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Metai XVII

Nuo Rusijos priklauso;
Europos ateitis.

TAIP SAKO LLOYD 
GEORGE ANGLIJOS 

PARLIAMENTUI.
Todėl reikią su Maskva 
kaip nors susitaikyt.

I savo 1,500,000 armija žengs 
j pirmyn, ar trauksis atgal, 
tai taipgi priklauso nuo jų. 

„Tai yra pirmutinis daly
kas, kurį jus turite supras
ti, norėdami turėti kokių 
nors reikalų su Rusija,” tę-

t01iaus An^»s

buržuazijos vadą Lloyd 1 Is ^tc^atyvos. ii klausi George’^, nes jis % £
renciją buvo sumanęs ir za- i 
dėjo per ją išvesti savo ka-i 
pitalistus iš nepakenčiamos Į 
dabar jų padėties. Reikia 
žinoti, kad Anglijos kapita
listų pramonė dabar atsi- . - „, -, . . n<w.u-j;
dūrė bjaurioj padėty. Kad 
is tos padėties išbristi, tai i 
reikia sutvarkyti visos Eu-! 
ropos piniginį ūkį, reikia 
maždaug sulyginti pinigų 
kursą. Dabar, pakol vokie
čių markė labai nupuolus, 
Vokietijos tavorai parsi
duoda užsienyje labai pi
giai ir anglų kapitalistai 
negali surasti savo produk
tams rinkos. Todėl Anglijos 
fabrikai stovi uždaryti, dar
bininkai nerimauja, ir ne
žinia kuo tas gali pasibaig-

ri tų trijų geriau mums pa
tinka, bet kuri jų yra gali
ma. Visų pirma, yra ginklo 
spėka, kuri buvo bandoma 
ir nenusisekė. Antra alter
natyva buvo, palikti Rusiją

•• darys sukalbamesnė val
džia; trečias gi būdas, tai 
duoti jai pagalbos ir padėt 
atsistoti ant kojų.

”Apie pirmąjį būdą kon
ferencijoj niekas nekalbėjo 
ir neužsimoka apie jį čia 
kalbėti. Aš paimsiu todėl 
antrąjį, kurį galima butų 
panaudoti, jei trečias ple- 

■ nas nenusisektų. Jei jus pa
liksite Rusiją vieną, tikėda
miesi, kad dabartinė jos 
valdžia grius, tai kokios bus

ti. Taigi Anglijos kapitalui-4^ fe pasekmės? Vietoj da- 

markės'kursą, kad-ji negu- ga,i atsistoti daug kairesnė 
lėtu taip pigiai savo taąprų komunistų organizacija, ar- 
užsieniui pardavinėti, ir l>a valdžią galėtų paimti j 
prie to da anglams rupi Ru-Isav? ra.>!kasA mihtanstų or- 
siios oamtos turtai ir rin-1 ganizacija. Ar tuomet gale-

rupi pakelti gali atsistoti daug kairesnė

sijos gamtos turtai ir rin
ka. Bet iš Rusijos nieko ne
gausi, pakol ji bus'Suirus ir 
žmonės badaus. Rusija ga
lės daug ko Anglijai par-

i tų kas iš jūsų užtikrinti 
Europai ramybę?”

Dabar Rusija padarė su
tartį su Vokietija. Vokiečiai

duoti ir pirkti iš jos tiktai’yra nuginkuoti. sako Lloyd 
tuomet, kuomet jos ūkis ‘ George, ir jei norėtumėt, 
bus gerai sutvarkytas, kuo- galėtumėt da daugiau juos 
met žmonės bus pavalgę ir nuginkluoti. Bet jus negali- 
galės sunkiai dirbti. Kad te to padaryti su Rusija. O 
visa tai sutvarkius, Lloyd Rusija yra neišsemiamas 
George ir buvo sumanęs šaltinis ginklams gaminti. 
Genujos konferenciją. Bet Vokiečiai gali duot rusams 
kuomet šita konferencija technikos žinovų, ir jei prie 
nenusisekė, tai buvo mano- to prieitų, tai butų labai 
ma, kad Llovd George gaus bloga. O jei mes juos igno- 
pirties parvažiavęs namo, ruosim ir persekiosim, tai 
Buvo jau kalbama, kad jis tikrai prie to prieis, kalbėjo 
turėsiąs rezignuoti ir visas IJoyd George.
jo kabinetas griusiąs. Taigi i Ir jis pertikrino visą par
buvo laukiama, ką jis par- liamentą. Kada jisai atsisė- 
važiavęs iš Genujos paša- do, buvo ilgas delnų plo- 
kys parliamentui.

Ir pereitą sąvaitę jisai 
pasirodė parliamente su sa
vo raportu. Kuomet jis už
lipo tribunon, visas parlia- 
mentas nutilo. Kad padėtis 
dabar bloga, tai jau kalbėti 
neužsimoka, jis pradėjo. 
Reikia tik jieškoti iš jos iš- . . _ .
ėjimo. Išėjimą galima ras- pitalistinis pasaulis susitai- 
ti tiktai per pasitarimą, vis- kys su revoliucine Rusija, 
tiek, kad pirmas antras -----------
bandymas ir nenusisektų. LENINUI PADARYTA

OPERACIJA. x
- ____ _ R* Maskvos pranešama,

čia sako, kad su bolševikais po operacijos Leninas 
nesusikalbėsi. Bet dalykas Jau atsikėlęs, ir įsvaziavęs 
vra toks, kad tiktai per juos P°rai mėnesių ant ukes pa- 
šiandien galima tartis su nrwont’ Tlc nn-
milionais Rusijos gyvento
jų. Tik per juos galima su
teikti badaujantiems kai
miečiams maisto, tik per 
juos galima turėti su Rusija 
reikalų.Be jų negali būt ati
daryti užsieniui Rusijos 
turtai. Taika ar karė su 
Rusija galima vesti tiktai 
jjer juos. Ir ar Rusija su gegužės Genujos mieste?

jimas.
Vadinasi, Anglijos val

džios yra toks nusistaty
mas, kad reikia paduoti Ru
sijai ranką ir padėt jai at
sikelti Tuo tikslu dabar bus 
kita Konferencija Haagoj. 
Ir galima tikėtis, kad po 
kelių tokių konferencijų ka-

Konferencijon buvo atva
žiavus sovietų valdžios de
legacija. Mano oponentai

nesusikalbėsi. Bet dalykas Jau atsikėlęs ir išvažiavęs
gyventi. Jis esąs labai nu
vargęs ir pasėnęs.

UŽGYRĖ RUSŲ-ITALŲ 
SUTARTĮ.

Italijos ministerių taryba 
užgyrė prekybos sutartį su

A •

AMERIKONAS MIRĖ 
GELBĖDAMAS RUSUS. 
Harold F. Blandy, kuris 

buvo nuvykęs Rusijon iš 
New Yorko su Amerikos 
šelpimo organizacija, šio
mis dienomis mirė Ufoje 
nuo šiltinės. Sovietų val
džia parūpino jo kunui me
talinį grabą ir apsupus jį __ _ _
žvaigždėta Suvienytų Vals- demokratas” praneša, kad 
tijų vėliava atveža jį Ame- krikščioniškoj Lietuvoj pra- 
rikon. sidėjo baisus teįpras. Tik

----------- pasiklausykit, kas ten da- 
NEDUODA SEMIONOVO rosi:

DEPORTUOT. I Paskutinėm^ balandžio
Pasirodo, jog Amerikos 

buržuazijai galvažudys Sę- 
mionovas yra tiek mylimas 
svečias, kad jis buvo netik 
iš kalėjimo paleistas, bet ir 
deportuot jį neduoda. Sena
torius Borah buvo užsispy
ręs, kad šitas razbaininkų 
ir plėšikų vadas butų išvy
tas iš Suvienytų Valstijų, 
nes yra faktų, kad jisai su 
savo galvažudžiais užmušė 
ir keliatą amerikiečių Sibi
re. Bet ponas Husband, vy- 
riausis imigracijos komisio- 
nierius paaiškino, kad de
portuoti Semionovą negali
ma, nes jisai legaliai buvo 
čionai įleistas.

Taigi pasirodo, kad šitam 
kraugeriui buvo duotas net 
leidimas Amerikon atva
žiuot. Bet kada Amerikon 
nori įuiiiuftt dftBtei ima

Baisus teroras 
Lietuvoje.

DAUG AREŠTŲ VILKA* 
VISKIO APIELINKĖJ. •

Nakties laiku žvalgyba lau
žiasi į rainių piliečių namus.

Atėjęs šią sąvaitę "Sočiai-

Paskutinėm^ balandžio 
mėnesio dienomis, 'rašo „So
cialdemokratas”, . Vilkaviš
kio apielinkėj žvalgj7ba yra 
padariusi daug areštų. Taip 
antai, Kybartuose suimtas 
Kazys Šneideris, Vilkaviš
kio mieste gimnazijos mo
kinys Glovackis, žemės ūkio 
prof. sąjungos vice-pirmi- 
ninkas Volas Albamas. Ba
landžio 25-26 d. Gižų apie
linkėj buvo suimta apie 16 
žmonių. Jų tarpe buvo ir 
musų partijos narių (Lin
gys, Stalioraitis, Skrins- 
kas), bet jie sekančią dieną 
buvo paleisti. Ąr paleido vi
sus Gižų apielinkėie suim
tus, tikrai nežinoma.

Vieną suimtųjų, Joną Mi
kalauską, Vilkaviškio žval
gybininkas smarkiai kumš- >. • • v'  • « . • ♦ •ciomis

prasta. Bet nebus užmiršta 
tas, kas pergyventa.

Dar butų suprantama, jei 
tai butų pėdsakais vejami 
plėšikai, galvažudžiai. Bet 
nieko panašaus. Musų par
tijos narį P. L. ir kitus iš 
Gižų suėmė nakties 1-2 vai., 
o ryte paleido. Vadinasi, 
kaltės nerado. Siuvėjo M. 
butą iškrėtė taip pat apie 2- 
4 vai. nakties ir išėjo sau.

Ar šitie areštai buvo są
ryšy su 1 gegužės, ar tik 
taip sau daromos žvalgybi
ninkų repeticijos, tikrų ži
nių nėra. Greitai paaiškės. 
Apskritai, žvalgyba matyti 
pasistačiusi tikslu pa
smaugti visą kairyjį judėji
mą: ar jis bus socialdemo- 
kratiškas, ar liaudininkiš- 
kas, by tik ne krikščioniš
kas, tai jau yra persekio- 
tinas.

Maineriai atmetė kom 
paniju pasiūlymą.

DERYBOS PER
TRAUKTOS.

»
• <

darbininkų klesos atstovas, 
tai durjs jam būna užda
rytos.

PRIEšINGI RUSIJOS 
PRIPAŽINIMUI.

Senatorius Borah buvo 
Įnešęs Senataų rezoliuciją, 
reikalaujančią pripažinti 
sovietų Rusijos valdžią. Bet 
senato didžiuma pasirodė 
tam sumanymui priešinga. 
New Jersey valstijos sena
torius Edge pasakė, kad 
pripažinimas komunistų be
tvarkės reikštų tą patį, ką 
„sunaikinimas visko, ką 
krikščionybė per 2,000 me
tų yra nuveikus.”

Žinoma, krikščionybę po
nas Edge įkišo čia visai ne 
vietoj, nes krikščionybė yra 
daug daugiau žmonijai 
skriaudų pridarius, negu 
komunistų betvarkė. An
tras dalykas, kapitalistai 
garbina ne vien tik tai, kas 
krikščioniška, štai, Japoni
ja visai nekrikščioniška 
valstybė, o tečiaus Amerika 
ją pripažįsta. Wilsono val
džia taipgi buvo pripažinus 
Kolčako „valdžią”, kuri bu
vo šimtą sykių aršesnė ne
gu bolševikų. Taigi kuomet 
tokie ponai kalba apie 
krikščionybę, tai jie veid
mainiauja. Jie ne dėlto Ru
sijos nepripažįsta, kad ji 
krikščionybės negerbia, bet 
dėlto, kad ji* nori kapitaliz
mą panaikinti.

AUKSAS MIESTO GAT
VĖSE.

Australijoj žmonės suju
do aukso jieškoti, nes Can- 
belego miestelyje atrasta 
šalvgatvyje akmuo, kuria
me pasirodę daug aukso. 
Tuojaus buvo išraustos ke
lios gatvės ir ištiesų aukso 
pradėta rasti dideliais ga- 1 1 • W 1 • a_ .. , _ balais. Dabar iš visos Aus-

Rusija, padarytą tarp Ru-Įtraiijos žmonės ėmė važiuo- 
sijos ir Italijos atstovų 25 ti į tą miestelį ir jieško jo 
----- apielinkėse aukso.

DARBININKŲ AREŠTAI 
KAUNE.

Pragyvenimui tris kart 
pabrangus, o algoms nekį- 
iant, darbininkų gyvenimas 
Kaune pasidarė beveik ne
begalimas ir todėl prasidėjo 
streikai. Bet kaip tik darbi
ninkai pareikalavo daugiau 
algos, tuojaus krikščionių 
valdžia puolė su ginkluota 
milicija ir pradėjo juos 
areštuoti štai ką rašo apie

1 GEGUŽĖS KAUNO 
DARBININKAI NE
GALĖJO SUSIRINKTI.
Socialdemokratų Parti

jos Kauno kuopa išanksto 
rūpinosi surengti pirmą ge
gužės Kauno teatre mitin
gą. Tuo tikslu balandžio 29 
dieną iš ryto buvo kreiptasi 
į Kauno komendantą; ko
mendantas savo sutikimą kalauja 20 nuošimčių algos 
davė, perspėdamas, kad tai pridėt, o kompanijos nori 
dar nereiškią, jog mitingas 
busiąs leistas, nes apskrities 
viršininkas galįs ir neleisti. 
Tą pačią dieną apie 12 vai. 
buvo kreiptasi į Kauno aps
krities viršininką. Viršinin
kas pasakė, kad jis jokiu 
budu negalįs dabar pasaky
ti, ar busiąs leistas mitin
gas ar ne.

Šis klausimas busiąs iš
spręstas tik bal. 30 d., 10 
vai. ryto. Ant rytojaus 10 
valandą leidimas buvo iš
duotas ir musų draugas nu
nešė jį milicijon užregis
truoti. Staiga iš apskrities 
viršininko skambina telefo
nu ir sako, kad girdi įvykęs 
nesusipratimas: niekam mi-

Nauja konferencija j vyks 
2 birželio.

Nuo 15 kovo iki pereitos 
sąvaitės New Yorke ėjo 
tarp anglies kompanijų ir 
angliakasių atstovų dery
bos dėl naujos algos. Kieto
sios anglies maineriai rei-

o kompanijos nori 
21 nuošimtį numušt, nes 
visuomenė reikalaujanti pi
gesnės anglies.

Pereitą ketvergą unijos 
atstovai davė .kompanijų 
agentams galutiną savo at
sakymą, kuris sudaro 15 
spausdintų puslapių. ’ Šita
me atsakyme angliakasiai 
pareiškia, kad kompanijų 
siūlymą jie visai atmeta' 
nes jį priėmus turėtų nu
pulti darbininkų gyveni
mas, o anglis vistiek neat
pigtų, nes ji brangi ne dėl 
darbininkų algų, o vien dėl
to, kad anglies trustas nori 
plėšti visuomenę. Kad tai 
yra neužginčijama tiesa, 
angliakasiai parodo faktus.

žinti, kad jis esąs vietinės 
komunistų kuopos pirmi
ninkas. Mikalauskas, muša
mas prisipažino. Tuomet iš
tardę paleido.

Ar ir daugiau yra muštų 
— nežinia.

Daug areštų daryta vi
durnakty. Pavyzdžiui pas 
Albamą atėjo kratos daryti 
ir jį suimti apie 1 vai. nak
ties (iš 29 į 30 balandžio). 
Klaikų įspūdį daro gyvento
jams tie naktiniai žvalgy
bos žygiai. Albamas yra ži
nomas Vilkavišky, kaip la
bai inteligentiškas, taktin
gas, rimtas žmogus. Jis yra 
narys miesto tarybos ir pats 
dabar užsiima prekyba. Jis 
kairiųjų pažiūrų, socialisti
nio nusistatymo, bet vilka
viškiečiams reikėjo daug 
stebėtis, kuomet sekmadie
ny paplito žinia, kad Alba
mas žvalgybos suimtas. Ir 
dar kaip suėmė, nakties glu
dume įsiveržė butan, viską 
išvertė ir nieko neradę visgi 
jį išsivedė. Visiems gerai ži
noma, kad A nėra niekuo 
caltas. Ir A. bus paleistas. 
3et žvalgyba mėgsta daryti 
spūdžio. Jei ji užklumpa 
įelaimingą nepriklausomos, 
aisvos ir demokratingos 
Lietuvos pilietį nakties mė
li, tai tas nebagas iš miegų 
išgąsdintas ilgai negali atsi
peikėti, iš kurios peklos tos 
naktinės dvasios atsibastė.

Biauru, jei žinai, kad ta
vo butas, kaip senovės kar
kiama, kur leista gaspado- 
riauti kiekvienam. Ir ypa
tingai dar nakties metu, 
kuomet žmonės nusirami
na, kuomet nieks nelaukia 
įsiveržimo. Kas atėjo dabar 
nakties metu: plėšikai ar 
valdžios tarnai, klausiasi pi
lietis. Nejau tai per ištisą 
dieną nebuvo laiko suimti ir 
reikia būtinai laukti vidur
nakčio? Paskutiniais metais 
musų žmonių daug pergy
venta ir daug prie ko pri- vime Bostone.

tsf-t)-*SegužerJ2Šoeialdem^ tingų daryti neleidžiama ir Pagaminti tonas anglies
prašoma leidimas grąžinti 

Leidimas grąžinamas.
kratas”:

Pastaruoju metu, dar la- _ _
biau pabrangus gyvenimo Praeina pusantros valan- 
reikmenėms, kai kurių Kau- '^os. Pusei dvyliktos ateina 
no dirbtuvių darbininkai milicijantas su pakvietimu 
sustreikavo. Pradėjo strei-' ateiti apskr. viršininko kan- 
kuoti darbininkai gelžkelių ' celiarijon pasiimti leidimą 
dirbtuvių, — (cenzūros iš-. mitingui daryli. Ištikrųjų 
braukta) — baldu dirbtu-, nuėjus leidimą išdavė. Bet 
vės „Universal”. paprašius duoti leidirtią pla-paprašius duoti leidirtią pla-

Kilusieji streikai turi gry-'katams išspausdinti ir įšli- 
nai ekonominį pobūdį ir iš-pyti, buvo atsakyta, kad tai 
imtinai paliečia darbdavių esąs karo cenzoriaus daly- 
ir darbininkų santykius. ‘ i kas ir kanceliarija negalinti

Tiesa, gelžkelių dirbtuvių, tokjo leidimo duoti.
— (išbraukta krikščioniš-_______ ________ Kreipiamasi į karo cenzo- 
kos' cenzūros)— yra vals-rių. Pasirodo karo cenzo- 
tybinėS'ir čia jau pati vals- rius šventadieniais tepriima 
tybė figūruoja kaipo darb- tik iki 11 vai., o dabar jau 
davis.__________________ .pradžia pirmos. Buvo mė-

Grynai ekonominiai darb- ginta kreiptis į vieną-kitą 
lavių su darbininkais san- spaustuvę, kad išspausdintų 
tykiai turi būti normuoja- plakatus,—nei viena spaus- 
mi darbo apsaugos inspek- tuvė neapsiima, nes, girdi, 
toriaus. Bet ne taip yra, be leidimo išspausdinus gali 
kaip turėtų būti. i uždaryti spaustuvę arba,

Jau įvyko gana skaitlingi geriausiame atsitikime, už- 
areštai sustreikavusiu dar- dėti pabaudą.
bininku — (čia vėl cenzūros! Tokiu budu Lietuvos sos- 
išbraukta) — Ištison eilėn tinėj darbininkų šventėj ne- 
nrivačių dirbtuvių, kur dar- įvyko mitingų.
bininkai nestreikuoja, įves-1 
ta ginkluota milicija.

Ginkluota pajėga, žinoma, -----
galima streikas likviduoti, nerolų 
galima sustreikavusius dar- nesiliauja. Žinios sako, kad 
bininkus ožio ragan suries- generolo Chang Tro Lin 
i, o nestreikuojančius ibau- kariumenė sukilusi ir per

ginti, bet juk visa kita liks ėjusi generolo Wu Pei Tu 
:o senovei. Mėsa, duona, pusėn. . _ .
cukrus ir kiti produktai nuo 
o neatpigs.

KYNUOSE KRIZIS.
Kova tarp kelių kynų ge- 

' į už vadovavimą da

darbaš išviso lėšuoja tik 
$3.50, o anglies kaina pakilo 
nuo 1913 metų nuo $8 iki 
$15 ant tono.

Dabar taip vadinami šif- 
to darbininkai kasyklose 
gauna $4.20 dienai; kadan
gi mainerys daugiau nedir
ba kaip 270 dienų metuose, 
tai padaro tiktai $1,134 per 
metus. O jei priimti kompa
nijų siūlomą $3 algą dienai, 
tai mainerio uždarbis nu
pultų iki $810 metams. Prie 
dabartinio brangumo dar
bininkui sunku pragyventi 
su šeimyna ir už $4.20 die
nai, o ką jau kalbėti apie $3.

Beto da kompanijos no
rėjo, kad naujas kontraktas 
butų daromas penkiems me
tams, bet alga nustatoma 
kas metai; tai reiškia, kad 
per 5 metus angliakasiai ne
galėtų streikuoti, bet mo
kestį kompanijos galėtų 
jiems mušti kas metai, šito
kį pasiūlymą unijos atsto
vai irgi atmetė.

Darbininkams nepasiduo
dant ir kompanijoms nenu- 
sileidžiant, 25 gegužės d. 
derybos likos pertrauktos. 
Nauja konferencija ketina 
ivvkti 2 birželio.

Y

$150,000 KAUCIJOS UŽ 
DU UNIJISTU.

Chicagoj likos paleisti iš 
kalėjimo du statybos darbi
ninkų unijų vadai, Fred 
Mader ir Timothy Murphey; 
bet už jų paliuosavimą rei- • 
kėjo uždėti $150,000 kauci
jos. Pinigus uždėjo turtin
gas plytų fabrikantas, kuris 
sakosi pažįstąs juodu nuo 
mažens ir kartu ėjęs moky
klon. Tečiaus uždedamas 
kauciją jisai pareikalavo, 
kad išėję iš kalėjimo unijis- 
tai tuojaus rezignuotų iš 

raip pasakė ne koks bedie- karių Afrikoj sukilo hoten- unijų. Suimtieji sutiko.
Jie buvo areštuoti ir kal- 

anglaiĮtinami dėl tų bombų, kurios 
i « •! * ve

Tuo tarpu centralė val
džia su parliamentu Pekine 
sėdi be pinigų ir sako, kad 
jei iki 1 birželio negausianti 
$5,000,000 algoms, tai atsi
dursianti i sunkų padėjimą. 
Per tokius sumišimus taksų 
niekas nemoka ir valdžia 
neturi iš ko gyventi.

BAŽNYČIA TURĖS 
ŽLUGTI.

Šių dienų bažnyčia yra 
baisiai atsilikus nuo progre
so, ir jei ji nepersimainys ir 
nebandys eiti kartu su pir-j
mynžanga, ji išsigims ir ga- SUKILO HOTENTOTAI. 
ų gale turės visai žlugti.1 Londono žiniomis, pietva-

vis, bet kun. W. B. Svvisher totai prieš baltuosius savo 
iš Welleslev Hills laisvųjų išnaudotojus. Bet ; ’ t
tikėjimų draugijos su važia-tikisi numalšinti sukilimą'sprogo keliuose streiklaužių 

orlaivių pagalba. statomuose namuose.
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D APŽVALGA
NEGALI PAIMTI 

MAISTO.
Sovietų Rusijos Draugi] 

išleistas lapelis cituoja šito
kį Maskvos 
nešimą iš bado 
apielinkės:

"Valsčiui 
pūdų kukuruzų ir pranešta, 
kad jie parsivežtų juos nuo 
Sergilevo stoties. Bet iki šiol 
jie tų kukuruzii da neparsive
žė, ir negali parsivežti, • nes 
pas juos neliko jau nei vieno 
arklio. Valsčiaus valdyba no
rėjo pakinkyti prie vežimų 
žmones, bet nueiti penkias my
lias jie buvo persilpni. Ir taip 
badaujantis valsčius, kuris 
jau užmiršo duonos skonį ir 
kvapą, neteko jokios vilties 
parsigabenti tuos kukuruzus, 
ir laukia mirties."
Valsčiuje neliko nei vieno 

arklio, o ūkininkams jau 
laikas arti laukus. Ir gyvu
lių nėra, ir patįs žmonės ne
gali paeiti. Klausimas: kas 
bus ateinančiais metais, jei 
šį pavasarį pasiliks neįsėti 
Rusijos- laukai?

"Izviestijų” pra- 
apimtos

buvo paskirta 40

"THE NATION” APIE 
VILNIŲ.

Einąs New Yorke maga
zinas ”The Nation” 24 ge
gužės numeryje išspausdino 
ilgą straipsni apie kovą už 
Vilnių — ”The Struggle for 
Vilna?’

Nurodęs, kad Vilnius jau 
formaliai prijungtas prie 
Lenkijos ir kad lietuvių 
tautos siekiai pasibaigė nie
kais, šitas laikraštis paduo
da visą Vilniaus istoriją ir 
smerkia Tautų Lygą, kuri 
padėjo lenkams išplėšti Lie
tuvai jos istorinę sostinę.

Išskyrus francuzų impe
rialistus ir Romos popiežių, 
plėšriajai lenkų politikai 
niekas nepritaria.

ATMETĖ KOMUNISTUS.
Šiomis dienomis Le Mans 

mieste buvo Franci jos gele
žinkelių darbininkų konven
cija, kuri tarp kitako nuta
rė: ateityje neturėti nieko 
bendra su jokia darbininkų 
organizacija, kuri laikysis 
komunistinių principų.

Tai yra didelis smūgis ko
munistams.

APMOKAMA 
PROPAGANDA.

Ne vienas stebisi, kodėl 
užsienio spaudoj taip tan
kiai matyt labai prielankių 
komunistams straipsnių. Ir 
ištiesų keista: labai tankiai 
laikraštis iš principo prie
šingas komunizmui, o te
čiaus gina ir teisina komu
nistu tvarką.

Šitą paslaptį tečiaus išaiš
kina rusų socialdemokratų 
laikraštis Berline, "Socialis- 
ličeskij Viestnik,” kurį ci
tuoja Chicagos ''Naujie
nos”. Jis sako:

"Niekam ne paslaptis, kad 
komunistinė propaganda Eu-Į

KELEIVIS

kiškiu nušauja: prisižeria ki-1 
senius 'komunistinio* aukso, ir 
komunistinę propagandą išsta
to visiems anglų darbininkams. 
pasijuokti.”

Už Trockio straipsnius 
Maskva užmokėjusi Londo
no dienraščiui 1,000 svarų 
sterlingų, tai yra apie $5,- 
600.00. O tuo tarpu Rusijos 
žmonės miršta badu, netu
ri už ką duonos nusipirkti!

Reikalauti iš Amerikos 
! piliečių $10.00 už pasporto 
vizą vien dėlto, kad Ameri
ka tiek ima*iš Lietuvos pi
liečių, tai prastas pasiteisi
nimas. Reikia juk atsiminti, 
kad Lietuvos piliečiai Ame
rikai yra svetimi ateiviai, 
kurių ji nelabai pageidauja 
ir dėlto daro visokių apsun- 

ikinimų jų įvažiavimui. Tuo 
tarpu gi Amerikos piliečiai, 
kurie važiuoja Lietuvon, be
veik visi yra Lietuvos vai-į 
kai ir dabartiniu laiku jie 

įgali būt Lietuvai didžiausia 
I parama. Todėl išmintinga 
valdžia turėtų ne apsunkini
mų daryti jų grįžimui, bet

■ palengvinimų.
Bet mums rodosi, kad pa

sportų mokestis keliama 
Washingtono atstovybės 
naudai. Juk užlaikyti kelis 

: sveikus vyrus, kelias mergi
nas, užmokėti jiems kas sa
vaitė riebias algas, tai rei
kia galybės pinigų. Bet ar 
dėlto, kad atstovybės perso
nalas nori be darbo poniškai 

Į gyventi, darbininkai

Naujas patvarkymas 
dėl pasportų.

PATARIA PRIPAŽINTI 
LIETUVOS RESPUBLIKĄ

Kongresmanas Gailivan, 
kuris paeina iš So. Bostono 
ir gerai pasipažista su vie
los lietuviais, tankiai užta
ria Kongrese už Lietuvą. 
Paskutiniu kartu jisai sta
čiai padavė sumanymą, kad 
šios šalies valdžia pripažin
tų Lietuvos respubliką. Jo 
kalba yra išspausdinta Į gyventi, darbininkai turi 
"Kongreso Rekorde” (Con- mokėti po $10.00 už vizas ? 
gressional Reeord. May 12, Lietuvos Atstovybė Ame- 
1922, Page 7483 4). Api- rikoj reikalinga, bet toj at- 
brėžęs trumpai Lietuvos Į stovybėj nereikia tiek daug 
istoriją, Gailivan tenai; dykaduonių. Lietuva nėra 
sako: Amerikos pripažinta ir ofi-

"Nors daugelis Europos vai- eialių reikalų musų atstovy- 
stybių dabartinę Lietuvos vai- bė SU Šios Šalies valdžia ne- 
džią pripažino. Suvienytos tun.------ v ------  c
Valstijos vis da ignoruoja šitą laišką Statė Departamen- 
jaunutę respubliką. Plačiuoju tui, susinešti retkarčiais su 
apsisprendimo klausimu Lie- Kaunu ar duoti atsakymą 
tuva atatinka visiems orinei- į kokiam lietuviui Amerikoje, 
parns, kokie buvo skelbiami 
karės metu didžiųjų valstybių 
vardu. Jei tų žmonių prižadai 
nėra užmiršti, Lietuva tikisi, 
kad jos byla, taip kaip ji per
statyta pasaulio teismui, bus 
išspręsta taip, iog ji bus pri
pažinta laisva ir lygi šalis tarp 
kitų.”
Baigdamas savo kalbą

Gailivan sako:
"Aš karštai tikiu, jog ta die

na nelabai toli, kuomet Ameri
ka pripažins naują Lietuvą."

Į

Parašvti kada koki

pasportą už vizuoti ar para
šyti kokį pranešimą laikraš
čiams, tai nereikia penkių- 
šešių vyrų ir tiek pat mer
gų. Sumanus ir apsukrus 
žmogus lengvai galėtų visą 
šitą darbą atlikti vienas. 
Tai butų netik ekonomiš
kiau, bet ir demokratiškiau.

Lietuvos Atstovybė Wa- 
shingtone yra gavusi iš Už
sienių Reikalų Ministerijos 
naujų parėdymų pasų rei
kalais.

L Ligšiol nebuvo vienodu
mo Amerikos ir Lietuvos 
valdžių praktikoje pasu vi
zavime. Amerikos valdžia 
už Lietuvos piliečių pasu vi
zavimą ėmė Š 10.00. Kad pri
ėjus prie vienodumo, ir Lie
tuvos valdžia nutarė imti 

i už Amerikos piliečių pasų 
vizas po $10.00.

2. Pasai važiuojančių Lie
tuvon Lietuvos piliečių, vy
riausybės parėdymu, turės 
būti vizuojami taip-pat, 
kaip ir kitų šalių piliečių. 
< Ligšiol Atstovy’bėj jie ne
būdavo vizuojami). Už pa
są Lietuvos piliečiams bus 
imama, kaip ir ligšiol, $10.- 
00. (Senoji Rusija ėmė 30 r. 
metams). Už vizą bus ima
ma $5.00

3. Tos naujos taisyklės in- 
€ ina galėn nuo 1 birželio die
nos šių 1922*metų.

Pirmuoju žvilgsniu gali 
atrodyti, kad čia pakeliama 
mokesnis už pasus. Bet ti
krenybėje yra palengvini
mo. Seniau pasai buvo iš
duodami vieniems metams 
ir galimą buvo jį prailginti 
tik 6 mėnesiams. Visa tai at
sieidavo $10.00 ir $5.00; iš
viso $15.00. Dabar pasą iš
siėmus galima bus tą patį 
pasą pailginti kas metai, 
primokant už pailginimą 
tik $5.00 Į metus.

4. Įvedama atmaina ir 
prašymų dėl paso liudijime. 
Ligšiol tokius prašymus 
(aplikacijas) galėjo 'liudyti

išviso S 15.00.

Visuomenės pažanga Lietuvoje.
Tie, kurie grįžta Lietuvon,? Susidarė parankesnė dir- 

išbuvę Amerikoj keliolika va bujoti%avajai dailei. YraI

nrT ■ ar daugiau metu, nebegali kam skaityti poetu eilės,vraDELJ^JA3>EiS?RTV * Pažinti savo gimtosios ša- kam pirkti taįvbos ir lipv- 
FAlVAhKYMU. }ies Gyvei^mas ten virte

Šiame "Keleivio ’ nume- j verda. Ne tik Lietuvos mies- 
ryje telpa Lietuvos Infor-! tai, bet ir sodžius jau atgi- 
macijų Biuro pranešimas,! jęs: visur judėjimas, veiki- 
kad nuo 1 birželio lietuviai• mas, organizacijų dygimas 
Amerikos piliečiai turės mo-pr jų augimas. Piliečiai savo 
keti už pasportų vizas po laisve neatsidžiaugia (tik ne 
$10. Pranešimas sako: ;darbininkai 1 Red.) ir tautos

"Ligšiol nebuvo vienodumo dvasios energija pratrykšta 
Amerikos ir Lietuvos valdžią ■ tūkstančiais sriovių sriove- 
praktikoje pasų vizavime. lių įvairiuose krypsniuose. 
Amerikos valdžia už Lietuvos' 
piliečių pasų vizavimą ėmė' 
$10.00. Kad priėjus prie vieno
dumo, ir Lietuvos valdžia nu
tarė imti už Amerikos piliečių 
pasų vizas po $10.00."

Žiūrėkit, kame Lietuvos 
valdžia nori susilyginti su 
Amerikos valdžia — mokes
čių ėmime iš Amerikos lie
tuvių! Ji turbut nori tuo

I

Pirmoje vietoje reikia 
statyti švietimo darbo bujo- 
jimą. Nėra gražių ruimingų 
mokyklų, nėra patogių suo
lų vaikams, nėra visų reika- 
Ingų prietaisų—bet visa tai 
atpildo didelis mokslo troš- 
kimas. Lietuvoje mokinasi 
viri: maži ir dideli, suaugęs 
jaunimas. Apie 200,000 vai
ku lanko pradedamąsiasvtiVItl. 1 LLtlL/LtL IIvil LUO į |

budu "atsilyginti” amerikie-i mokyklas, apie 13,000 vidu- 
čiams užtai, ką jie iki šiol Į riniąsias, o jau ir universi- Į
palaikė ją savo aukomis. tetas turi apie 600 studentų. 

%Bet amerikiečiai šito ”vie- j Bet kiek dar mokinasi pri-
nodumo” nepageidauja. Jie variai, pašaliais—ypač jau- 
velvtų. kad Lietuvos valdžia nimo. ' 
pasistengtų Įvesti kituose rieniuose.

j dalykuose vienodumą su
! * T—v S. • •

Kiek moksleivių už-

Augant apšvietai, auga
ropoj vedama didžiumoj Mask- Amerika. Pavyzdžiui, Ame- pareikalavimas šviesos šal- 
vos pinigais. Ką-tik paskelti-j n-koj- vaistybė atskirta nuo tinių: knygų, žurnalų, laik- 
tos skaitmenines apyskaitos,})ažnyčios jr įg visuomenės
parodo, kad Vokiečių komu-,mokyklų išmesti poteriai, ru knygų įvairiose mokslo, 
nistai gauna iš bolševiku mi- s Amerikiečiai norėtų, kad ir literatūros, 
lljonus subsidijos. ■KiptllvniP tai™ hutu ĮfovIJinmc

bos tvariniai, yra kam lan
kyti dramas ir operas. Už
tat ir Lietuvos dailė bujoja, 
klesti. Opera stebuklingai 
greitai išaugo ir bujoja. Di- 
dieji pasaulio tvariniai, k.t. 
Travijata, Faustas, Demo- 
įnas, Rigoletto ir kiti stato
mi, kartojami daug sykių 

i vis su dideliu pasisekimu. 
Kauno mieste Teatras pil
nas. Jau ir permažas pasi
rodė. Netrukus busią stato
mi dideli ir puošnus Tulpių 
Rūmai. Seniau rusų publi
kos numylėtinis musų tau
tietis Kipras Petrauskas ne
vystančią garbę pelnijo, ati
davęs savo talentą Lietuvos 
operai kurti. Jam pagelbon 
pribuvo naujų gražių pajė
gų, tarpe tų ir du buvusieji 
amerikiečiai lietuviai pp. 
Sodeika ir Kudirka.

Indomus augimas įvairių 
draugijų: apšvietos, blaivy
bės, dailės, biznio', ir ypač 
kooperacijos. Tik vien nuo 4 
rugp., 1921 m. ir iki 8 bal., 
1922 m., xįsiregistravo 38 

s — dau-

raščių. Daugybė naujų ge-

, dailės šakose 
leidžiama. Seniau joms ne
buvo rinkos; mažai kas 
skaityti temokėjo; dabar 
jos gaudyte gaudomos.

Periodinė literatūra gra
žiai auga ir stiprėja. Kelio- 
liką metų atgal inž. Petras 

.. . . . ' liauja. Amerikiečiams butų; Vileišis didvyrišką žingsni
. . . - ; Aacl labai malonu girdėti, kad padarė leisdamas pirmąjį

pateisinus savo pasielgimą, Lietuvos valdžia ir šitoje dienraštį "Vilniaus žinias”. 
Tik jisai tai ir galėjo pada-

Kaip žinia, komunistai: 
užpuolė Gruzijos socialisti
nę respubliką ir durtuvais 
ją sutriuškino, o 5,000 .so
cialdemokratų sugrudo į 
kalėjimus, šituo komunistų 
darbu pasipiktino viso pa
saulio proletariatas.

Lietuvoje taip butų.
Toliaus, Amerikoje nėra 

pasportų; žmogus čia gali 
keliauti kur tik jam patin
ka, ir joks valdininkas jo 
neužkabins ir nepasiklaus, 
kas jis per vienas ir kur ke-

Trockis kreipėsi Į anglų 
spaudą. Londono "Daily 
Herald” Įdėjo jo rastus, bet 
paaiškino savo skaityto
jams, kad šitie Trockio 
straipsniai spausdinami 
kaipo apmokami skelbimai. 
Todėl ”Socialističeskij 
,Viestnik” ir sako:

"Gudrus ir praktinki tie 
Anglų žmonės. Vienu kartu du

tam tikros organizacijos ar 
Įstaigos, remdamos papras
tu asmens pareiškimu. Nuo 
birželio pradžios bus reika
laujama, kad tokie prašy
mai butų daromi pas viešąjį 
notarą (notarv public) po 
prisaika.

5. Užsienio Reikalų Mi
nisterija praneša, kad Tau
tų Sąjunga rengianti naują 
palengvintą pasų formą, ku
ri, reikia tikėtis, bus priim
ta ir pritaikinta ir Lietuvos 
vyriausybės.

Liet. Inf. Biuras.

Vykime provokatorius 
iš unijii

Yra sutvėrimų, kurie 
skverbiasi į unijų viršinin
kus tuo tikslu, kad toms 
unijoms užkenkus, jas iš
provokavus ir sugriovus. 
Tokie provokatoriai labai 
tankiai nuduoda dideliais 
darbininkų užtarėjais.

Kaip yla išlenda iš maišo, 
taip ir tų provokatorių tiks
lai išeina aikštėn.

Brooklyno preserių sky
riaus susirinkime, laikyta
me 11 d. gegužės, to sky
riaus pirmininkas Jankaus
kas išsitarė sekančiai: 
"Skebšapes galima išnaikin
ti jas deginant arba galima 
sulaistyti deginančiais kar
boliais kotus. Bet tas turi 
būt atlikta su žinia unijos 
komiteto, o ypač unijos de
legato.”

įsivaizdinkite sau, kokios 
iš tokio pasakymo gali būti 
pasekmės. Jeigu koks-nors 
kapitalistų papirktas niek
šas ar šiaip siauro proto 
kerštinčius panašiai pada
rytų, kaip Jankauskas sakė, 
tuomet kapitalistams butų 
gera proga apkaltinti visą 
kl iaučių uniją ir su pagel
ba teismo ją visai išardyti.

Labai gerai Brooklvno lie
tuviai kliaučiai padarė, kac 
tuojaus griebėsi Įmonių ši
tokią agitaciją sustabdyti ir 
•Jankauską prašalino iš pre
serių skyriaus pirmininko 
vietos.

Reikia žinoti, kad Jan
kauskas yra ne koks pa
prastas žioplelis, bet didelis 
”Laisyės” štabo draugas ir 
veiklus Darbininkų Partijos 
narys.

Pažiūrėsime, kaip atsineš 
Darbininkų Partija linkui 
šitokio savo nario.

Brooklynietis.

DRAUGAMS AMERIKOS LIETU 
VIAMS DARBININKAMS.

Praeitais metais Lietuvos ferencijos nutarta sukurti 
Socialdemokratų Partijos dar vieną laikraštį profesi- . 
Centro Komitetas savo raš
tu birželio m. 2 dienos, tar
damas širdingos padėkos 
žodį draugams Amerikos 
lietuviams darbininkams už 
surinktas 1920 metų bėgyje 
aukas musų Partijos reika- ,vH«v s* 
lams, kartu apibudino Lie- klero partijos. Jos tiems 
tuvos darbininkų padėtį, reikalams yra paskyrusios 
siekimus, laimėjimus ir pra- milionus auksinų ir jau da- 
laimėjimus kovoje už savo bar skubiai organizuoja 
klasės reikalus ir busimąją linkimų kampaniją, steig- 
socialdemokratinę Lietuvą damos kursus savo agitato

riams, leisdamos savo laik
raščius dienraščiais ir t.t.

Suėmus viską vienon vie
ton, draugams bus aišku, 
kad nelengvą turime darbą, 
ypač nelengvą todėl, kad jis 
apima įvairiausias musų 
gyvenimo srytis, kad neper- 
daug Įgudusių pasišventu
sių tam darbui darbininkų. 

Musų supratimu, visai 
prisidėjusiems prie to aukų yra pribrendęs klausimas 
rinkimo darbo. artimo ir nuolatinio kontak-

Nors nedaug kas tepasi- to tarp jūsų ir musų. Tasai 
keitė Lietuvos darbininkų kontaktas turi remtis nuo- 
padėtvje, kurią esame per- latinės tarpusavės informa- 
nai apibudinę, bet vis tik šį- cijos, organizaciniais ry- 
met turime pastebėti vieną: šiais ir derinimu jūsų ir 
Lietuvos Socialdemokratų musų pajėgą.
Partijos susiorganizavimas Musų priešai skubiai or- 
yra žymiai pažengęs pir- ganizuojasi tiek pas jus, 
myn, Partijos reikšmė Lie- tiek ir Uėtuvoje. Jie deda 
tuvos gyvenime diena iš didelių pastangų, kad įsi- 
aienos vis didėja ir turime tvirtintų savo pozicijose, 
vilties, kad kai kuriam lai- Tam tikslui derinama vis- 
kui praslinkus, mes sukur- kas; net savo šmeižimo tak
sime Lietuvoje organizuotą tikoje priešas laikosi sude- 
darbininkų pajėgą, su kuria rinkos linijos. laikas ir 
bus priversti skaitytis mu- mums savo pajėgas glausti 
su priešininkai. Pastarasis ir organizuotu budu atsi- 
siekimas — musų vyriausis kirsti priešininkų puolimus, 
dienos uždavinys! Mes vi
siškai suprantame, kad ne
tiesioginiai prie to darbo 
esate daug kuo prisidėję ir 
jus, draugai, savo aukomis. 
Todėl L. S.-D. Centro Komi
tetas savo posėdyje gegu
žės 9 dieną patikrinęs apy
skaitą yra nutaręs pareikšti 
draugams, aukavusiems mu
sų reikalams savo skatikus, 
kuoširdingiausios padėkos.

Prieš mus, kaip jau esa
me minėję, stovi šie dienos _____
vyriausi reikalai: a) Suor- draugams 

darbe.
L. S-D. Partijos Centro 

Komiteto Pirmininkas
S. Kairys,

Už Sekretorių
J. Plečkaitis.

Kaunas,
10-5-22 m.

nių darbininkų reikalams ir 
išleisti eilę knygelių.

Šįmet prieš mus stovi dar 
vienas didelis uždavinys, tai 
nuolatinio Seimo rinkimai. 
Prie jų ruošiasi kitos parti
jos, ypač gi buržuazinės ir

(žiur. "Keleivis” 31 N. ir 
"Naujienos”).

Šįmet siųsdami 
draugų, aukuotojų ir mums 
prijaučiančiųjų žiniai gau
tųjų 1921 metais aukų sąra
šą musų partijos reikalams, 
Lietuvos S.-D. Part. Centro 
Komitetas reiškia giliausios 
padėkos Visiems aukavu
siems ir kuriuo nors budu

musų

Esame Įsitikinę, kad Ame
rikos draugai, turėdami 
omeny kas pasakyta, svars
tys minėtus klausimus ir, 
Įvertinę padėties rimtumą, 
nesiliaus ėję mums pagai
lom savo aukomis, remdami 
musij darbą, platinant musų 
leidinius ir laikraštį.-

Dar kąrtą dėkuodamas už 
protais metais suteiktą
sias aukas L. S.-D. K-tas 
prašo priimti musų širdin
giausius linkėjimus ir geru 

sėkmių jūsų
ganizavimas politinės s.-d. 
partijos Lietuvoje, b) gyni
mas nuo reakcijos puolimo 
profesinių Lietuvos darbi
ninkų sąjungų, Įvesdinimas 
jų Į tą vagą, kuri atatinka 
darbininkų profesinių są
jungų tikslams; sudarymas 
iš jų tamprios pajėgos, kuri 
dabotų Lietuvos darbininkų 
klasės reikalų, vystytų Lie
tuvos darbininkų klasinę 
sąmonę ir auklėtų juos bu
simos kovos žygiams (pro
fesinės sąjungos, musų nu
sistatymu, neprivalo būti 
by kurios partijos politikų 
kromelis, kaip iki šiam lai
kui buvo) c) organizuotas, 
besimokinantis miesto ir 
kaimo darbo jaunimas iki 
šiam laikui yra susiskaldęs Į 
Įvairias socialistines grupes. 
Bet dar didesni to jaunimo 
sluogsniai yra visai palai
dus. Yra būtino reikalo neš
ti jaunimo tarpan šviesos ir 
savo klasės reikahj suprati
mo. Darbas jaunimo tarpe 
.yra labai svarbus ir neatidė
liotinas, nes musų jaunimą 
naudoja savo tikslams reak
cijos gaivalai ir buržuazinės 
grupės, štai vyriausi musų 
tikslai. Be jų turime visą 
eilę kitų uždavinių, kurie sijoj bedarbės nėra, 
pareikalaus nemaža darbo maisto ir Įrankių stoka. Va- 
ir lesų.

Tą darbą bedirbant dau
giausiai išlaidų ima musų 
partinė spauda. Toms išlai
doms padengti turėjome su
naudoti dali tų aukų, kurių 
esate sudėję, būtent iš Spau
dos Fondo paimta 75,000 
auks., kurią sumą esame 
padengę musų laikraščio,la
pelių, atsišaukimų ir kny- giau 
gučių deficitą, šįmet prade- kiekvienas, paragavęs Rū
ta leisti priedas prie "So- sijos "proletarijušo” dikta- 
cialdemokrato”, jaunimo turos, tuojaus palieka ”sma- 
laikraštėlis "žiežirba”. Kon- laviriu”. A. Garbukas.

K.

PAKVITAVIMAS
Aukų, gautu Lietuvos Socialdemo

kratu Partijos Centro Komiteto iš 
Amerikos už 1921 m.
31-11 gauta iš drg. Bagočiaus 

per Norkų, 
"Keleivyje”

, "Naujienose”
1921 m.........

25-11 gauta per "Naujienas'

Kaip su Purickiu”
Klausimas:

Gerbiamoji "Keleivio" 
Redakcija! Malonėkite man 
paaiškinti, ką Lietuvos val
džia padarė su kun. Puric
kiu, kuris buvo pagautas 
varant šmugelį ir apgaudi
nėjant valstybę? Gal jau 
pakorė? Juk kunigas Gar
mus skelbia, kad reikia iš
barti visus Lietuvos prie
šus. Taigi butų gerai, kad 
"Keleivis” paaiškintų, ar 
šmugelninkas Purickis jau 
pas AbVaomą, ar da sėdi 
kalėjime? J. C. Mitchelis, 

Portland, Ore.
Atsakymas:

Kun. Purickis, kuris bū
damas Lietuvos užsienio 
reikalų ministerium varė 
didžiausi šmugelį ir bjau
riai apgaudinėjo valstybę, 
netik nebuvo pakartas, bet 
nebuvo dagi nei areštuotas, 
nei į teismą patrauktas. 
Mums teko girdėti, kad 
valstybės gynėjas, vieton 
paimti už sprando kunigą 
Purickį, traukia atsakomy
bėn prof. Valdemarą užtai, 
kad tas "įžeidęs” Purickio 
unarą, iškeldamas jo darbe
lius aikštėn.

Iš dabartinės Lietuvos 
valdžios negalima nieko ki
ta ir tikėtis, nes ne klerika
lų ji butų valdžia, jei ji sa
vo šmugelninkų negintų.

pakvituota
No. 31 ir 
No. 178,

---
iš nežinomo siuntėjo ....

3-IX įranta per drg-. Michei- 
soną laišk. II-IX ..............

27IX gauta per <irg. Michelso- 
na laišk. 29-IX ..............

14-11 gauta iš L.S.S. 4 ir 22 
kuopų per Strazdų..........

9-XI gauta iš* drg. Zalpio ir 
Juzeliuno iš Oniaha..........

2-XII gauta iš drg. Šmotelio
7-XII gauta iš Liet. Pol.

Ukėsų Kliuho per Senkų 
24-XII gauta iš drg. Zalpio ir

Juzeliuno, per laišk. 15-IX 3,000 
Iš Kemešio ir Stiklytės- 
Kemežienės ....................... 1,000
Viso labo auks................. 60,010

L.S.-D. P. Centro Komiteto 
Pirmininkas S. Kairys, 
Iždininkas K. Bielinis.

10,900

,6,709

i3,ooe
7,000 

'Socialdemokrato” redakciją:

5,710

500 
2,000

11,100

naujos bendrovės 
giausia vartojimo ar gami
nimo ir 16 taupvmo-skolirii- 
mo bendrovių.

Pažymėtinas augimas 
skautų organizacijos. Skau
tų idėja labai gražiai prigi
jo Lietuvoje ir viskas žada 
jai puikią tenai ateitį.

Džiugina ir sporto pažan
ga. Anglai ir amerikonai at
silankantieji Lietuvoje 
džiaugiasi, matydami Lietu
voje jaunimą užsikrėtusi jų 
žaislais: base-ball. foot-bail, 
tennis ir kitokiais.

Apskritai imant, nuolat 
augantis ir stiprėjantis Lie
tuves visuomeninis judėji
mas duoda stiprios vilties ir 
garantijos, jog Lietuva in- 
• ’ 1 ■ * • ekonominės

ŽARUOS.
Komunistai sako, kad Ru- L tik

sritvje įvesti] vienodumą.
Paskui. Amerikos valdžia ryti. Reikėjo prikišti kelias 

niekad neprašo aukų iš dešimtis tūkstančių rublių, 
žmonių; ant pašto čia laiškų Maža buvo skaitytojų. Da- 
su pinigais niekas neatplė- bar Lietuva turi 6 didelius 
šia ir pinigų neisima; siun- dienraščius: 4 Kaune ir 2 
tinių taip pat niekas neišva- Vilniuje. Be tų dar yra keli 
gia. —, Tegul Lietuvos vai- rusų, žydų ir lenkų kalbo- telektualės^ ir 
ūžia pasistengia susilygint į mis. Tie dienraščiai auga, kultūros žvilgsniu greitai 
su Amerika šituose dalvkuo- j grožėja, nuolat gerėja turi- pasivys kitas Europos šalis, 
se, bet ne dešimtinių ėmime, jniu, gausėja apgarsinimais.

I

Liet. Inf. Biuras.

dinasi, nusivežk j Rusiją už
tektinai 
įrankių, 
dirbti, 
braškės.

pinigu, maisto ir 
o tuomet galėsi 

kad net viskas
J

Tūla lietuvių komunistų 
grupė rengiasi važiuot Į Ru
siją dirbt.

Važiuokit, vyrai, bus dau- 
”smalavirių”. Nes
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@| AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
nesmagumo, padavė ant jo j LAVV’RENCE, MASS. 

’* ,J (Streiko bėgis ir kiti dalykai.
Musų kolonijoj audėjų 

streikas tęsiasi visu savo 
j smarkumu. Streikui vado
vauti liko jau tik viena uni- 

Ija, taip vadinama One Big 
^jUnion. United Textile Wor- 

pirmminko1^61*8 unD°s vadai išvažiavo

MONTELLO, MASS.
Du mulkintojai.

Vietinis lietuvių kunigas-c|ania £a(j gįįj dalvkai, ko-
11 Lf > r* __ T ,i Jankauskas,

skundą Pildomajai .Tary
bai. Pildomoji Taryba, žino-

mulkina savo parapijonus kįug ’ pataria \__ j__ r
ir. visaip juos muštrąvoja. yra nevartojami šioje

esi ueąpkirptas (ne- OrganizaciĮoįe, 
atlikęs velykines), tai nega- j . • . .
Ii būt kūmas. Daugelį tokių 
kūmų musų kunigas yra iš
varęs ir kūdikių nekrikšti- 
nęs (Už tai kunigą verta 
pagirti. Jeigu žmonės dar 
yra tamsus ir patįs neišma
no, kad krikštas nieko ne
reiškia, tai kunigas jiems 
tai parodo. Red.).

Pastaruoju laiku’ iš kur 
tai atsibaladojo kitas mul- jankausko kurstymų, bet iš 
kmtojas kun. Knseiunas, buvusių tame susirinkime 
kuris pradėjo laikyti savo aįškinimų, ypatingai Kap- 
misijas ir tverti naują pa- Kalpoko ir kitų,
rapiją. Gegužės ^) d. ji> bu- parodė, kad taip kalbėti.

bet jie yra 
ir absoliučiai smerkiami, 
tad nutarė Jankauską su
spenduoti nuo i 
vietos.

Tai maž-daug šitaip aiš
kino Pildomosios Tarybos 
nariai ir delegatas šiame, 
nepaprastam __
Aš nebuvau 11 d. gegužės 
mėnesiniam prosvtojų susi- 

r rinkime ir negirdėjau tų A.

susirinkime. (nesimato.

vo sušaukęs neva mitingą 
su prakalbomis. Publikos 
prisirinko daug. Kun. Kriš
čiūnas užsidėjo švento Jono 
kepurę, pasikabino kryžių 
ant krutinės ir apsirėdė il
gom drapanom, kad išrūdy
tų panašus į misionierių. 
Savo kalboj jis sakė: "Lie
tuviai, bukit apsišvietę, sta
tykit naują bažnyčią ant 
savo vardo, o mane paimkit 
tik už kunigą." Jis taipgi 
davė vėjo musų kunigams 
už laikymą gražių gaspa- 
dinių.

Atėjus šventadieniui ei
siu, sakau, pasiklausyti, ką 
sakys apie Kriščiūno misi
jas vietos klebonas. Oi tu, 
dievulėliau! Kad jau keikė, 
tai keikė, ir kun. Kriščiūną 
ir tuos, kurie eina jo klau
sytis. Kun. švagždys sakė: 
"Kurie patarnausite tam 
netikusiam kunigui arba ei
site ten melstis, tai užsitar
nausite didžiausią nuodė
me, kurios aš negalėsiu at
leisti."

Žmonės, išėję iš bažny
čios, pradėjo tarp savęs kal
bėtis. Vienas sako: "Kas čia 
tokio yra? Ar tai jau butų 
nuodėmė kitoj bažnyčioj 
Dievą garbinti?" Antras 
žmogus jam pastebi: "Tai 
yra paprastos varžytinės 
dėl biznio.Jeigu visi žmonės 
pradėtų eiti pas Kriščiūną, 
tai švagždžiui prisieitų eiti 
į fabriką darbo jieškoti."

Nepaisant tų mulkintojų 
Montello lietuviai visgi 
truputį progresuoja ir ne
trukus jiems nebereiks nei 
vieno mulkintojo.

Čia lietuviai turi gražią 
savo svetainę, kurioje yra 
knygynas ir mokykla. Mo
kyklą lanko apie 100 vaiku
čių, kurie yra mokomi lietu
viškai skaityti ir rašyti 
Taipgi yra vaikučių choras. 
Vakarais jaunimas mokosi 
tai dainuoti, tai ant instru
mentų groti. Bačiulis. Na
vickas ir kiti puikus vyru
kai darbuojasi išsijuosę tai 
vaikų pamokinime, tai kon
certų sutvarkyme.

Montello miestas yra gra
žus ir lietuvių -čia gyvena 
daug. Venta.

BROOKLYN, N. Y. 
Provokatorius ar žioplys?

22 d. gegužės buvo laiky
tas prosytojų Amalgameitų 
58 skyriaus nepaprastas su
sirinkimas. Susirinkimo 
priežastis buvo ta, kad Pil
domoji Taryba suspendavo 
minėto skyriaus pirmininką 
A. Jankauską. Dalykas dė
josi taip: 11 d. gegužės virš- 
minėto skyriaus mėnesi
niam susirinkime A. Jan
kauskas, užsipuldamas ant 
delegato F. Kalpoko už ne
veikimą, t.y. neorganizavi- 
mą skepšapių, pareiškė, kad 
po delegato žinia turi būti 
atlikti toki darbai, kurių 
čia laikraštyje neminėsiu. 
Delegatas jausdamas, kad 
jisai ir visa organizacija 
gali už tokį pirmininko išsi
reiškimą nukentėti daug

po

kaip kalbėjo A. Jankauskas, 
gali tik provokatorius arba 
didelis žioplys. Negana to, 
bet dar šiame susirinkime 
atsirado ir tokių, kurie ėmė 
'teisinti Jankauską, o 
smerkti kitus aiškindami, 
kad Jankausko išsireiški
mas nėra jau toks blogas. 
Teisinimu Jankausko dau
giausia pasižymėjo 
kauckas ir Bukšnys (tas 
pats Bukšnys, kuris 1919 
metais siuntė savo moterį 
skebauti). Bet nepaisant vi
sokių teisinimų, susirinki
mas suprato ir apvertino 
tokį Jankausko pasielgimą 
nutardamas užgirti Pildo
mosios Tarybos suspendavi
mą ir išsirinkdamas naują 
pirmininką.

Pasakysiu dar, kad Jan-Į 
kauskas yra F 
Partijos gana žymus 
muo, nes i 
"Laisvė" galvą guldo. Jan-J 
kauskas savo nachaiizmu- ‘ 
mu ir plūdimu sau nepatin
kamų ypatų yra atsižymė
jęs nuo praėjusio kriaučių 
lokauto. Abelnai, jis visą 
laiką atrodė nelabai blaivas.

Taigi kriaučiai turėtų vi
suomet apsisaugoti nuo to
kių elementų, kurie dar ne
senai kaip priguli šioje or
ganizacijoje, o jau visur 
skverbiasi i komitetus. Ypa
tingai tas apsireiškia pas 
prosytojus, nes ten tik vieni 
rumbiniai vadovauja. Senai 
esu buvęs prosytojų susi
rinkime, bet šį kartą nusi
stebėjau pamatęs, kad se
nesnieji unijistai beveik ne
ima dalyvumo susirinkime, 
o viską ten veda tie elemen
tai, kurie metai-aveji kaip 
priguli unijoj. Iš visoko ma
tyti, kad senesnieji unijistai 
yra "nunakinti" dar Be
kampio laikuose, ir jie da
bar dar neturi apetito dirb
ti savo organizacijai, kurią 
patys pastatė ant kojų.

Apreiteris.

i Rač-

HORCESTER, MASS. 
VVorcesterio naujienos.
Didesniam apkvailinimui 

savo parapijom? vietinis ku
nigas parsikvietė porą misi- 
jonierių, kuriedu sakosi at
važiavę iš Lietuvos. Laike 
misijų tiedu "grinoriai” 
gąsdino parapijonus dievo 
žiaurumu ir velnio baisumu. 
Apie peklos kančias nupa
sakojo puikiau, negu kuni
gas Mockus. Po tų misijų 
parapijonų tarpe pasidarė 
Ihr didesni nesutikimai. Jei
gu kurioj šeimynoj vyras 
buvo kiek laisvesnis, o pati 
davatka arba pati laisvesnė, 
o vyras fanatikas — ten 
prasidėjo barniai ir ko- 
lionės.

Gero kataliko akimis žiū
rint, tiedu misijonieriai pa
sidarbavo daugiau velniui, 
negu dievui.

♦ ♦ ♦

Čia yra katalikiška "drai- 
gud" kompanija, kurios pir
mininku yra tūlas B. Tasai 
pirmininkas, kaipo karštas 
katalikas, labai myli disku- 
suoti su laisvesniais žmo
nėmis. Jeigu pasitaiko jo 
kompanijos darbininkų tar
pe tokis, kurio jis negali su- 
diskusuoti, tai pavaro iš 
darbo. * * *

Worcesterv yra daug sen
bernių. Kaikuriems 
senbernių, delei jų 
žioplumo, prisieina 
nukentėti. Dabar jie 
tverti senbernių fondą, iš 
kurio nukentėjusieji bus 
šelpiami.

Tūlas laikas atgal vienas 
senbernis nuėjo pas vieną 
"mielaširdingą" moterėlę 
buk tai alaus dirbti. Kadan
gi jautėsi pavargęs, tai nu
ėjo Į šeimininkės kambarį.

Apie vidurnaktį parėjo iš 
darbo šeimininkės vyras 
bučeris ir rado senbernį su 
savo motere gulint. Bučeris 
griebėsi už peilio ir jau no
rėjo senberni mėsinėti. Ant 
laimės senbernis vienmarš
kinis paspėjo pasprukti 
laukan.

♦ * *

Štai dar vienas keistas 
atsitikimas. Tūlas worceste- 
rietis išvažiavo į Pennsylva- 
niją darbo jieškoti, palikda-

dė. Dabar Vermauskas su 
davatkomis skiepą kasa, bet 
jam tas darbas nesiseka: 
ką per dieną iškasa, tai ant 
rytojaus vėl tiek-pat randa 
— mat, stebuklinga vieta. 
Jeigu rymiokams pasiseks 
kokiu-nors budu skiepą iš
kasti, tai žada toj vietoj 
statyti murinę bažnyčią, 
kad nepergalėtų nei neza- 
ležnikų pragaro vaitai.

Aš nuo savęs patarčiau 
kun. Vermauskui pasisku
binti su savo darbu, kad 
kartais neužbaigus darbo 
neužtriubytų angelas ant 
"sūdo dievo", nes tuomet 
davatkos mes "ševelius" ir 
"runys” 
kalnę.

I

iš Lawrence’o, nes pritruko 
pasekėjų.

Streikas tęsiasi jau de
šimta savaitė. Streiklaužių 

Kuomet nėra 
streiklaužių, tai ir policijai 
su streikieriais neprisieina 
susikirsti. Mat policija ne
turi ką ginti. Dirbtuvės, ku
rių darbininkai išėjo į strei
ką, nei' viena neoperuoja, 
visos uždarytos. Streikie- 
riai labai suvargę, apiplyšę, 
jų vaikučiai basi ir alkani. 
Nors unija labiau nuvargu
sius šelpia, bet labai sunku 
tokią didelę minią sušelpti.

Nepaisant to skurdo, ku
ris streikierių šeimynas sle
gia, streikieriai nenusime
na, nes jie žino, kad jų pusėj 
teisybė ir laimėjimas pri
klauso jiems. Streikieriai į 
sako: "Jeigu dirbant reikia) 
badauti, tai verčiau visai 
nedirbti. Už tokią mažą al
gą visviena su šeimynomis! 
negalima pragyventi."

Streikui prasidėjus labai 
daug lietuvių išvažiavo į 
Lietuvą ir dar daugelis ren
giasi važiuoti. Kiti važiuo
ja i kitas koloni.įas darbo 
jieškoti. Pasilikusieji, kurie 
negali užsimokėti rendų už 
kambarius, kraustosi po ke-

j Juozapato pa- 
Karklinas.

MINERSVILLE, PA.
Angliakasių streikas ir kiti 

dalykai.
Užstojus streikui daug 

angliakasių išvažiavo kitur 
darbo jieškoti Pasilikusieji 
ant vietos laikosi vienybėj 
ir nemano grįžti Į darbą, 
kol streikas nebus išlai- 
mėtas.

1 d. gegužės anglų laik
raščiai pranešė, kad kompa
nijos numuša angliaka
siams mokestį: kontrakto- 
riams 21 nuošimti, o dieni
niams po 1 dol. 20c. ant die
nos. Vienok angliakasiai 
ant kompanijos paduotų iš
lygų nesutinka ir nutarė 
laikytis tol, kel kompanija 
neišpildys angliakasių rei
kalavimų.

22 d. gegužės pas mus at
silankė drg. Dunn su pra
kalbomis. Jis karštai ragi
no visus streikierius laiky
tis vienybėj.

* ♦ *

Į Tūlas laikas atgal Miner- 
isville komunistą r buvo par
sikvietė su prakalbomis 
Bimbą, kad apsigynus nuo

iDarbininkų ]jas šeimynas į vieną tene- 
; as_ mentą, kad sutaupius pra- 

už JI risuomet gyvenimo išlaidas. Dabarti
niu laiku labai daug tuščių 
stubų matosi, o kuomet dar
bininkai dirbo, tai buvo di
džiausia retenybė pamatyt 
tuščią tenementą.

Arlington Mills užsidarė
27 d. kovo ir paleido visus 
darbininkus. Iki šiam laikui . __ v .
toj dirbtuvėj niekas nedir- ’ Laisvės" štabo. Bimba da
ba, išskiriant'bosus. Kada 
pradės dirbti — niekas ne
žino, spėjama, kad ant La- 
bor Day. Arlington o darbi
ninkai prie streikierių nesi
skaito. todėl didelė didžiu
ma jų išvažiavo kitur dar
bo jieškoti.

Abelnai, viską į krūvą su
glaudus, Lawrence’us da
bar apmiręs. Smulkus biz-

NORTHAMPTON, MASS. 
Aukos Lawrence'o strei- 

kieriams.
Reikia pagirti geros šir

dies lietuvius darbininkus, 
kurie savo centais parėmė 
kovojančius Lawrence’o 
streikierius.

S. J. Draugystės susirin
kime, laikytame 21 d. gegu- 
žės/drg. M. Buinickas pada
vė sumanymą parinkti Law- 
rence’o streikieriams aukų. 
S. J. Draugystė aukavo 10 
dol. Po vieną dolerį davė: 
P. Mortunas ir V. Visgirdą; 
po 50c.: M. M. Buinickas, V. 
Buinickas, J. Vabolis, V. 
Luiza, J. Prabulis, F. Jezu- 
pavičius, J. Mortunas, P. 
Urbonas, V. Kandrotas, V. 
Senuta ir F. .Jeučauskas; po 
25c.: S. Gudaitis. J. Banis, 
P. Zaleskis, J. Žilinskas ir L. 
Monsvila. Viso 18 dol. 75c.

Aukos pasiųsta per M. M. 
Buinicką Lawrence’o strei
kierių komiteto iždininkui 
Bert Emsley, 180 Essex st., 
Lawrence, Mass.

Streikierių Mylėtojas.

tokių 
pačių 
daug 
žada

vė laisviečiams vėjo. Bet ne 
visiems komunistams Bim
bos spvčius patiko. Vieni 
ėmė rėkti už "Darbininkų 
Tiesą”, o kiti už "Iiaisvę". 
Pasidarė tikras kačių kon
certas. Vieni šaukė, kad 
"Laisvė” jų korespondenci
jų nei rezoliucijų netalpina, ____
o . kiti skundėsi, ^^"L^r^ag. pačią su dviem 
vės” bendrovės suvaziavW;\^k^^š Worcestery. Už

I

nierėliai taipgi nusiminę, pegaW? gauti baiso. Taip keleto savaičių jis Pennsyl- 
nes biznis neina. Lietuviški . užsibaigė prakalbos di- vanijoj apsivedė su mergi-
munšaino monopoiiščikai 
tai visai nosis nuleido: mat, 
darbininkai nedirba, pinigų 
neturi ir todėl negeria, o 
ant knygučių duoti neiš
drįsta.

Romos klerikalai (vieti
niai lietuviai juos vadina 
vermauskiniais) įsikarščia
vę net savo dievnami nuar-

džiausiu riksmu vienų prieš na ir gavęs pasogos* S1200 
-ritus. parsiuntė juos savo pačiai :į

Dabar, po Bimbos prakal- Worcesterį. Netrukus ir 
laisviečiai su bimbie- P®ts sugrįžo, palikdamas■ čžis "plaunasi. la/kaUs ^vo antrąją pačią Pennsyl- 

į .. ’ .vanijoj. Vienok antroji pati
jmais^ v. . ... jo pėdomis atsekė į Worces-

Tai šitokią revoliuciją” Įerį ir nabagą suareštavo, 
(išpranašavo musų komu- Nežinia kuomi tas viskas 
1 nistai. Dilgutis. pasibaigs.

ivanijoj. Vienok antroji pati 
jo pėdomis atsekė i Worces-

Svečias.

gyvi. Mat, vargšai, dar ne
išsipagiriojo užtektinai. 
"Gulit, tai gulėkit!” — tarė 
žmogelis ir išbėgęs pašaukė 
policiją.

Atvažiąvo vežimas, Įėjo į Į 
stubą keturi policmanai, o 
tie besarmačiai vistiek guli 
susikabinę. Tada du policis- 
tai paėmė burdingierių, o 
kiti du gaspadinę ir nešte 
išnešė iš.stubos i vežimą.

Tai šitokį "pelną” ženo- 
čiai turi iš burdingierių.

Varnelė.

Kiekviena *

I

NoriTurėtif"kiG; iiTr

Sveiką Krikį
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, 
neduokite kitokio maisto, bet pradėki
te tuoj duoti jam

SAGLE BRAND
Tai maistas, kuris yra ifauklėjęs dang Jau
riau stiprių ir sveikų vyrų ir moterų, negu 
kokis nors kitas tam tikslui sutaisytas maiš
tas. Jis yra rekomenduojamas daktarų. Lenfe-

autaisomas.
Pasiųskite litą apjranW«» 

The Bordcn Co„ New Yerk
visai veltui, lietu

vių kalboj, visus patarimus 
H nurodynaa ,k«ip ii vartoti, 
taipgi puikią kūdikių kiygą.

WORCESTER, MASS.
Peržengė šeštą Dievo prisa
kymą—pakliuvo į kalėjimą.

23 gegužės, anksti ryte, 
ant Spruce st. buvo tikros 
sorkės# Viena lietuvė mote
rėlė nutarė pasvetimvvraut, 
o jos rusas burdingierius — 
pasvetimoteriaut. Kad atsi
rastų daugiau "meilės”, jie
du ištraukė po bonką mun
šaino ir sugulė į lovą. Kas 
ten per visą naktį darėsi, 
tai tik tamsi naktelė galėtų 
papasakoti.

Anksti ryte, apie 5 valan
dą, pareina vyras nuo nak
tinio darbo. Įėjęs į virtuvę 
nustebo: žiuri, ant stalo sto
vi tris buteliai — du tušti ir 
vienas pilnas munšaino. Vy
ras suprato, kad jau čia 
"svečių" butą ir tuojaus 
puolėsi į miegamąjį kamba
rį ir... o tu, šventas Jackau! 
Jo pati guli susikabinus su 
rusu burdingierium. Suriko 
žmogelis iš piktumo, bet jie
du anei krust, guli kaip ne-

SAN ANTONIO, TEKĄS.
Įdomybės iš kareivių 

gyvenimo.
Miestas San Antonio tur

but didžiausias ir gražiau
sias Texas valstijoj. Gyven
tojų jis turi 175,000. Kaip 
istorija sako, šį miestą pa
statė dar Ispanijos karaliai. 
Ir ištikrujų, šio miesto mu
rai tai dar senovės mados, 
taip kaip Europoj: milžiniš
ki bokštai stūkso vijoklė- 
mis-vynvuogėmis apaugę.

Šio miesto gyventojai su
sideda daugiausia iš prūsų 
ir pusjuodžių' meksikonų. 
Lenkų taipgi čia yra nema
žai kurie ir savo bažnyčią 
turi. Iš lietuvių tai nežinau 
ar yra nors viena šeimyna 
ar ne. Žinau tik vieną lietu
viškai kalbančią mergą, ku
ri su ”čiutabakiais” karei
viais daro "bizni".

Už dviejų mailių nuo San 
Antonio yra kareivių stovy
kla (camp). Aš manau, kad 
šis miestas tik ir pasilaiko 
iš kareivių praleistų pinigų, 
ypač ^pasileidusios mergos 
ir moterįs. Aš sakau, kad 
čia tai tikra Franci ja. Ka
reiviai kaip gauna savo mė
nesinę mokesti, tai vienu 
vakaru ir praleidžia. Degti
nę gabena iš Meksikos (ži
noma, slaptai) ir pigiai ga
lima nusipirkti.

Kariumenėj tarnaujančių 
yra daugybė ir lietuvių, ku
riuos galima pažinti iš pra
vardžių, kaip tai: Simutis, 
Gudaitis, Norbutis ir t.t. 
Tai vis turbut yra Kauno 
žemaičiai. Bet yra ir tokių, 
kurie lietuviškai kalba, o 
vadinasi "Bro\vn”, "Miller", 
"Smith" ir t.t. Kai-kurie tai 
net ir lietuvių laikraščius 
turi užsiprenumeravę, be. 
skaito juos slaptai, kac 
"čiutabakiai" nepamatytų, 
nes tai mat "sarmata".

Nesenai čia buvo toks at
sitikimas. Subatos ryte bu
vo liogeriuose kareivų? per
žiūrėjimas (inspection) ir 
majoras pagriebęs iš vieno 
kareivio automatišką pišta- 
lietą, rodė kaip reikia jį var
toti. Kadangi pištalietas bu
vo užtaisytas, tai ir nelaimė 
atsitiko. Pištalietą bevar
tant išnetyčių jisai iššovė ir 
kulka pataikė kareiviui krū
tinėn. Mat, majoras nežino
jo, kad pištalietas buvo kul
komis užtaisytas. Kareivis 
už kelių valandų mirė, o ma
jorą "teisė" kariškas teis
mas (court martial), bet at
rado "nekaltunes tai atsi
tiko per "accident”. Minė
tas kareivis buvo lietuvis iš 
Cleveland, Ohio. Vadinosi 
Chesnut (turbut čėsna). 
Bet laikraštis "San Antonio 
News" aprašė, kad jis buvęs 
rusas ir paėjęs ir Rusijos.

Kita didelė nelaimė Įvyko 
kaipo manevrų pasekmės. 
Antroji Suvienyti? Valstijų 
Divizija buvo surengus ma
nevrus arba demonstraciją, 
tad parodžius civiliams 
žmonėms, kaip jie kovojo 
1918 metais Franci jos 
tuose.
.Demonstracija buvo 

daryta 9 vai. vakare, 
dangi buvo jau tamsu,

tokia apakinanti šviesa, kad 
ųebuvo galima žiūrėt per 
kelias mailes. Buvo taip 
šviesu, kaip saulėtoj dienoj. 
Pėstininkai "atakavo” 
"priešą” braškindami iš kul- 
kasvaidžių ir automatiškų 
šautuvų, o artilerija iš už
pakalio trinksėjo ir žemę ' 
drebino. Dideli ugnies ka
muoliai, krisdami iš vir
šaus, pataikė i sudėtą rake
tų krūvą. Ten buvo kulkų ir 
kitokių eksplioduojančių 
daiktų sudėtų dideliame 
griovyje (target pit). Tasai 
griovys buvo platus ir turė
jo 15 pėdų aukščio. Sienos 
buvo budavotos iš smaluotų 
sienojų (rąstų). Užsidegus 
tai visai medžiagai, įvyko 
baisiausia ekspliozija, kuri 
keturis kareivius užmušė 
ant vietos ir devynis sun
kiai apdegino, kurie ligon- 
butyje turbut mirs ar jau 
mirė.

Smaluotos sienos kaip už
siliepsnojo, tai juodi debe
siai durnų su liepsnomis 
pradėjo raitytis į viršų. Ka
reivių riksmas susiliejo su 
artilerijos griausmu. Pasi
darė baisesnis reginys, negu 
Dantės pragaras. Sudegė 6S 
targetai. Ant rytojaus ra
dome tik kaulus tų keturių 
sudegusių kareivių.

Tai taip kariumenės vy
riausybė parodė civiliam 
Franci jos laukų karės vaiz
dą. Be jokio reikalo žuvo 
keletas jaunų kareivių. Bet 
ką čia jų gailėtis — juk ka
reiviai buvo biedni žmonės, 
paprasti darbininkai!

Ir taip čia daug nelaimių 
atsitinka ir vis per neatsar
gumą.

Čia yra valdžios dideli 
laukų plotai (government 
reservation), kur niekas ne
auga, išskyrus tik nususu
sius brūzgynus, kuriuose tik 
barškančios gyvatės šliau
žioja. Užtad šie laukai ir 
paskirta vien šaudymui. Po 
tuos laukus yra primėtyta 
tūkstančiai "gyvų" kulkų, 
kurios buvo iššautos, bet 
neekspliodavo. "Drąsesni" 
ir "daug žinanti" kareiviai 
tas kulkas akmenimis guri
na arba atsišriubuoja smai
lus galus. Vieną gražią die
ną "čiutabakidi” a~radę kul
ką pradėjo ją atšriubinėt. 
Kulkai sprogus tris karei
viai kojų ir rankų neteko, o 
vienam pilvą su žarnomis 
išplėšė. Aš sakau, tai vis ge
ra lekcija kitiems "daug ži
nantiems". a

Tai tokios tokelės iš karei
vių gyvenimo.

F. Kareivis.

iau-

pa- 
Ka- 
tai

ROCHESTER, N. Y. 
B. žygelio prakalbos.
13 d. gegužės čia kalbėjo 

Steigiamojo .Seimo atstovas 
Bolvs žygelis. Diena pasi
taikė labai graži ir žmonių 
prisirinko apie 300. B. Žyge
lis kalbėjo apie klerikalų šu
nybes Lietuvoj ir apie dali
nimą žemių bežemiams. 
Kalbėtojas pasakė, kad 
krikščionys demokratai be 
Romos sutikimo negali iš
dalyti dvarų Lietuvoje. Šis 
pasakymas nepatiko tū
liems Kasakaičio tarnams ir 
jie pradėjo kampuose zur
zėti.

Aukų šiose prakalbose su
rinkta 85 doleriai. Reikia 
pastebėti, kad tūli musų 
tautininkai per prakalbas 
kun. Garmaus aukavo po 
50 dol. klerikalų reikalams, 
o dabar, per prakalbas Žy
gelio, vos tik ištesėjo po 1 
doleri savo partijos reika- 
ams. Prasti iš jų tauti

ninkai !
Abelnai, prakalbos galima 

skaityt pavvkusiomis. Apart 
viršminėtų aukų apie 15 
~---- užsiprenumeravo

A. U.
pradėjo leisti į padanges žmonių užsipreni 
milžiniškas raketas*iš stoks* Lietuvos Ūkininką._____
mortar ir kanuolių. Buvo (Tąsa korespondencijų ant 5 pusi.)
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pieno, tėve. Iš pradžios tu 
žindai motinos papą, o pas
kui čiulpei žinduką ant 
bonkos užmautą.

—Šarap, parše!
—Nepyk, tėve. Tai pa

prastas dalykas visiems. Iš 
pradžios mes visi taip mai
tinomės. Paskui mums duo
da pieno iš puoduko gerti. 
Mes gaunam ir kitokių daik
tų, bet daugiausia suvalgom 
pieno. Be pieno nei vienas 
žmogus negalėtų užaugti. 
Taigi kaip visų, taip ir tavo 
kūnas, tėve, susideda dau
giausia iš pieno. Vadinasi, 
pienas yra svarbiausis žmo
gaus maistas. Taigi kuomet 
tavo kūnas jaučiasi šiandien 
silpnai, tai tu duok jam 

'kvortą pieno ir svarą duo
nos, o jam bus daug svei
kiau, negu nuo keptos vištos 
ir aiskrymo.

—Kalbėk tu sau kaip no
ri, Maike, bet jau aš grei
čiau imsiu keptą vištą, negu 
kvortą pieno.

—Kepta višta, tėve, yra 
geras daiktas, bet ji bran
giai atsieina ir seniems tavo 
viduriams ji gali būt per
sunki. Pienas tau geriausis, 
nes jis ir pigus, ir lengvas, 
ir maistingas, nes jis buda- 
voja visą žmogaus kūną.

—Na, o kodėl tu, Maike, 
apie šnapsą nieko nepa
sakei?

—Snapso aš patariu tau 
visai negerti, tėve, jei tu no
ri da ant svieto gyventi.

—O aš tau pasakysiu, vai
ke, kad šnapsas yra geras 
daiktas, ypač kaip pastovi 
ant trojankos užpiltas! Ro
man, aš ir tau užpundyrsiu, 
ba pereitą naktį dvi kvortas 
išvariau.

—Ir vėl pateksi ant "va- 
kacijų".

—Vaike, ką be šnapso gy
venti, tai verčiau džėloj sė
dėti.

ti. Čekams darbininkams 
ima gręsti nedarbo pavojus, 

ant Darbininkų judėjimas če-

pa

kuos-Slovakuose taip atro
do. Dar Austrijos laikais 
skaitlingas ir gerai apsi
švietęs čekų proletariatas 
buvo sukūręs stiprią savo 
politinę partiją. Čekų so
cialdemokratų partiją. Joje 
narių buvo iki 700 tūkstan
čių. 1919 metais partijo. 
įvyko skilimą^ —o»Uo jos 
•tekilo kom ’ —J-
rė atskirą

suda- 
Dabar 

S.-D. partijoj yra apie 300 
tūkstančiu narių, komunis
tų partijoj apie 100 tūkstan
čių ; visi kiti darbininkai de 
ginčų ir peštynių laikinai 
pakriko ir partijoms nepri
klauso.

Čekų s.-d. partijoj yra 
apie 220 tūkstančių čekų 
darbininkų ir apie 80 tūks
tančių slovakų. Čekų s.-d. 
priklauso prie Antrojo In
ternacionalo, vadinasi, yra 
tos pat srovės socialistai, 
kaip vokiečių daugumos s.- 
'k (šeidemaniečiai).. Čekų s.- 
d. iki šiol dalyvauja valdžio
je ir turi ministerių kabine
te 3 savus ministerius. Bet 
dvejų metų praktika įrodė 
čekų s.-d., kad dalyvaudami 
valdžioje jie yra priversti 
daug kame nusileisti buržu
azijai, tuo varžo klasinę 
darbininkų kovą ir todėl ar
timiausioj ateity čekų s.-d. 
žada pasišalinti iš valdžios.

Be čekų-slovakų stipriau
sia s.-d. partija Čekuose yra 
vokiečių s.-d. partija. Vokie
čiai socialistai yra labai ge
rai organizuoti ir skaito 
apie 150 tūkstančių narių. 
Savo nusistatymu jie yra 
tokie pat, kaip Vokietijos 
nepriklausomieji socialde
mokratai. Valdžioje vokie
čių s.-d. nedalyvauja ir su
daro jai Opoziciją. Santikiai 
vokiečių 'su čeko-slovakais 
yra geri ir pastaruoju laiku 
gyvai kalbama apie susiar
tinimą ir bendros s.-d. orga
nizacijos iiadarymą.

Čekuos-Slovakuose yra 
dar apie 30 tūkstančių orga
nizuotų vengrų s.-d., yra so
cialistų liaudininkų grupė 
(Klofačo partija), kuri turi 
apie 100 tūkstančių narių.

Komunistų įtaka buvusi 
gana didelė 1919 ir 1920 me
tais. Slovakuose jie buvp 
paėmę net viršų ant s.-d.; 
bet pastaruoju laiku ir ypač 
paskutiniais mėnesiais ko
munistų įtekmė visai suma
žėjo. Darbininkai nuo jų vėl 
grįžta prie socialdemo- 
rratų.

Laikraščių Čekų s.-d. tu
ri: dieninių 5, savaitinių ir 
mėnesinių 36. "Bravo Li- 
du", partijos Centro orga
nas. eina du kartu per die
ną, iš ryto 15 tukst., vakare 
46 tuksi, egzempliorių. Ki
tas dienraštis "Nova Doba” 
:uri skaitytojų apie 20,000. 

Profesinis darbininkų ju
dėjimas Čekuose yra senas 
ir plačiai išsivystęs. Profe
sinėse sąjungose dabar skai
toma apie 750 tūkstančių 
narių; jos yra vadovauja
mos socialdemokratų. Cen
tro valdyboj s.-d. turi tris 
ketvirčius visų vietų; viena 
ketvirta dalis priklauso ko
munistams ar kitokio plau
to socialistams. Žemės ūkio 
darbininkų prof. sąjunga 
turi apie 40 tukst. narių ir 
yra komunistų įtakoje.

Čekų darbininkų tarpe la
jai Įsigalėjęs koperatinis 

, udėjimas. Prie darbininkų 
coperatyvų paklauso apie 
pusė miliono narių ir jie tu
ri apie 3,000 vietos i į ben- 

gu 70 metų atgal. Ar taip? ljg 80 pfenigų; dabar už če- drovių. ,
—Jes, Maike. I kų kroną jau reikia mokėti Čekų darbininkai, labiau-
—Na, o kaip tau rodos,'arti 5 markių. Brangus pi- šia jaunimas, nuo seno yra

—Aš matau, kad tu, tė
ve, labai sublogęs. Tas reiš
kia, kad tavo kūnas negau
na tinkamo maisto. Taigi 
tu turi geriau valgyt.

—Tą, Maike, aš ir be ta
vęs žinau, ir jei aš bučiau 
toks bagotas, kaip tautos 

nežinai, fondo kasierius, tai aš kas
diena valgyčiau keptas viš
tas su aiskrymu. Bet aš ne
turiu tiek pinigų; taigi tavo 
patarimas man visai nenau
dingas.

—Palauk, tėve, tu gali ir 
pigiai gerai pavalgyt, tik 

j turi žinot, koks maistas yra 
naudingas kunui.

—Kas gardu, tai ir nau
dinga.

—Ne, tėve, taip nėra. Yra 
labai gardžių dalykų, o vie
nok sveikatai jie nenaudin
gi. Pavyzdžiui, medus yra 
gardus daiktas, tečiaus gy
venti juo negalima.

—Tai kaip gali žinot, 
Maike, kas naudinga, o kas 
ne?

—žinoti tas nesunku, tė
ve, reikia tik paskaityt apie 
tai. Maistas yra geriausis 
tas, iš kurio susideda žmo
gaus kūnas. O ar tu žinai, 
tėve, iš ko tavo kūnas susi
deda ?

—Iš kūno ir dūšios.
—Dūšios čia nekišk. 

Pasakyk tik, iš kokios 
džiagos susideda 
kūnas ?

—Nežinau, Maike.
—Na, o kaip ilgai tu 

svieto gyveni?
—Bus jau 70 metų.
—O kaip didelis tu buvai

70 metų atgal?
—Septyniasdešamts metų 

atgal, tai reiškia, kad aš bu
vau vos tik ant svieto atsi
radęs.

—Taip, tėve. Kaip didelis
tu tuomet 
svėrei ?

—O ką 
Maike? Aš 
buvau toks 
ir kiti, ir 
apie 10 svarų. „ __ t__ ĮM

—Gerai, tėve; o kiek dairiais kapitalistiniais

i* •

i

—Tegul bus pagarbintas,
vaike!

— Sveikas-gyvas, tėve?
Kur gi buvai taip ilgai pra
puolęs?

—Ant vikeišino buvau,
Maike.

—Ką tai reiškia?
—Ar tu, Maike,

ką reiškia vikeišinas?
—Žinau, tėve; tai reiškia 

pasilsi, kada žmogus išva
žiuoja kur nors ant farmų 
vasarą praleisti. Bet gi ant 
tokios vakacijos gegužės 
mėnesyje da niekas neva
žiuoja.

—Ne, vaike, ne taip yra.
Tas vikeišinas, ką tu kalbi, 
dabar jau nemadoj. Dabar 
yra naujos stailos vikeiši
nas. Žmonės gauna jį ir žie
mą, ir vasarą.

—Nežinau, tėve, apie ką
tu kalbi.

—Na, matai, Maike, ar aš 
tau nesakiau, kad tu neži
nai. Taigi klausyk, aš tau iš- 
virožysiu. Vikeišinu dabar 
vadinasi, kada žmogus gau
na džėlos už munšainą.

—Ar tai reiškia, kad ir 
tavo vakacija buvo be
langėj?

—Jes, vaike, visą mėnesį 
tupėjau. Mat jau trečią sykį 
mane sugavo.

—Argi ne sarmata vyčių 
generolui šaltoje tupėt?

—Kas čia do sarmata,
vaike! Garsus žmonės visi 
yra džėloj sėdėję. Juk ir jū
sų Debsas, visų cicilistų va
das, sėdėjo.

—Bet ne už degtinę.
—Koks čia difrensas, vai

ke! Unaras tas pats.
—Aš tau pasakysiu, tėve,

kad degtinė netik unaro ne
duoda, bet ir sveikatą nai
kina.

—O ką tu, Maike, gali ži
not, kas man sveika, o kas 
ne ? Juk tu ne daktaras!

—Aš matau, tėve, kaip tu 
dūsauji ir kosėji. Tai vis 
munšaino ženklai. Nosis 
raudona, išpurtus. Ar tai 
gražu!

—Vaike, tu man pamoks
lų nesakyk, ba da perjau- 
nas esi. Kiaušinis negali viš
tos mokinti.

—O jei kiaušinis daugiau
žino už vištą, tai kodėl jis
negali jos pamokinti?

—Maike, tu taip nekalbėk,
ba mudu tuojaus susipyksi-
va. O bartis šiandien aš ne
noriu. Verčiau tu papasa
kok man ką nors naudingo.

—Gerai, tėve, aš papasa
kosiu tau kaip sveikatą už
laikyti, nes matau, kad tu iš maisto, 
jau labai sukrypęs. Į ' \ _ ...

—Orait, vaike, papasa- kūnas daugiausia augo? Tu daro vis didesnių sunkenv-j 
kok, tik nemeluok, daugiausia tuomet valgei bių ir ta pramonė ima susto-

!

tėve, 
me- 

tavo

ant

buvai ir kiek

v

Kaip gyvuoja Čeką-Slovaku 
Socialdemokratiį Partija.
Vienas musų draugų tu

rėjo progos aplankyti šį mė
nesį Čekų-SIovakų respubli
ką. Būdamas Pragoj, respu
blikos vyriausiam mieste, 
jis gavo pasipažinti su drau
gais čekų-slovakų socialde
mokratais ir iš jų gauti ži
nių, kaip ten vystosi social
demokratų darbas. Va, 
trumpai suglaustos tos 
žinios.

Čekų-SIovakų respublika, 
— plačiai išvystytas pramo
nės kraštas. Ji turi savo ak- 
meninęg anglies Tešino sri
ty, turi geležies rudos, turi 
vario ir kai kurių kitų me
talų. Tai duoda čekams ga
limybės gerai išvystyti įvai
rių mašinų statymą, gerai 
sutvarkyti savo gelžkelius, 
palaikyti kitokias pramonės 
šakas. Čekų-slovakų pramo
nė, — įvairi ir plati. Jie ga
mina įvairias mašinas, turi 
didelių fabrikų manufaktū
rai austi, turi gerai įrengtų 
dirbtuvių stiklui ir porce
lianui gaminti, dirba daug 
cukraus, alaus, odų, galan
terijos, visokios medžiagos 
namams statyti. Čekų pra
monė ne tik pilnai apbupinaaš galiu žinot, __ ________ r____ _r______

mislinu, kad aš'savo krašto reikalus, bet 
pat beibė, kaip dar daug pagamina svetur 
svėriau turbut ■ išvežti

Čekų ūkis susitvarkė sti- 
j pa- 

bar sveri? J matais ir dėlto jų pinigų
—Dabar paskutinį sykį kursas, iškarto buvęs že- 

džėloj mane kaip svėrė, tai mesnis už vokiečių, pasta- 
sakė, kad 140 svarų. Iruoju laiku toli juos prašo-

—Reiškia, dabar tu turimo. Čekų krona respublikos 
130 svarų daugiau kūno, ne- susikūrimo pradžioje buvo

—Jes, Maike. kų kroną jau reikia mokėti

AR YRA TIKRAS DIEVAS?
PARAŠĖ MARSHAL J.

(Tąsa.)
Kitas keistas dalykas, 

mimas. Krikščionįs sako,

GAUV’IN, PITTSBURGO RACIONALISTŲ DRAUGIJOS LEKTORIUS. 
Versti ii Angly Kalbos.

nors reikšmės, tai mes turim pasakyti, kad 
v • i ■ * Be, kurie pasakoja, jog Dievas neturi "nei 
Kristaus gi- kuno> nej narjųt nej jausmų,” išreiškia tik- 
jis gimęs iš | jje vjgaį nežino. Jeigu Dievas yra,

tai jis turi turėt ir kūną. Jei jis turi protą, 

jis turi turėt nervų. Kur nėra smegenų, te
nai nėra ir negali būt jokio proto; o kur nė
ra nervų, tenai negali būt ir jausmų. To
liaus, kas turi smegenų ir nervų, tas turi 
turėt ir pilvą, nes kas gyvas ir protauja, 
tam yra reikalingas maistas ir jis turi val
gyt. Toks jau yra gamtos įstatymas ir ki
taip negali būt. Kaip gi tad galima įsivaiz 
dinti tokį asmenį, kuris turėtų žmogaus pa
vidalą, protautų, girdėtų, matytų ir jaustų, 
bet nieko nevalgytų ir butų amžinas?

Mums sakoma, kad Dievas turi protą, 
daro pienus, kad jis vykina savo norus, kad 
jis baudžia ir myli. Jei visa tai tiesa, tai jis 
turi būt panašus į žmogų — jis turi turėt 
asmenį. Bet jei Dievas yra asmuo, tai kaip 
jis gali būt amžinas? Amžinas asmuo yra 
du visai nesutaikomi žodžiai. Asmenyje ne
gali būt amžinybės, taip kaip vienam cente 
negali būt milionas dolerių. Asmuo ir am
žinybė yra dvi priešingos kraštutinybės.

Astronomijos mokslas parodo, kaip vai
kiškas yra įsivaizdinimas apie asmeninį 
Dievą. Tiktai dirstelėkim į visatos rūmą. 
Žemės kamuolys, ant kurio mes gyvename, 
turi skersai apie 8,000 angliškų mylių. Mu
sų saulė yra degantis ugnies kamuolys, ku
ris turi skersai savęs 866,200 mylių. Saulė 
yra 1,305,000 kartų didesnė už žemę. Apie 
saulę da sukasi daug planetų, kurios taip 
nat didesnės už musų žemę. Pavyzdžiui, 
Uranas yra 59 kartus didesnis, Neptūnas 
i 03 kartus, Saturnas 848 kartus, o Jupite
ris, 1,389 kartus. Musų žemė sukasi apie 
saulę 93,000,000 myliu atstume, o Neptū
nas net 2,792,000,000 mylių. Jei nuties- 
tume nuo žemės iki saulės geležinkelį ir pa
leistume greičiausį ekspresą, kuris bėgtų 
po 60 mylių į valandą, tai saulę jis pasiektų 
tiktai už 176 metų. O iki Neptūno toks 
traukinis turėtų bėgti 5,280 metų be’ su
stojimo.

O betgi saulė su Neptūnu ir kitomis savo 
planetomis yra tiktai dulkė begalinėj visa
toj. Už mūsiškio pasaulio guli begalinės 
dausos. Reikėtų sudėti 700 kartus tiek pla
netų, kiek yra musų saulinėj sistemoj, kad 
atsvėrus vienos saulės sunkumą. Bet reikė
tų sudėti 1,500,000 mūsiškių saulių, kad pa
darius tokio didumo kūną, kaip viena Ark
turo žvaigždė. Saulė nuo žemės randasi už 
93,000,000 mylių, o Arkturo žvaigždė — 
11,500,000 kartų toliau. Jei.musų greitasis 
traukinis turi bėgti 176 metus iki saulės, 
tai kiek imtų laiko, pakol jis dasigautų ligi 
tos žvaigždės?

Su Arkturo žvaigžde visata tečiaus nepa
sibaigia. Kada mes pažiūrim šviesią naktį 
aukštyn, mes matome visą skliautą nusėtą 
mirgančiomis žvaigždėmis. Ar daugelis iš 
musų žino, kad arčiausia tų žvaigždžių, 
Alfa Centauri, randasi nuo musu žemės už 
20 milionų milionų mylių? Spindulys, einąs 
186,000 mylių greitumu į sekundą, pasiekia 
mus nuo tos žvaigždės' tik po trijų ir pusės 
metų. Kitos žvaigždės da toliau. Yra tai 
milžiniškos degančios saulės, o jei jos išro
do kaip mažyčiai žiburėliai, tai tik dėlto, 
kad jos baisiai toli. Jas skiria viena nuo ki
tos milionų milionai mylių, neišmatuotas 
tolumas. Ir šituose begaliniuose dangaus 
rūmuose, kur sukasi milionai įvairių saulių 
ir pasaulių, ritasi taipgi ir musų dulkė- 
žemelė.

Taigi dabar pasakykit, kaip asmeninis 
Dievas galėtų būt šitos begalinės visatos 
valdonu? Kaip jis vienu ir tuo phčiu laiku 
galėtų būti toje visatoje visur ir kožnoj vie
toje? Duokit jam miliono myliu ūgio kūną; 
duokit jam smegenis taip dideles, kaip visi 
musų okeanai, ir tai jis butų toj visatoj toks 
bejėgis, kaip kūdikis pamestas kalnuose.

"Bet," sako Krikščionįs, "Dievas gali val
dyti pasaulį, nes jis jį sutvėrė.”

Na, pažiūrėsime. Jei pasaulis buvo su
tvertas, tai reiškia, kad pirma jo visai ne
buvo. Turėjo pereiti amžių amžiai, kuomet 
nebuvo nieko, o nieko: nei spindulėlio švie
sos, nei gabalėlio žemės, nei lašelio van
dens; buvo tik neišmatuota tamsi tuštuma, 
o toj tuštumoj Dievas, tartum Į kokį klaikų

tai 
kad 

nekaltos mergelės. Suprantama, visi žino,1 
kad nekaltos mergelės vaikų negimdo; o jei g [“‘Įį ‘į smegenų JeHis iaučia 
mprerinai netaiko kada likti motina, tai H“ LUreU sJPe£enų. Jei jaučia,merginai pasitaiko kada likti motina, tai 
jos vaiko niekas Dievo Sunumi nevadina, 
kad ir kažin kaip išmintingas jis butų. Bet 
kaip ten su mergelėmis nebūtų, o dalykas 
yra toks, kad Kristaus motina buvo ištekė
jusi moteris, jei ištikrujų Kristaus motina 
ji yra buvus. Jau pirmutinis Naujojo įsta
tymo puslapis mums pasako, kad Juozapas 
buvo jos vyras, o ji, Marija, buvo jo žmona. 
Ir kad Kristus buvo ne "Šventosios Dva
sios”, bet Juozapo vaikas, tai patvirtina pa
ti Marija. Radus sykį savo vaiką bažnyčio
je, ji išmetinėja jam: "Tėvas ir aš visur ta
ve jieškojom, o tu čia sėdi!” Bet nežiūrint 
to fakto, kad Marija vadina Juozapą savo 
sunaus tėvu; ir nežiūrint to fakto, kad ji 
buvo ištekėjus už Juozapo daug anksčiaus 
negu Kristus gimė; pagalios nežiūrint ir to, 
kad nei vienas žydas niekad netikėjo ir ne
tikės, kad Jehova turi sūnų, vis dėlto krikš
čionių bažnyčia skelbia, kad Kristus esąs 
Dievo sūnūs ir pats Dievas. Ar gali gi ti
krumoje toks dievas būti?

Krikščionių tikėjimas sako, kad Jehova 
esąs Dievas, Kristus Dievas, Dvasia Šven
toji Dievas, ir tuo pačiu laiku Dievas esąs 
tiktai vienas, ne trįs. Tai yra trejybės dok
trina. Šitą doktriną išdirbo Romos katalikų 
bažnyčia ir šiandien ant jos remiasi visa 
krikščionių pasaulio tikyba. Atanaziečių 
raštas tarp kitako sako: "Asmuo Tėvo ir 
Sunaus ir Dvasios Šventos yra vienas, ly
gios garbės, didybės ir amžinybės. Toks yra 
Tėvas, toks yra Sūnūs ir tokia yra Dvasia 
šventa. Tėvas yra be pradžios, Sūnūs yra 
be pradžios ir be pradžios yra Dvasia Šven
toji. Tėvas yra nesuprantamas, Sūnūs yra 
nesuprantamas ir nesuprantama yra Dva
sia šventoji. Tėvas amžinas, Sūnūs amži
nas ir Dvasia šventoji amžina. O betgi jie 
ne trįs Amžinieji, bet vienas Amžinasis. 
Taip jau jie ne trįs be pradžios ir ne trįs 
nesuprantamieji, bet vienas be pradžios ir 
vienas nesuprantamasis. Lygiu budu Tėvas 
yra visagalis, Sūnūs visagalis ir visagalė 
Dvasia Šventoji. O vis dėlto jie ne trjs Vi
sagaliai, bet vienas Visagalis. Taip pat Tė
vas yra Dievas, Sūnūs yra Dievas ir Dva
sia Šventoji Dievas. O vis dėlto jie ne trįs 
Dievai, bet vienas Dievas. Ir lygiai Tėvas 
yra Viešpats, Sūnūs yra Viešpats ir Dvasia 
Šventoji Viešpats. Tečiaus jie yra ne trįs 
Viešpačiai, bet vienas Viešpats. Nes kaip 
krikščionių tiesa verčia mus pripažinti, kad 
kiekvienas asmuo savaimi yra Dievas ir 
Viešpats, taip katalikų tikėjimas draudžia 
mums sakyti, kad yra trįs Dievai ir trįs 
Viešpačiai.”

Tai toks yra katalikų Dievo apibudini
mas. Tokio supratimo pamatais remiasi vi
sas krikščionybės rūmas, taip katalikų, taip 
protestonų. Jei šitie pamatai grius, tai 
grius ir visa krikščionybės trioba. O ar gali 
gi šitoks trejybinis žargonas patenkinti 
jent valandėlei protaujantį žmogų ? Ar ga
lima gi įsivaizdinti ką nors nesuprantames- 
nio, kaip tas pasakymas, kad trįs Amžinie
ji yra tiktai vienas Amžinasis, kad trįs Vi
sagaliai yra tiktai vienas Visagalis, ir kad 
trįs Dievai tikrybėje yra lygiai vienas Die
vas? Ar gaii gi būt žmogaus kalboje dides
nė nesąmonė? Jei žmogui reikėtų į tokį ab
surdą tikėti, tai klausimas, kokiems galams 
tada jam yra duotas protas? O gal tikėji
mas yra tiktai tiems, kurie proto neturi?

Pagalios, kas yra Dievas? Ar tas žodis 
reiškia kokį nors ypatingą daiktą? Ar Die
vas yra aktualis asmuo? Krikščionįs sako, 
<ad Dievas esąs dvasia. Na, o ką tas reiš
kia?. Ar tai yra toks daiktas, kurį galima 
matyt, jausti, girdėti? Ar jis turi svarumo? 
Ar jis ima vietos? Ką reiškia žodis 
"dvasia?”

Ir aš vėl klausiu : Kas yra Dievas? Epi- 
skopalų atsakymas yra toks: "Tikras gyvas 
Dievas yra vienas; jis yra amžinas, be kū
no, be narių ir be jausmų." Tik gerai jsido- 
mėkit tuos žodžius: ”be kūno, be narių ir 
be jausmų.” Geresnį nieko apibudinimą 
sunku butų ir įsivaizdinti! Norėdami priro- 
dyt Dievo buvimą, protestonai tiktai priro-1 i J • . . K vvj LUBLUIUUJ dievas, lanum i koki KiaiKų
do, kad jo visai nėra! Nei kūno, nei narių,Ikalėjimą uždarytas. Ir taip jis turėjo gy
nei jausmų — kitaip sakant, nei galvos, nei venti per amžių amžius neturėdamas nei 
smegenų, nei proto, nei meilės, nei pagie- kur atsistoti, nei kur pasiremti, nei su kuo 
žos, nieko, o nieko — o vis dėlto jis "amžį- pasikalbėti, nei su kuo pasimatyti, nes iš- 

.nas”. Kas amžinas? Ugi amžinas Niekas! skyrus jį. daugiau nieko nebuvo. Argi taitėve, iš ko tie 130 svarų pa- nigai pakelia prekių gami- sukurę milžiniškas sporto ir j ’ , , vrus uaugiau nieKo neouvo^rgi Ui
sidarė? nimo išlaidas ir prekių kai- gimnastikos organizacijas,! Dalykas yra toks, kad dvasinio buvimo ”U'

“ “................ nos čekuose tris, keturius vadinamas sakalų draugi- žmogaus protas negali jsivaizdinti. Mesne-j^e s«tverh pa^ulj. Kur jis gavo me-
—Aš tau pasakysiu, tėvo: kartus didesnės, kaip Vokie- jas. Jose dabar yra apie 200 galim įsivaizdinti kaip gali būt gyvybė be sako

is maisto. Na, o kokį tu čiuose. Iš tos priežasties če- tuksUnčių narių ir daugu- medžiagos. Kas tik: yra gyvas, turi tureti uięvas^sunerepauuų is nieko. Bet
Į maistą valgei, kuomet Uvo ku pramonės išvežimui susi- ma ju — socialdemokratai, matenalę formą. Visa gamta užginčija, - ‘f . f . a Pa a yti degančią
kūnas daugiausia augo? Tu daro vis didesnių sunkenv-I Kelmutis, kad negali būt dvasios, kur nėra medžią-,^val?zd?’ ir taiJ»e vieną, Dėt imliomis jų?

f’S-tas”.) gos. Jei protas ir patyrimas turi kokios (Bus toliaus.)

—Nežinau, Maike.
—Aš tau pasakysiu, tėve-: kartus didesnės, kaip Vokie- jas.
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KORESPONDENCIJOS.
Pajieškau tetos Cononienės ir jos 

dukters Onos Cononiutės. Meldžiu at

WEST FRANKFORT, 1LL. 
Margumynai

Neperseniausia kaip čia 
gyvuoja šv. Jono Krikštyto- 
jaus bažnyčia. Pirma buvo 
medinė, bet pereitą metą 
pastatė murinę tik ne ant 
tos vietos. Bažnyčia lėšavo 
pusėtinai kapitalo, užtad ai
rių. ilgaskvernis visa ger
kle rėkia per pamokslus, 
kad mažas skaičius žmonių 
priklauso prie parapijos. 
Ypač duoda karčių pipirų 
lietuviams. Sako, čia tokis 
didelis būrys lietuvių, o tik 
kelios šeimynos priklauso 
prie parapijos.

Prie parapijos prigulėti 
reikia pusėtinai kapitalo, 
vien tik 15 dol. mėnesinės, o 
100 dol. ant bažnyčios—tuo
met jau busi pilnas parapi- 
jonas. Atsirado apie desėt- 
kas ir lietuvių, kurie sun
kiai uždirbtus paskutinius 
centus paaukavo.

1 Per Velykas buvo atva
žiavęs lietuviškas klebonas 
iš Benton, III. išpažinties iš
klausyti. Ryte atvažiavo, o 
ant piet airių klebonas iš
gujo jį atgal, negavo nei 
amerikoniško pajaus para
gaut. Mat vietinis Romos 
agentas bijo, kad bentoniš- 
kis nesutvertų lietuviškos 
parapijos, tai nei pamokslo 
lietuviškai nevelijo sakyti.

Katalikai čia turi pasista
tę katalikišką mokslainę, 
kurioje mokina 4 minyškos. 
Viena minyška yra lenkė. 
Pas tą lenkę lietuvės davat
kos eina išpažinties, kurios 
šiek-tiek supranta lenkų 
kalbą. Paskui ta minyška 
visus nusidėjimus išpasako- 
ja klebonui ir tuomet jau 
gauna tikietą i dangų.

Kaip visur, taip ir čia lie
tuviai užsiima darymu 
munšaino. Nors žandarai 
munšainierius persekioja, 
bet į teismą netraukia, vien 
tik patįs sau pilnus kišenius 
dolerių prisipila. Viena lie
tuvė moterėlė užraugė sta
tinę raugalo. Kas tai prane
šė policijai. Kuomet polici
ja pribuvo, moterėlė nesu
spėjo raugalo išversti, tuo
met ji pati nusirengė nuo
ga ir įsilipo į statinę rauga
lo. Pribuvusi policija rado 
moterėlę tupinčią statinėj. 
Policija nedrįso traukti ją 
iš statinės ir nuėjo savo 
keliu.

Pas kitą moterėlę ir-gi 
krata buvo. Toji dar gu
driau sumanė — parodė sa
vo griešną kūnelį ir pasakė, 
kad čia jos bravoras. Polici
ja tuomi užsiganėdino ir 
nuėjo sau. Kuomet munšai
no netrūksta, tai ir atsitiki
mų visokių būna.

Dar vienas juokingas 
šposas. Tūlas lietuvis pe- 
tliorius prisipetlevojo tiek 
munšaino, kad net sudurna- 
voj6. Bekreizavodamas pra
dėjo pasakoti stebuklus,buk 
jam apsireiškusi nekalto 
prasidėjimo Marija, kuri 
papasakojusi jam apie dan
gų, peklą ir liepusi negerti 
munšaino. Išgirdę apie tai 
davatkos klausinėja petlio- 
riaus, ką Marija jam kalbė
jo apie dangų ir peklą, ži
noma, petliorius kaip suma
nydamas primeluoja davat
koms visokių niekų, o tos, 
durnos avelės, jam -tiki. ■ 
Petliorius pasiliko šventu. , 
Juokinga komedija.

z Verdu n as.

^9

ant

PARDAVIMAIPajieškau apsivedimui mergina 
arba našlės be vaikų, taip 18 ir 30 
metų, neskiriant tikėjimo ir tautos. 
Aš esu 30 metų vaikinas. Ant kiek
vieno laiško duosiu atsakymą.

A. G. Poviliūnas
King st. P. O. Box 133,

Oshawa, Out, Canada.

vien tik varo šmugeli ir 
smaugia jai nepatinkamus įšaukti šiuo adresu: 
žmones ir organizacijas?

Musų Kliubas nenori tu
rėti reikalo nei su klerika- 
liška Lietuvos atstovybe 
Amerikoje, kuii daugiau 
rūpinasi klerikalų partijos 
reikalais, ‘ negu valstybės. 
Jeigu Lietuvos valdžiai išti
krujų butų rūpėję valstybės 
reikalai, tai ji nebūtų atšau
kus atstovą Vileišį, kuris 
pasišventusiai dirbo valsty- 
i»ės labui. Juk dabartinis at
stovas Čarneckis, kaipo kle
rikalų šulas, rūpinasi dau
giau kunigais ir klioštoriais, 
negu valstybės reikalais.

Taipgi turime pranešti, 
kad Lietuvių Ukėsų Politiš
kas Kliubas remia kiekvie
ną pažangesnį judėjimą 
Lietuvoje, šiame susirinki
me Kliubas paskyrė iš savo 
iždo 25 dol. socialdemokra
tams, 25 dol. social-liaudi- 
ninkams ir 25 dol. Mokytojų 
Profesinei Sąjungai. Lai 
tuos pinigus jie panaudoja

Rožė Mar cinoniutė
i 670 N. Riverside st.,
Į Waterbury, Conn.

Aš, Ignas Šeulys, pajieškau savo 
tėvo Igno Šeulio, kuris iškeliavo iš 
Rygos į Ameriką 1905 metais ir gy
veno Philadelphijoj. Aš labai norė
čiau su juo susižinoti. Kas apie jį 
žinote, meldžiu man pranešti šiuo 
antrašu:

PARSIDUODA PEKARNt ant v*- 
rą išlygą, parduot noriu greit. Yra 
mašinos ir kiti įtaisymai. Klauskit 
po num.: (23)

8 Burieigh s t.. Cambridge. Msm.Ignas Šeulys
kaimas, Žeimelio vals., 
apsk., Kauno rėd.,

Lithuania.

Noreikų 
Pasvalio PARSIDUODA SODĖS 

IšDIRBYSTĖ.
PARSIDUODA gerai išdirbta sodės 

išdirbystė. Geros mašinos, riu tiokai, 
bonką ir keisą daug yra. Priežastis 
pardavimo, važiuoju į Lietuvą. Norė- 
lami daugiaus informaciją kreipki
tės pas (23)

P. LOZORAITIS
407 Millbury st.. \\orcester, Mm*.

'J

Pajieškau draugo Mačislovo Ma- 
karevičiaus. Turiu prie jo svarbų 
reikalą. Jis pats lai atsišaukia ar kas 
apie jį žino meldžiu pranešti šiuo 
adresu, už ką busiu labai dėkingas. 

Alfonsas Sakalauskas
28 Anderson st., Union Citv, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, tarpe 30 ir 45 metą, 
geistina pasiturinčios. As esu 48 me
tų, nevedęs, turiu 40 akrų ūkę. Čia. 
kur aš gyvenu, lietuvaičių nėra, o ki
tų tautą merginą nenoriu. Atsišau
kusioms duosiu atsakymą kiekvienai. 

J. Andrulis
Hox 48, Kennedy. Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 19 iki 32 
rietu amžiaus. Aš esu 32 metų, lais
vas ir susipažinęs su visu bizniu. 
Taipgi butų geistina, kad ir mergina 
imtų laisva, kuri sutinka imti civilį 
šiiuba ir myli dorą ir linksmą šei
mynišką gyvenimą. Atsišaukit, o at
sakymą duosiu kiekvienai. Geistina 
butų ir paveikslėlis, kurį pareikala
vus sugražinčiau. Vaikinus meldžiu 
nerašinėti. Z. A. M.

4615 So. Honore st., Chicago. III.

$1.00 
2.00 
1.00 
1.00

50
50
50

1.00
1.00
1.00

25
25
50
25
25
25
50 tuos pinigus jie panaudoja 
15 kovai su juoduoju klerika- 
50 lizmo siaubunu, nes tik jam 
25 j aplaužius ragus bus galima 
25 tikėtis šviesesnės ateities 
25 Lietuvoje.
50 j Prisiųstąsias "disciplinos
— korteles”, kad nariai išpil

dytų kiek kuris yra aukavęs 
Lietuvos valdžiai, mes su 
pasipiktinimu atmetėme, 
nes nenorime klerikališkos 
cenzūros.

Nutarta šis atsakymas 
pasiųsti p. J. J. Bielskiui ir 
paskelbti spaudoje.

L.U.P. Kliubo Komisija: 
A. Šeštakauskas, 
S. Senkus, 
G. J. Laskevičius.

1*- *

letų įeiti į Seimą ir tinka
mai aprūpinti Lietuvos dar
bininkų reikalus. Jeigu mes 
trokštame geresnės ateities 
Lietuvos darbininkam^ tad 
remkime Lietuvos socialde
mokratus, kurie gina darbi
ninkų reikalus.

Aukavusių vardai 
blankos No. 185: , 

T. šeštakauskienė 
P. Motiečius .........;
Pranas Tiškinas .. 
Mikas Alyta ......
M. Lišauskas......... •
Juozas Statkevičius 
Jonas Kvaraciejus 
Jonas Žulius ....... 
Vincas Puodžiūnas 
Ant. Eidukevičius 
Jonas Kulbokas ...
V. Jesulaitis ........
Jonas Josis ..........
J. S. švedas ......
K. Dovidaitis ....
A. Petrauskas . .
W. Eidukevičius .
Jonas Zorckis .... 
T. Matas............
Jonas Vaškevičius
B. Vidunas ..........
J. Griškus ......... .
Ignas Jesulaitis .. 
A. Veškevičius ... 1 
Jonas Simonavičius

• • •

Viso................$14.40
Surinko A. Šeštakauskas, 

943 Bank st., Waterburv, 
Conn. Surinktieji pinigai 
pasiųsta per "Naujienas’’ 
Lietuvos socialdemokra
tams.

A. Šeštakauskas.

Viešas atsakymas Lietuvos 
Respublikos t inansų Misijos 
reikalu vedėjui p. Bielskiui.

AVaterbury, Conn. Lietu
vių Ukėsų Politiško Kliubo 
mėnesiniame susirinkime, 
laikytame 5 d. gegužės,. š.m. 
buvo skaitytas laiškas-^nup
Lietuvos Respublikos finan-l 
sų misijos reikalų vedėjo J. 
J. Bielskio, kuriame jis ra
gina Kliubų išrinkti du at
stovu Į Lietuvos paskolos 
stotį pasekmingesniam dar
bui dėl Lietuvos labo.

Lietuvių Ukėsų Politiškas 
Kliubas, apsvarstęs tą laiš
ką, nutarė pranešti ponui 
Bielskiui, kad mes nereika
laujame raginimų, nes mes 
ir taip užjaučiame Lietuvos 
reikalams ir remiame juos 
pagal savo išgalę. Musų 
Kliubas yra pirkęs pirmo
sios laisvės paskolos boną 
už 1000 dolerių ir antrosios 
paskolos už 100 dolerių.

Kliubas butų įstengęs ir 
antros paskolos pirkti už 
daugiau, bet nariai, maty
dami nelemtą klerikalų šei
mininkavimą Lietuvoje, 
tam pasipriešino.

Lietuvos klerikalai, ne
bando suvaldyti savo sė
brų šmugelninkų. bet tik 
smaugia kiekvieną lais
vesnį darbininkų pasijudi
nimą ir persekioja kiekvie
ną organizaciją, kuri nepu
čia pagal klerikalų dūdą. 
Lietuvos klerikalai rūpinasi 
vien tik savo sėbrų kunigų 
likimu, skirdami jiems rie
bias algas iš valstybės iždo 
ir apdovanodami juos plo
tais žemės, o vargšaii beže
miai kaip nieko neturi, taip 
ir negauna. Prieš rinkimus į 
Steigiamąjį Seimą klerika
lai tyčia darė visokius paža
dėjimus darbo žmonėms, 
kad apgavus juos. Negana 
to, Lietuvos klerikalai, pa
ėmę valdžią i savo rankas, 
visu smarkumu pradėjo per
sekioti laisvesnius Lietuvos 
mokytojus, tuo budu norė
dami atiduot mokyklas ku
nigų globai.

Tokioms aplinkybėms 
esant ar gali protaujanti 
žmonės remti dabartinę

PRANEŠIMAS VISIEMS.
A. a. Christupas Andzėnas

Pasimirė 16 d. gegužės, 1922 m. ir 
tapo palaidotas 18 d. gegužės ant 
Šv Bernardo kapinių, Fitchburg, 
Mass. Velionis turėjo 37 metus am
žiaus, paėjo iš Lietuvos Kauno rėdy
bos, Panevėžio apskričio, Biržų vals
čiaus^ Spalviškių kaimo. Paliko Lie
tuvoj motiną, brolį ir seserį ir čio
nai. Amerikoj, buvo vedęs ir paliko 
pačią ir vieną vaiką 6 metų vargin
gam padėjime. Velionis prigulėjo 
prie Lietuvių Jaunuomenės Pašalpi- 

. nės Draugystė* ir su draugystės 
priežiūra tapo palaidotas. Draugystė 

[paaukavo jam gyvų gėlių vainiką, 
už ką tariu jai širdingą ačiū.

Lai būna jam lengva ilsėtis šios 
šalies pilkoje žemelėje.

Jeigu kam butų svaibių reikalą, 
atsišaukit šiuo adresu:

Mrs M. Andzėnas
St. Asaph st., Leominster, Mass.

PRADŽIA GYVENIMO TURI BŪT 
PRADĖTA TEISINGAI.

Motina iš Cleveland rašo: ”Aš ne
turėjau pieno nei vienam savo kūdi
kiui ir sulyg patarimo mano dakta
ro aš užauginau visus keturis savo 
kūdikius su Bordens Eagle Brand 
Pienu. Visi mano vaikai yra geriau
sioje sveikatoje.”

Šiame laikraštyje laikas nuo laiko 
iųs rasite apskelbimą Borden’s Eagle 
Brand Miik. Tai yra maistas, kuris 
Užaugino daugiau vaikų, negu visi 
kiti maistai sudėjus krūvon. Iškirpk 
apskelbimą ir pasiųsk jį The Borden 
Company, New York, o jie prisius 
tau dykai visas instrukcijas tavo kal- 
b >j, kaip penėti kūdikius, arba kny
gą su pamokinimais, kaip iš Eagle 
Brand pieno padaryti skanius val
gius. Pranešk, ko tu nori.

Vikt^ria Dolongowska, po tėvais 
Tajszeska, 41 metų senumo, buvo 
mano legalė pati. Dabar aš padaviau 
peticiją atsiskyrimai delei sekančią 
priežasčių:

190g metais mano pati su sunum 
Mikolu sugrįžo iš senos tėvynės į 
Suvienytas Valstijas ir turėjo atva
žiuoti į New Britain, Conn., vienok 
ji su kitu vedusiu vyru, Stanislovu 
Sikszniu, nuvažiavo į Cnicagą. Jiedu 
abudu paeina iš Kauno gub., Šaulėnų 
pavieto, Notaniškių kaimo.

1918 metais mano pati su sunum 
Mikolu atvažiavo į New Britain. Ki
tą savo sūnų, vardu Eddy, 9 metų 
senumo, ji pailiko New Yorke, nes jie 
iki tam laikui ten gyveno. Kuomet 
aš išėjau į darbą, mano pati su su
num vėl mane pametė.

Aš nenoriu su ja daugiau gyventi, 
vienok ji išvažiuodama paliko foto
grafijas abiejų savo sūnų, todėl aš 
norėčiau žinoti kur ir kaip gyvena 
mano sūnūs Mikolas.

Ji gyveno su kitu vyru po skirtin
gu vardu Chicagoje, ant 26th st Su 
iais gyveno kita šeimyna, kurios var
das man nėra žinomas. Moteriškė 
buvo lenkė, pabėgusi nuo savo tėvų, 
c vyras kitos tautos.

25 dolerius dovanų duosiu tam, ku
ris suteiks man jos adresą, kur ji 
pirmiau gyveno Chicageį ir teisingą 
adresą, kur ji dabar gyvena.

K. Dolongovvsky
P. O. Box 5X3, New Britain, Conn.
----------------------------------------------

Aš motinėlė, Petronė Norkienė, 
pajieškau savo sūnelio Krano Nor
kaus. Paeina iš Kauno rėtljbos, Tau
ragės apskričio, Laukuvos parapijos, 
Selvestrų kaimo. Jis išvažiavo į 
Ameriką 1912 metais į Westville, U1., 
c- iš tenai išvažiavo i kitą miestą ir 
nuo to laiko aš negaunu nuo jo jo
kios žinios. Jis pats lai atsišaukia 
arba kurie apie jį žinote praneškite, 
busiu dėkinga. !-F

Petronėlė Norkienė 
Selvestrų kaimas, Laukuvos paš
tas, Tauragės apskritis, Kauno 
rėd. Lithuaųia.

Pajieškau Juozo Karaliūno, paeina 
iš Subačiaus miesto, Panevėžio aps
kričio, Kauno rėdvbos. Kitados jis 
gyveno Omaha, Neb. Karės laike 
tarnavo Amerikos kariumenėj Co. A 
f;lst Infantry, Fort McKinley. Atsi
šauk, Juozeli, laukia tavęs serui mo
tutė ir sesutė. Tavo brolį Jurgį jau 
paėmė į Lietuvos kariunienę ir jos 
paliko vienos, todėl tuojaus kreipkis 
pas namiškius. Jeigu kas kitas žino
tą, kur jis randasi, meldžiu pranešti 
šiuo antrašu: • (23)

J. Januška
534 S. Lawndale avė., Chicago, III.

Pajieškau Petro Žiogo, paeina iš 
Tauragės apskričio, šviekšnos vals
čiaus, Pauiaičių sodos. Po karės visai 
nežinau kur jis yra — gyvas ar mi
ręs. Jeigu kas apie ji žinote, meldžiu 
man pranešti, nes yra svarbus reika
las — jo moteris šaukiasi iš Lietu
vos su vaikeliais. \ (23)

Magdelena U. Laurinavičienė
Box 587, Tnomas, W. Va.

Pajieškau savo brolių Jurgio ir Jo
no Adomaičių, Kauno rėdybos, Tau
ragės apskričio, Batakių parapijos, 
Libiskių kaimo. Meldžiu atsišaukti, 
arba kas žinote praneškite, nes turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos. (23)

Petronėlė Služienė
2501 S. Western avė., Chicago, Iii.

Aš, Kastulė Kiverutė, pajieškau 
brolio Vinco Kivero, du metai atgal 
gyveno Philadelphia, Pa., o dabar 
nežinau kur jūs randasi. Turiu prie jc 
svarbą reikalą. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie jį žinot praneškit, busiu 
dėkinga. (23)

Kastancija Gataveckienč
12 Collins Court, NVorcester, Mass.

Pajieškau Juozapo Urbono, Kauno 
?ub., Ukmergės apsk., Vadoklių 
parap., Laukagalių kaimo. Turiu 
svarbą reikalą, meldžiu atsisaukt ar
ba žinantieji apie jį malonėkit pra
nešti. John Urbon (23)

3145 Playfair avė.,
Hamtramck, Mich.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui doros mer

ginos arba našlės be vaiką, be skir
tumo tikėjimo, tarpe 25 ir SS metą. 
Aš esu 33 metą vaikinas. Atsišauku
sioms platesnes žinias suteiksiu laiš
kais. P. J. M.

43 Assonet st., Worcester, Mass.

st

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS

Pirmos rųšies kepėjas (bekeris) 
prie juodos ir baltos duonos; atsa
kanti alga atsakančiam darbininkui. 
Rašydami paminėkite kur esate dir
bę. po kiek laiko ir kiek algos nerė- 
tumet iš pradžios. P. O. Box 12, 
So. Boston. Mass.

REIKALAUJAM 500 VYRŲ ANT 
TABAKO FARMV.

Darbas važinėjimas ant troką, o 
jeigu tas nepatiks, gausite kitą. 25 
vyrai reikalingi prie kelio darbo, 40- 
45a. ant valandos; farmeriams 40- 
i5c. ir burdas. Darbas liuosas. Kreip
kitės tuojaus pas

CARROLL-S employment 
OFFICE

24 Allyn st.. palei Trumbull st., 
Hartford, Conn.

REIKALINGAS PARTNERIS -
Kuris moka kepti duonas. Yra at

sakanti proga daryti gerą biznį 
žmogus turi būti teisingas. Duodami 
atsakymą, parašykite kiek turite 
praktikos, ženotas ar pavienis ir kas 
Jumis gali rekomenduoti iš atsakan
čių ypatų. Rašykite j P, O. Box 12, 
So. Boston. Mass.

REIKALINGI AGENTAI.
REIKALINGI agentai pardavinėto

jai dėl pardavinėjimo naminių artiku
lą, patyrimo nereikia, uždarbis geras. 
Nepraleisk šios progos. Rašyk: 

STASYS YENCIUS
117 Lloyd sU New Haven, Conn.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu visiems lietuviams, 

kad persikėliau iš Du Bois, Pa. n 
atidariau Pulruimį. Todėl kviečiu vi
sus atsilankyti, kad galėtumėm ar
čiau susipažinti.

JOE PELVOL1S
1302 Addison Rd., kamp. Superior st. 

Cleveland. Ohjp.

PALYDOVU
ant Didžiausio Pasaulyje Laivo

& Amerikos ™ Kauna
PER DEVYNIAS DIENAS

Pajieškojimai

PARSIDUODA KONCERTINA.
Parsiduoda mažai vartota koncerti

na Vokietijoj daryta ant spė
riai orderio, keturbalsė, su triubo- 
mis, su 101 tonais, 52 guzikais. 
per abi pušį automatiški svičiai, su 
Kurių pagelba galima grajit dvejopu 
balsu. Kreipkitės ypatiškai ar per 
laišką. (22)

FRANK GALINIS
9 Harrison st.. Cambridge, Mass.

PARSIDUODA STORAS SU 
NAMU.

Gera Bučerne ir groseris, 5 kam
barių mūrinis namas, parsiduoda už 
>3,200. (22)

DOMICĖLĖ KRUMINAS
479 Main st., Charktonn, Mm.

ŪETŪVIS FOTOGRAFAS
Vienintelis Lietuvis Fotografą* 

Montello ir apielinkėj. (23a
JOSEPH A. .MATEJUNE

677 No. Main st., Montello, Mm*. 
Telephone 1777-J.

---------------------------- »■ ■ ■------- -
PLAUKU DABINTOJ A IR 
PLEISKANŲ GYDYTOJA. 

TAIPGI MINTIES JSPĖTOJA. 
NORĖDAMOS PLATESNIŲ IN

FORMACIJŲ RAŠYKIT (22)
MRS. MARY KUPPER

789 No. Main st, Waterbury. Conn. 

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN. ILL. 

Valdyba:
Pirmininkas Kaz. Grinius, 

802—8th st, • •
Pagelbininkas Kaz. Ambraziunas, 

1421 S. Lincoln st.
Užrašą raštininkas Vin. Rudzinski, 

1420 S. Victory st.
Finansų raštininkas A. Salučka, 

1320 S. Victory st.
Kasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd. 
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

1126—lOth st.
J. Povilaitis. 1206—lOth st. 

Knygiai: W. Gabris, 1027—8th st.
J. Jokūbaitis, 728—lOth st. 

Maršalai: A. Delkus, 919—8th st.
J. Jokūbaitis, 114 S. W*ter st.

Susirinkimai atsibuna paskutinį 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 801—803—8th st.

LIETUVIŲ PILIEČIU SĄJUNGOS 
10 KUOPA HOLYOKE, MASS. 
Viršininkų adresai: ; ■

Pirm. M. Motiejus Žebrauskas,
6 \Vhiting avė., Holyoke, Mas*. 

Pageib. Antanas Ražukevičius,
580 So. Surnmer st.,

Htrtyokė, Mass. 
Sekretorius Domininkas Velička, 

383 Park st., Holyoke, Mass. 
Kasierius Liudvikas Matulevičius, 

54 Adam st., Holyoke, Mass.
Kasos globėjai: 
Aleksandras Sagaila, 

588 So. Summer st.,
Holyoke, Mass. 

Stasys Pikturna,
593 Bridge st.. Holyoke, Mms.

Maršalka Aleksandras Milkevičius,
357 Park st., Holyoke, Mass. 

Susirinkimai atsibuna antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, šv. Kazimie- 
>o draugystės kliube, 44 Sargent st., 
Holyoke, Mass.

2

VVATERBURY, CONN. 
Aukos sociaMemokratams.

Draugai ir draugės! Jau 
laikas pabusti iš miego ir 
stoti į darbą. Jums gerai 
yra žinoma, kad Lietuvoje 
rinkimai į Seimą jau artina
si Mes, nebegalėdami patįs 
tenai dalyvauti, suteikime 
nors mažą pagelbą musų 
draugams socialdemokra- Lietuvos valdžią, kuri nesi- 
tams, kad jie didžiumoje ga- rūpina valstybės reikalais, o

Kurie ž.inote, kur gyvena EDWARD 
BUTKUS, jis taipgi save vadina 
Edward Butkiewicz, dirbo piimiaus 
prie apgaviko L. Harringtono kaipo 
agentas ir padėdavo Harringtonui 
apgaudinėti žmones. Dabar yra war- 
rantas dėl jo išduotas per grand jury 
ir jis yra jieškomas policijos.

Mes L. Rarringtono kreditoriai 
prašome visuomenės, jeigu kurie ži
note kur tas prigavikas gyvena, tuo
jaus jo adresą priduokit Assistant 
State’s Attorney Ernest S. Hodges 
arba County Sheriff, Office of State’s 
Attorney, Cook County, Chicago, 
Illinois. Prigavikas spešelų agentas 
Edward Butkus taipgi vadina save 
Edward Butkiewicz. Atrodo apie 45 
metų senumo, tamsių plaukų, didelė 
su karpa nosis, nedidelio ūgio, susi
lenkęs, šleivas. Jis yra vedęs. Jo mo
teries vardas Stefanija; turi 2 mer
gaites: Regina rodos apie 6 metų 
senumo ir Jenina apie 12 metų senu
mo. Mums, tai yra L. Harringtono 
kreditoriams, žmonės pranešė, jog 
tas prigavikas gyvena Chicagoj, bet 
jau žada bėgti kitur.

L. Harringtono Kreditoriai.
Pajieškau draugo Juozo Petrausko, 

1920 metais gyveno Detroit, Mich. 
Turiu prie jo svarbų reikalą. Meldžiu 
atsišaukti arba apie jį žinantieji p nu
neškit, už ką busiu labai dėkingas.

Zenonas Litvinas
4049 Soj Richmond st., Chicago, III.

Aš, Antanas Varževičius, gyvenan
tis Lietuvoje, pajieškau savo dėdės 
Petro Varževičiaus, gyvenančio Ame
rikoje apie 20 metų. Seniau jis gy
veno Wilkes Barre, Pa., o dabar ne
žinau kur. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinote praneškite, busiu 
dėkingas.

Antanas Varževičius 
Simnas, Alytaus apskritis, 

Lithuania.

?-B
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’Baltic Statės Bankas
SIUNČIA LIETUVON

AMERIKIEČIŲ EKSKURSIJĄ
KURI IŠVAŽIUOS 
Iš NEW YORKO

29 Liepos
1922 M.

MUSŲ KELEIVIAI

IR BUS KAUNE
Už 9 DIENŲ, T. Y.

7 Rugpjūčio
1922 M

VAŽIUOS ANT DIDŽIAUSIO PASAULYJE 
WHITE STAR LINIJOS LAIVO.

MUSŲ KELEIVIUS LYDĖS ŽINOMAS AMERIKOS LIETUVIAMS KI
NE MATOGRAFISTiAS PIL. RAPOLAS KRUČAS, KURIS KELIAUS IKI 
PAČIAM KAUNUI IR KELIONĖJE TRAUKS KRUTAMUOSIUS PA
VEIKSLUS? s
TUOJAU KREIPKITĖS I MUS DĖL LAIVAKORTĖS, PASKUI GALI 
NEBELIKTI VIETOS.

Rašykite mums tuoj šituo adresu:

BALTIC STATĖS BANK
294 Eighth Avė. New York, N. Y

Koks buvo dievas Perkūnas?
Perkūnas buvo vyriausia seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
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 
dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis 
ir Pizius, arba moterų deivės 
Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
kitos ?

Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?”

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

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

Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros, turi apie 300 puria- 
pių skaitymo ir kainuoja tik

ėtai $1.00. Tas pats dailiai apda
užytas, $1.25. Jis gaunamas ”Ke- 
Į leivio” redakcijoj. Nusiųsk pi- 
| nigus, ir tuojaus gausi knygą, 
ii Adresuok:

J "KELEIVIS", .
255 Broadwa>' S»-Boston,

fe

jį

kaip jis su- 
kaip paskui 
sutvėrė lie-

dievą Pa-



J. Naujalis.

i

tbli.ią. Einam jam paupiu iš- vilčių dėjome, dar sykį pa
krito biblija Į upę ir van-'i 
uuo nunešė ją. Kunigas sto
vėdamas ant upės kranto ir

I žiūrėdamas Į vandeniu 
plaukiančią knygą sušuko:

("Nuplaukė mano mokslas!"
Tokiu "kunigų” ir tarpe išauginsime

Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant 
kitos leibelių pusės dėl paveiksluoto 

dovanų katalogo.
"Apsimoka Taupyt Leibelius”

rodė mums, Jtad klaidinga 
yra kuo nors kitu pirmoj 
vietoj pasitikėti. Musų svei
kiausia politika yra ta. kuri 
augina musų pačių pajėgas 
ir musų vienybę. Jeigu mes 

Tokiu "kunigų” ir tarpe išauginsime vieną tvirtą 
mus randasi nemažai. Todėl tautos valią, jos niekas ne
bus pravartu čia apie tai nuaidi Tankos ir kanuo- 
pakalbėti. •

Kaip skaityti.
Būdami darbo žmonėmis, 

mes labai mažai liuuso laiko 
galim pašvęsti skaitymui. 
Todėl mums butų labai pra
vartu prisilaikyti kokios 
nors sistemos bei metodus, 
kuri gelbėtų mums sutvar
kyti skaitymą.

Musų laikraščiai, apskri
tai imant, .yra padalinti 
maž-daug šiaip: (a) žinios, 
(b) editorialai, (c) įvairios 

-----  ---------- ’ ---įrūšies straipsniai, (d) ap- 
laksto j ieškodamas, kad kas garsinimai. Jeigu nori žino- 
parašytų jam laišką. Tai • ‘ 
tokis nemokyto žmogaus j 
padėjimas. Bet tam visam 
jis pats yra kaltas, tuomi! 
labiau, jeigu jau jis gyvena 
Amerikoj keletą arba net 
dešimtį ir daugiau metų. 
Tokis žmogus jau negali 
versti visą kaltę ant savo 
tėvų, nes jie gyvena visai 
dtokiose aplinkybėse.

Čia, Amerikoje, yra įsteig- tytu Ir kolei prisirengi prie

Pažinkime save.
(Tąsa)

Skaitymas.
Čia nekalbėsime apie toki 

skaitymą, kuris yra atlieka
mas mokyklose, o tik apie 
paprastą skaitymą, kuris 
yra prieinamas kiekvienam 
darbo žmogui, ir kuris susi
deda daugiausia iš laikraš
čių bei knygų-knygeiių.

Kaip maistas \Ta reika
lingas musų kunui, taip 
skaitymas — musų protui.

Skirtumas yra tik tame, 
kad alki jaučiame fiziniai, 
ir todėl esam priversti ji 
užganėdinti. Noras skaityti 
yra AMBICIJA; ir jeigu 
kam jos trūksta, tai ji nėra 
ir jaučiama.

Skaitymo ambicija yra 
begalo svarbi; bet, deja, 
daugumui lietuvių ji yra 
svetima. Yra maž-daug ži
noma, kad apie 50 nuošim
čių lietuvių gimusių ir au
gusių Lietuvoj — yra anal
fabetai. Kabai apgailėtina ! 
Mat, dauguma lietuvių yra 
augę ant ūkių. Na, o ūkinin
kas kam leis vaikus moky
tis? Juk "iš skaitymo duo
nos nevalgysi” Dauguma 
ūkininkų taip mano. Lė
čiau yra ir kitas daug-dau- 
giau reiškiąs pasakymas: 
Kas skaito ir rašo, tas duo

nos neprašo.” Ši patarlė 
tinka ir ūkininkui, nors, tei
sybė, jis su plunksna žemės 
ir nedirba.

Kas link skaitymo galima 
pasakyti štai ką; 
nas profesijonalas pasiren
ka skaityti tokius raštus, 
kurie atatinka jojo profesi
jai — daktaras skaito apie 
mediciną, advokatas — apie 
tiesas, inžinierius —'savo 
profesijos raštus, etc. Gi 
ūkininkas turėtų skaityti 
tokius raštus, kurie pamo
kytų jį ūkio vedimo. Ot, ši
tuo žvilgsniu antroji patar
lė kaip tik ir pasako teisy
bę. Nes jeigu ūkę vesi pagal 
agronomijos mokslo dės
nius, tai tuomet gali būti 
užtikrintas, kad duonos pa
kaks — nereikės jos pas 
nieką prašyti.

Tai tiek apie ūkininkus. 
Dabar gryšime prie Ameri
kos lietuvių.

Amerika yra kultūros ša
lis. čia mokyklų Įvairios 
rūšies yra pakaktinai.

Apskritai imant, mes, lie
tuviai, atvykom šion šalin 
jaunais būdami, žinoma, 
mes čia pribuvome ne mo
kyklon eiti, bet — dirbtu- 
vėn bei anglių kasyklom Ir 
nekuriem musų prisieina 
pusėtinai dirbti ir dar ilgo
kas valandas. Tečiau visgi, 
palyginamai, musų darbo 
valandos čia yra trumpes
nės, negu kad Lietuvoj ant 
ūkio. Todėl, kurie atvyko 
Amerikon nemokėdami 
skaityti, turi progos čia iš-- 
mokti. Nemokytam žmogui 
labai suriku gyventi šiame 
pasaulyje.

Kad geriau supratus' tą 
sunkumą, lai bus man leista 
privesti pavyzdi Štai, stovi 
namas be langų, absoliučiai 
tamsus, šito namo sienos 
papuoštos visokiais dailu
mais, koki tik pasaulyje 
randasi. Ir jeigu mes ileis- 
tume i tą tamsų namą žmo
gų be žiburio, ar galėtų jis 
gėrėtis tuo puošnumu? Ab
soliučiai — ne, nes jis to vi
so nematytų. .

Tas pats yra ir su nemo
kančiu skaityti žmogumi. 
Jam šis pasaulis yra tas 
tamsus namas. Jis negali 
gėrėtis pilnai šių dienų civi
lizacija.

Raštas yra civilizacijos 
pamatas. Raštas yra šian
dien taip išvystytas, ypač 
anglų kalboj, kad sėdėdami 
savo kambary mes sužino
me, kas atsitiko už tūkstan
čio, trijų tūkstančių, net ir

dešimts tūkstančių mylių, 
žodžiu, mes sužinom kas 
dedasi visame pasaulyje.

Nekurie musų, vykdami 
Amerikon, paliko tėvus, 
brolius ir seseris. Ir rašto 
pagelba mes galime su jais 
susikalbėti, susižinoti apie 
jųjų gyvenimą keleto savai
čių bėgiu. Bet kaip tas ne
mokėdamas skaityti žmoge
lis susineša su savo tėvais 
bei giminėmis Lietuvoje? 
Jis, gavęs laišką iš Lietu
vos, turi susirast tokį žmo
gų, kuris moka skaityti, j 
kad jam perskaityti] tą laiš
ką. Norėdamas pranešti 
apie save ką nors savo tė
vams bei giminėms, jis vėli

I

svedoos 
AMERIKOS 

LINIJA

kiekvie-

raštus

tos vakarinės mokyklos. 
Jaunuolis, kuris nemoka 
skaityti bei rašyti, gali 
ankyti vakarinę mokyklą. 
<urioj pradėdamas nuo a, 
b, c gali užbaigti augštesnę 
mokyklą (High School). 
Daugumas turinčių ambici
jos lietuvių tai yra jau pa
darę. Daugelis suaugusių ir 
mažai mokytų vyrų, atvykę 
Amerikon, 
daktarais, 
meriais ir 
jaunuoliai, 
vojo savo ____ _
tarčiamose bei pulruimiuo- 
se. Jie lankė vakarines mo
kyklas ir prisirengė prie 
augštesnių kursų.

Kaip-gi jus, nemokantieji 
skaityti bei rašyti, pralei- 
džiat savo liuosas valan
das? Žinoma, čia nėra kai-' 
bama, kad kiekvienas lietu-

Taupyk Leibelius Brangių Kuponų 

Pradek Dabar Pirkti 
STANDARD 

ir 

^^^Challenge PienąĮ LIETUVĄ
Greitas pasažierinis '.eiias nuo
N£W YORKO IKI LIEPOJ AL S 

per Gothenburgų. Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoii ant jūrių tiesiai 

LIEPOJV
SK DROTTNINGHOLM

Liepos 15. Rugpiuoo 19
S. S. STOCKHOLM 

Liepos 27, Rugsėjo 5
- Trečios klesos kainos: 
HAMBURGĄ ------------
DANZIGĄ ir PILIAVĄ
LIEPOJ g ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ai
SWEDISH AMERICAN LINE. 

21-24 Statė Street, New York City.

(lės gali mus kuriam laikui 
j pavergti, bet neįstengs mu- 
jsų dvasios parlaužti, nei jos 
sunaikinti.

Lenkai, džiaugdamies iš 
Genujos nepasisekimų, vėl 
mus ima provokuoti Lietu
va nepasiduos provokacijai; 
ji vis kels protesto balsus, 
kad ir nematys dabar iš jų 
naudos.

Bet šiandien labiau negu 
kada nors lietuviams reikia 
pamiršti savo partinius 
skirtumus ir spiesties vi
siems apie Lietuvos Vyti. 
(Vytis nieko nereiškia, nes 
jis nėra reai 
ginti nuo lenkų buržuazijos 
lietuviai vieni palis nieka
dos neistengs. Jie galėtų ta
tai padaryti tik susivienyję 
su didžiąją Rusija. — Red.k

I

ti kas dedasi pasaulyje, 
versk žinių puslapi ir skai
tyk; jeigu nori skaityti re
dakcijos straipsnius, tiesiai 
eik prie to puslapio, etc. Vi
suomet pradėk skaityti 
iaikrašti nuo pradžios, o ne 
nuo pabaigos.

Kartais vartai, vartai 
laikrašti ir niekaip negali 
nuspręsti, ką pirmiau skai-

lė jėga. ir apsi- 
nku burži

1 
i 
l

$10X50. 
$106.50

I l i I
II 
I 
a 
I

I II

Greičiausi moderniški laivai pasauly.
Geriausias patarnavimas pasažie

riams. ,
Localis agentas randasi jūsų mieste 

arba artimai.
J Lietuvą, 

j visas

gARONIA 
SAKOMA

Kambarys S130.00— 
3-čia kiesa 
Karės taksų

Per Liverpool
( AMERONIA ..........
LACON1A ................
ALGER1A ................

25
26
29 

vietą iškalno. Parvažiuosite

"SAMARIA" .... Birž. 
"LACONIA” .. Liepos 
*PITTSBURGH” Liep.

skaitymo, pamatai, kad jau 
laikas eiti miegot arba kur 
kitur.

Jeigu nori skaityti kny
gą, tai maž-daug pradėk se
kamai: pirmiausia perskai
tyk knygos užvardinimą. 
Jeigu autorius da nežino
mas, perskaityk jo vardą; 
jeigu toj pačioj knygoj ran
dasi autoriaus biografija, 
perskaityk ją. Toliau eik 
prie Įžangos. Dabar jau gali 
spręst ar ta knyga verta 
skaitymo, ar ne. Jeigu ver
ta skaitymo, tai pradėk 
skaityti su pirmu skirsniu 
ir skaityk atvdžiai. Aklai 
autoriui netikėk, bet ban
dyk savasias išvadas pada- 

i ryti — kritiką.
Perskaitęs paragrafą bei 

skirsni, užsimerk ir bandyk 
atminti kas ten yra pasaky- 

------,-------------------------- ta. Bandyk savais žodžiais 
vis turi baigti kolegiją bei ta minti atpasakoti. Jeigu 
universitetą. Čia eina kalba, neatmeni ką skaitei, tai 
kad kiekvienas gali pra- reiškia, kad nesukoncentra- 
mokti skaityti ir rašyti ant vai savo minčių ir turi skai- 
tiek, kad galėtų paskaityti i tvt išnaujo ir da atydžiau. 
laikraštį bei knygelę; kad-j Atkartok tą su keletu skirs- 
parašyti laišką, reikalui nių. Gerai butų su piešų ku 
prisiėjus. Tas daug reiškia, pažymėti tuos sakinius, žo- 

Gal nekurie atsakys, kad ■džius bei paragrafus, kurie 
lankęs amerikonų moky- pasirodo svarbesni. Todėl 
klas, neišmoksi lietuviškai perskaitęs knygą, jeigu no- 
laiškų rašyti, žinome, kad 
ne. Tečiau mokėdamas skai
tyti ir rašyti anglų kalba, 
iengvai galima išmokti ir 
lietuvių kalbą. Tai yra pras
tas atsikalbėjimas. Priežo
dis sako: "Kas nori .šunį 
mušti, tas ir lazdą randa." 
Ar neteisybė čia pasakyta? 
Viskas galima, jeigu tik no
rima.

Dėl tų, kurie yra mažai 
apsiskaitę ir dėl tų, kurie 
dar pradės skaityti, galima 
tarti keletą žodžių apie tū
las skaitymo rūšis. Pavyz
džiui, jeigu mes skaitome 
dienraštį, tai sužinome, kas 
atsitiko pasaulyje prieš 
spausdinimą to laikraščio; 
jeigu skaitome savaitinį, tai 
sužinome, kas atsitiko pra
ėjusią savaitęjeigu skaito
me istoriją, tai sužinom kas 
atsitiko senovėje; jeigu 
geografiją, tai sužinome 
apie žemę, įvairias tautas 
l>ei šalis ir t.p.; jeigu zoolo
giją, tai sužinome apie gy
vūnus ; jeigu psichologiją, 
tai sužinome apie žmogaus 
proto veikmę, etc.

Tečiau skaitydami be pro
tavimo vargiai apturėsime 
pageidaujamus rezultatus. 
Kiek mes rasim tokių žmo
nių, kurie uždengdami kny
gą uždengia ir savo žinoji
mą kartu? čia man prisi
mena pasakaitė.

šiandien yra 
advokatais, inži- 
kitokiais. Tokie 

žinoma, neeik- 
liucsų valandų

rėsi sugrįžti prie tų svar
besnių minčių, lengvai at
rasi.

Kada tik progos gauni 
skaityti, visuomet sukon- 
centruokie savo mintis, tai 

i yra, kreipk atydą Į tą, ką 
skaitai, ir visuomet skaityk 
su kritika. Nėra mažiausios 
abejonės, kad taip skaity
damas gausi pageidauja
mus rezultatus.

(Bus daugiau)

Dvasios stiprybes ir 
ištvermės. 
(Prisiųsta.)

Genujos konferencija. Pa
sibaigė. Ji dar syki apreiškė 
žmonijos žaizdas, bet nesu
rado vaistų joms pagydyti.

! Palikta kaip buvęs ir Rytų 
Europos skaudulys — Vil
niaus klausimas. Veltui 
Lloyd George’as mus links
mino viltimi nustatyti Ge
nujoj musų sienas su Rusi
ja ir Lenkija. Kad tai pada
lyti — gal butų reikėję iš- 
j statyti pavojun Anglijos ra- 
( mybę. Argi nelengviau tat 
• dar sykį paaukoti mažos 
į tautos reikalus, kuri, žino- 
; ma, ir toliau kantriai kentės 
okupacijas ir kaimynų pro
vokacijas.

Genujos konferencija, į 
Tūlas kunigas išėjo pasi-įkurią ir mes, lietuviai (bet 

---- _ u;- ne visi! Red.), tiek gražių

f ii

vaikščioti, skaitydamas bi-

Atsišaukimas j Viekšniečins 
Amerikoje.

Kaip žinoma, pasaulinė 
karė, padariusi visur neap
sakomų nuostolių, neaplen
kė nei musų gimtojo krašte
lio, Viekšnių. Neminint pa
darytų ekonominių pragaiš
čių. ji sunaikino visas kul
tūrines įstaigas, mokyklas, 
knygynus ir t.t.

Pastaruoju laiku ateinan
čios žinios iš Viekšnių, vie
šos ir gaunamos nuo priva
tinių asmenų, beveik vienu 
balsu saukia, kad Viekš
niuose stoka apšvietos ir 
mokykloms namų.

Atsižvelgiant į tai, Chi- 
cagos Viekšnių Kliudąs sa- 
\o susirinkime, laikytame 7 
d. gegužės, š.m., nusprendė 
kreiptis su prašymu į visus 
gyvenančius Amerikoj 
viekšniečius, kad jie prisidė
tų savo aukomis prie pasta
tymo namo keturklasei pro
gimnazijai Viekšniuose.

Jums, gerbiamieji broliai 
viekšniečiai, paaukoti tam 
reikalui koki vieną-kitą cen
tą netaip jau sunku, o jūsų 
broliams, gyvenantiems 
Viekšniuose, suteiksite ne
mažą smagumą. Kiekviena 
dovana, nors mažiausia, bus 
priimta su didžiu * dėkin
gumu.

Tikimės, jogei šitas musų 
atsišaukimas į jumis, ger
biamieji viekšniečiai, nepa
siliks balsu tyruose šaukian
čiu, bet sutiks reikalingą 
cbalsį.

Viekšniečių Kliubas Chi- 
cagoje nemaža yra jau pasi
darbavęs tam dalykui ir jau 
keliolika dešimčių tūkstan
čių auksinų yra pasiuntęs 
viekšniečiams šitos ketur
klasės progimnazijos na
mui statyti.

Amerikoje gyvenantieji 
■•iekšniečiai nekartą jau yra 
pasižymėję savo duosnumu 
Viekšnių mokyklos reika
lams, todėl neabejojame, 
kad ir dabar jie atsilieps ne
mažesne užuojauta tam 
prakilniam darbui ir už tai 
iš anksto tariame širdingą 
ačiū.

Aukas prašome siųsti čia 
paduotu kasininko vardu: 

Jonas Kincinas 
4441 So. Honore st.

Chicago, III.
Viekšnių Kliubo Valdyba: 

Ignas Mileska, pirm. 
S. L. Rakauskas, sekr.

P. S. Gerbiamieji Viekš
nių valsčiaus lietuviai! Ku
rie gyvenate šiuo laiku 
Amerikoje, meldžiame atsi
šaukti iš įvairių koloniją 
žemiau nurodytu antrašu 
pranešant, kiek jūsų tose 
kolonijose randasi.

S. L. Rakauskas 
6400 Maryland Avė.

■ Chfesgn, I1L
1 *.

Lawrence’o Lietuviai
Važiuokite j Lietuvą tik per L'rbšos ir Sekio Agentūrą.

Iš Bostono išeina didžiuliai laivai šiomis dienomis:
"SAMARIA” Gegužio 31
"HAVERFORD” Birž.15 
”P1TTSBLRGH” Birž.24

Užsisakykite ant šių laivų 
kuogeriausiai ir greitai.

Iš New Yorko laivai išeina tankiai ir ateikite pas mus 
paklausti kainu ir dienų išplaukimo.

Siunčiame pinigus Į Lietuvą greičiausiai ir žemiausiu 
kursu. Taipgi apmokame Lietuvoje ir doleriais. Darome 
visokius Įgaliojimus, daviernastis. Esame registruoti No
tarai visose pasaulio valstybėse. Parduodame namus, lo
tus. Kokį tik reikalą turėtumėt atlikti, visada užeikite 

, pirmiausia pas mus. Iš kitų miestų klauskite patarimų 
laiškais.
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NORTH „ , 
| GERMAN I LLOYD

Dube) tavais Sriubiniais 
Laivais į

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN

Laivai išplaukia kas antrų 
Seredą. Puikiai įtaisyta 
Trečia Kiesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN
9t> Statė St., Boston. Mass.

URBŠA, SEKYS IR KO.
101 OAK ST, LAWRENCE» MASS.

Tel. 70581.

I

▲

PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS 

su augščiausiu išmokamu kursu. 
Išmokami būna labai greitai.

K Mes parduodam Laivakortes ant visų geriausią linijų. 
SVARBU ŽINOTI.

Musų atstovai išvažiuoja į Lietuva begiu kelių savaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai. '

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST, BOSTON, MASS.

Lenkiją. Rusija, Ukrainą, 
Baltijos Valstybes ir j 

Hamburgą.
........................ Birželio 
.......................... Liepos

SI 03.50 
$5.
ir.Glasgow: 
.... Biržel'-a 

■ ... Birželio 
.... Birželio

Iš Bostono:
CARMAN1A .................. Birželio
SAMARIA ........................ Birželio 28
ASSY'RIA ......................  Liepos 8

Personalini vedama ekskursija su 
Užjūriu susisiekimais Suuthanip- 

tone j Danziga. Piliavą ir 
Liepoją:

Per Cherbourg KAS ŲTARNINKAS 
MAURETAMA. AQl IT A.M A 

BERENG ARIA.
Per Angliją ar Hamburgą į Danci

gą $106.50; į Liepoją $107. Taksų-$5.

HDMAMSIRMM
n Birželio 3 Ti

DOTTERDAM
Birželio 17 ■ ■

RXB“AM
Musų laivai turi geriausius pa

togumus trečios klesos pasažie- 
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE 
8$ Statė St„ Boston, Mass.

I

PINIGAI
J Lietuvą ir iš Lietuvos 
Pilis vą, Klaipėdą, Liepoją, 
Hamburgą ir visus kitus per
tus. Parduodame ant visu lini
jų pagal pigiausias kompani
jų prekes. Išgaunaate pašpor- 
tus ir taksų paliudijimus. La
biausia visame kame aprūpina
me atkeliavusius iš kitų mies
tų ir šeimynas. Keliaukite Lie
tuvon su šimtais kitų per mus, 
neturėsite vargo!!!

Siunčiame pinigus Lietuvon 
pasta, telegrafu ir čekiais po 
pilna gvarantiia greičiausio iš
mokėjime. Auksinų kursas kuo- 
pigiausias. Partraukiame gimi
nes iš Lietuvos trumpinusiame 
laike. Užganėdinam tūkstan
čius, užganedinsini ir jus. Ra
šykit ar atsihmkykit, o nesi
gailėsite!!!

unnuuuN travel bureau travelAbureau
136 East 42nd SU NEVY YORK, N. Y.

AMERICA ŪME
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandeni su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PiLIAVĄ.

Laivai išplauks iš- New Yorko

Urtited ggjjHamburg 
American ESS American 
Li nes Inc.ZZZ

ift.RlCHTER’ 
“PAIN 
EXPEUER"

Kaip tik pasirodo pirmutinis 
•peirritkimaa peržalimo, pirmutinis 
ranmatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
tad naudokite Šitą patikėtiną namini 
vaistą, ^arsitikrinkite, kad kiekvie
na konka Pala. Eipellerfo, kurią 
jus perkate, butą paiymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 8&C. ir 70c.

Tarp Mew Yorko ir Hamburgo
Trumpas susisiekimas su visais pertais Centralinės Europon 

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS 
nuo Piere 86, Nortb River, pėda nuo 46 st., laike pietų. 

Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Dideli val
gymui kambariai, galionai ir puikus dėkai 3-čios klesoo 

pasažieriams.
Laivai "Hansa”, ”Bayern”, "Vaeritemberg” ir ^Mount 

Clay*’ turi kelis specia liūs kambarius.
Du nauji 20,000 tonų trijų sriubų laivai. 

RESOLUTE IR RELIANCE 
išplauks kas antras ųtarninkas su pirmos, antros ir trečios 
klesos pasažieriais.

Užsisakydami kreipkitės prie mvsų autorizuotų agentų 
JULIUS ROTTENBERG. 26U Hanover SU Boston. M
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Sveikatos Kampelis, j dingas S ■: F AITAI AHE LIETUVĄ

DELKO MUSĖS PAVO
JINGOS.

Baidyk muses nuo ligo- 
nių, ypatingai nuo tų, kurie 
serga limpančiomis ligomis. 

• Naikink visas muses, kurios 
pakliūva ligonių kambarin, 
nes ju kojos aplipusios ligos 
gemalais.

Saugok, ‘ kad jokis gen
dantis, punantis dalykas nė- 
sirastų apie namus, žydrais 
apdangstyk valgomus daik
tus namie arba krautuvėje, 
kad neleidus musėms siurb
ti. Mėšlus ir visokias atma
tas laikyk po uždangalu i? 
kalkėmis ištėpliok jų indą. 

Sietais aptaisyk duris ir 
langus, ypač valgomam 
kambary ir virtuvėje, ir 
nuodink visas muses.

Tvartuose mėšlą laikyk 
po sietu ir tankiai išbarstyk 
kalkėmis vietą, kur mėšlas 
laikomas.

Jeigu kur apielinkėje yra 
laikomi gendanti daiktai, 
kur musėms prieinama, 
tuoj pranešk sveikatos de
partamentui.

# # *

Musė perdavinėja ligas 
dvejopu budu. Paprastu bu
cu beknibinėjant po nešva
rias rietas, po puvėsius, 
prie ligonių ir t.t., musė su
sitepa ligų gemalais ir pas
kiau beknibinėjant po val
gius, gėrimus ir t.t. tuos ge
malus nešioja ir drabsto. 
Tai yra paprasčiausias bū
das perdavimo ligų.

Yra musės, kurios kan
džiojant sergančius ^Ti
nus susitepia ligų gemalais 
ir paskui kandžiojant žmo
gų, įskiepija jam ligos ge
malus. * Amerikoje šių kan- 
užiojaneių musių yra labai 
mažai, todėl pavojus netaip 
nuo jų didelis.
^lįįi^gusia^ migiu _ nešio

jamos yra šios ligos:
Karštligė, 
Pilvinė, 
Viduriavimas, 
Žarninė, 
Cholera, 
Miegamoji, 
Kraujaligė.
Karštligė labiausia nešio

jama. Viduriavimas ir žar
ninė paprastai vaikų ligos, 
bet - pagal paduotą surašą 
pasirodo, kad ir augusiems 
limpanti. Kasmet vientik 

' Suv. Valstijų apie 70,000 
kūdikių išmiršta pirm dvie
jų metų šiomis ligomis. *

• Daugelis ir kitu ligų, iš
skiriant nurodytas, yra mu
sių platinamos. F.L.I.S.

444 vardu "Remedies anl 
Preventative Against Mos- 
ųuitoes.” (Vaistai ir Apsi
saugojimo Priemonės nuo 
Uodų). Tą Bulletiną priren
gė Dr. L. O. Howard, Ento
mologuos Biuro vedėjas. 
Tas Bulletinas pirmiausia 
buvo atspausdintas 1911 
metais, bet tai laidai išsi
baigus dabar išnaujo per
spausdintas ir suteikiamas 
veltui kiekvienam, kuris 
nori žinoti, kaip išsisaugoti 
ir neleisti platintis uodams 
savo apielinkėje. Bulletine 
aprašoma svarbumas prieš 
uodus darbo, kaip apsisau
goti nuo Įkandimo ir įvai
rus dalykai, kaip tai: kur 
ne veisiasi, kaip jie gyvena, 
ir kaip naudotis prigimtais 
uodų priešais, kad nuo jų 
visai apsisaugojus.

PIENO VERTĖ.
Pienas yra vienatinis 

maistas, kuriame randasi 
daugiausia sudėtinių, reika
lingų stiprinimui kaulų ir 
raumenų. Pienas taipgi di
dina spėką ir suteikia visa 
tai. kas tik reikalinga au
gantiems kūdikiams. Piene 
randasi daugiau kalkių, ne
gu kitam kokiam maiste, ir 
vartojant daug pieno įgau- 
nam i savo vidurius užtekti
nai kalkių.

Vaikams pienas reikalin
gas augimui ir stiprinimui 
raumenų ir kaulų, suaugu
siems reikalingas užlaikyti 
geroj tvarkoj kaulus ir rau
menis. Kaslink kalkių, tai 
jos taip reikalingos suau
gusiems, kaip ir vaikams.

Pienas kur kas atstoja 
mėsos valgius ir žymiai pi
giau atsieina.

Pieno nuograibos
tiek pat sotumo, kiek švie- 
žias pienas* o tik žinomaj jo
se kur kas daugiau yra rie
bumo, negu šviežiam piene.

Pienas su duona ar šiaip 
grūdais yra labai užgirtinas 
maistas.

Pienui pabuvus ar surū
gus, galima pasekmingai 
suvartoti jį varškei ar sū
riui. Vienas svaras varškės 
atstoja net svarą ir kvoteri 
jautienos. F.L.I.S.

turi

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybes farmų ant parda

vimo, didelių ir mažų. Tos farmos 
randasi New Jersey valstijoj, netoli 
Newark, N. J. Farmos geros ir der
lingos. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHURINSKI (26)

Bos 46, Sand Brook. N. J.
FARMOS? FARMOS!

Aš turiu 200 gerų farmų ant par- 
I davimo. Pirkitę farmas, tąsyk nebijo- 
I šit bedarbės ir sunkių iaikų. Parduo
du pigiausiu kaina ir su mažu įmokė- 
jimu. Duodu ant lengvų išmokėjimu. 
Dėl daugiau informacijų klauskit 
farmų katalogo. (22)

JOS. STANKUS. Farm Agvncy 
FOUNTAIN. MICH.

kalta... ”j 
"mielaširdingas 
"geros širdies 
"akmeninė širdis”... Vis šir
dis ir širdis. O širdis su ši
tais dalykais nieką bendra, 
neturi, -ji tiktai pumpuoja' 
kraują ir tuomi kūne gyvy
bę palaiko, o kas dėl meilės 
arba kitų dalykų, tai ji ne
turi jokių reikalų.

Iš apsigimimo širdis gali 
būti mechaniškai suirus, va
dinasi gali turėti organiškų 
defektų (nedateklių); tokia 
širdis, žinoma, ir pasiliks 
silpna visam amžiui. Ant 
laimės turime pasakyti, kad 
retai kas turi iš apsigimimo 
suirusią širdį; ir tokiuose 
atitikimuose sunkus dar
bas nėra taip pavojingas, 
kaip* paprastai manoma. 
Dažniausia asmucr gali ra
miai gyventi ir darbuotis, 
nors jo širdis butų iš apsi
gimimo netobula. Pavojingi 
tokiam asmeniui visoki nuo
dai — chemiški arba bakte
rijų nuodai, dažniausia pa
starieji.

Turėdamas silpną širdį 
darbininkas dirba šlapioj 
vietoj, peršąlą ir pareina 
namo su ištinusiom kojom, 
išsiskėtusiom jaknom ir šir
dies skausmu. Dažniausia 
čia apsikrėsta kokios nors 
ligos nuodais (bakterijo
mis). Kitą vertus, neretai 
bakterijos suardo širdį, su
gadina jos mechanizmą.

Veik kiekvienos ligos pe
rai silpnina širdį arba 
griauja jos mechanizmą, 
bet dažniausia tai padaro 
reumatizmas, pneumonija 
(plaučių uždegimas), "šal
tis”, kosuliai gerklės užde
gimai, skarlatina, difterija. 
Visas šitas ligas pagamina 
bakterijos.
Šitokias ligas žmonės skai

to menkniekiais, bet širdis 
nuo jų nukenčia, kartais už 
kelių metų pasirodo širdies 
pažeidimo rezultatas; net ir 
tokiuose atsitikimuose šir
dis gali atlikti savo darbą 
iki antru kartu kokia nors 
liga apsikrečiama.

Iš to, kas pasakyta, bus 
aišku; kad turinti kokius 
nors širdies silpnumus pri
valo saugotis apsikrėtimų. 
Žiemą jie privalo šalintis 
tokių vietų, kur daug žmo
nių grudžiasi. Pagavę šaltį 
jie privalo keletą dienų lo
voj gulėti. Privalo švariai 
užlaikyti gerklę, nosį ir 
dantis. Jiems kenkia nami
nė degtinė.

Dažnai ligonis turi silpną 
širdį, jam yra pasakyta 
"širdies liga"; jis nusiminęs 
ir be vilties gyvena. O to
kiam žmogui nėra reikalo 
nusiminti; 
šokių 
bako, 
etc.) 
galės

žmogus”,

PAVOJINGA VALGYTI 
NEVIRTĄ KIAULIENĄ.
Nedaug amerikiečių lū

žiniai valgo žalią kiaulieną, 
rėčiaus jie dažnai vrigo rū
kytą kumpį ar dešras, kurie 
nėra gerai išvirti. Valgant 
žalią ar pusžalią mėsą gali
ma užsikrėsti trichinosis li
ga, kuri kįla iš užkrėtimo: 
kūno raumenų mažais mi- 
kropiškais - kirminėliais, tri- 
chinomis. ,Tų parazitų ran- kiti, 
dama vienoje iš septynias
dešimt vienos kiaulės. Toji 
liga nepanaši į kitas užkre
čiamąsias ligas tuo žvilgs
niu, kad jos smarkumas pa
eina nuo daugumo inėjusių 
i kūną parazitų. Labai daug 
užkrėstos kiaulienos reikia 
suvalgyti, kad greitai pa
mačius blogas pasekmes, 
tečiau ir mažai kiaulienos __ ___
suvalgius, jeigu ji labai už- koTfakulte — Ą^matema- 

..sikretus, pasekmės gali bu- tikos jr gamtos fakulte — 
kuriose uodai veisiasi toj ti greitai pastebimos. 39 įr teologijos — 28. Viso
apielinkėj. j Kad nuo jų išsisaugojus, !593 studentai.

Jei uodai butų vientik pa- geriausiai visai nevalgyti 
prastais kankintojais, ■ tai jokios žalios mėsos, o yįpEa- 
dar nereikėtų prieš juos tingai kiaulienos, 
vesti kovą, bet atsimenant, F.L.I.S.
kad yra keletas uodų veis- -----------
lių, kurios apsigyvenusios APIE ŠIRDĮ,
po visas Suvienytas Valsti- -------------.... ------ , —
jas platina drugį ir tuomi ganas, kaip širdis, žinoma, ria nuo balandžio 15 dienos 
daugelį labai derlingų apie- greitai gali suirti ; bet šir- įvedama tiesioginis vagonų 
linkių padaro tokiomis, ka-? dies ištvermė beveik netikė- vaikščiojimas tarp susitaru- 
me niekas nenori gyventi ir tina. Žmonės apie širdį turi siu valstybių. Vagonų regu- 
kad viena uodų veislė, kuri keistų supratimų. Labai x~
randasi pietuose, platina dažnai ligonis sako: "širdis tartimi,
geltonąjį drugį, tai be jokio pyksta,” "širdį skauda,” 
atsisaknėjimo reikia juos "turiu širdies plakimą,” 
naikinti. "širdis nepriima,” "blogu-

Suvienytų Valstijų Žem- mas ant širdies," "skauda landžiu 15 dienos įvedama
dirbystės Departamentas poširdį" ir t.t. Visokiuose tiesioginio susisiekimo kon-
išleido Ūkininkų Bulletiną nepasisekimuose ir-gi širdis vencija.

UODAI — KAIP JIE VEI
SIASI IR KAIP JŲ APSI

SAUGOTI.
Uodai nuo senovės yra 

žmogaus kankintojai ir 
priešai. Pajūryje, šlapiose 
vakarų ir šiaurvakarių pie
vose ir tolimuose šiauriuo
se, pagirių lygumose ir kal
nų lankose tie kraugeringi 
gyvūnai nesuskaitomais bū
riais visur mus sutinka, ar 
tai darbą dirbant ar tai ant 
j»oilsio išvažiavus.

Pelkės, tvenkiniai ir bog- 
nos arba šlapios stogų ry- 
nos yra vienintelės vietos,!

jei jis vengs vi- 
nuodų (munšaino, ta- 

industrinių nuodų, 
ir užsikrėtimų, — jis 
gyventi kaip ir visi

• K 
("Gydytojas”)

Žinios iš Lietuvos
Universiteto klausytojai.
Ligi šių metų balandžio 

G dienos įsirašė Lietuvos 
Universiteto klausytojų: 
farmacijos ir medicinos fa- 
kulte — 220, sociologijos ir 
teisių fakulte — 186, techni-

39 ir teologijos — 28. Viso

Susisiekimo sutartis.
Balandžio 6 dieną Kaune 

įvyko Lietuvos, Vokietijos 
ir Latvijos susisiekimo rei- 

APIE ŠIRDĮ. kalams aptarti konferenci-
Toks komplikuotas orga-Ja. Pasirašyta sutartis, ku-

liavimas eis tam tikra su

Balandžio 6 dieną tarp 
Lietuvos ir Latvijos pasira
šyta sutartis, kuria nuo bą-

Ar žinai, skaitytojau, kaip 
dabar stovi Lietuvos rubežiai?

Ar žinai, kur dingo Vilniaus 
plebiscitas?

Ar žinai, kas dabar valdo 
Klaipėdą?

Ar žinai piLią Lietuvos sutar
ti su Sovietų Rusija?

Jei šitų ir daug kitų dalykų 
nežinai, tai perskaityk Lietuvos 
Respublikos Istoriją.

čia rasi visus faktus, prade
dant nuo 1905 metų Revoliuci
jos ir baigiant šiomis dienomis.

Lietuvos Respublikos Istorija 
tik ką išėjo iš spaudos, šitas 
veikalas apinia visą laikotarpi 
iiuo 1905 metu revoliucijos iki 
šių dienų * ir parodo, kaip gimė 
Lietuvos Respublika. Prie vei
kalo yra da pridėtas didelis spal
vuotas žemlapis, kuris parodo 
visus dabartinės Lietuvos mies
tus ir miestelius, jos apskrieius 
ir valsčius, jos rubežius ir visas 
kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš 
sekamų skyrių:

1. Per revoliucijos ugnį.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.).
3. Praloto Antanavičiaus ap

linkraštis, kuriame jisai prirodi
nėja, kad caras yra Dievo patep- 
tinis ir jo negalima nuversti.

4. Caro valdžia griųva.
5. Klerikalai ruošia monarchi

ją Lietuvoje.
6. Vyskupo Karevičiaus kelio

nė pas Ludendorfą.
7. Karevičiaus išdavystę re

mia visi kunigai.
8. Klerikalai kviečia von Ura

chą ant Lietuvos sosto.
9. Mokina Urachą ”Tėve Mu

sų.”
10. Vokietijos revoliueija iš

blaško klerikalų pienus.
11. Lietuvon ateina bolševikai.
12. Lenkai užima Vilnių.
IX Lietuva apskelbta respub

lika.
14. Laikinoji Lietuvos konsti

tucija.
15. Kova dėl Steig. Seimo. 1
16. Karės stovis ir kitos re

presijos Lietuvoj.
17. Gabrys išduoda savo sėb

rų paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai.
19. Steigiamojo Seimo susi

rinkimas.
20. Taikos sutartis su Rusija. 

■ 21. Svarbesnieji St. Seimo iš
leisti įstatymai.

• 22. žemės reformos įstatymas.1
23. Namų ir kambarių sam

dymo įstatymas.
24. Nauja Lietuvos konstitu

cija. •
£5. Karė su lenkais.
26. Rusai išveja prešepanus’

iš Vilniaus. * į
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

kariumenę.
28. Želigovskis^ užima Vilnių.
29. Želigovskis puola ant1 

Kauno.
30. Prūsų lietuviai ateina Lie

tuvai į pagalbą.
31. Želigovskis sumuštas ties 

širvintais.
32. Mušis su lenkais ties Gi- 

bais.
33. Sutrauka smulkesnių mu

sių.
34. Plebiscitas ir jo nenusise- 

kimas.
35. Taikos sutartis su latviais.
36. Lietuva atgauna Palangos 

uostą.
37. Francuzų kolonija Klaipė

doj.
Visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

Didelio formato, ant dailios 
popieroą. graži spauda, ir kai
nuoja su visu žemlapiu tiktai 
$1.00. Apdaryta. auksuotais 
audeklo viršais — $1.50.

Prisiuskit 'Keleivio” Redak
cijai pinigus, ir tuoj šitą veika
lą gausit. Adresuokit taip:

"KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston, Mass.

I

FARMOS!
GERA FARMA —'PARSIDUODA

ant lengvą išmokėjimų su visais gy
vuliais1 ir padarais. Virš 200 akerių, 
stuba 2-jų familijų, 200 vaisingų me
džių sode.. Didelės lankos. Daug gi
rios, gei'a ' išgyventa žemė, bėgantis 
vanduo stuboje ir tvartuose, arti geri 
4 turgauni miestai. Antrašas: (20)

K. PRANAITIS 
GRANBY. MAMS.

t

FARMA.
Didelis Pigumas!

100 akrų a.en»s Conneeticut žemės, 
35 akrai ihrbaiuos, siera ganykla; di
delis miškas, 5 melžiamas karves, 2 
arkliai, 3,0 vištų, visi farmos įran
kiai, vežimai, karietos, pakinkai, 
puikus vaisinių medžių sodas, s rui
mu stuba, 2 barnūs, vištininkai. arti 
patvekarių linijos ir arti marketų. 
Kaina už viską vk $5200. Jnešt $2500. 
Kuomet tu perki farmą, pirk .Kerą, o f 
turėsi naudą. Matyk mane. Rašyk1 
angliškai (23)

NATHAN WE1SLEK
4 Bank st., New Lodau. Conn.

Ar nori susipažint su visų tautų Dievais? Jei nori, I 
perskaityk knygą *

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO 
SENOVĖJE?

Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25.
Gaunama "Keleivio" Redakcijoj

255 Broadway, So. Boston, Mass.

l

E

I

$5.25 ”H&R” AUTOMATIŠKAS 
REVOLVERIS $5.25. DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugu 

kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.

Plėšimai atsitinka kiekvieną dienų. 
Jeigu tu nori apsaugot save, tai ne
lauk, kol busi apiplėštas, bet tuojaus ■ 
užsisakyk musų garsų ”H & R” au
tomatiškų revolverį. ŠTAI PROGA, 
KURIOS NEPRIVALAI PRALEISTI. 
Musų garsusis ”H & R” revolveris j 
pilnai gvarantuotas. Paprasta jo kai
na $11.00, vienok supažindinimui vi
ešuomenės su šiuo garsiu revolveriu, 
mes numušėm jo kainą iki $5.25, taip 
kad kiekvienas galėtų lengvai ji įsi
gyti.

Musų garsusis ”H & R” revolveris 
patrarytas iš geriausio- plieno ir sauja 
šešis kartu su vienu užtaisymu. Kuo
met užsisakai, pažymėk kurio kalibro 
nori: 22, 32 ar 38. Taipgi pažymėk ar 
iieri mėlyno plieno, ar nikeliuota. Iš- 

[ kirpk ši apskelbimą ir prisiųsk jį 
Į mums su savo vardu, adresu, Įdėda
mas už 35c. štampų jo persiuntimui, 
o $5.25 užmokėsi, kuomet aplaikysi 
revolveri. NEATIDĖLIOK — RAŠYK 
TUOJAUS! Užsisakantieji iš kitų ša
lių prisiuskit pinigus iškalno. t ?)

WESTERN ARMS COMPANY
Depu P—98

2136 W. Chicago Avė., Chicago, Iii.

Dr. A. J. Kardus
Gydytojas 

ir Chirurgas
Gydo užsenėjusias ligas 

▼yru ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. HORGAN ST.
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 21G0.

M

>►

LINKSMA NAUJIENA!

f

parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELĖS

MUSŲ
TIESIOGINIS SUSINEŠIMAS

Persiuntime

PINIGŲ Į LIETUVĄ
Užtikrina

Saugumą—Tikrumą—Pigumą
Pinigai gali būt pasiųsti čekiais, telegramų arba money orderiais. 

Pristatomi paliudijimai su priėmėjo

ČEKIŲ ĮDĖLIAI 
TAUPYMO JDĖLIAI

Boston, Mass.Ii

Z

41 Bedferd St., kampas Chauncey,

I

I

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių yaietų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo vai i m ui, nuo uždėjimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Meo jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausios 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut . gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite j APTIEKA po numerio

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Boston, M

Greitas Susinėsimas su Lietuva
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms j Lietuvą pinigų ar šifkor- 

tę, arba rengiesi pats Kristi į tėvynę, tai tamstai patartina kreip
tis į gerai žinomą, teisingą ir atsakomingą lietuvišką agentūrą,

BUCKMAN IR FINBERG
* Bankieriai ir šifkorčių agentai

85 Leverett St, Boston. Maso.
Mes atstovaujam visas Garlaivių Linijas.

Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos 
Atstovybėj Washingtone, išėmimui pasportų.

Galit siųsti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai

85 Leverett St,

PARSIDUODA FARMA.
150 AKERIŲ žemės — 50 akerią 

dirbamos ir 100 akerių miško ir ga
nyklos. Miškas vertas $8000 Stuba 
10 kambarių, kute dėl 14 galvijų, viš- 
tinyčios, 2 arklini, 2 karvės, 2<» viš
tų, visoki įrankiai dei dirbimo že
mės. Taipgi yra Buick trobas. Ford- 
smi traktorių?, plūgai, akėčios ir 
pjūklas malkom pjauti. Kama už viš
nu $5500; įmokėti $2500. (23)

LITRU AMIA N AG ENCT.

361 tfroadoay, South Boston.

Skaityk šią naujieną, 
Ji daug laimės neša 
Dėl Jūsų sveikatos 
Salutaras ligąs peša.

KĄ-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
jVAlRIU LIGŲ IŠĖJO SALUTA
RAS BITTERIS Iš MUSU CHE 
MIŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
DŽIAUGĖSI SALUTARO B1TTE- 
RIO GERUMU. DABAR GALĖS PA
SIGERĖTI, NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

Taipgi esame pasirengę išpildyt 
visus norus bei užsakymus j trumpą 
laiką.

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne
gausite, tai neimkite kitokio, bet rei
kalaukite tiesiog iš musų.
SALUTARAS DRL’G & CHEMICAL 

CO, DEPT. 18.
1707 So. Halsted st., Chicago, I’?.

Prisiųskite man savo braiži
nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygu
tės "Patarimai Išradėjams,” 
kori duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo ad
vokatui. ' ______

MART1N LABINER 
Re*. Patent Atty.

8 PARK ROW, NEW YORK

‘‘Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem!”

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie prašo dauginus!

Net ir mažyčiai žino, kad

J3 -A. M BIIVO
VaitMenkli* užrag. S. V. Pat. Ofiaa

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
linostt nuo viduriu užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 35c. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiuine tiesiog iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
BORO’JGH OF BROOKLYN NEW YORK

UQIJU *
TV'i-prj'4-i j Vėliavų, Kukardų. visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
■L-'ŽA vvUVv spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS’OO*. 90-92 Ferry St. Newark,*N. J.

a. ----------------------------------- ...---------- _ —J
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Visokios žinios.
Paliake pašovė lietuvį 
KATALIKAŠKILKUS 

GULI LIGONINĖJ.
Jis norėjo užfundyt lenkei 
pajų, bet ši nepriėmė ir įva

rė klynan kulipką.
Anglų laikraščiai paduo

da šitokį atsitikimą. Liudvi
kas Kilkus, 38 metų am
žiaus lietuvis, kuris gyvena 
Montelloj po Nr. 75 Bolin- 
der st., nuvažiavo į Bridge- 
waterį ir nunešė lenkei S. 
Fortūnai pajų ir keikų do
vanų. Lenkė atsisakė priim
ti. Kilkus pradėjo prie jos 
gretintis ir spėką vartoti. 
Moteris ištrukus iš jo rankų 
įbėgo į kitą kambarį, pasi
ėmė revolveri ir paleido šū
vį jam Į klyną. Taip maž
daug pasakojanti pati S, 
Fortūna, kuri esanti 32 me
tų amžiaus moteris ir 3 vai
kų motina.

Kada ant triukšmo atbėgo 
jos vaikai, Kilkus išėjo ir at
sisėdęs į savo troką nuva* 
žiavo. Moteris sakosi visai 
nežinojusi, kad ji jam patai
kiusi. Bet nuvažiavęs į 
Bročktorią Kilkus kreipėsi j 
ligonbutį ir tenai pasirodė, 
kad jo šlaunis peršauta. 
Žaizda buvo aprišta- ir Kil
kus išėjo, bet vėliaus jis vėl 
sugrįžo ligonbutįn ir ši kar
tą jau turėjo atsigulti.

Bostono ”Globe” rašo, 
kad iš Bridgewaterio atva
žiavęs Brocktonan valdinin
kas Le Barron išimti varan- 
tą Kilkui areštuoti už užpuo
limą moteries.

Žmonės, kurie pažįsta Kil
kų, sako, kad jis esąs vedęs 
ir labai karštas katalikas.

AUDĖJŲ REIKALA
VIMAI.

. Lawrence’o streikuojan
tis audėjai nusiuntė kompa
nijų agentams savo išlygas, 
kuriomis jie sutiktų taiky
tis ir grįžti darban. Tos iš
lygos yra tokios:

L Sugrąžinimas 22% mo- 
kesties, ką kompanijos nu
mušė 1920 metų gruodžio 
mėnesyje.

2. Nekaltinti nei vieno 
darbininko dėl darbavimosi 
streiko naudai.

3. Pripažinti dirbtuvėse 
Vienos Didžiosios Unijos 
(One Big Union) komi
tetus.

4. Už viršlaikį turi būt 
mokama kaip už pusantro 
laiko.

Kompanijų agentams bu
vo pranešta, kad pakol šitie 
reikalavimai nebus išpildy
ti, patol darbininkai negrįš 
darban.

NEGALI PRIRODYT, 
KAD JIS GYVAS.

Prooklvne anądien ati
dengta paminklas užmuš
tiems Francijoj kareiviams. 
Ant to paminklo yra iškalti 
visų užmuštų Brooklyno ka
reivių vardai, tarp jų ir An
tanas Pentola. Bet Antanas 
Pentola sugrįžo iš Francijos 
gyvas ir dalyvavo prie to 
paminklo atidengimo Pros- 
pect Parke. Kada, kalbėtojai 
pradėjo aiškinti, kad tie ka
reiviai "didvyriškai” mirė, 
tarp jų ir Pentola, tai Pen
tola pakėlė ranką ir pareiš
kė: ”Ne tiesa! Aš esu Pen
tola ir aš esu gyvas.” Bet 
niekas jam netikėjo. Vėliau 
jisai kreipėsi i karės depar
tamentą, pranešdamas, kad 
jis gyvas, bet ir karės de
partamentas jam netiki. Ii 
Pentola negali jokiu budu 
prirodyt, kad jis gyvas. Ki
tas panašus paminklas Bro- 
oklyne yra pastatytas ant 
Heiser skvero, ir tenai pa
žymėta. kad Pentola už
muštas.

Vietinės Žinios
KELEIVIS
Riaušės saliune.

Charlestowne pereitoj su- 
batoj buvo didelės riaušės 
saliune ant Alfordo gatvės. 
Pora persirengusių polic- 
manų užėjo tenai ir papra-, 
šė degtinės. Bartenderis pri-' 
pylė jiems po stiklą ir pa
ėmė pinigus. Tuomet sve
čiai pasisakė, kad jiedu yra 
policmanai ir areštuosią jį 
už nelegali pardavinėjimą 
degtinės! Bartenderis su
švilpė ir tuojaus atbėgo iš 
lauko 4 vyrai, kurie nieko

Vėl skandalas ištvirkėlių 
draugijoj.

Nespėjo da nutilti skanda
las dėl nusižudymo dviejų 
žmonių per girtas orgijas 
Virginijos Clark namuose, 
kaip štai pasirodė kitas bur
žuazijos ištvirkimo žiedas, 
ir tai vis ant to paties Back 
Bay, kur gyvena milionie-____
riai. Spauda dabar pilna nelaukdami puolė ant polic- 

manų -r pynėjo jUos mušti 
Policmanai ėmė gintis. Ki
lus triukšmui, susirinko di
džiausia minia ir pasidarė 
tikros riaušės. Ant galo pri
buvo daugiau policijos ir 
bartenderį areštavo; bet io 
padėjėjai pabėgo.

sensacinių aprašymų, kaip 
dvi aktorkos, tūla ’T^a Sar” 
ir ”La Von”, dalyvavo kitų 
aktorkų surengtoj girtoj or
gijoj ir gavo tokio lupimo, 
kad vos gyvos ištruko. Vie
nai ių likos išdaužytos akis 
:r beveik nulaužtas nugar
kaulis. Šitoj orgijoj dalyva
vę laivyno oficieriai, Har
vardo studentai ir keli pro
fesionalai. Visi buvę girti ir 
liekas nežino, kas ten dėjo- 
d, gana tik to, kad minėtos 
Ivi aktorkos buvo sumuštos 
r vidurnakti išmestos lau

kan.

[
II Kurie Norite Važiuoti Lietuvon?

Per 10 dienų galite būti Kaune!
PER BALTIC STATĖS FINANCE C0. ŠIOMIS DIENOMIS IŠVAŽIUOJA 

LIETUVON DAUG LIETUVIŲ.
Laivai išplaukia tiesiog be persėdimo sekančiai:

— "PRES1DENT TAFT, tiesiog j Bremeną;
— MST. PAUL, tiesiog j Hamburgą.
— "RESOLIUTE”, tiesiog į Hamburgą;
— ”CAR0NIA”, tiesiog į Hamburgą; 
”MAJESTIC”, su persėdimu.

3
7 

13 
17 
29

BIRŽELIO-JUNE
BIRŽELIO-JUNE
BIRŽELIO-JUNE 
BIRŽELIO-JUNE 
LIEPOS-JULY —

KAINA LAIVAKORTĖS:
TREČIA KLESA $10&50;ANTRA KLESA $135.00. 

Į Rotterdamą ir Antverpą — Trečia klesa $100.

SUĖMĖ 4 PLĖŠIKUS.
Worcestervje policija su

ėmė 4 vaikėzus, kurie buvo 
susitarę apiplėšti popieros 
kompanijos kasierių. Tik 
vienas suimtųjų yra virš 20 
metų amžiaus; kiti turi vos 
po 15-14 metų.

LAIMĖJO STREIKĄ.
Perth Ambov, N. J.—Čia 

streikavo keturių pramonių 
darbininkai. Po kelių sąvai- 
čių kovos, kompanijos pakė
lė po 5 centus valandai, ir 
streikas pasibaigė darbi
ninkų laimėjimu.

AMERIKOS ATSTOVAS 
Bulgarijoj bijosi 

REVOLIUCIJOS.
Iš Sofijos pranešama, kar 

Amerikos atstovas C. S. 
Wilson tenai pranešęs Bul
garijos valdžiai, kad jaih ga 
prisieisią šauktis Amerikos 
.jurininku apsaugos, nes jis 
bijąs dabartinių suiudimų 
Sakoma, jog jis gavęs grasi
nimų, kad jo namai busią iš
mesti i padanges, jei Ameri
kos kapitalistų valdžia nu
žudys du italų darbininku 
Sacco ir Vanzetti, kurie da
bar laikomi Massachusetts 
valstijos kalėjime nuteist 
miriop. Po tų grąsinimų jis 
reikalavęs iš Bulgarijos val
džios geresnės policijos ap
saugos, bet negalėjęs gauti 
ir todėl jisai galvoja apie 
pasikvietimą Amerikos juri
ninku.

Bulgarijoj dabar labai ne 
ramu. Pereitą sąvaitę buvo 
jau pasklydus žinia, kad te
nai kilusi revoliucija ir ka 
ralius Boris pabėgęs Var
non. Nors šitie paskalai bu
vo neteisingi, bet kad Bul
garija stovi ant revoliucijom 
vulkano, tai tiesa. Dabarti
nis ministerių kabinetas sv 
Stambulinskiu priešaky vr? 
valstiečių partijos kontrolėj 
ir griežtai nusistatęs prieš 
buržuaziją. Todėl visos re
akcijos spėkos — dvasiški- 
ja, fabrikantai, bankieriai, 
profesionalai ir kitokie pa
razitai — susibūrė Į e viena 
buržuazijos bloką ir daro 
nastangų Stambulinskio ka
binetą nuversti. Buržuazija 
kaltina dabartinę ministeri
ją palinkimu prie ”bolševiz- 
mo”, nes ji nepersekioja ne*: 
socialistų, nei komunistų, c 
buržuazijos supratimu, tai 
yra baisus nusidėjimas.

Kuo visa tai pasibaigs, lie
ka da pamatyt.

SNIEGAS SOUTH 
DAKOTOJ.

South Dakotos valstijoj 
prisnigo dvi pėdas sniego, 
po kurio užėjo smarkus lie
tus su ledais ir perkūnija. 
Labai patvino upės.

NUSKENDO LAIVAS.
Columbios upėj, netoli A1- 

tooma, Wash., šį nedėldienįj 
susidūrė du laivai, Tavori-Į 
nis garlaivis ”Welsh ’ 
Prince” tuojau?- nuskendo 
Žuvo 7 žmonės.

KARAI SUSIKŪLĖ.
Haverhill, Mass. — Pe- 

čia susikūlė 
, kur susibė- 

Main gat- 
sužeista

reitą sąvaitę < 
du gatvekariai, 
ga White ir 
vės. Nelaimėj 
žmonių.

13

________ t

NUBAUDĖ MAJORĄ.
B.iffalos miesto majoras 

likus nubaustas $500 už per
žengimą blaivybės įsta
tymo.

t

BOMBA ISPANŲ AMBA-!
SADOJ.

Havanos mieste, ant Ku- pavūIv a i z1 a gi bos salos, ispanų ambasadoj PAReLe ALGAS, 
sprogo nežinia keno padėta Akron, Ohio. — Firestone

Pelletieras vėl ”runys”.
Klerikalų vadas Pelletier, 

kuris už visokias šunybes 
dabar buvo išmestas iš pro
kuroro ofiso, ateinančiais 
linkimais vėl ketina ”runyt” 
:r tikisi, kad katalikai ji iš- 
’inks. Bet jei kunigų remia
mas jisai ir praeitų, tai vis
gi vargiai jis galėtų vietą 
užimti, nes jau sykį buvo iš
mestas kaipo netinkamas to
kiai vietai. Negana to, dėl 
:o šulerysčių jam buvo at
imtos advokato teisės, o ne 
advokatas Massachusetts 
valstijoj negali būt prokuro
ru (distriet attorney). Taigi 
galima sakyti, kad politinė 
klerikalų vado žvaigždė jau 
užgesus.

Lynne atsidarė 75 čeverykų 
dirbtuvės.

Šį panedėlį Lynne atsida
rė 75 čeverykų dirbtuvės, 
kurios dėl darbininkų strei
ko stovėjo uždarytos apie 1L 
mėnesių. Batsiuvių unija su
tiko priimti 15 nuošimčių 
numažintą mokesti ir grįžti 
darban.

Senoji sutartis tarp dar- 
bininkų ir kompanijų pasi
baigė 30 balandžio, bet dau
gelis fabrikų užsidarė daug 
inksčiae, nes .kompanijos 
norėjo numušti 30 nuošim
čių algos, o darbininkai ant 
to nesutiko. Ginčai ėjo iki 
šiol. Dabar susitaikyta vals
tijos komisijai tarpinin
kaujant.

214 '"blaivybės” bylų.
Federalis prisaikintujų 

suolas pereitą sąvaitę susta
tė 214 bylų dėl peržengimo 
"blaivybės” įstatymo. Tarp 
kaltinamųjų daugiausia 
ateivių.

Papjovė pačią.
Tūlas C. Fowler ant Back 

Bay nakties laiku papiovė 
savo jauną pačią ir pats nu
sinuodijo. Paliktam laiške 
jis sakosi negalėjęs su ja su
gyventi.

Sudegė kūdikis.
Po Nr. 24 N?wland Rd. 

ekspliodavo aliejinis pečius 
ir kilo gaisras. Šeimininkė 
buvo išėjus, ir kada sugrį
žo, jos 5 mėnesių kūdikis 
buvo sudegęs mirtin.

Laimėjo $44,000 iš Edisono 
kompanijos.

Augštesniojo Suffolk ap
skričio teismo nuospren
džiu, Edisono kompanija 
turi užmokėti White’ų šei
mynai $44,000 užtai, kad 2 
metai atgal tos kompanijos 
trokas sudaužė White’ų au
tomobilių ir, mažiau ar 
daugiau, sužeidė visus va
žiavusius tuo automobilium 
žmones. Astuonių metų 
White’ų duktė, kurios vei
das likos sugadintas, gauna 
iš Edisono kompanijos 
$35,000. Likusieji $$*.000 da
lijami tarp jos seserų, tėvo 
ir motinos.

PRANEŠIMAS.
Nuo 13 d. birželio L. M. Kon

servatorija surengė choru ir or
chestrų vedėjams kursus. Tobu
lesniam chorų ir orchestrų ve
dimui privaloma jų vadovams 
apsipažint su tokio skyriaus bu
du, kaip pasekmingiau, tiksliau 
ir teisingiau mokinus chorus ar 
vedus orchestras.

Mokestis už kursą 30 dol. 
Įeina teorija, orchestracija, te
oretiškas pažinojimas instru
mentų ir koks vienas instru
mentas skiriamas specializa
cijai.

Kreipkies:
M. PETRAUSKAS

769 Broadway, So. Boston, Mass 
____ _________________________♦

REIKALĄ VIMAL
— —- ■ ■ •

REIKALINGOS 25 MOTERIS ANT 
RINKIMO IR ŠERDŽIŲ DARBO.

Turi būt tarpe 18 ir 35 metų senu
mo. Geri pinigai ant štukių darbo. 
WALWORTH MANUFACTURING 

COMPANY
800 First street. So. Boston.
Darbo ofisas atdaras nuo 8 ryte.

. — -. — ■■ . .———  - ■«
REIKALINGA 50 FOUNDRĖS 

DARBININKŲ
Varyt moulding mašinas, tekėlus, 

pilt geleži ir prie abelno darbo. 
WALWORTH MANUFACTUR1NG 

COMPANY
800 First street. So. Boston.
Darbo ofisas atdaras nuo 8 ryte.

REIKALINGI PENTERIAI IR 
DEKORATORIAI.

Taipgi popieri uoto jai ir kiloki me- 
kanikai. 95c. ant valandos, 44 valan
dos savaitėj. Dubeltava mokestis su
batomis no pietų, nedėldieniais ir 
šventadieniais. Neunijinė šapa. Trans- 
portacija apmokama. Atsišaukit į

Room 311, Washington st_, (24) 
Boston. Mass.

PARSIDUODA
Išdirbtas kepimo biznis Bostone, 

visai pigiai arba — mainys ant na
mo arba farmos.

L1THL ANIAN. AGENC Y, (26) 
361 West Broadway,

So. Boston, Mass.

Is AUJASG ARADŽIUŠ.
Parsiduoda su visu bizniu ir visais 

naujos mados Įtaisais geriausioje vie
toje Boston'e. Iš gasolino ir aliejaus 
galima gerų gyvenimų padaryti. Sa
vininkas labai nori parduoti, taigi 
prisiims tiktai $4000 įnešimo. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės prie B. 
Kontrim. (22)

LITHUANIAN AGENCY
361 West Broadvay,

South Boston. Mass.
Telephonai: So. Boston 605, 1337 ar 

Roxbury 4743-R.

Visi keleiviai, kurie važiuos per musų Lietuvių Įstaigą, tu
rės kambarius su 2, 4 ir 6 lovoms, geriausioj dalyj laivo.

Musų atstovas pasitiks Bremene arba Hamburge ir paso
dins į traukinį su visais bagažais, kuris be persėdimo bėgs ikį 
l'at Virbaliaus, o iš ten į Kauną.

Norintieji gaut platesnių informacijų, klauskite per laišką, 
telefoną arba ypatiškai; paaiškinimus suteiksim dykai.

KURIE NORITE, kad gautų PINIGUS LIETUVOJE GREITAI, siųskite 
tuojaus per mus. Musų kurjeras išvažiuoja tiesiog į Kauną 14 gegužės ir tuo
jaus įteiks siuntinius adresatams.

paltie tftat&i finance 'Gc,
LIETITVIV LIAUDIES BANKINĖ IŠTAIGA.

357 BROADVVAY", Tel. So. Boston 1061. SOUTH BOSTON, MASS.

PARSIDUODA AUTOMOBILIŪS.
Geras automobilius parsiduoda už 

prieinamą kainą. Kam reikalingas 
kreipkitės pas (22)

P. VALUKON1S
375 Broadway. So. Boston, Mass.

S

K. SIDLAUSKO 
APTIEKOSE 
Visoki Receptai, ar jie butų 
Amerikos ar Europos dakta
rų, būna išpildomi teisingai.

LIETUVĘ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
randavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome expertą, 
mekaniką dėl sutaisymo mašinų. (?)
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broad»ay.
Siuth -Boston. Mass.

Telefonas: So. Boston 51370.

i

Tel. S. B. 2488.

Dr. J. C. Landžius Seyaour
LIETUVYS 

Gydytojas ir Chirurgas. 
506 Broadway & G st. 

SO. BOSTON, MASS.i! i

I

I!

i

TREJANKA
Trejanka išrasta ir pripažin

ta Lietuvos ir visos Europos 
senų gydytojų, kaip geriausia 
biteris taisymui žmogaus vidu
jinės sistemos.

Trejanka susideda iš trijų de- 
vynerių įvairių šaknų, žievių ir 
žiedų.

Trejanka biteris sutaisomas 
namie pagal nurodymą Lietu- 

■ viškai ant pakelio.
Trejankos pakelis 50c.

KRAUJO ir NERVŲ 
VAISTAI

Kraujo valymui.
Nervų stiprinimui.

Apetito pataisymui, 
Nuo silpnumo ir kt.

Kraujo ir Nervų vaistai pagel
bės atgauti pilnai sveikatą 
kiekvienam vyrui ir moterei. 
Didelė bonka (su prisiuntimu) 

$150
ATBUDAVOJIMO 

TONIKAS
Gelbsti maisto virinimą, tai

so sugedusias dalis kūno—pri
pildo žmogų gyvybės. Tikrai 
geras tonikas. Bonka (supri- 
siuntimu) $150.

TAIPGI
Reikalaukit nuo pleiškam}, 

plaukų slinkimo, saulės nude
gimo, gunąbo lašai (ypač dėl 
moterų), vaikams nuo Kirmėlių, 
Severo’s visos gyduolės. Nuga- 
Tone. Vitamine, krajavos ra
munėlės. eitvoras, visokios šak- 
nįs ir žievės.

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekorius

373 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

♦

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA

Tik ka išėjo iš spaudos

“DĖL PINIGŲ
Puiki trijų aktų Tolsto-! 

jaus drama. Pastatymui

(fanifaMt Maukų,
reikia greitas pa^elbss.

Jei rei^dldbl^ile fbrėff pbilyUs 
(JdĮiklis ir jiridUodofl iiema 
jvte!^į:qą fl)ir)ksnin|o ir žibėsiu
»4)r

j

Reikalauja 5 centų fėrų.
Aną panedėlį ant Bostono 

Common buvo didelis masi- _ 
nis mitingas, kuris reikalą- reikia 10 žmonių, 9 vyrų ir 
vo sugrąžinimo 5 centų fė- 1 merginos.

Kuopoms ir draugijoms, 
i "lošti teatrą/’

V

hair POMADE

2II

rų ant Bostono gatvekarių. j
Gatvekarių kompanija pa- kurios* nori iwu 
daro milionus .dolerių pelno,1 bet nežino kokį pasirinkti 

—__ ____  r____ _____ » ____ ___ o biedni žmonės turi mokėti veikalą, patartina paimti
bomba; žmonių niekas nenu- Tire & Rubber Co. čia pake-‘jai 10 centų už važinėjimą; ”Del pinigų.” Knygutės kai- 
kentėjo, bet namas likos pu- lė 10 nuošimčių algos savo (tai jau perdaug begėdiškas na 35c. Gaunama ”Keleivio” 
sėtinai apgriautas. darbininkams. plėšimas. knygyne.

KAINA 23*
ięidU»ięH« įm» apfT* Igoriu s.

70 DAINŲ! |
Choru ir ju vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 chorelių dai- 
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų balsams; 

‘ dalis jų vyrų arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duettų. kurie 
tinka geriausiai vaikų chorams.

Knygos kaina 1 d. 50c.
Atyda! Kas ims dabar iš kar- 11to 20 knygų, pus už 15 dol. Js 

j J Pažeminta kaina .bus tik iki $ 
U

I

1 d. liepos mėnesio, 1922 m. A 
Siųsk pinigus ir rašyk: J?

M. PETRAUSKAS K
769 Broadway. So. Boston, Mass y

Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M 

SUSAKĖ M. PUISHEA SRAUJA 
(puišnrrft)

Lietuvė Moteris Advokatė
253 Broadway, So. Boston. Mass.

Namų Tel. Back Bay 52296 
Ofiso Tel. Haymarket 4154

DR. dOHN FEDERKIEWICZ
SPECIALISTAS MOTERŲ 

LIGŲ ir AKUŠERIJOS.
Valandos: »

Nuo 12 iki g po pietų 
Nedaliomis nuo 10 iki 1 
Rytmečiais pagal su

tartį.
81 CANAL ST. BOSTON.MASS 

Rooms 215 & 216.

T«L Seneli $»M

DR. R. M. FRIEDMM
SPECIALISTAS VENER12KŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų D 

KeunatiznM.
Valandos: Nuo 9 ryto ik)

9 vakara.
1040 tfASBINGTON ST.

BOSTON. MASS.

Telefonas 5112*W.

I Dr. A. Grai-Gumauskas 
j j LIETUVIS DENTISTAS 

į ’

I
i i Tel.: Richmond 2957-M. i

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai. Į
GYDO CHRONIŠKAS IR i 

SLAPTAS LIGAS. J
VALANDOS: '

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 8 vakare.
$21 HANOVER ST, 

BOSTON. MASS.

Valandos: nuo 10—12 dienų; V 
nuo 2-—5 po pietų; v 
nuo 6—8 vakare; X

Nedėiiomis nuo 10—12 dienų. X
705 N. Main st. kamp. Broad st. m 

' AfUNTELLO, MASS. X

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

425 Broadvay, priešais paštų
SO. BOSTON TeL So. Boston 823

Ofiso valandos: 
Nuo 9:30 iki 12 

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 ilri 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS’ 

(AKIŲ SPECIALISTAS)

Išegzam iriuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kaina.
J. L. Pasakantis O. D.

377a BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

TtL So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTA8.

VALANDOS Nao 9 iU 12 diaa«.

N«o 2 iki I vak.
NEDĖLIOMIS:
Iki 1 v. pa pieta.

Seredomii iki 12 diena. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadnay. tarpe C ir D et.
80. BOSTON. MASS.

—J

ž$
į

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIO5, IO

: PETRAS VALŪIORIS
Tik vienas lietuvis.

i Auksoriua ir Laikrodininkas

i Per 12 metų So. Bostone par- 
[ iuodu ir taisau visokios rūšies 

aikrodžius, žiedus, lenciupus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk- 

I suotua daiktus. Darbų ir užsa- 
| kymus priimu per paštų ir iš- 
I pildau teisingai ir greitai. (?) 
| P. VALUKON1S
į SO. BOSTON, MASS. 
| 375 BR0ADWAY




