S St, Cambridge. Mass. » CHAMBERS STREET. BOSTON, MASS. !
Tel. University 7322. (28 >

• L 11 .

j Geriau Maliavok Dabar S‘1TX’
•e* musij kainos žemiausio* Bostone!

DL PONTS MALIAVOS 
; IR LIAKER1AI

Puikios i&dirbystčs
!. $5.00 vertės DUPONT GRINDŲ
1 LIAKERIS už 82-50. — Išdžiūsta

per vieną naktį ir ilgai laiko.
DUPONT CABINET LIAKERIS 

(Varniški viduje, galionas $1.98 
SBINGLE STAIN. galionas $1.25

GLOSS BALTzš MALIAVA, iš vi
daus ir iš lauko, galionas $2.50
DRATIMAl SIETAI VIETININ
KAMS IR TVOROMS, labai žema 
kaina
GERAS TYRAS WHITE LEAD, 

ALIEJUS IK TL'RPETINAS
BLDAVOJIMII GELEŽINIAI 

DAIKTAI LABAI PIGIAI
SOl'TH END HARDWARE CO„ 1093 Waahington SU Boston. — Tclephone Beach 5353 i. 5352

SIETU MALIAVA 1
GALIONAS ................... 1./5O
RAUDONA .MALIAVA STOGAMS
Galionas ...................................  $1.25

VISOKIE MALIAVOJI.MUi 
ĮRANKIAI

Dykai pristatėm j namus

u


