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|—--------------------------- —
UTAH VALSTIJOJ 20 I AREŠTAVO 23 BUTLEGE- 

COLIŲ SNIEGO. IRIUS, TŲ TARPE DU PO- 
‘ LICIJOS VIRŠININKU.

Federalės valdžios agen
tai pereitą sąvaitę areštavo 
Bostono apielinkėj 22 vyru 
ir vieną moterį, kaltindami 
juos suokalbiu varyti degti
nės šmugelį. Areštuotųjų 
tarpe yra ir du policijos vir
šininkai ; vienas jų yra 
Swampscott miestelio poli
cijos galva, kuris nesenai 
buvo išmestas iš savo vietos 
už slaptą bendradarbiavi
mą su šmugelninkais, o kitas 
Salisbury Beach policijos 
principalas, taip pat nesenai 
pavarytas dėl degtinės 
skandalo. Būdami policijos 
viršininkais miestelių, kurie 
guli prie jūrių, jie dirbo ran
ka rankon su degtinės šmu
gelninkais ; laivai su degtine 
prieidavo prie jų miestelių, 
iškraudavo savo prekes, ir 
niekas jų nejudindavo; ne
tik nejudindavo, bet kaltais 
pati policija padėdavo deg
tinę iškrauti ir paskui da 
saugodavo ją, kad kas nepa
vogtų. Policijos viršininkai 
gaudavo užtai riebių atlygi
nimų iš butlegerių.

New Yorke nuo saulės degė 
triobos, o Washingtone ant 
šaligatvio kepė kiaušiniai.
Jei gali būt toks daiktas, 

kaip pragaro karštis, tai 
Amerika pergyveno jį perei
tą sąvaitę. Beveik visa šalis 
buvo suparaližiuota nepa
prasta saulės kaitra, kuri tę
sėsi ištisas 9 dienas. Vakarų 
valstijose tarpais buvo da 
perkūnijų su audromis, kas 
nors laikinai orą atvėdino; 
bet Rytuose per visą laiką 
nebuvo jokio palengvinimo 
iki pereito nedėldienio ryto, 
kuomet kažin kur iš Atlanti- 
ko Okeano papūtė šaltas vė
jas, ir temperatūra staiga 
nupuolė apie 40-50 laipsnių.

Kokios buvo kaitros per 
tas kelias dienas, tai galima 
suprasti iš to, kad surinkto
mis ligi šiol žiniomis, iki pe
reitos subatos nuo saulės 
karščio buvo kritusių 480 
žmonių, o tūkstančiai buvo 
apsirgusių.

Netoli Prestono, N. Y., 
saulės spinduliai uždegė ant 
farmos daržinę ir sudegė vi
sos triobos.

Washingtone ant kampo 
Fourteenth st. ir Pennsylva- 
nia avė. tyčia buvo sumuš
tas kiaušinis ir išleistas ant 
asfaltinio šaligatvio. Į 9 mi- 
nutas kiaušinis iškepė taip 
kaip ant skaurados.

Philadelphijoj nuo karš
čio krito 70 žmonių.

New Yorke saulės spindu
liai užmušė 31.

Clevelande mirė 8 žmo
nės ir saulė uždegė 75 tonų 
krūvą anglių.

Baltimorėj mirė 9.
Daugelyje vietų turėjo už

sidaryti mokyklos, fabrikai 
ir ofisai. Fithcburge, Mass., 
paštas nei laiškų nenešiojo.

Tuo pačiu laiku, kuomet 
Rytuos žmonės neturėjo kur 
nuo kaitros pasidėti, Vaka
ruose vietomis buvo tikra 
žiema. Pav., Utah valsti
joj, Brightono apielinkėj pe- 
reitoj seredoj sniego prisni
go 20 colių. Žiemos oras už
griebė ir Idaho valstijos pie
tinę dalį, kur šaltis pridarė 
laukams daug blėdies.

Tas parodo, kaip įvairus 
ir nepastovus yra plačios 
Amerikos klimatas.

IŠDEGĖ ŠVIEKŠNOS 
MIESTELIS.

Supleškėjo 237 triobos.
Gegužės 15 dieną pačiam 

vidurdieny miestelio vidury 
užsidegė namas. Didelė sau
suma ir vėjas tuojaus ugnį 
išpūtė ir bematant pradėjo 
liepsnoti kitos triobos. Ant 
vietos jokių gesinimo įran
kių nebuvo, todėl sulaikyti 
gaisrą nebuvo galima. Ke
lioms" valandoms praslinkus 
atvyko ugnagesiai iš Klaipė
dos, bet buvo jau pervėlu, 
nes degė jau visas miestelis. 
Ugnis buvo taip išsiplėtojus, 
kad užgesinti ją pasisekė 
tiktai sekantį rytą.

Iš viso sudegė 237 namai 
ir apie 160 šeimynų pasiliko 
be pastogės. Liepsnose žuvo 
ir du žmogų; sužeistų bei 
apdegusių buvo gana daug.

Valstijos kazokai daužo 
streikieriams galvas ir 

areštuoja moteris.
Nanty-Glo, Pa.—Pavieto 

šerifui vadovaujant, valsti
jos kazokai čia daužo buo
žėmis streikuojantiems ang
liakasiams galvas ir areštuo
ja moteris. Šerifas išleido 
proklamaciją, paaiškinda
mas, kad net streikierių ma
ži vaikai neturi teisės eit ant 
pikietų arba skebus vadinti 
skebais, kada šie važiuoja į 
darbą arba iš darbo. Birže
lio 1 d. tapo areštuota 23 
žmonės, iš kurių 12 buvo iš
teisinti, o 11 moterų turėjo 
užsimokėti po $5.00 ir $10.- 
00 pabaudos. Birželio 2 d. 
buvo areštuotos 4 moteris 
užtai, kad skebą pavadino 
skebu ir streiklaužiu: teisė
jas Rawland uždėjo joms po 
$10 pabaudos užtai. Birže
lio 3 buvo areštuota daugiau 
moterų ir 2 vyrai, abudu lie
tuviai, A. Aleknavičius ir M. 
Kupčiulaitis, pastarąjį kazo
kų viršininkas dar sumušė, 
ir sumušė jį ne ant kompani
jos, bet ant miesto žemės, 
grįžtant jam namo. Areštuo
tus nugabeno kaip kokius j 
kriminalistus į Elensburgo 
kalėjimą ir nuo pat ryto iš
laikė iki 7 valandos vakaro, 
nežiūrint kad Kupčiulaičio 
moteris serga po kūdikio ir 
visą dieną nežinojo kur vy
ras -dingo. Vakare buvo teis
mas ir byla eis aukščiau, nes 
Kupčiulaitis skundžia kazo
kų viršininką už užpuolimą 
ir mušimą.

Taigi tegul lietuviai iš ki
tų miestų nevažiuoja čionai 
darbo jieškoti, nes čia dirba 
tik streiklaužiai ir vietos ■ 
darbininkams išrodo tamsi j 
ateitis. C. K. R.
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Darė Falšyvus

žmonių. 
Račys atkreipė į save domę 
keli mėnesiai atgal, kuomet 
jis da gyveno Newarke prie 
savo uošvių. Newarko krau
tuvės tuomet pradėjo gauti 
daugybę netikrų 10-doleri- 
nių, ir jų platinime buvo nu-BROOKLYNE AREŠTUO- mų, ir jų piatmime ouvo nu- 

tj ryji vai tikume ai įžiūrėtas Juozas Kacjs. Tada 11 UU KAL11ININKA1. 1 - Newarko perkėlė į
... , .Brooklyną, bet valdžios

n-- ‘m agcnta.1. s,^ko,1 Į agentai jau nebepaleido jo 
Racio kompanija p*leidu- iš akių ir per visą }aiką
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Kynai Pakilo Prieš Sve-

NUŽUDĖ PROFESORIŲ.  ̂ATĖJŪNAMS APSKELB
TA BOIKOTAS IR GENE- 

RALIS STREIKAS.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ
9 KARVES.

Lewiston, Me.—Anksti 
pereito nedėldienio rytą čia 
buvo užėjus basi perkūnija. 
Žaibai pliekė be paliovos. 
Buvo suskaldyta daug me
džių ir ant Louis La France 
farmos netoli Websterio ta
po užmuštos 9 karvės.

ŽAIBAS PER TELEFONĄ 
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

i Washington, Pa.—Perei
tą nedėldienį čia per telefo
ną žaibas užmušė Louisą 
McPeaką, 17 metų vaikiną, 
kuris buvo nuėjęs pas kai
mynus į svečius. McPeak 
stovėjo prie sienos atsirėmęs 
į telefoną; iš telefono žybte
lėjo mėlyna liepsna ir vaiki
nas krito ant vietos negyvas. 
Pasirodė, kad žaibas buvo 
trenkęs į telefoną kur tai to
liau, bet atėjo vielomis į na
mus.

Popiežius Išvijo Lie
tuvos Atstovą.
Lietuvos laikraščiai rašė, 

kad Lietuvos valdžia at-i 
šaukusi savo atstovą iš vati- i 
kano. Bet popiežiaus orga
nas “Osservatore Romano”) 
dabar skelbia, kad popie
žiaus sekretoriatas dar 30 
balandžio rašęs Lietuvos 
valdžiai, kad jos atstovas 
prie jo esąs nepageidauja
mas. Vadinasi, pats popie
žius tą atstovą iš savo dvaro 
išvijo.

Tai ve, kaip jis atsimoka 
Lietuvos kunigams, kurie 
važiuoja Ryman kojų jam 
bučiuoti!

SUDUŽO TRAUKINIS.
Ant Boston and Maine 

geležinkelio, netoli Bellows 
Falls, Vt, šį panedėlį sudu
žo tavorinis traukinis iš 46 
vagonų, šeši vagonai iššoko 
iš bėgių ir apvilto ratais 
aukštyn. Du sudužusiu vago
nu užsidegė, bet pribuvę ug- 
nagesiai su chemiškais apa
ratais ugnį užgesino.

2UVO 13 MAINERIŲ 
KASYKLOJ.

Sturgis, Ky.—Šį panedėlį 
netoli nuo čia įvyko eksplio- 
zija anglių kasykloj, užber- 
dama 19 mainerių. šeši jų 
tuojaus buvo išgelbėti, o 
prie kitų negalėta prieiti, 
nors darbininkai kasė už
griuvusias žemes ištisas še
šias valandas. Pagalios nu
tarta, kad tie 13 mainerių 
bus jau užtroškę nuo eksp- 
liozijos dūmų ir paliauta jų 
jieškoti.

SUDEGĖ 32 ARKLIAI.
Bostone ant Shawmut avė. 

aną sąvaitę užsidegė trijų 
aukštų arklydės nakties lai
ku. Ant antrų lubų buvo pa
statyta 32 arkliai ir išėji
mas užstatytas visokiais ra
tais. Pakol tuos ratus ugna
gesiai atkraustė, liepsnos 
apėmė visą triobą ir visi ark
liai ant tų lubų sudegė. Nuo
stoliai apskaitomi į $16,060.

15 DARBININKU UŽMUŠ
TA ANT GELŽKELIO.
Indianos valstijoj, netoli 

Converse miestuko, šį n me- 
dėlį apvirto anglinis Ir ’ūki
nis ant užsisukimo ik užmu
šė 15 juodveidžių darbinin
kų, kurie taisė toj vietoj ge
ležinkelį. Penkiolika kitų 

|buvo sužeista.

si apyvarton $100,000 ne
tikrų 10-dolerinių.

Brooklyne susekta lietu- 
' vių bolševikų dirbtuvė ne
tikriems pingams spaus
dinti. Pereitą sąvai
tę federalės valdžios agen
tai tenai suėmė .Juozą Račį 
ir jo žmoną Oną. žinomą 
kaipo smarkiausią lietuvių 
bolševike visam Brooklyne. 
Dabar abudu sėdi uždaryti 
Raymond Streeto kalėjime 
po $30,000 kaucijos.

Juozas Račys atvyko A- 
merikon po kauo. Jis yra pa
mokytas vyras, turi didelį 
palinkimą prie knygų ir tan
kiai vadinasi “profeso
rium.” Išpradžių jis gyveno 
Waterbury ir, rodos, buvo 
tenai vedęs 19 metų amžiaus 
mergaitę. Iš tenai jis buvo 
atvažiavęs į Bostoną, kur jis 
bandė susirasti sau kokį už
siėmimą. Paskui jis iš čia 
dingo ir iki šiol apie jį nieko 
nesigirdėjo.

Pereito nedėldienio New 
Yorko laikraščiai įdėjo jo 
fotografiją ir pranešė, kad 
jis yra areštuotas su savo pa
čia kaipo dirbėjas ir platin
tojas netikiu pinigų. Pasiro
do. kad Brooklyne jis yra 
vedęs jau antrą pačią, ir tu
rėjo jau permainęs vardą— 
vadinosi Joseph Simon, nors 
policijai buvo žinomas ir šuparaliziuotas 
kaipo Radchis (Racys). ....................

Sakoma, kad valdžios 
agentai sekė jį jau apie porą 

; mėnesių. Jis gyveno Brook- 
llyne po No. 418 Lexington 
‘ avė., o jo pati turėjo kamba- 
! rį po No. 34 Stagg st. ir ji 

’’ buvo žinoma tenai kaipo 
Anna Simon. Pereitos pėt- 
nyčios vakarą detektivai bu
vo jau nutarę juodu areštuo
ti. -Jie nusekė Račį į miesto 
knygyną, kur jisai studijavo 
pinigų graviūrą (engra- 
ving). Iš knygyno jie nuse- 

t kė jį ant Stagg streeto, kur 
gyveno jo pati. Dabodami 
jo būklę per ilgą laiką de
tektivai buvo jau patyrę, 
kad Račio durįs atsidaro 

i tiktai tada, kada atėjęs sve- 
i čias pabarškina į jas, suko- 
sėja ir uždainuoja rusiškai. 
Vienas detektivų, matoma 
atevis, išmoko tos rusiškos 

I dainos žodžius, ir dabar pa
barškinęs Į Račio duris už- 

i danavo. Durįs tuojaus atsi- 
; darė, ir viduj detektivai pa
matė visą pinigų dirbtuvę. 
.Jie rado tenai dažų, pinigi
nės popieros ir visokių klišių 
iš cinko.

Račys ir jo žmona tuojaus 
buvo suimti. Klausinėjami 
kas jiedu per vieni ir iš ko 
gy vena, jiedu pasisakę atvy
kę iš Lietuvos apie du metu 
atgal, o pragyvenimą daly
davę rašinėdami žinias lie
tuvių laikraščiui.

Jo žmona yra 
Brooklyne kaipo karsta, ko-;kas buvo sunkiai ~--------- ,
munistė ir “Laisvės sahnin- j jr rodos, kad jis lietuvis. An- 
kė. • glų laikraščiai paduoda joj

Valdžios agentai mano, vardą kaipo Domininkas j 
kad prie pinigų dirbimo turi1 Ange.

dabojo kiekvieną jo žingsnį.
i

I

žinoma

GRAFAS VAGIS.
Viena turtinga amerikie

tė, Mrs. Hicks, susipažino 
Paiyžiuje su kažkokiu fran
tu, kuris pasisakė jai esąs 
grafas de Rosciori. Ameri
kietei jis labai patiko ir jinai 
pasikvietė jį į savo kambarį 
hotelyje, kad pamokintų ją 
gražiai šokti. Grafui, žino
ma, to tik ir reikėjo. Jis šoko 
ir linksminosi su ta ameri- 
konka kiek tik jam lindo. 
Bet kada jis prasišalino, 
amerikietė apsižiūrėjo, kad 
kartu su juo dingo jos bri
liantai. Ji pasišaukė polici
ją, ir tas grafas tapo sugau
tas. Dabar teismas nuteisė 
jį aštuoniolikai mėnesių ka
lėjimo už vagystę.

Perkūnas Parmušė 
25 Žmones.

Guthrie. Okla.—Pereitą 
nedėldienį apie 25 žmonės 
čia buvo įšėję ant pievos 
golfą žaisti. Staiga užėjo 
perkūnija ir jie susirinko po 
medžiu. Tuo tarpu į tą medį 
kirto perkūnas ir visi žmo
nės tapo parmušti ant žemės 
ir išmėtyti į visas puses. Vie
nas jų tapo užmuštas, vienas 

; ir vienas 
sunkiai apdegintas. Kiti bu
vo tiktai pritrenkti, 
sužeisti.

bet ne-

Baton Rouge miestelyje, 
Louisiana valstijoj, 7 d. bir
želio tapo užpultas ir nužu
dytas Oscar B. Turner, ast
ronomijos profesorius. Jis 
atrastas kraujuose paplukęs 
universiteto salėj. Jo galva 
buvo sukapota kirviu. Jis 
numirė neatgavęs sąmonės. 
Manoma, jog žmogžudystę 
papildė studentai, keršinda- 
mi profesoriui už prastus 
pažymėjimus moksle.

Amerikos jurininkai paver
tė Šanchajaus Universitetą 

į kazarmę. Sovietų atsto
vybė apgulta.

Kynuose kilo didelis 
triukšmas dėl svetimšalių 
smurto. Šanchajaus mieste, 

i kur Europos ir Amerikos ka
pitalistų imperializmas yra 
daugiausia įsigalėjęs, tapo 
apskelbtas generalis strei
kas ir dabartinių laiku strei- 

j kuoja 200,000 darbininkų.
i SUDEGĖ 165 AUTO

MOBILIAI.
Toledo, Ohio.—Pereitą Sustreikavo netiktai fabri-

sąvaitę čia sudegė didelis kų darbininkai, bet visi 
garažas, kur Willys-Over- krautuvių, ofisų, hotelių ir 
land automobilių dirbtuvės net namų tarnai. Streiką re- 
darbininkai laikydavo savo mia turtingi kiniečiai ir pati 
automobilius į (lai bą atva- Kynų valdžia. Beto, visi ki- 
žiavę. Gaisras sunaikino 165 niečiai pirkliai paskelbė 
automobilius. svetimšalių prekėms boiko-

--------------- • tą. Kova tarp kiniečių ir atė- 
• SUGAVO TRIS BOSTONO Pasidėjo ant žut-but.

PLĖŠIKUS.
Bostono plėšikai nusiba- 

ladojo į Providence ir ten 
sumanė pasipinigauti. Jie 
sužinojo, jog M. R. T. Who- 
lesale Jewelry Co. apsaugos 
šėpoj yra daug pinigų. Jie 
įsilaužė į krautuvę ir pradė
jo darbuotis. Bet čia juos .
užklupo policija ir tris plėši-. c“aJaHs u°stą prabuvo penki 
kus sugavo. Visi trįs pasiro- Amerikos karo laivai savo 
dė esą Bostono žydeliai: kaPltallst^. reikalams ginti. 
Harry Myerson, James Mor- Anglija taipgi prisiuntė ke- 
ton ir Joseph Rosenberg. ' "...... -
Jeigu plėšikams darbas butų 
pavykęs, jie butų gerai pasi
pinigavę, nes minėtos kom
panijos šėpoj buvo $25,000.

; Beveik visi baltveidžiai dy- 
! kaduoniai, kurie iki šiol jo
dinėjo kiniečių sprandais, 
dabar pasidarė darbinin
kais ir užėmė streikuojančių 
kiniečių vietas. Hoteliuose 
jie patįs ir valgyt gamina, ir 
indus plauja.

I šiomis dienomis į šan-

ŠUVA-GUBERNATORIŲ 
ŽIAVIMAS.

Augustas mieste, 
valstijoj, 29 birželio bus 
Amerikos gubernatorių su
važiavimas, kuriame daly
vausiąs ir prezidentas Coo- 
lidge. Jokio kito reikalo tam 
suvažiavimui nesimato, kaip 
tik pasivažinėjimas ir pra
leidimas liuoso laiko sma
giai.

Maine

lis karo laivus. Ir tai vis dėl
to, kad kiniečiai darbininkai 
atsisakė svetimiems kapita
listams vergauti. Amerikos 
jurininkai pereitą sąvaitę 
įsiveržė į Šanchajaus Uni
versitetą jieškoti agitacinės 
literatūros ir sakosi radę 
daug kurstančių atsišauki
mų. Po kratos jie tą univer
sitetą užėmė ir pavertė jį į 
kazarmę.

I Negana to, svetimšalių 
kapitalistų vyriausybė Šan
chajuje apstatė sovietų at
stovybę savo kareiviais ir 
nieko iš jos neišleidžia. Tas 
padaryta neva dėlto, kad so- 

, vietų atstovybė kurstanti ki
niečius prieš svetimšalius.

i Svetimi imperialistai gali 
taip elgtis Kynuose delta, 

i kad Kynai yra ištyžusi vals
tybė ir neturi gana jėgų savo 
nepriklausomybę apginti. 

jr Jei atsikraustę Amerikon 
japonai pradėtų šaudyt 
Amerikos darbininkus ir iš

TURI SUGRĄŽINTI GAU
TUS IŠ PONZIES PINIGUS

Ponzi buvo tas apgavikas, 
kuris nunešė žmonėms apie 
$5,000,000. Bet nevisi savo 
pinigus pas jį prakišo. Buvo, 
ir tokių, ką atsiėmė “inves- 
tytą” savo sumą su geru 
“pelnu.” Vienas iš tokių lai
mingų buvo ir Louis Blass iš 
Jamaica Plain. Jisai įdėjo į 
Ponzies “banką” $20,000, o 
atsiėmė $45,000. Bet tuojaus' 

s po to Ponzies “biznis” buvo 
uždarytas ir pats Ponzi areš
tuotas. Dabar valdžios pa
skirtas receiveris renka vi
sus Ponzies turtus, kad pas
kui lygiai išdalijus juos vi
siems jo skolininkams. L 
teismas nusprendė, kad 
Louis Blass, kuris yra gavęs

i

DEDA VINIŲ ANT KELIO
AUTOMOBILISTAMS.
Netoli Nevvburyport aną

dien staiga pradėjo šaudyt 
automobilių guminiai ratai. 
Kada pradėta jieškoti prie-!L. 
žasties, pasirodė, kad kažin;iš 
keno pristatyta ant kelio vi- ‘ 
nių smailagaliais augštyn. 
Policija sako, kad jeigu ji 
sugautų tokį piktadarį, tai 
tuojaus jį patupdytų kalėji
mam

PARAKO EKSPLIOZIJA.
Pereitą sąvaitę Cantono 

miestely, netoli Bostono, 
American Fireworks Co. ’ 
dirbtuvėj įvyko ekspliozija. i 
Vienam magazine sprogo: 
parakas. Magazinas tapo iš
ardytas ir visi namai apie
linkėj smarkiai sukrėsti. .Iš;

Į žmonių tik vienas darbinin- 
i sužeistas,

Ponzies’ $45,000 pirm Amerikos universitetų dary-
bankroto apskelbimo, ati
duotų tuos pinigus receive- 
riui.
iš Ponzies humbugo nuosto-j 
lių, tai vienas Blass nepriva-l 
lo pabėgti su pelnu, nes tas 
pelnas yra paimtas iš kitų 
žmonių pinigų. Ir novoms 
nenoroms Blass turės $45,- 
000 sugrąžinti.

ti savo kareiviams kazar- 
mes, tai visa Amerika šoktų*i*vo, ve** v ica iic* 

iui. '.Jei siuitai žmonių turii?“ «ink'u. Y?1**
= Ponzips tabiim nnoslo- aukan- Bet Kynai savo gar- 

■bės apginti negali. Jie tik 
i protestuoia.

Amerikos Socialistų Par
tijos organizacija Naujoj 
Anglijoj turėjo pereitą ne
dėldienį konferenciją Bos
tone ir išnešė rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad Suvie
nytų Valstijų valdžia tuo
jaus atšauktų savo jurinin
kus iš Kynų.

DAJAPONIJA SIUNČIA
4 KARO LAIVUS Į 

ŠANCHAJŲ.
Pereitą sąvaitę Japonijos 

■tldžia išsiuntė da 4 karo 
į Šanchajaus uostą.

V d

iaivus j sanc.najaus uostą, 
kur kiniečiai sukilo prieš at
ėjūnų svetimšalių diktatūrą. 
Du japonu laivai buvo issių-

BEDARBIS NUSIŽUDĖ.
M ari boro, Mass 

lodamas susirasti jokio dar
bo, darbininkas Howard 

sti ’į Šanchajų keliom die-'Amold nuėjo čia ant savo 
nom pirmiau. tėvų kapo ir nusišovė.

Ncga- •
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' seika butų nuo “Darbo ‘ pra
šalintas.

Dėl šito reikalavimo Pru
seika taip nusigando, taip

KELEIVIS
tes. Kad karo metu 
•dori” ir “sąžiningi” ameri
kiečiai vogė visuomenės tur-

TIKYBA IR DORA
Kunigai visuomet sako, 

kad be tikybos negali būt 
doros. Ir kas tik padaro ką 
blogą, kunigai tuojaus ver
čia bėdą ant socialistų ir 
“bedievių.” Pavyzdžiui, 
Telšiuose vaikai išmušė pa
rapijos salėj langus, kur kle
rikalai turėjo susirinkimą, 
ir kunigų “Rytas” tuojaus 
nusprendė, kad tai esąs so
cialistų darbas. Girdi:

“Vakare parapijos salėje 
Įvyko Krikščionių Demokratų 
partijos skyriaus susirinkimas. 
Apie 9 vai. vak. kažkokių socia
listų berniokų gauja paleido ak
meniu salės Įaugau ir jį išmu
šė.

“Tai dar kartą parodo, kur 
veda socialistų bedieviškoji do
ra.”

Iš kurgi “Rytas” žino, 
kad tie berniokai buvo so
cialistai? Jis pats juos vadi
na “kažkokių socialistų ber
niokų gauja.” O jeigu jie 
yra “kažkokie,” tai reiškia, 
kad jie nėra žinomi. Ar ne 
aišku, kad kunigų laikraštis 
čia meluoja? Jis vadina pik
tadarius “socialistais” dėlto, 
kad apšmeižus tikruosius 
socialistus.

Berniokai, kurie daužo 
langus, negali būt socialis
tai. Tokie piemenis papras
tai apie politiką nieko ne
žino. Jie būna tik ką išmokę 
poterius ir katekizmus. Tai
gi juos reikia vadinti ne “so
cialistais,” bet katalikais!

Pavadinęs piktadarius 
“socialistais,” kunigų orga- 

/ nas užbaigia, kad prie to 
juos privedusi “bedieviškoji 
dora.” Supraskit, vadinasi, 
kad tikinčiojo žmogaus do
ra yra daug aukštesnė.

Bet ar ištiesų taip yra?
Statistika parodo, kad iš 

tikinčiųjų žmonių yra kur 
kas didesnis nuošimtis pik
tadarių, negu iš taip vadina
mų “bedievių.”

Ir iš visų tikybų kataliky
bė yra turtingiausia pikta
dariais. Tik pažiūrėkim, ką 
parodo skaitlinės.

Suvienytų Valstijų pas
kutinis gyventojų sąrašas 
parodo, kad tikybos klausi
mu žmonės čia dalijasi 
šiaip:

15 nuošimčiu kataliku;
25 nuošimčiai protestonų;
60 nuošimčių neprikišu-, 

sančių jokiai parapijai, ar
ba, kaip musų kunigai pasa
kytų, — “bedievių.” 

t Ir tuo pačiu laiku statis
tika parodo,, kad arti 50 
nuošimčių arba pusę visų 
nuteistų kriminalistų Suvie
nytų Valstijų kalėjimuose 
sudaro katalikai. Tuo tarpu 
ir iš 60% “bedievių” yra vos 
tik 20% kalinių.

Anglijos parlamentui pa
ruošta atskaita parodo tą 
patį: didžiausis nuošimtis 
vagių ir razbaininkų yra ka
talikuose, o mažiausis — 
“bedieviuose,” kurie nepri
klauso jokiai bažnyčiai. 
Proporcija yra štai kokia:

Pas Romos katalikus An
glijoj 1 kriminalistas išpuo
la ant 40 žmonių.

Pas anglikonus 1 ant 72. 
Pas protestonus l.aut 662. 
Pas laisvamanius gi 1 ant 

20,000..
Tai ve, ką parodo skait

linės. Žmonės be tikybos, 
stovi daug augščiau doros 
žvilgsniu, negu tikintieji. 

Kodėl taip yra? Juk, rei
kia pasakyti teisybę, nei vie
pia religija nemokina vogti, 
girtuokliauti ir muštis. Ko
dėl tad tikinčiųjų tarpe yra 
daugiau kriminalistų, negu 
tarp laisvių?

Todėl, kad kiekviena ti
kyba remiasi žmogaus tam
sumu. Tiktai tamsus protas 
gali tikėti Į visokius stebuk
lus, velnius ir dievus. O tam
pys yiauomet ir prie
i

piktadarysčių būna daugiau 
palinkęs. Tas ir išaiškina, 
kodėl pas katalikus, kaipo 
tamsiausius žmones, yra 
daugiausia piktadarių. Pro- 
testonai yra pažangesni, ir 
pas juos kriminalistų ma
žiau. O pas laisvamanius ir 
socialistus piktadarių visai 
maža.

Vadinasi, dora priklauso 
ne nuo religijos, bet nuo ap- 
švietos.

Į
____ _.r j’.ą milionais dolerių,’ tai po- 

: atsimainė, kad pradėjo barti nas Davis nei puse žodžio 
savo kamarotus. kam jieĮneprasiziojo. Tarp ateiviu

I
i

šmeižia Unijos valdybą. 
Toks veikimas yra nepa
kenčiamas, jis sako.

Tai ve, ką jjadaro baimė 
netekti džiabo! Nelabai se
nai da Pruseika pats Unijos 
valdybą šmeižė, o dabar jau 
gatavas eiti jai kaliošų va
lyti. Dėl kelių senvičių per
simainė visi jo “revoliucijos 
tėziai.”

FRANCUZAI SOCIALIS
TAI IR KARAS AFRIKOJ.

Dabartiniu laiku Franci- 
ja veda karą su Afrikos 
maurais. Kaip gi Į tai žiuri 
Francijos socialistai?

“Socialistai už karą,” sa
ko South Bostono “Darbi
ninkas” 4 birželio numery.

Jei katalikų laikraštis 
taip rašo, tai turi būt teisy
bė. Juk krikščioniška dora 
meluoti draudžia.

O betgi “Darbininkas” 
meluoja. Faktas yra toks, 
kad Francijos socialistai ne 
už karą, bet prieš karą.

Karas Morokoj (Afrikoj) 
su maurais kilo visai netikė
tai, ir socialistai parlamente 
pareikalavo, kad valdžia pa
aiškintų, kokiais tikslais ji 
tą karą veda. Ministerių ka
bineto pirmininkas Peinlevė 
paaiškino, kad Francijos 
valdžia karo neveda, o tik
tai ginasi, nes maurai už
puolę jos globojamą kraštą, 
pavestą jai taikos sutartimi. 
Jisai užtikrino parlamentą, 
kad valdžia neturi nei im
perialistinių tikslų ir užka
riavimui naujų kolonijų ne- 
praliesianti nei vieno lašo 
kraujo, neišleisianti nei vie
nos centimos pinigų. Bet 
kuomet užsienio reikalų mi
nisteris pareiškė, kad gali
mas daiktas, jog Franci ja 
susitarsianti su Ispanija ir • 
uždėsianti blokadą, kad ne- f 
prileidus maurams ginklų, 
socialistų frakcija parla
mente atsisakė valdžios po
litiką paremti.

Šitą paliudija Associated 
Press agentūros telegrama 
iš Paryžiaus, išspaudinta 
Amerikos laikraščiuose 29 
gegužės. Ji sako aiškiai:

“The Socialists sprang an ele- 
venth hour surprise in the Mo- 
roccan debate in the Chamber 
of Deputies... they decided late 
tonight te obstain from voting, 
thus refusing their suppcrt to. 
the Painleve cabinet.”
Na, o “Darbininkas” sa

ko, kad Francijos socialis
tai esą už kąrą. -

Šitaip iškraipydamas tie
są švento, Juozo brostvinin- 
kų organas papildo dvigubą 
nuodėmę: (1) jis klaidina 
savo skaitytojus ir (2) lau
žo 8-tą Dievo prisakymą, 
kuris sako: “Nemeluok.”

PRUSEIKA NUSIGANDO.
Amerikos rubsiuvių amal- 

gameitų Unija leidžia lietu
viams rubsiuviams organų 
“Darbą.” Pirma tą laikraštį 
redagavo socialistas drg. 
Poška, bet komunistai pra
dėjo bombarduoti Unijos 
centrą, kad Pošką paleistų, 
o jo vieton pastatau komu
nistą Pruseiką.

Šita kampanija komunis
tams pavyko, ir jų Pruseika 
tapo “Darbo” redaktorium. 
Laimėję šitoj vietoj, komu
nistai Įsigyjo da didesnius 
ragus. Jie pradėjo šmeižti 
visą unijos valdybą, tikslu 
ją nuversti ir jos vieton Įsta
tyti komunistus. Jie norėjo 
užvaldyti visą Uniją ir pa
imt i savo rankas jos kasą.

Bet unijistai susivienijo 
prieš komunistus ir nugalė
jo juos. Komunistai tapo iš
šluoti iš visų Unijos komite
tų. Šiomis dienomis Brook
lyno lietuvių rubsiuvių sky
rius pareikalavo, kad ir Pru-

I

tie jo;geriau, kuomet • bedieviu’ 
Janulaičio tribunole visai 
nebus. ŽMONIJA IR MAISTAS.

TULYS ATSTATYTAS 
NUO “SANDAROS.”

“Sandaros” redaktorius 
Tulys gavo sagtį. Jo vieton 
sandariečių seimas Cleve- 
lande išrinko Jokubyną. bu
vusį “Amerikos Lietuvio" 
redaktorių. Apie tai prane
ša Brooklyno “Vienybė."

Reikia pasakyti, kad iŠ p. 
Tūlio buvo labai menkas re
daktorius. Jokubynas taip
gi nepasižymi dideliais ga
bumais, bet jis nors tuo ge
resnis, kad jis yra ramesnio 
budo ir netaip greitai išsišo
ka.

Tulys yra buvęs Valparai
so mokykloj, kuri lietuviams 
yra geriau žinoma kaip* 
“bulvių skutimo universite
tas,” todėl kaip tik Tulys 
pradėjo redaguoti “Sanda
ra,” tuojaus ėmė girtis savt 
mokytumu. Rimtas ir moky
tas žmogus niekad nesigiria. 
Todėl iš Tūlio visi prade V 
daryti juokus.

Tulys turėjo daugiau drą
sos, negu žinojimo. Jisai šo
ko net ir socializmą kriti
kuoti, apie kuri jis labai ma
žai žino. Šitie neapgalvoti 
išsišokimai ir sunaikino Val
paraiso “mokslinčių."

Kiekvienas mažas ukinin- nių tirštumas ir javų derlius 
kas arba bežemis darbinin- bušeliais galvai metuose: 
kas, norėdamas laikyti ar! 

Įauginti bent kokį gyvulėlį, 
i pirmiausiai kreipia atydą į!
maistą, kuomi ir kaip tą gy
vulėli išmaitins. Apgalvojęs 
gerai nusprendžia —pirksiu 
ir auginsiu, arba ne.

Taip turėtų galvoti visi
v. • • 1 . v• • •

BRYANO TIKYBA.
Senis Brvanas yra didelis 

fanatikas ir atžagareivis. Jis 
i yra didžiausis priešas evo-j

nepras ..... ......
jis mato mažiausius vabaliu
kus, o tarp saviškių tai ir 
slonių neįžiūri.

Visa to akyvaizdoje jo IiuciJos mokslo ir netiki, kad 
prakalbą negalima kitaip žmo§us Yra išsvystęs iš že- 
pavadinti, kaip tik šlykščia,' mesniV gyvūnų, 
veidmaininga agitacija. *į Bryano manymu, žmogų

__  į yra sutvėręs Dievas, nes 
taip yra biblijoj parašyta. 
Apie Dievo buvimą negali- 

, nes ir 
Amerikos dolerių esą 

“In God We 
Na. o kas yra ant pi- 

tUigo, tą reikia garbint. Bet 
petragrašių i ant nikelinių Amerikos pini-

ąrp ateivių

KIEK KAM LIETUVA 
IŠMOKA. •

T. . i . ma abejoti, jis sako,
Lietuvos valstybė j metus ant /_... ” ’ ’

išmoka: 'parašyta:
Kunigų algoms 1,400,000 . Trust ” ' 

litų:
Popiežiui 

100,000 litų;
Gi ubagams ir našlai

čiams, kurie neturi iš ko gy
venti, mokama vos tik 788 
tuksiančius litų.

šitas skaitlines paduoda
• žemaitis,” leidžiamas Tel
šiuose savaitraštis.

gų (penktukų) yra iškaltas 
laukinis bulius (tauras). 
Taigi, einant Bryano logika, 
bulių irgi reikėtų garbinti.

MOTERŲ BALSAVIMAS 
EINA REAKCIJOS 

NAUDAI.
••Naujienos” rašo:
"Atžagareiviai visose šalyse 

<; ndien ima pritarti moterų 
alsavimo teisei. Pirma jie bu

vo jai 
davo, 
siaut
T

1

labai priešingi. Jie saky- 
kad politika “pagadin- 
moteris ir ‘suardvsiar.- 

mynų gyvenimą. Vokie-
i.ios kaizeris suformulavo tą 
isc pasaulio atžagareiviu nu- 

mą posakiu, kad mote- 
‘Kindcr 
(vaikai,

tV
uri rūpėtu tiktai

“Jo Ekselencija Prezi
dentas Stulginskas”.

žmonių bus.
222 51

125 48
195 43
84 35

lUžO 8
12U0 11

495 21
637 21
682 14
368 29
362 18

7
404 19
433 10
465 13

2572 o
744 46
U6 46

ropa jau dabai 
žmonių, negu

Suv. Valstijos 
Kanadoje 
Austrijoje 
Argentinoje 
Olandijoje 
Belgijoje 
Danijoje 
Vokietijoje 
Austrijoje 
Vengrijoje 
Rusijoje 
Anglijoje 
Prancūzijoje 
Italijoje 
Ispanijoje 
Japonijoje 
Rytų Indijoje 
Lietuvoje

Azija ir Eur 
turi daugiau 
išmaitinti gali. Azijoje žmo 
nės nuolatai badauja, o Eu
ropos žmonės nuolatai 
briaujasi i kitas šalis dėlei 
maisto. Vokietija tiktai dėl 
perdaugio žmonių ir karą 
pradėjo 1914 metais. Dabar 
dėl perdaugio žmonių Japo
nija užpuls bent kurią vals
tybę, ka turės daryti ir Itali
ja, spiriama bado.

Taigi visų šalių gyvento
jai privalo gerai apsiskaity
ti, kiek žmonių ir gyvulių te
gali išmaitinti savo žemėse.

Kiekvieno gimusio žmo
gaus yra privilegija turėti 
ganėtinai maisto, rūbą ir pa
stogę.

mažaturčiai ir beturčiai apie 
j savo vaikus. Tiek vaikų gim
dyti, kiek jų tinkamai išmai
tinti galėtų iki 14 metų bent. 
Bet apie tai retas mąsto. 
Dauguma gimdo vaikų tiek, 
kiek jiems Dievas padeda, o 
Dievas vaikuose labai bago- 
tas; garniai tulus aplanko 
kas metai arba kas antri me
tai, kuriems turėtų garnio 
aplankymo užtekti kartą ar
ba du kartus gyvenime. Tur
tingesnius garnys aplanko 
tiktai kartą, arba du kartu, 
nors galėtų aplankyti ir du 
kart per metus.

Žmonija priauga kas me
tai po 20 milijonų žmonių. 
Laike 60—80 metų žmonija 
pasidvigubina, taigi ir mais
to reikia dukart tiek, kur 
žemė auginimui maisto ne
pasididina nei sprindžiu. 
Pagal metinį žmonių priau
gimą po 20 milijonų, jų mai
stui reikia 60.000.000 akrų 
(15 milijonų hektarų) že
mės, arba po 3 akins žmo
gui.

Visokiais moksliškais pri
tyrimais maisto kiekybę ga
lima padidinti, bet tai netu
rės žymios reikšmės abelnai 
dėl gamtos ypatybių, nes jei 
vienoje vietoje ar abelnai 
visur pasiseks maistą padi
dinti dvilinkai ar daugiau, 
tai kitur maisto visai neuž
derės dėlei sausumos ar per 
didelio lietaus ir audrų, ku
rios viską sunaikina.

Pačioje Lietuvoje net po 
sunkiųjų karo metų žmonija 
priauga kas metai po 25,- 
000, kuriems stoka maisto ir 
darbo, ir kurie yra priversti 
keliauti Į platųjį svietą ieš
kotis maisto ir darbo. Ant 
vietos visiems pasiliekant 
pasidaro per ankšta, iš ko 
kyla nepasitenkinimas ir vi
sokios rūšies prasikaltimai.

Pirm karo Rusija galėda
vo kiek maisto parduoti ki
toms šalims, bet prie bolše- 
vistinės tvarkos ir gamtos 
ypatybių Rusija turėjo pirk

it! ar dovanomis gavo maisto 
už $60.000.000. O kiek mi
lijonų žmonių Rusijoj nuba- 
dėjo?* Dabar maistas parda
vimui gaminamas Suvieny- 
se Valstijose, Kanadoje, 
Argentinoje ir Australijoje, 
ir apskaitliuojant tų šalių 
žmonijos priaugimą kas me
tai, ir ateivystę iš kitų šalių, 
po 50 ar 100 metų ir tenai 
pasidarys ankšta, bus per
daug žmonių, per mažai 
maisto.

Pagal apskaitliavimus gi
mimų ir mirimų, žmonės pa-

Klerikalų spauda, minė
dama Lietuvos prezidentėlio 
vartia, visuomet prideda 
“JO EKSELENCIJA,” tar
tum tas žmogus butų nulip
dytas iš kitokio moiio ir ne
lygus paprastiems Motie
jams. -'.ažffiy

Chicagos klerikalų “Drau
gas,” dėdamas 131-mam sa
vo numery p. Stulginsko 
prakalbėlę, uždeda jai 
stambiomis raidėmis šitoki 
antgalvi: “JO EKSELEN- 
CIJOS ’ PREZIDENTO A. 
STULGINSKO PRAKAL
BA, PASAKYTA MINIAI, 
PASVEIKINUSIAI JI TAU 
TOS ŠVENTĖS 
TUVĖMIS.”

Įsitėmykit 'čia 
prezidentas vra 
mas “JO EKSELENCIJA 
niliečiai. kurie sveikino,

rei
Kueche und Kirche’ 
\ irt avė ir bažnyčia).

“Bet kai moterims 
kuriose valstybėse 
.alsavimo teisė, tai 

kad jos remia reakcininkus la- 
UiclUS, negu vyrai. Vokietijoje, 
sako, feldmaršalas von Hin- 
čer.burgas praėjęs j preziden
tas daugiausia moterų bal
sai.' : Lietuvoje krikščionių de
mokratų “nesumušamieji ar
gumentai” (anot kun. Maliaus- 
kio) yra davatkų būriai, susi
dedantys iš maldingų moterė- 
b'-Į

Mykolo Ainis

tapo kai 
suteikta 

pasirodė, SUKAK- ŽARIJOS

ŠLYKŠTI AGITACIJA 
PRIEŠ ATEIVIUS.

Amerikos Darbo Depą 
tamento sekretorius (min 
teris) Davis pasisakė 
aitrus priešas ateivių, 
bedamas gelžkeliečių 
vencijoj Clevelande 
dien jisai pasakė, kad 
viai visuomet buvo 
bai,” streiklaužiai. Girdi:

“Kuomet mes nutardavo™ 
prašyti savo darbdavių dides
nių algų, ateina, badavo, lai
vas su tūkstančiais imigrantu, 
ir jie bematant užimdavo mus ; 
vietas darbe, ir musų algos bū
davo numušamos dar žemiau, 
ne kad pirmiau gaudavome. 
Vos spėjus imigrantams išlip
ti iš laivo, samdytojų agentai 
tuojau juos paimdavo ir varto
davo kaipo ‘skebus’ dirbtuvė
se, kurių darbininkai streika
vo. Darbo agentūros gabenda
vo ateivius i pramonės centrus 
ir leisdavo jiems tenai atimti, 
darbą iš gerų ir sąžiningų ame-! 
rikiečių.”
Ir šitokią neapykantą 

amerikiečių darbininkų Į 
prieš ateivius kursto pačio.' 
valdžios atstovas! Klausi-i 
mas, kas gi per vienas yra 
pats ponas Davis, jeigu ne 
toks pat ateivis, kaip ir tie. 
kuriuos jis vadina “ske-į 
bais?” Skirtumas tarp jo ii 
tų “skebų” gali būt tik ta- i 
me, kad jo tėvai pirmiau Į 
Amerikon atvažiavo.

Antraip vertus, kodėl po-i 
nas Davis nepasmerkia savų i 
kapitalistų, kurie vartoja 
ateivius Amerikos darbinin-l 
kų algoms mušti ir strei- i 
kams laužyt? Juk atvykę 
čionai ateiviai negali savo : 
tvarkos Įvesti. Jie tampa čia! 
bejėgias Įrankiais Amerikos į 
kapitalistų rankose. Jei po-; 
nui Davisui ištiesų rupi di-! 
dėlės darbininkų algos, tai; 
jis turėtų smerkti ne atei-ileido Janulaitį tuojaus po 
vius, bet savo kom-patrio--kun. Purickio bylos. Mata- 
tus, Amerikos kapitalistus, ma, jis buvo priešingas Pu- 
kurie tas argas darbinin-' rickio išteisinimui, užtai 
kams numuša. j klerikalai ir pasiskubino ji

Anot Daviso, ateiviai esą prašalinti. Mat yra da kitų 
ir šmugelninkai, ir vagįs, ir; klerikalų bylų dėl sacharino 
kitokie piktadariai. Bet jis Į šmugelio, kurias Vyriausia 
užmiršo pasakyt apie savo | Tribunolas turės spręsti, to- 
pątriotų šmugelius ir vagys- dėl klerikalams bus daug

r-
iS- 

esąs 
Kal- 
kon- 
aną- 
atei- 
‘ske-

"Tatai matydami, atžaga
reiviai šiandien ir pradėjo stoti 

z moterų balsavimo teisę. 
I-vlijoje ią teisę dabar pradėjo 
Įvesti fašistų viršyla, Mussoli- 
ni.”

Matydami, kad moterų 
balsavimas labai tankiai ei
na reakcijos naudai, socia
listai. rodos, turėtų būt jų 
balsavimo teisei priešingi. 
Bet taip nėra. Socialistai 
stoja už lygybės principą. 
Jie yra įsitikinę, kad teisy
bė reikalauja moterims ly
gių teisių su vyrais, todel už 
tą !y-rt bę stojo ir stos, nors 
šioje valandoje socializmui 
butų net ir nuostolių nuo tas 
lvg- bės. -

■
I

JANULAITIS PRAŠALIN
TAS IŠ VYRIAUSIOJO 

TRIBUNOLO.
‘ Lietuvos Žinios” prane- 
kad iš Vyriausiojo Lietu-sa. i

vos Tribunolo tapo prašalin
tas A. Janulaitis, kuris kleri
kalams išrodė neištikimas. 
Vyriausis Tribunolas, tai 
aukščiausis Lietuvos teis
mas, maž daug taip kaip 
Amerikoj Supreme Court.

Paklaustas laikraščio at
stovo, ar ne jis pats prašė, 
kad jį iš Vyriausiojo Tribu
nolo paliuosuotų, p. Janulai
tis atsakęs:

‘ Ne. nesiprasiau. Atleidimas 
atlikta labai greitai; padaryta 
man visai nežinant ir nesipra- 
šant, taigi priešingai esamiems 
Lietuvoj Įstatymams.“

Įdomu, kad klerikalai at-

skirtumą: 
tituluoja

mo 
tai 

tik “MINIA,” beveik taip 
kaip galvijų banda.

Amerikos spauda nekuo- 
met nedrįstų pavadint savo 
šalies piliečių, susirinkusiu 
pasveikinti prezidentą, — 
A MOB, MINIA. Ir taip pat 
ji nevadina savo prezidento 
'“JO EKSELENCIJA.” 0 
juk Amerikos prezidentas 
yra ne Lietuvos prezidento 
nosimi.

Kodėl toks skirtumas? 
Kodėl didelės ir galingos 
valstybės didelis preziden
tas yra vadinamas paprastu 
vardu, be jokių titulų, o ma-' 
žai kam žinomos respubli- 
kėlės da mažiau žinomas 
prezidentėiis tituluojamas 
aukščiausiu titulu?

Skirtumas yra tame, kad i 
Amerika yra tikrai demo
kratinė šalis, o Lietuva tik iš 
vardo yra demokr atinė; tik
rumoje gi ji yra persisunkus 
biurokratizmo ir klerikaliz
mo raugu,kur kiekvienas dy
kaduonis jaučiasi esąs ge
resnės veislės, negu doras, 
naudingas darbo žmogus.

Kunigai ir činovninkai . .
Lietuvoje žiuri į paprastą i sidvigubins: 
darbo žmogų su panieka.- Kanadoje kas 2o metai, 
Užtai tenai labai madoje ir i Suvienytose Valst. kas 38 
rankų bučiavimas, ir titulai, metai, Australijoj kas 34 
ir kitokie vergijos laikų pa-|m-, Rumunijoj kas^ 47 m., 
laikai, kuriuos demokratinės.^ okietijoje kas 51 metai, 
šalis senai jau iššlavė šiukš-‘ Olandijoje kas 57 metai, Ja- 
lynan. i ponijoje kas 64 metai, Ang-

Mes, amerikiečiai, pikti-p.U®je roetai, Lietuvo-
namės žiūrėdami Į tuos ver-(yc ^as 70 metai, Ispanijoj 
gijos papročius, kurie žemi- 80 metai, Vengrijoj kas 
na vieną žmogų prieš kitą. 1®- ,ni.eLa!’T Sve4P9J , ^cas1?’-
Mums ir šalies prezidentas Norvegijoje kas 10a
ir gatvių šlavikas — lygus R,ancuzlJ°Je 436
piliečiai. Tiktai vagįs ir 
šmugelninkai, tokie kaip 
Purickis, pas mus neturi ge
ro vardo. Iksas.

i 
i

metai.
Pirm Didžiojo Karo Vo

kietija galėjo išmaitinti tik 
72% savo gyventojų, Pran
cūzija 70, Italija 64, Belgija 
37. Trūkstančias dalis mais
to turėjo dasipirkti.

Atmetant šiaurės ir pietų 
šaltus regijonus visa žemės 

______7___ _______ ___sausuma užima 33 milijar-
žo iš ištrėmimo ir tapo pa- dus akrų, iš kurių tiktai 40%

TROCKIS VĖL KOMI
SARAS.

Iš Maskvos oficialiai pra 
nešama, kad Trockis sugri

skirtas Koncesijų Komiteto tinka arimui — auginimui 
pirmininku. Tuo pačiu laiku maisto.
jis bus Vyriausios Ekonomi- Pagal ariamos žemės ke- 
nės Tarybos nariu. turkampę anglų mylių, žmo-

Tūli žmonės stebisi, kode! 
“Amerikos Lietuvis” taip 
staigiai atvirto prie “dva
sios šventos” ir pradėjo gar
binti kunigus.

Well... visi ligoniai prieš 
smerti taip daro. Kuomet 
jau daktaras negelbsti, tai 
šaukiasi kunigo, kad šis su
teiktų

_ n *”
IY1H.

“paskutinį patepi-

—o—
“Vienybė,” aprašydama 

ką-tik atsibuvusi sandarie- 
čių seimą, praneša, kad se
kantis Sandaros seimas bus 
Brooklyne, tai yra toj pa
čioj vietoj, kur Sandara gi
mė.

Reiškia, kur gimė, ten va
žiuos ir numirt...

Nesenai sandariečiai no
rėjo išmesti Jokubyną iš 
Sandaros už “pelž&jimą” 
Sandaros principų, o dabar, 
žiuriu, jie tą patį žmogų ap
sirinko “Sandaros.,r reduk
torium. Ar tik per tankų 't^ 
daktarių mainykavimą iš 
“Sandaros” neišeis piššš...?

—0—
Dešinieji tautininkai, Šir- 

vydo-Paltan'avičiaus typo, 
pradėjo kandžioti “Tėvy
nės” redaktorių, sakydami 
kad jis perdaug kairus. Ko
munistai gi jau senai kan
džioja “Tėvynės” red., saky
dami, kad jis perdaug deši
nus. Man gi atrodo, kad 
“Tėvynės” redaktorius nei 
perkairus, nei perdešinus. 
Jis yra progresyvis žmogus 
su nugarkauliu ir visiškai 
tinka tai vietai, kurią jis už
ima. Svirply*.

TRUPIMAI.
Neišleisk pinigų, kol 

neuždirbai.
jų

Ar esi prisirišęs prie gyve
nimo? Jei taip, tai neleisk 
laiko niekais, nes tai yra me
džiaga, iš kurios yra suaus
tas gyvenimas.

Dirbk ir dirbk, nelaikyda
mas darbo sunkenybe, už jį 
nei pagyrimo, nei užuojau
tos reikalauk. Tu privalai 
rūpintis tik visuotina gerove.

»
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To niekas nepeikia.

PH1LADELPHIA, PA. 
Kun. Čiapukaitis skuta ko

munistus.
Philadelphijos rytinėj mie

sto daly, kui- gyvena daug 
komunistų, susitvėrė nauja 
parapija. Kada parapija 
pradėjo tvertis (tas buvo 
1923 metų pabaigoj), tai 
vietos komunistai nežinojo, 
kaip link šitos parapijos at
sinešti. Todel jie vardan Re- 
publikonų Kliubo parengė 
prakalbas ir parsikvietę 
Pruseiką prašė, kad jis iš
aiškintų, kap jiems atsinešt 
link organizuojamos para
pijos — prisidėt ar boiko- 
tuot. Pruseika savo prakal
boje patarė komunistams 
rašytis prie kun. čiapukai- 
čio parapijos, nes, anot jo, 
tas “fabrikėlis” kad ne tuoj, 
tai už šimto metų teks ko
munistams. Bet ne visi ko
munistai tuo tarpu buvo pa
tenkinti Prūsei kos kalba. 
Kai-kurie reikalavo balso ir 
norėjo kritikuot kalbėtoją, 
bet pirmininkas Rutkauskas 
paaiškino, kad kalbėtojas 
sergąs romatizmu... Tada 
vienas draugutis pastebėjo, 
kad Pruseika gavo romatiz
mą netik kojose, bet ir gal
voj bestovėdamas Republi- 
konų Kliube prie baro. Tuo 
tarpu Pruseika priėjo prie 
Abromavičiaus, pabučiavo 
jį ir tarė: “Tu vyriškai dar- 
bavaisi laike karo!” (su
prask, dirbdamas valdžiai 
ir medžiodamas ant bolševi
kų). Tada Abromavičius su 
kliubo dženitorium įsisodi
no Pruseiką i automobilį ir 
nusivežė į savo “aptieką” 
(saliuną) gydyt nuo roma- 
tizmo.

Dabar komunistams pa
aiškėjo, kad bažnyčia jiems 
prigulės, jei ne tuojaus, tai 
bent už šimto metų, todėl vi
si jie prisirašė prie kun. 
čiapukaičio parapijos, atli
ko ausinę, kaip ir visos “ne- 
griešnos” davatkos. Žino
ma, tas viskas komunistams 
neatsiėjo už dyką. Vienas 
komunistas, ypatiškas Pru- 
seikos draugas, aukavo kun. 
čiapukaičiui 150 dol., kitas 
“klasiniai susipratęs” komu
nistas davė 100 dol., na, o 
kiti visi po dešimkę paklojo. 
Dabar progresyviai žmonės 
juokiasi iš komunistų, saky
dami, kad kun. čiapukaitis 
net su skūra kerpa bolševi
kų raudonas vilnas. Bet ko
munistai į tuos pašiepimus 
atkerta: “Jus nesuprantat 
poetikos. Mes norim nu- 
bąnkrutyt kun. Kaulakį, to
del remiam kun. čiapukai- 
tį.” Bebankrutydami Kau- 
laki komunistai patįs galu
tinai nusibankrutavo.

Faktas pasilieka faktu, 
kad nuo to laiko, kuomet ko
munistai suskaldė L. S. S. 1 
kuopą, jie nepadarė nei ma- 
žausio progreso. Pakol Kap
sukas nebuvo pasėjęs demo
ralizacijos sėklos, L. S. S. 1 
kuopa turėjo virš 300 narių 
ir vadovavo visas progresy- 
ves draugijas. Tuo tarpu 
klerikalizmas pas lietuvius 
stovėjo kaip ant vištos ko
jos. Užgriebus komunistams 
L. S. S. 1 kuopą, kuopoje 
bepaliko tik 90 narių, o da
bar komunistai teturi tik 9 
narius. Tai šitaip komunis
tai nuprogresavo.

Antrą svarbią rolę lošė 
Philadelphijos lietuvių tar
pe tai Lietuvių Laisvės Kliu
bas. Šis Kliubas tankiai 
rengdavo svarbiais klausi
mais prakalbas ir tankiai 
kviesdavo kalbėti tokius žy
mius politikos ir visuomenės 
mokslų žinovus, kaip Šliu
pas, Grigaitis, Bagočius, 
Michelsonas ir kiti. Žmonės 
simpatizavo Kliubui ir Kliu
bas darė gražaus pelno.

Kodėl dabar Kliubas ne
teko įtekmės lietuvių visuo
menėje. Todel, kad į Kliu
bą sugužėjo visi peštukai 
komunistai, kurie kumščio

PITTSBURGH, PA.pagelba bandė įvykinti savo 
diktatūrą. Jie tuojaus pra- Pittsburghiečių aukos Lie- 
vedė į pirmininkus savo 
kandidatą tūlą Marcinkevi
čių. Tai yra paprastas, bet 
žiaurus tamsunėlis, kuris 
tvarkos nemoka vesti ir pro
tingesniems Kliubo nariams 
neduoda balso. Savo parti
jos reikalams komunistai 
vartoja Kliubo svetainę dy
kai, o jeigu parsisamdo sve
tainę ne jų partijos pasekė
jai, tai jie netik kad dvigu
bai atlupa už svetainę, bet 
dar atėję sukelia triukšmą ir 
sugriauna prakalbas. Už ar
dymą prakalbų komunistai 
jau buvo atsidūrę ir valdiš- 
kan teisman.

Taip-pat komunistai iš
kaulino iš Kliubo daug pini
gų neva badaujantiems Ru
sijos žmonėms, bet atskaitos 
ligšiol dar neišdavė.

Tai ve kame priežastis, 
deliai kurios Kliubas prara
do savo įtekmę. Negana to, 
komunistai dėjo daug pa
stangų, kad pasiėmus ir patį 
namą, tai yra Lietuvių Tau
tišką Svetainę į savo ran
kas, kaip lygiai ir kitų drau
gijų turtą. Bet Namų Buda- 
vojimo ir Paskolos Associja- 
cija pasakė bolševikams: 
“Mes davėm jums daug kar
tų uždyką svetainę, davėm 
pinigų, bet prie paties namo 
neleisime jūsų nagų prikišt, 
nes jus nemokate šeiminin
kaut.” Pašalpinės draugys
tės pasakė bolševikams tą 
patį. Ir todėl komunistams 
niekas daugiau neliko, kaip 
tik prisirašyt prie kun. čia- 
pukaičio parapijos.

Dabar, baigiant nykt ko
munizmo epidemijai, gali
ma tikėtis, kad pabus iš mie
go seni lietuvių darbuoto
jai ir imsis dirbt visuome
nišką darbą išnaujo. Tas 
darbas neš naudą visiems 
lietuviams, o užvis pirmiau
sia darbininkų klesai.

K. J. Geležėlė.

CHICAGO, ILL.
LSS. VIII Rajono Centro 
Komiteto susirinkimas.
Gegužės 21 d., Lietuvių 

Socialistų Sąjungos VIII 
Rajono Centro Komitetas 
laike savo susirinkimą. Susi
rinkime dalyvavo šie drau
gai : pirm. J. Vilis, rašt. N. 
Mauricas, turto rašt. O. Ba
nienė, komiteto nariai A. 
Vilis, A. Kemėža ir knygius 
M. Krikščiūnas. Neatsilan
kė iždininkas. Tvarką vedė 
org. J. Vilis. šiame posėdy
je liko padaryta daug svar
bių tarimų.

Socialistų Partijos preso 
rikniko reikale: Socialistų 
partijos piknikas bus birže- 
io 21 d., kaip ir praeitais 

metais, toje pat vietoje — 
Uverview parke. Lietuviai 
turės savo skyrių ir koncesi- 
as; bus programas, kal

bės kalbėtojai, dainuos 
chorai, bus platinama so
cialistinė literatūra, šį vasa
ros sezoną nutarta surengti į 
miškus kelis draugiškus iš
važiavimus. Susirinkimas 
nutarė ir paruošė atsišauki
mą į visus lietuvius darbi
ninkus reikale apgynimo 
sietuvos socialdemokratų 
nuo klerikalų reakcijos, kad 
visi Amerikos lietuviai dar
bininkai kuo galėdami ap
gintų Lietuvos socialdemo
kratus, darbininkų atstovus, 
jų veikėjus ir jų spaudą nuo 
Lietuvos carinės klerikalų 
priespaudos. Komitetas nu
tarė darbuotis kiek galint 
dėl Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos narių apgyni
mo.

Buvo išdalinti LSS. kuo
poms pardavinėti S. P. pik
niko tikietai. Tikietai bus 
gaunami “Naujienose,” 
“Aušros” knygyne, pas LSS. 
kuopų valdybos narius ir 
pas Pirmyn Mišraus choro 
dainininkus bei dainininkes.

Šapo* Darbininkas.

tuvos socialdemokratams.
Susiėjus keliems drau

gams pas draugą Adomą 
Pauleką ir užsiminus apie 
Lietuvos darbo žmonių var
gus ir jų kovą su juoduoju 
klerikalizmu, draugas A. 
Pauleka paragino sumesti 
nors po vieną doleri Lietu
vos socialdemokratams. Au
kavo šie draugai: po 1 dol. 
—A. Pauleka, B. Paulekiu- 
tė, Jonas Lukoševičius, N. 
Dobrovolskis ir A. V., o S. 
Bakanas davė 2 dol. Viso su- 
aukauta 7 dol. Pinigai pa
siųsti i “Naujienas” A. Žy- 
monto vardu, kad pasiųsti] i 
Lietuvą.

Nors tai maža auka nuo 
pittsburghiečių Lietuvos so
cialdemokratams, bet kolek- 
ta buvo daroma ne kokiame 
viešame susirinkime, o tik 
kelių draugų būrelyje. Šita 
auka parodo, kad pittsburg- 
hiečiai prijaučia Lietuvos 
socialdemokratams ir jeigu 
tik kas pittsburghiečius pa
ragintų, tai jie suteiktų ne
mažą paramą Lietuvos 
draugams. Socialdemokra
tams parama yra reikalinga, 
ypač dabartiniu laiku, kada 
artinasi rinkimai i Lietuvos 
Seimą ir Lietuvos juodasis 
klerikalizmas smaugia kiek
vieną pažangų judėjimą, ši
tą klerikalų slibino gulimą 
ant pažangios Lietuvos vi
suomenės socialdemokratai 
turi atremti.

Musų, pittsburghiečių lie
tuvių darbininkų, šventa pa
reiga yra ateiti i pageibą 
Lietuvos draugams ir remti 
juos sunkioje jų kovoje su 
juoduoju klerikalizmu už 
Lietuvos darbo žmonių rei
kalus ir už viso krašto gero
vę ir laisvę. Musų paaukoti 
doleriai suteiks jiems drą
sos ir ištvermės.

Mes žinome, kad Lietuvos 
socialdemokratų partija tai 
Lietuvos darbininkų parti
ja. Mes taipgi žinome, kad 
Lietuvos darbininkų padė
tis yra daug blogesnė, negu 
musų, amerikiečių. Todėl 
musų pareiga pagelbėti Lie
tuvos darbininkams jų ko
voje su skriaudėjais.

Mes, “Keleivio” skaityto
jai, galime suteikti didelę 
pageibą Lietuvos draugams, 
pasiųsdami po dolerį ar pus- 
dolerį “Keleivio” redakci
jai, kuri musų aukas pasiųs 
i Lietuvą, o aukautojų var
dus paskelbs “Keleivyje.” 
Musų piniginė parama pri- 
greitins Lietuvos darbo 
žmonių išsiliuosavimą iš po 
juodojo klerikalizmo jungo.

S. Bakanas.

SCRANTON, PA. 
Nekrologija.

Šiomis dienomis čia pasi
mirė šie lietuviai:

Juozas Urbonavičia mirė 
prieglaudos namuose, ant 
Lietuvių Tautiškos Ūkės. 
Jis sirgo labai trumpai. Paė
jo iš Kauno rėdybos, Taura
gės apskr., Eržvilko vals
čiaus, Užekmenių kaimo. 
Turėjo 73 metus amžiaus. 
Amerikoj išgyveno 41 me
tus. Paliko tris sūnūs ir pa
čią, bet jie su seniu negyve
no per ilgą laiką. Jo pati su 
sunais gyvena Hartford, 
Conn. Velionis tapo palai
dotas ant lietuvių tautinių 
kapinių, patarnaujant vys
kupui Gritėnui.

Amžinos atminties Juo
zas Urbonavičia buvo doras 
žmogus ir taupus, mylėjo 
skaityti laikraščius ir per 
daugelį metų skaitė “Kelei
vį.” Velionis ne vienam 
žmogui yra daug gero pada
ręs, bet nuo savo šeimynos 
juvo paniekintas ir atstum
tas.

Vincas Paukštys mirė su
laukęs 64 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Mažiškių kaimo, Pu
nios parapijos, Trakų apsk.,

Vilniaus rėdybos. Amerikoj 
išgyveno 36 metus. Paliko 
pačią ir vieną sūnų. Buvo 
linksmo budo žmogus, mylė
jo visokias baikas krėsti.

HAVERHILL, MASS. 
Komunistai kunigų ir reak

cionierių draugai.
Kuomet komunistus kas 

_____ _____ nors pavadina reakcijos tar- 
’Tapo palaidotas ant šv. juo- nais, tai jie šoka piestu ir 
zapo kapinių.

Ona Ruseckienė mirė su
laukus 80 metų amžiaus. 
Amerikoj išgyveno apie 20 
metų. Paėjo iš Suvalkų ra
dybos, Mariampolės apskr., 
Juodraiščio kaimo. Paliko 
brolių, seserų, sūnų ir duk
terų. Tapo palaidota ant lie
tuvių tautinių kapinių su 
bažnytinėm apeigom. Vys
kupas Gritėnas bažnyčioj 
pasakė jai pašvęstą pamoks
lą.

Juozas Gudiškis mirė su
laukęs vos 62 m. amžiaus. 
Amerikoj išgyveno 38 me
tus, paliko pačią ir turto ver
tės apie 10,000 dol. Buvo 
laisvų pažiūrų žmogus, todėl 
tapo palaidotas be kunigo 
ir zakristijono ant angliškų 
kapinių.

Lai būna jiems lengva 
šios šalies žemelė.

Bočių Juozas. i

CALUMET, MICH. 
Lietuviai lenkų parodoj. 
Gegužės 3 d. čia buvo len

kų paroda. Maršavo seni ir 
jauni, dideli ir maži abiejų 
lyčių. Kiekvienas maršuoto- 
jų turėjo po lenkišką vėlia- 
vukę. Tarpe maršuotojų ma
tėsi ir musų brolių lietuvių, 
kaip vyrų, taip ir moterų. 
Nekurie lietuviai turėjo pri
sisegę guzikučius: “Lenki
ja ir Lietuva išvien.”

Man net skaudu pasidarė 
žiūrint į tuos musų nesusi
pratusius brolius, kurie pa
taikauja lenkams ir prie jų 
glaudžiasi. Per savo tamsu
mą jie nepažįsta net savo di
džiausių neprietelių. Matę*.

BENNINGTON, VT. 
Iš užmiršto kampelio.
Šitas miestelis guli tarpe 

New Yorko valstijos ir Bos
tono. Apielinkė labai graži. 
Miestelis yra apsuptas ža
liuojančiais kalnais, kurie 
sudaro puikų vaizdą, ypač 
vasaros laiku.

Darbai šiuo tarpu čia eina 
silpnai. Daugiausia bovelni- 
nės išdirbystės, kuriose dir
ba beveik išimtinai moteris 
ir merginos. Vyrams čia 
darbų beveik nėra.

ŠĮ miestelį yra apgyvenę 
airiai ir Kanados francuzai. 
Lietuvių yra tik dvi šemy- 
nos. Skaitytojas.

išsižioję iki ausų rėkia, kad 
Juos buržujai ir socialistai 
I šmeižia. Bet žiūrėkit, kur 
komisarai veda savo drau- 

jgučius. Vietos komisaras 
Antanas Rameika, komunis- 
tininio Laisvės choro orga
nizatorius, pradėjo kuni
gams skvernus laižyti ir pil
dyt kunigų įsakymus, kad 
geriau kunigams ir bažny
čiai įtikti. A. Rameika davė 
prižadą kun. A. Kari Skin- 
ner, kad jis nuves komunis
tų Laisvės chorą jo bažny
čion. Kadangi Antanas Ra
meika yra komunistų vadas, 
tai kaip tarė, taip ir padarė 
—nuvedė vietinį Laisvės
chorą bažnyčion giedoti ir 
dar pasikvietė iš Lawrence 
choro pirmininką J. Saba
liauską. Gegužės 21 d., kun. 
A. Kari Skinner visus pa- 

! šventino kaipo ištikimus 
i bažnyčios tarnus.

Dabar tie Haverhill’io ir 
Lawrence sektantai suva
žiavę ant Maple kempės, 
kuri randasi pusiaukelėj 
tarp šitų dviejų miestų, ga
lės traukti “Lai gyvuoja ko
munizmas.”
Keli žodžiai apie komisarą 

Antaną Rameika.
Kuomet komunistai su

griovė L. S. S. ir sulindo i 
skiepus, tai tuo laiku A. Ra
meika gyveno Lawrence, 

Į Mass. ir tenai buvo žinomas 
kaipo garsiausis “revoliuci- 
jonierius.” Jis buvo išrink
tas ar paskirtas Mass. valsti
jos bolševikų rajono sekre
torium. Kuomet šios šalies 
valdžia pradėjo bolševikus 
gaudyt ir vežti jų “rojun”— 
Rusijon, tai A. Rameika pa
bėgo iš Lawrence. Kiek lai
ko pasibastęs po farmas 
apsigyveno Haverhill, Mass. 
ir pasislėpęs po slapyvar
džiu “Aukuras” drožia ko
respondencijas Į “Laisvę” ir j 
“Vilnį” netik iš Haverhill,: 
bet ir iš Lawrence, purvin- j 
damas visus, kas tik nepri
taria komunistams ir neina 
paskui jį. Negana to, tas 
pats A. Rameika, prigulėda
mas Lawrence’iuj prie 
“ ‘Laisvės’ korespondentų 
biuro,” per savo “Laisvę” i 
12 d. sausio, 1924 m. ap- i 
šmeižė Lietuvos darbuotoją j 
St, Kairį. Bet Lawrence’o i 
visos pažangiosios draugi-
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APIE SVEIKATĄ.
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jos užsistojo už St. Kairį ir 
nušluostė nosį A. Rameikai 
ir jo biurui. O dabar tas 
žmogelis su save d raugu
čiais atsidūrė bažnyčioj ir 
laižo kunigui skvernus.

Darbininkas.

i

BENTON, ILL.
Protesto rezoliucija prieš 

Lietuvos valdžią.
Mes, Bentono lietuviai, 

atstovaujanti šias organiza
cijas: S. L. A. 156 kp., S. L. 
A. 225 kp., D. L. K. V. N. 
Kliubą, A. P. L. A. 30 kp., 
A. L. D. L. D. 158 kp. ir L. 
M. P. S. 94 kp., — masiniam 
susirinkime, laikytame A. 
Paulavičiaus svetainėje, 24 
d. gegužės, 1925 m., priė
mėm sekančią rezoliuciją 
prieš Lietuvos valdžią:

Kadangi dabartinė Lietu
vos valdžia žiauriausiu bu
du persekioja Lietuvos dar
bininkus ir valstiečius už 
kiekvieną progresyvi jų pa
sijudinimą;

Kadangi suareštuojami ir 
be jokios aiškios kaltės lai
komi kalėjimuose darbinin
kai yra žiauriausiais inkvi
zicijos budais kankinami, ir

Kadangi Lietuvos bude
liai valdininkai savo žiau
rumu ir kankinimų metodą 
peršoko net ir kruvinojo ca
ro budelius, mušdami kali
nius kumščiomis, šompolais, 
spardydami kojomis, laužy
dami sąnarius, elektrizuo
dami kalinio tam tikrus są
narius, berdami į jų žaizdas 
druską ir t. t.—

Todėl mes griežtai pro
testuojame prieš tokius Lie
tuvos kunigų ir buožių val
džios darbus; Mes pareiškia
me dabartinei Lietuvos val- 
džai nepasitikėjimą ir atsi
sakome ją remti moraliai ir 
materialiai, kol ji nepakeis 
savo budeliškos taktikos.

Mes taipgi reikalaujame 
visuotino politinių kalinių 
paliuosavimo ir nubaudimo 
tokių žymių šmugelninkų, 
kaip kun. Purickis ir kiti.

Mes reikalaujame, kad 
Lietuvos valdžia pertrauktų 
ryšius su Vatikanu, atšauk
tų iš tenai savo atstovą ir iš
vytų iš Lietuvos popiežiaus 
atstovą Zecchini.

Mes taipgi reikalaujame, 
kad Lietuvos valdžia už
draustų kunigams šnipinėti 
mokyklose ir mokinių tarpe.

Jeigu Lietuvos valdžia į 
musų protestą ir reikalavi
mus nekreips domės, tai mes 
vesime su ja griežtą kovą.

Draugijų komitetas:
A. Jonalaitis,
Juozas Gvergzdis, 
Kranas Paulauskas.

MOTINOS PRIVALO MOKYT SAVO KŪDIKIUS 
GERŲ PAPRATIMU

Augančios mergaitės turi žinot.
jog liuosavimas reikalingas, 
o užkietėjimas pavojingas. 

Motinos turi ragint jas
imti Dr. CaWweIFs 

Pepsin Syrup.
dabar gyvenam šviesesniam ir 

jvĮ praktiškam pasauly. Sveika- 
* “tos apsaugojimas ir žmogaus 

gyvenimo prailginimas yra svarbiau
sia šių dienų idėja, kuria labiausia 
užimti moderniški daktarai, mokyto
jai ir tėvai. Tėvai ir mokyklų moky
tojai daug tame reikale prigelbsti iš
alsindami vaikams fundamentališkuš 
gyvenimo faktus.
Augančioji mergaitė, kuri nepaiso paliuosavimo funkcijų, gyvena praeities 
gyvenimu. Ji turi įsivaizdint, kad diena po dienos jai ateis mėnesinė liga ir 
jeigu jos vidurių funkcijos nebus tvarkoj, tai tame laike ji gali susilaukt: pa- 
vojingo»Iigos.
Motina privalo dabot nepaisančias savo reikalų dukteris daugiau, negu 
apsileidusius bernuikus. Pasiliuosavmias vidurių turi būti viena syki i dieną 
ir jeigu taip nėra, tai šaukštas Dr. Caldwel!’s Syrup Pepsin tai padarys. Liuo- ( 
suojant i laiką vidurius jus apsaugosite žarnų užnuodijimą. kuris paeina nuo 
vidurių užkietėjimo, taipgi apsatlgoslt savo odą r.uo.išbėrimų, neturėsite gal-! 
vos skaudėjimo ir blogo kvapo iš burnos.
Neveltui Dr. Caldvell’s Syrup Pepsin šiandien yra plačiausia vartojama liuo- 
savimo gyduolė pasaulyje. Parduodama suvirs 10 milior.ų bonkų kas metai. 
Yra maloni imtii ir veikia be skausmo. Tai yra sunka iš Egyptiškos žolės 
senna su priemaiša pepsino ir todel labai kvepia ir turi malonų skonį, šita 
gyduolė yra liuosa nuo narkotikų ir kitokių svaigalų.

Vartodami Syrup Pepsin jus supra
site, kode! žmonės meta į šalį visokias 
liuoSuojančias pilės, pauderius ir 
druskas. Kiti, taipgi, liaujasi savo vai
kams duoti “katartiškus saldaininius,” 
nes jie turi savyje anglinės smalos, 
nuo kurios seka odos išbėrimas. Jie 
i> velija imti saugų liuosuotojų kaip 
Dr. Caldveli’s Syrup Pepsin, kuris yra 
padarytas iš daržovių ir žolių pagal' 
Dr. W. B. Caldwell receptų. Sis dak
taras praktikavo medicinų per ketu- 
riasdešimts septynis metus. Pirkit 
bonką Viena doza kainuoja jums ma
žiau negu centas.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šj kuponų, 
prisega savo vardų ir adresų ir pa
siunčia j

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Montieello, III.

o aplaikys dykai bonkų Dr. Cald- 
W*i!*s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

SCRANTON, PA.
Scrantonas — stebuklų 

vieta.
Dalyje miesto, vadina

moj Hyde Park, airių baž
nyčioj apsistojo airių misi- 
jonieriai ir pradėjo pardavi
nėti stebuklingas gyduoles, 
kaip tai: Šv. Onos alyvą, 
rąžančius, vinis, akėtvirba
lius ir pančius. Daug lietu
vių eina ir tuos “tinksus” 
perka. Šv. Onos alyva sako 
esanti labai pamačlyva nuo 
visokių ligų, bet ligšiol ji 
dar niekam nepagelbėjo, jei 
bent patiems misijonie- 
riams, kurie lupa už mažą 
bonkutę net po tris dolerius, 
o tamsus fanatikai ją per
ka.

Kartais laikraščiai sako, 
kad Amerikoj žmonės apsi
švietę. Žiūrint į fanatikė- 
lius, perkančius tas “gyduo
les,” reikia pasakyti, kad jie 

, taip šviesus, kaip bato aulas. 
Mat jau ir airiai išmoko nuo 

, lietuvių misijonierių biznį 
daryti.

Kitą kartą parašysiu dau
giau apie tuos misijonierius 
ir jų gešeftą.

Bačių Juozas.

STAMFORD, CONN. 
Komunistų prakalbos.

Gegužės 23 d. vietiniai 
komunistai buvo surengę 
prakalbas. Kalbėtojais par
sikvietė iš Brooklyn, N. Y. 
komunistų “devynakę” Pru
seiką ir kokį-tai vietinį žy
delį. Prisidirbo daug plaka
tų, ant kurių buvo atspau- 
dinta pusė lietuviškai ir pu
sė rusiškai. Vietinės bolševi- 
kų-komunistų kuopos komi
sarai lakstė per sąvaitę laiko 
pas vietinius lietuvius ir 
rusus, ir po aplinkinius 
miestelius dalindami plaka
tus ir kalbindami žmones 
ant tų savo garsiųjų prakal
bų. Bet nabagai nieko nelai
mėjo, nes kaip lietuviai, taip 
ir rusai, žino kas tie bolševi
kai per vieni ir ką gero jie 
daro dėl darbininkų, todėl 
niekas ir nėjo ant jų prakal
bų. Man bekalbant su ke
liais rusais, tyčia užklau
siau juos ar eis ant bolševi
kų prakalbų. Jie nusijuokė 
ir sako: “Ko mes eisim, ar 
bepročių komunistų prakal
bų klausyt? Mes apie bolše
vikus komunistus nenorim 
nei girdėt. Bolševikai komu
nistai išardė musų tėvynę, 
išžudė ir dar vis žudo ir ka
lėjimuose pūdo musų bro
lius.”

Atvažiavę kalbėtojai ra
do svetainę tuščią. Išviso su 
vietinių komunistų šeimy
nom publikos buvo apie 18 
žmonių. Pirmiausia kalbėjo 
Pruseika. Jis apipasakojo 
apie žydelio Trockio sugrį
žimą ir išgyrė savąją komu
nistišką organizaciją, kad 
tai esanti geriausia ir di
džiausia darbininkų užtaiy- 
toja, prie kurios privalo visi 
darbininkai rašytis. Esą, vi
si apsišvietę darbininkai pri
guli prie komunistų, o tie, 
kurie nenori prigulėt, visi 
yra tamsus ir pakulose už
augę.

Šitas Pruseikos pasaky
mas yra vistiek juokingas. 
Jeigu visi komunistai yra tik 
tiek apsišvietę, kiek Stam- 
fordo komunistai, tai, vyru
čiai, su jumis blogai! Kiek 
aš žinau, Stamforde lietu
viškų komunistėlių yra apie 
dvyliką, o iš tos dvylikos tik 
vos du gali slebizuojant 
“Laisvę” paskaityt ir var
gais negalais savo vardą pa
rašo. O kiti kai gauna “Lais
vę”, tai turi neštis pas komi
sarą, kad tas jiems paskai
tytų. 'Tai tan it šviesus ko
munistai!,

Nepersenai išgirdo jie, 
kad apie juos yra parašyta 
“Keleivyje”. Koks tada pa
sidarė tarp jų sujudimas! 
Pradėjo bėgiot ir žmonių 
prašinėt, kad parodytų “Ke
leivį”. Žinoma, žmonės da
vė jiems “Keleivį”, bet jie 
nemoka skaityt, tai nabagai 
nešėsi pas patį komisarą, 
kad tas jiems išaiškintų, kas 
ten yra parašyta. Tai tau ir 
bolševikiška apšvieta!

Antras kalbėjo žydelis 
angliškai, nes lietuviškai ne
moka. Jis ragino, kad visi 
darbininkai rašytųsi prie 
bolševikų organizacijų. Sa
ko, kada visi darbininkai 
prigulėsim prie bolševikų 
organizacijų, tai atimsim 
dirbtuves iš kapitalistų ir 
tada mums bus gerai — ne
reikės nieko bijot, patys bu
sim ponai ant savęs, čia to 
žydelio vėl juokingas pasa
kymas. Rusijoj bolševikai 
atėmė dirbtuves ir viską, o 
ar darbininkai turi ten gero
vę, ar jiems nereikia nieko 
bijot? Rusijoj pirmiaus nei 
per pusę nereikėjo tiek bi
jot darbdavių, kiek dabar 
turi bijot bolševikų komisa
rų. Dabar už mažą pasiprie
šinimą darbininkai grūda
mi į kalėjimus arba sušau
domi. Tai tau ir bolševikiš
kas rojus!

_ 4 Darbininką*,
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Gegužės 1-ji diena, kurią 
visų civilizuotų ir tikrai de- 
mokratingų kraštų darbi
ninkai iškilmingai apvaikš- 
tinėja kaipo savo šventę, 
Lietuvoje virto diena polici
jos sauvalės ir asmens lais
vės paneigimo, diena laužy
mo pagrindinių respublikos 
įstatymų. Jei Lietuvos dar
bininkai kasmet tą dieną 
jautė savo teisių varžymą, 
tai šiais metais varžymas 
peržengė visas ligi šiol žino
mas ribas.

Lietuvos Konstitucijos 
§ 16 garantuoja piliečiams 
laisvę daiyti įstatyme nuro
dyta tvarka susirinkimus. 
Veikiantis Lietuvoje susirin
kimų įstatymas laikosi pa
reiškimo tvarkos: pakanka 
Įteikti policijai nustatytu 
laiku ir nustatyto turinio pa
reiškimą, kad susirinkimas 
galėtų įvykti, ir jokių leidi
mų susirinkimui daryti ne
reikalinga. Tokia pat tvarka 
vyksta manifestacijos, nes 
įstatymas atskiros tvarkos 
manifestacijoms nenustato.

Tuo tarpu gegužės 1-ją 
dieną policija laikėsi bend
ros taisyklės niekur neleisti 
susirinkimų atvirame ore ir 
manifestacijų. Administra
cijos valdininkai, i kuriuos 
buvo kreiptasi manifestaci
jų reikale, atvirai paaiškino, 
kad toks yra priimtas M mis
terių Kabineto nusistaty
mas. Tačiau panašus Minis
trių Kabineto nutarimas 
nebuvo viešai paskelbtas ir 
negalėjo būti paskelbtas 
kaipo priešingas įstaty
mams.

Dar daugiau. Policijos 
valdininkai vietose darė vi
sokių trukdymų, kad nega
lėtų įvykti • susirinkimai 
dengtose patalpose. Charak
teringa, kad policijos nuo
vadų viršininkai, kurie ga
vo pareiškimus apie susirin
kimus gegužės 1-ją dieną, 
šį kartą rado pareiškimus 
esant nepakankamais iš for- 
malės pusės (neišpildymas 
susirinkimų įst. § 5 ir kt.). 
Ar ir šiuo atveju policija va
dovavosi centro valdžios in
strukcijomis, žinių tuo tarpu 
nėra. Kai kurte gi nuovadų 
viršininkai i pareiškimus 
apie susirinkimą tiesiog rea
gavo aiškiu uždraudimu.

Pavyzdžiai. Neleista mu
sų manifestacijos Šiauliuo
se, Skuode ir kt. vietose. Ne
leido susirinkimo Rokiškio 
apskr. pol. 1 nuovados vir
šininkas. Alytuje neleistas 
socialdemokratų susirinki
mas dengtoje" patalpoje, 
nors gegužės 3 d. darbo fe
deracijos mitingas galėjo 
nekliudomai įvykti atvirame 
ore. Nuovados viršininkas 
Biržuose dėjo visas pastan
gas, kad musų susirinkimas 
neįvyktų: reikalavo nusta
tyti kalbų temą, duoti kal
bėtojų sąrašą ir už nepildy
mą neteisėtų reikalavimų 
grąsino neįeisiąs susirinki
mo. Susirinkimų įstatymas 
leidžia policijai po įspėjimo 
uždaryti susirinkimą tik 
tais atvejais, jei kalbose 
kurstoma sukilti prieš Lie
tuvos valstybės tvarką, prie
varta nuversti esamąją val
džią, sukelti vieną gyvento
jų dalį prieš kitą ir t. t., tuo 
tarpu Kaune, Rotužės salėj, 
policijos atstovas įspėjo ii 
galų gale susirinkimą užda
rė už tokius žodžius, kaip 
“buožės,” “kunigėliai,” įžiū
rėjęs, kad tuose žodžiuose 
yra pavojaus esamajai tvar
kai. Antras socialdemokratų 
susirinkimas Šančiuose ne
galėjo įvykti todėl, kad poli
cija prigrasino savininkui 
nebeduoti salės. Neleistas 
socialdemokratams susirin
kimas Kelmėje, nors fede- 
rantai tą pačią dieną darė 
susirinkimą be jokių kliūčių.

raudoną spalvą esant nele
gale. Net tokiame centre, 
kaip Kaunas, policija nega
lėjo ramiai žiūrėti i raudo
nus ženklelius, puošusius 
darbininkų krutinės. Ties 
Rotuže, po išvaikyto susi
rinkimo. 10 asmenų, nešio
jusių prisegtą raudoną ženk
lelį policija sulaikė ir nuva
rė į I nuovadą. Policistas Nr. 
39 paaiškino, kad jam Įsa
kyta areštuoti kiekvieną, 
kas turi prisisegęs raudoną 
ženklelį.

Bet ryškiausias savo ne
teisėtumu ir brutališkumu 
yra pasielgimas tų policijos 
valdininkų, kurie sulaužė 
Seimo atstovo asmens nelie
čiamybės teisę (Konstituci
jos paragr. 38). Minėtas jau 
policininkas Nr. 39 sulaikė j 
Seimo atstovą Jeronimai 
Plečkaiti už tai. kad jisai 
nešiojo raudoną ženkleli, ir 
nors jisai rodė Seimo atsto
vo ženklą ir aiškino konsti
tucijos paragr. 38 turini. — 
nežiūrint i visa, minėtas po
licininkas atstovą Plečkaitį 
nusivedė i I nuovadą. Seimo 
atstovui Vincui Galiniai nu
vykus į Ukmergę ir susto-j 
jus pas pil. Gribulį, pusiau
nakti į gegužės 1-ją dieną i 
butą Įsiveržė su dideliausiu 
triukšmu būrys ginkluotų as 
menų, atstatę revolverius ir 
šaukdami “rankas aukš
tyn!” Kai atstovas Galinis 
parodė savo asmens doku
mentus ir reikalavo užpuo
likų parodyti jų dokumen
tus bei orderi kratai daiyti. 
ginkluoti asmenys atsisakė 
tatai padalyti ir paskelbė, 
kad atstovas ir pil. Grybulis 
yra areštuoti. Užpuolime! 
dalyvavo du civiliai asme
nys ir du kariškiai, be to bū
rys kareivių, kurie buvo ap-1 
supę namą ir užėmę duris.! 
Atstovo Galinio “apgulos" 
stovis tęsėsi, kol atvyko po
litinės policijos agentas. 
Agentas Starkus, kuriam at
stovas Galinis rodė savo as
mens liudymą, bandė atsto
vo ženklą išveržti iš rankų. 
Politinės policijos viršinin
kas Vyšniauskas atsisakė! 
surešvti viso įvykio protoko
lą. "

Gegužės 1-ją dieną paro
dė savo baustiną uolumą ne 
tik policijos valdininkai, 
bet taip pat asmenys, kurte 
su policijos pareigomis ne
turi nieko bendra. Jau minė
ta aukščiau, kad prieš gegu
žės 1-ją dieną Kaune kari- 
ninkas areštavo už platini
mą legalių atsišaukimų pil. 
Ponlatauską ir perdavė III 
nuovados policistui.

Ukmergėj nakties užpuo
lime dalyvavo kariškiai. Ne
gana to, gegužės 1-ją dieną 
negarbingą rolę vaidino na- 

i civilės sąjungos, esan-

ITaip pat neleistas socialde
mokratų susirinkimas Vi
duklėje. Prieita ligi to, kad 
Sedos nuovados viršininkas 
neleido Ylakiuose suruošti 
paprasto vaidinimo. Pana
šių pavyzdžių esama ir dau
giau Įvairiose Lietuvos vie
tose.-

Lygiai liūdnos ir žiaurios 
lemties sulaukė gegužės 1-ją 
dieną spaudos laisvė. Kons
titucijos $ 15 skelbia: “Pi
liečiams laiduojama žodžio 
ir spaudos laisvė, ši laisvė 
galima suvaržyti tik įstaty
me nurodytais atsitikimais?’ 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komiteto 
atsišaukimai, pašvęsti gegu
žės 1-jai dienai, nebuvo už
drausti Įstatymų, nei val
džios parėdymu, tačiau be
veik visose Lietuvos vietose 
tie atsišaukimai buvo laiko
mi nelegale literatūra, patys 
atsišaukimai buvo naikina
mi. gi žmonės, juos platinu
sieji. buvo gaudomi ir areš
tuojami. Jei tuo reikalu vie
tos adm. neturėjo neteisėto 
nurodymo iš viršaus, tai jos 
elgesys liudija apie stebėti
ną politini aklumą ir savo 
tarnybos pareigų nesuprati
mą. Kaune i V nuovados po
licija sulaikė su musų atsi
šaukimais ir nugabeno į ’ 
nuovadą pil. Mikulskį ir Sa- 

. vickienę. Sulaikytuosius ! 
kvotė kaipo pagautus nusi- 1 
kaitimo vietoje. III nuova- ] 

; doj buvo sulaikyti su atsi- i 
šaukimais pil. Pečiulis, Bar
kauskas ir Povorotnikas. 
Prieš gegužės 1-ją dieną bu
vo sulaikytas gatvėj begali
nant musų atsišaukimus pil. 
Poniatauskas ir perduotas 
III nuov. policistui. Arešta
vo karininkas. Pas pil. Bra
zauską Slabadoj buvo pada
ryta krata ir atimta 124 egz. 
musų atsišaukimų. Rokiškio 
mieste policija demonstra
tyviai nudraskė visus musų 
atsišaukimus, plėšė juos iš 
žmonių rankų ir naikino. 
Užklaustas Rokiškio apskr. 
I nuov. viršininkas viešai 
(prie liudininkų) pareiškė: 
“Man žinoma, kad atsišau
kimus platinti uždrausta.” 
Tos pat apskr. III nuov. vir
šininkas Miklis su savo pa
dėjėju Šapausku draskė pri
lipintus atsišaukimus. Tos 
pat apskr. IV nuov. viršinin
kas Grižas su kitu policistu 
draskė musų atsišaukimus. 
Alytuj pilicininkas Paulaus- 
kaitis nuplėšė s. d. atsišauki
mus; du darbininkus, lipi
nusius atsišaukimus, polici
ja areštavo, atėmė apie 200 
egz. atsišaukimų ir sulaiky
tuosius išlaikė arešte apie 4 
vai. Pašvitiny areštuotas už 
atsišaukimų platinimą pil. 
P. Zinkevičius ir jis buvo 
nuvarytas Į Šiaulius ir tik iš rfai civilės sąjungos, esan 
čionai paleistas. Pakruojuje Į čios žinioje Krašto Apsau
policijos nuov. viršininkas 
su kitais pilicininkais važi
nėjo dviračiais po apylinkę 
ir draskė musų atsišauki
mus ; paskiau vietos social
demokratų organizacijos 
pirmininkas pil. P. Svidra 
gavo Įsakymą atvykti Į nuo
vadą, kur jisai buvo smul
kiai iškvostas. Ukmergėj už 
platinimą musų atsišaukimų 
sulaikytas pil. Katkevičius. 
Uždrausta platinti musų at
sišaukimai Mažeikiuose. Ša
kiuose policininkai Vikšrai
tis ir Dail utis draskė musų 
atsišaukimus, o platinusį I nes 
juos pil. Viktorą Adricką’ 
sulaikė ir nusivarė Į nuova
dą. Policija trukdė platinti 
musų atsišaukimus Kuršė
nuose. Nusiskundimų dėl 
policijos trukdymo platinti 
legalius atsišaukimus vis 
dar ateina iš Įvairių Lietu
vos vietų.

Lietuvos policijos tarny
binis išauklėjimas taip že- PatYs uz save-

gos Ministerio, būtent šau
liai. Kaune šauliai draskė 
socialdemokratų atsišauki
mus ir asmenis, kurie juos 
lipino, nusivarė i šaulių Są
jungos raštinę (Laisvės Al. 
Nr. 26). Tuo metu raštinėj 
buvo keletas tarnautojų ir 
daug publikos, taigi pavar
dės šaulių, dariusių areštus, 
gali būti nustatytos. Tuo rei
kalu Socialdemokratų Parti
jos Centro Komitetas yra 
pasiuntęs Šaulių Sąjungos 
Centro Valdybai skundą. 
Areštuojant ir vedant žmo- 
—s i I nuovadą, aktyviai 
dalyvavo koks tai civilis as
muo, labai jauno amžiaus. 
Policistas Nr. 45 paaiškino, 
kad tai šaulys.

Kaipo pavyzdžiai nuro
dyta čionai tiktai dalis įvy- 
ikių, turėjusių vietos Lietu- 
į vos gyvenime 1925 m. gegu- 
I žės mėn. 1 d. Faktai kalba

’ pasirašiusieji, klausiame 
\ ynausybės:

I. Ministerio Pirmininko: 
įV ^flsybe, kad Ministerių 
Kabinetas yra nutaręs š m 
gegužės 1-ją dieną neleisti 
daijti susirinkimų atvirame 
ore’. Jei taip, tai kuriais 
Įstatymais remiantis Minis
terių Kabinetas tokį nutari
mą yra padaręs? Kuriuo bu
du toks nutarimas buvo pa
skelbtas vykdymui ir ar ma
no Ministeris Pirmininkas, 
kad tas nutarimas yra teisėk

j tas?
II. Vidaus Reikalų Minis

terio klausiame: Ar žinomi 
jam išdėstyti šioje interpe
liacijoje faktai laužymo su
sirinkimų, žodžio, spaudos, 
asmens laisvės ir Seimo at
stovo asmens neliečiamvbės 
teisės? Jei žinoma, tai kaip 
Ministeris žada į tai reaguo
ti? Ar bus. pravesta kvota 
apie nusikaltimus ir ar bus 
patraukti atsakomybėn nu- 
sil 
mano daryti Ministeris, kad

Sapnų_Reikšme.
Mes kiekvienas sapnuoja- nemirs, visi mirs. Ypač tuo
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ka. Sapnuoja ne tiktai žmo- kam, tai jau ir įspėta, kaip

terpeliacijoje? Jei žinoma, 
tai kaip Ministeris mano į 
tai reaguoti? Ką Ministeris 
mano daiyti, kad Šaulių Są
jungos ir atskirų jos narių .............. .................... .. ....... .
veikimą įstatyti į teisėtas me. Apie tai kalbėti neten- tarpu dar jei pasitaiko mirt 
vėžes? ‘ 'f— “ ‘ ................ .

Šią interpeliaciją laikome nes, 
skubota.

Seimo Socialdemokratų
Frakcija: (pas.):

M. Markauskas, V. Gali
nis, J. Daukšys, J. Markelis, 
J. Plečkaitis, K. Bielinis, L. 
Purėnienė, Kairys.

pranašo pasakyta.
Paskui, labai daug pade

da sapnuoti ar burtui išsi- 
mas," def ko sapnuojame? f! W • « > • • • • _ A

, bet ir gyvuliai, paukš
čiai ir kiti gyvi sutvėrimai.

Kyla gana įdomus klausi-
pildyt, įsitikinus. Pav., mo
kinys sapnuojąs, kad neiš
laikys kvotimus, nustoja ūpo 
ir nesimoko — “et, ar taip 
ar taip, visviena neišlaikau 
kvotimų” — mano sau, arba 
jei sapnuoja išlaikysiąs, jis 
drąsiai griebiasi, įgauna 
ūpo ir iš tikrųjų išlaiko. 
“Kaip — paskui mano — 
netikėt sapnams”?

Kuriam tikslui dabar, ka
da visi burtai gujami, visi 
senoviški prietarai taip pat 
laikomi? Man rodos, kad 
dabar sapnais ir burtais tiki 
instinkto vedami. Jau žmo
gaus pati prigimtis, kaip sa
koma, linkus “uždraustą 
vaisių valgyt,” nes ir kuni
gai * gina — “nuodėmė — 
sako, sapnais ir burtais ti
kėt,” taip pat laisvamaniai 
ir mokslas gina. Taigi, tikėt 
sapnais neverta.

Jonas Valaitis.

šį klausimą seniau visaip at
sakinėdavo. Vieni sakyda
vo, kad žmogaus siela klai
džiojanti ir matanti tai, ką 
žmogus sapnuoja. Kiti aiš
kindavo kitaip. Kiek aiškin
tojų būdavo, tiek, galima sa
kyt, nuomonių būdavo. To
dėl ir nestebėtina, kad iki 
šiol dar yra daug žmonių, 
įsivaizduojančių sapnus 
esant kokia tai mums nesu
prantama viršgamtiška jė
ga, viršgamtišku apsireiški
mu.

Iš tikrųjų gi, kaip kitų pa
našių apsireiškimų begalės 
nėra viršgamtiški apsireiški
mai, taip ir sapnai nėra joki 
viršgamtiški dalykai.

Žmogus eidamas, važiuo
damas, valgydamas, gerda
mas, skaitydamas, rašyda
mas, matydamas, girdėda
mas ir t. t. įgyja vienokį ar 
kitokį įspūdi, vieną ar kitą 
apsireiškimą. Tą apsireiški
mą jis ar įsidėmi, ar neįsi
dėmi — visvien žmoguje už
silieka gautasis Įspūdis. 
Tas įspūdis palieka jo sme
genyse, kur susikoncentra
vusi visa žmogaus atmintis, 
visas protas, trumpiau, visas 
nusistatymas, visos mintys 
ir t. t. Nors mes ir matome 
akimis, girdime ausimis, 
dirbame ką nors rankomis 
—vis dėlto visi isakvmai, 
parėdymai pareina nuo sme
genų. Iš akių ir kitų kūno 
dalių atatinkamas jausmas 
yra smegenyse. Nors pa
prastai yra sakoma širdin
gai myli, širdingai jaučia, 
vis dėlto yra smegenų jaus
mas, ne širdies. Širdis yra 
tik kraujo varinėtoja.

Bet prie temos.
Žmogui miegant, prisime

na jam matyti, girdėti, skai
tyti ir 1.1, vaizdai ir žmogus 
tą savo regėjimą pakartoja. 
Labai stebėtina, kad kartais 
prisimena dar kūdikystės 
laikus, kūdikiu būdamas Įsi
gijęs įspūdžius ar dar kito
kius, kurių paprastai nė ne
atmena. Mat, tas įspūdis už
siliko kur nors smegenų 
kamputy ir tik tinkamoms 
sąlygoms esant, įgytasis 
vaizdas sapne atsikartoja.

Žinau, tuoj kiekvienas pa
žymės, kad daugiausia sap
nuoja tai, ko visai savo am- 
žy nėra matęs, nėra girdė
jęs ir 1.1. Iš tikrųjų pasakius, 
jis tuos vaizdus yra vienu ar 
kitu budu įgijęs, tik sapnuo
damas sumaišytus, mano, 
kad jam visai tai nėra žino- 
moma. Pav., žmogus sap
nuoja Pietinę Ameriką. Jis 
toj šaly nė būt nebuvo" Dėl 
ko jis ją sapnuoja? Dėl to, 
kad jis apie ją skaitė, girdė
jo pasakojant ar ką kita. 
Gal būt užteko išgirdus patį 
pavadinimą “Pietinė Ame
rika” ir jau jis sumaišęs su 
kitur įgytais vaizdais sap
nuoja, buk jis tikrai esąs 
Pietinėj Amerikoj.

Bet sapnai dažniausia bū
va nesąmoningi. Pav., kar
tais sapnuoji lekiąs. To juk 
nematei. Bet esi matęs žmo
gų ir lekiantį paukštį. Tuo
du įspūdžiai susijungę, duo
da visai naują nesąmoningą 
vaizdą.

Dabar dėl sapnų reikš
mingumo. Sako:— “sapnas 
kaip į rankas padavė.” Sap
navau ten tą ir tą ir išsipil
dė. Čia lygiai taip, kad čigo- j 
nė kortomis buria:— “Tai, 
pania, laišką gausi, pania, 
kelionę turėjai, pania, dar-1? - „ , x
bo turėsi, vargo matysi, I .ny uz suktybes ir vogimą 
draugų turi ir t.t.” Aišku čia visuomenės turtų, 
visa teisingai atspėta. Juk -------------- -
kiekvienam žmogui ir vargo Garsus žmonės visada bu- 
buvo ir rūpesčių ir laiškų ir vo šykštus laiko atžvilgiu, o 
t. t. Taip ir sapnas. Sako, kas veltui atima kitam lai
mins kas nors. Žinoma, kaip ką, tas yra niekšiausis vagis.

ALIANTA1 IŠ KOELNO 
NESIKRAUSTYS.

šią sąvaitę aliantai pa
siuntė Vokietijai notą, pa- 
reikšdami, kad pakol ji ne- 
nusiginkluos sulyg Versalės 
reikalavimų, tai iš Koelno 
apskričio aliantų kariumenė 
nepasitrauks. Nota sako, 
kad nors piniginius reikalą* 

w__  __ vimus Vokietija dabar pildo
kaltusieji valdininkai? Ką ir moka gerai, tečiaus nusi- 

kau ginklavimo sutartį ji lau- 
pašalinus jo žinioje esamą žanti.
valdininkų elementarinę ig- ----------------
noranciją jų teisių ir parei- DAWES IŠSISUKO KOJĄ. 
” * . j Suvienytų Valstijų vice-

111. Krašto Apsaugos Mi-į prezidentas Dawes išsisuko 
’Ar ži- koją pereitą sąvaitę ir da- 

.^kariškiai \r bar vaikščioja ant kriukių.
’ . ‘ Sakoma,
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nisterio klausiame: 
noma jam, I 
šauliai š. m. gegužės 
drauge su policijos valdinin
kais arba vieni patys daly-

kad nelaimė jam 
atsitiko miegruimy — iš- 

vavo neteisėtuose žygiuose, krito vyras iš lovos. O gal 
kaip tatai nurodyta šioje in- kas išspyrė?Į į

I

I

I

I 
mai stovi, kad ji supranta Delei visa tai, mes žemiau

Š ikšnos pamis.

KUO AŠ KALTAS?
Vargšas aš... O jus turtingi !
Jus išaukštinti, galingi !
Tarkit žodi man!

Kuo kaltas aš, kad mane neikiat? 
Mano širdžiai smūgius teikiat 
Ir bepročiu vadinat?

Gal kaltas tuo, kad aš tėvynę, 
Tėvelių žemę ir gimtinę 
Nuo širdies pamylau?

Gal kaltas tuo, kad idealus, 
Jūsų visus garbės dievus 
Po kojų aš pamyniau?

Gal kaltas tuo, kad vargšą brolį
Ir užjaučiu, ir pamyliu,
O jus negarbinu?...

Gal kaltas tuo, kad šviesų rytą, 
Laisvės spinduliais dažytą 
Išvyst aš panoriu?...

Nes aš sunkių gelžinių pančių, 
Jūsų keisto ir tų kančių 
Visai nesibijau.

Nes vargšas aš! O jus turtingi, 
Jus išaukštinti, galingi,
Nuo pančių bėgat, bijot.
O!... Protingi.

VAI ILGU.
Vai ilgu, niuru ir liūdna 
Man vienam tarp svetimų. 
Siela veržias išsiilgus 
Ten į toli, prie savų.

Nemaloni čia padangė. 
Nei saulutės spinduliai, 
Nei upeliai krištoliniai, 
Besi-uvenantys smagiai.

Nes siela karštai pamilo 
Nuo mažens mintus takus 
Ir mėnulio krupulingo, 
Sidabruojamus laukus.

Tat todtl ilgu ir liūdna, 
Čia vienam tarp svetimų, 
Todėl veržias išsiilgus 
Siela tolyn, prie savų.

SENATVE.
Praėjo, išnyko jaunystės svajonės, 
Dažytos auksiniais aušros spinduliais. 
Paliko tik vargas ir sunkios karionės— 
Gyvenimo takas, apaugęs dygliais. 
Jaunystėj viliojo padangių mėlynė, 
Bučiavo saulutės šilti spinduliai— 
šiandieną gi rauda sužeista krūtinė 
Ir vietoj svajonių vaidinas kapai.

A. Vitury».

Draugai Darbininkai!

Reakcija Lietuvoje vis 
labiau stiprėja. Paskutiniai 
nelemtieji josios žygiai, apie 
kuriuos mus pasiekė žinios, 
pasireiškė per Pirmąją Ge
gužės, kuomet Lietuvos dar
bininkai apvaikščiojo savo 
šventę. Klerikalinė valdžia 
draudė viešas darbininkų 
demonstracijas, policija ir 
ginkluoti šauliai areštavo ir 
užpuldinėjo darbininkų kal
bėtojus.

Be jokio pamato buvo su
areštuoti Kaune socialde
mokratai, Seimo nariai, St 
Kairys ir J. Plečkaitis. Žvė
riškai buvo sumuštas Šiau
liuose Seimo atstovas, drg. 
Jonas Markelis. Buvo suim
ta ir daugelis kitų socialde
mokratų darbuotojų Kaune 
ir įvairiuose provincijos 
miestuose.

Visi žino, kad socialde
mokratai nekelia jokių riau
šių ir nedaro sąmokslų prieš 
valdžią, bet stoja už tai, kad 
darbininkai susiorganizuo
tų ir teisėtais keliais kovotų 
dėl savo būvio pagerinimo ir 
laisvės. Bet, kaip matome, 
klerikaliniai reakcininkai 
pirmon galvon puola social
demokratus !

Kodėl? Todėl, kad susi
pratę ir po Socializmo vėlia
va susiorganizavę darbinin
kai yra labiausia pavojingi 
reakcijai!

Dėl šitos priežasties te- 
čiaus mes, Amerikos lietu
viai darbininkai, privalome 
visomis jėgomis remti Lietu
vos socialdemokratus ir jų 
prakilnų darbą. Neduokime 
klerikalams pasmaugti so
cialdemokratų spaudą! Pro
testuokime prieš valdžios ir 
policijos smurtą! Dėkime 
aukas į Lietuvos Socialde
mokratų Rėmimo Fondą!

Padėkime musų drau
gams Lietuvoje gintis nuo 
klerikalinės reakcijos!

LSS. VIII Rajono Centra- 
linis Komitetas:

J. F. Vilis, pirm.,
M. J. Mauricas, n. rast., 
A. Banienė, iždininkė.

SINCLA1R IR FALL V£L 
APKALTINTI.

Kolumbijos Distrikto pri- 
saikintųjų suolas vėl apkal
tino buvusį Hardingo kabi
neto narį Fall’ą ir aliejaus 
magnatus Sinclair’ą ir Do-

Garsus žmonės visada bu-



Lietuvos Klerikalai Mo
bilizuoja Savo Jiegas.
“Kunigiškoji” uoslė kaž

ką jaučia blaiviame Lietu
vos politiniame ore.

Pastaromis dienomis 
“krikščionių” blokas šoko 
karštai ruoštis prie besiarti
nančių rinkimų į Lietuvos 
Seimą.

Dar nesenai per “Katali
kių moterų suvažiavimą” 
buvo padalyta mėginamoji 
davatkų mobilizacija.

Šiandien gi, sutrimitavus 
k. d. bloko vadams keliasi 
jų gvardija-kunigija.

Sujudo visi tie, anot Vaiž
ganto, 
malonieji 1 
ir t. t. kunigėliai. Net sama- 
nuotieji “preferkos” klebo
nai rodo gyvybės žymes sa
vo guoliuose.

Vietomis jau mitinguoja
ma ir agituojama, jau svai
doma keiksmai ant bedievių 
galvų.

Tačiau k. d. blokas žino, 
kad vien pamaldomis ir 
keiksmais priešininko nenu
galėsi. Tam reikalingos lė
šos. Kunigas gi Vailokaitis 
“krikščionybei palaikyti” 
pinigu neduos, o Goldbergio 
gaminiai netinka. Todėl 
Ožeškienės gatvė įsakė ku
nigams organizuoti visoje 
Lietuvoje “Krikščioniško
sios Akcijos Komitetus,” ku
riems pavedama surasti pi
nigų. Tų komitetų tikslas 
imti už pakarpos “katalikiš
kąsias dusias” ir išspausti iš 
jų k. d. bloko reikalams “Šv. 
Petro skatiką”.

Tuo tikslu provincijos in
teligentams 
siuntinėjami aplinkraščiai 
su klerikalų šulų parašais. 
Vienas tokių raštų, adresuo
tas Utenos apskrities moky
tojams buvo Įdėtas 100 “L. 
Ž.” Nr. Jame garsus Utenos 
apskrity kunigas Butvilą su
lig direktyvomis iš Kauno 
reikalauja iš vietos kunigų, 
aukštesniųjų valdininkų, 
gimnazijos ir pradžios mo
kyklų mokytojų dėti aukas 
ant “krikščionių” aukuro.

Prie aplinkraščio jis pri
deda “pasižadėjimą,” ku
riuo kiekvienas vietos inte
ligentas verčiamas kas mė
nesi išmesti i Ožeškienės 
gatvę vienos dienos uždarbi. 
Čia kunigėlis išnaudoja ir 
savo, kaipo apskrities švieti
mo komisijos nario, padėtį.

Kunigas Butvilą matyti 
tikisi, kad pradžios mokyk
los mokytojai supras jo ap
linkraštį, kaipo įsakymą. 
Tai kodėl gi neterorizuoti 
neatsparuosius mokytojus?

Juk ar maža musų laiku 
mokytojų atsiduria už mo
kyklos sienų už neklusnumą 
ir priešinimąsi “kataliky
bei”.

Toliau rasis būdas prieiti 
ir prie valdininkų. Reikia 
tik noro ir galvos.

Ne be reikalo kunigas 
Butvilą savo toje “encikli
koje” rašo: “Laukiama sku
baus ir teigiamo atsakymo”.

Ką tai reiškia, savaimi su
prantama.

Subruzdo klerikalai. Lyg 
kas lazda pabadė vapsvyną. 
Smarkiai darbuojasi ir Ūki-

į ninku Sąjunga. Ūkininkų 
S-gos bankai gaudo valstie
čius, kad paskolos pagalba 
prirakinti juos prie k. d. blo
ko vežimo. Tie bankai gau
na kreditą iš Valstybės lėšų, 
o “palengvintomis sąlygo-

, mis’’ duoda tik įsirašiusiems 
į k. d. partijos narius.

Bankai — gera rinkinių 
1 kompanijos parama, ypač 
į jei gauna kreditą iš 8-10 
! nuošimčiu., o duoda 17-18!

Viskas kryžių karui už 
Seimo vietas.

Viskas dėl viešpatavimo 
“greitieji, jaunieji, į šalyje.

, kantrieji” ir t. t. j Tik ar gelbės k. d. bloką 
• nuo smūgio visos šitos jo 

didvyrių pastangos.
Mums rodos, kad veltui 

kunigų prakaituojama ir ra
šoma aplinkraščiai. Jau pa
kankamai Lietuvos klerika
lai įrašė Į Lietuvos istoriją 
juodųjų darbų.

Dabar tik metas laukti 
teisingo atlyginimo.

Ir jie susilauks.
Žakas.

(“L. Ž.”)

r?

Kiek Europiečių Nori 
Atvažiuot Amerikin

racijos vizas. Lenkijos kvo-{ 
ta yra 5,982, prašytojų 75,-į 
000. Vėliausi prašytojai tu-’ 
rėš laukti 12 metų.

Lietuvos kvota yra 344, o 
norinčių atvažiuoti yra toks 
didelis skaičius, kad imtų 
40 metų visus juos i Ameri
ką įleisti. Yra šalių, kurių 
padėtis yra geresnė. Vokie
tijos kvota yra 51,227. Ba
landžio 1. 1925 m. 62.700 
žmonių prašė vizų. Švedijos 
kvota yra 9,561, bet norin
čių vykti Amerikon yra 20,- 

,000.
Jugoslavijos metinė kvota 

'yra 671, bet tik 500 žmonių 
prašė vizų. Jugoslavijos vai-, 
džia neduoda pasportų imig
rantams, kurių Įleidimas 
abejotinas.

Nekurie imigrantai prigu
li prie “preferred class,” ir 
sulyg dabartinio įstatymo 
tas inima sekančius: nevedu
sius vaikus, neturinčius 21 
metų, tėvą, motinų, vyrą ar
ba žmoną Suvienytų Valsti-

I
!
j
jų piliečio, kuris turi 21 me
tus arba daugiaus; patyru
sius ūkininkus, jų žmonas ir 
nepilnamečius vaikus, jeigu 
su jais arba pas juos važiuo
ja. _________ FLIS.

P AJ IEŠKOJIMAI

L L
L ib kas Ktpčias

G' guiė 27 d aštuntą valan
dą ;< ryto ShenrUMloah’ry'je mi
rė l. iuiviias Kapočius, aunkiai 
išsiiges inkstu ilga dvi savai
tes. \\ Ponis išgyveno Shenaft- 
doah’ryje apie 30 metų. Lšpra- 
džių jis dirbu anglių kasyklo.e, 
o vėliau buvo įsikūręs valgomų
jų daiktu krautuvę. I^etuvoje 
buvo kilęs nuo Mariampolės, 
Šuva!! u žemės

Pabtid’-Uis Deeorr.tion Day 
šventėj. 3‘) gegužės, Shcnar- 
doah’rio lietuvių kapinė-*. Buvo 
•laeg gėlių nuo giminių ir drau-

velionis buvo laisvas žmogus, 
skaitė- per daug metų “Keleivį” 
ir vaikus išauklėjo laisvoj dva
sioj. Lieka nulludusi žmona Elz
bieta, sunūs daktaras Bostone, 
ir dvi dukteris. Marijona Ka
leni au k>cr,5 Shcnandoah’ryje 
ir Magdalena Michcisoniene 
Bo -tone.

Visiems 
siems 
siems 
vo užuojautą 
šiuomi tariama kuoširdingiau- 
sis AČIŪ!

draugams, daiyvavu- 
šermeny se, prisiuntu
sių ar kitokiu budu sa- 

išreukusiems.

Vaikai.

| PARSIDUODA GROSERNR IRIIrI’ČBBNE. Biznio daroma už $350.'K)' /
į Sąvaitę. Savininkas serga ir tad 1 w

KNYGOS
*pM«4 savo norą priverstas parduoti 
I (26)

ALENANDER LUB1NS
1 C1 Chauncey st., Mansfield, Ma.-

PARSIDUODA ARBA GAL IMT 
ANT RENbOS. G ruimų muro na/e. ', 
vanduo suvestas, lotas 60x170 p<uj; 
3 minutes eit iki Fortūna st, vena 
muile iki La”sdak nics.o. Yra <la g 
fabrikų, darbų pilna Parsiduoda tiž 
$3,800 Klauskite (23)

C. DUGkRD 
Wainut »t„ Fortūna, Pa.

parsiduoda prieinama kaina Sta- 
(ionery K Uandy Store. įvairių maž
možių, saldainių, cigaru ir kitokių (i i- 
lykelių. Priežastis pardavimo—savi
ninkas eina į kitą biznį. Biznis iš
dirbtas gerai Sąlygas sužinokit ant 
vietos. (21)

114 Union Avė, Bruuklyn, N. Y. 
Netoli Grand St.

Driko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet deikogi norisi? Dclko 
be valgio žmogus silpsta? Ir dclko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kcdel jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šito* 
knygutė*. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina luc.
Diiaa Bambos Spyčiai. — Ir kito* 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj muniaino. Šioje knygoje telpa n*t 
72 "Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu-

FARSIDUODA ČEVERYKV 
KRAUTUVĖ 

laibai pigiai, vieta labai gera, ne
gyventa lietuviais, rusinais ir lenkais. 
Priežastis pardavimo—savininkas li- 
gonbuty. I’Iat-sniu žinių klauskit (21) 

S11OE STORE
301 Grand St, Jersey City. N. J.

I
I

Pajieškau brolio Antano Lukšo, 
Panevėžio apsk, Razaiimo vai, Gc- 
tautų kaimo. Kas apie ji žino, malo
nės pranešt arba pats lai atsišaukia.

JUOZAS LUKŠAS (24) 
1105 St. Catherinc St. E.

Montreal, Canada.

Pajieškau pusbrolio Juozo Slimo, 
Narvaišų kaime. Plungės vai, Telšių 
apskr. Gyveno South Chicago. Taipgi 
pajieškau kitu pažįstamu ir draugų.

PETRAS GINKIS ’ (25)
5101 Mc-lrose st, Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA MOTELIS ARBA 
SA LIŪNAS su 15 mimų, namas nau
jas, 150 pėdų ilgio, stovi geroj vietoj 
ant kampo didelės gatves, puikus ir 
tinkamas saliunui arba hoteliui. Gat- 
vekariai mainosi į Mt. Carinei, Sham- 
oken, Mahanoy City, Pottsville. Biz
nis yra platus. Gera proga, kas my
lėtų gyventi mainerių apielinkėj, mai
nos dirba gerai ir biznio yra gero. Sa
vininkas važiuoja į Lietuvą, nori par
duoti greitai. Klauskite (25)

ANT. GIRAIT1S
2100 Centre St, Ashland. Pa.

Daugelis apsigyvenusių 
Amerikoje žmonių, kurie j 
laukia atvykimo draugų ar-į 
ba giminių iš Europos, nega
li suprasti, kodėl jų giminės 
negali tuoj atvykti Ameri
kon, ir kas darosi su Ameri
kos konsuliais, kad jiems ne
išduoda vizų. Norintiems 
atvažiuoti buvo pasakyta, 
kad jie turi laukti metą arba j 
kelius metus, pakol jų prašy- Į 
mas dėl imigracijos vizos j 
bus svarstytas. Imigrantai; 
tuoj praneša apie tai savo gi
minėms Amerikoje ir gimi
nės mano, kad gal svetima 
valdžia arba kokie asmenys) 
sulaiko imigranto atvažiavi-; 
mą. Bet dalykai stovi visai; 
kitaip.

Naujas imigracijos Įstaty
mas paskiria, kiek iš kiekvie
nos šalies imigrantų bus įlei-! 
džiama Į Suvienytas Valsti-i 
jas. Kiekvienoje šalyje Eu- j 
ropoję randasi daug daugiau 
norinčių vykti, negu yra pa
skirtas kvotos skaičius.

Sunku pasakyt tikras skai- ■ 
čius norinčių gauti Amcri-1 
kos imigracijos vizas, bet se- ■ 
kantis straipsnis apie įvai
rias šalis yra vėliausis.

Čekoslovakijoje 40,000 
žmonių norėjo vykti Į Suvie
nytas Valstijas, bet tos šalies 
metinė kvota yra 3,075. Su
lyg dabartinių aplinkybių 
vėliausi prašytojai turės 
laukti apie 13 metų, pakol . 
jų prašymai bus svarstyti. 
Vengrijos metinė kvota yra 
473,"bet turi 60,000 prašyto
jų. Sulyg tos šalies kvotos • 
ims 127 metus visiems atva
žiuoti. Italijos padėtis irgi 
panaši. Jos kvota yra 3,845, 
bet prašymų turi iki 300,- • 
000. Rusija su kvota iš 2,248, ; 
turi 160,000 prašytojų. Ru
munijos kvota yra 603, pra
šytojų yra 30,000. Ims apie 
50 mėtų visiems gauti imig-

LITTLE JULIUS SNEEZEK

Pajieškouia 1) Lukauskas Antims, 
į apie 50 metų amžiaus, atvykęs Ame- 
‘ rikon 191 t metais, tūlą laiką gyvenęs 
apie Nevv Yorką. vėliaus apie R nn- 
ford. Me, giriose dirbęs. 2) Ligeika 
Adomas, atvykęs Amerikon 1910 se
tais, gyvenęs Scranton, Pa, vėtau 
pastojęs Amerikos karo tarnybon. 
Apie juos žinąntieji arba jie p .lįs 
prašomi atsiliepti šiuo antrašu: 

LITHUANIAN C3NSULATE.
38 Park Ro-v. .. Nevv York. N. Y.

PAJIEAKAU DARBO ant tarmes 
ar mieste. Aš gyvenu ant farmos 14 
metų. Man patinka vištas ir antis au
ginti ir karves melžti. Mylėčiau dirb
ti ten, kur nedaug šeimynos. Aš turiu 
viena mergaitę 10 metų. Kam toks 
žmogus reikalingas, rašykite laiškų 
šiuo adresu:

P. A., 1011 Quarry Avė. N. YV. 
Grand Kapids, Mich.

PARSIDUODA BARBERNĖ
Vieta labai gera, nes prie pat sker

sinės gatvės ir apgyventa visokiom 
tautom, daugiausia atsilanko lietuvių. 
Yra 3 kambariai dėl gyvenimo. Jeigu 
nenorėtų kambarių laikyt, galima 2 
parandavot, nes ir dabar kambariai 

t parandavoti. Savininkas eina į kitą 
i biznį. Atsišaukit greitai šiuo adrc. u:

MR. A. ILYENCII (21)
251 Metropolitan avė., Brookiyn, N’.Y

!

“katalikams”.

KAZIMIERAS ŽVIRGDAS pajieš
kau vyro, kuris norėtų eit gyvent ant 
farmos, galėtų būt ir ženoli žmonės, 
kurie netur daug vaikų. Mes esam se
ni žmonės ir norim gaut žmones kai
po savo vaikus, bet turėtų įnešt nuo 
$2.500 iki $-3,600. Karina verta SIO.'^YO, 
80 akrų farma ir visa dirbama, budin- 
kai geri. Kuris norėtų būt laimingas, 
atsišaukit greit laišku. (26)

KAZIMIERAS ŽVIRGDAS
.R. 1. Bos 57. Fountain, Mich.

i APSIVEDIMAJ
________

. Pajieškau apsivedimui merginos, ne- 
gvb, ir gyveno Monteliojc. 1 scnesnįs metų. Aš esu 32 metų, už- 

r,au" laikau šokių mokyklą. Mergina tur 
gyveno but prielanki šokiams ir lengva, taip- 
"r" " 'l.gi turi turėt kiek pinigų. Malonės su- 

i sipažinti ir prisiųsti savo paveiksią. 
Atsakymą duosiu kiekvienai, pareika
lavus paveikslai bus grąžinami.

K. K—ST. 379 Broadw«v 
Brookiyn, N. Y.

Pajieškau Juozapo Juknos, paeina 
iš Kauno rėdvbos, Pasvalio ap .<r., 
Butrimonių kaimo. 1903 ar !»1 iš
važiavo iš Maynar i. Mass. į T.'o.oas. 
W. Va. Turiu svarbą reikalą, F-1 sau 
jo paties atsišaukti arba kas apie jį 
žiro, malonėkite pianešti šiito ad ■ u: 

R. Y. ANEL1ON1ENĖ
9 Crane avė, Mayn-ird, Msss.

REIKALINGAS VYRAS.
kuris mylėtų ant farmos dirbti. Malo
nės atsišaukti ir su pirmu laišku pa
minėkite už kokią mokesti sutiksit 
dirbt per mėnesi.

R. SZIMANOUSKAS
.30 Day st, Danieison. Conn.

Pajieškau Maksvyčio, jis paeina iš 
Kauno „ ' '
Pasimirė jo švogoris Kastantas 
zis, 1 
kartu 
žinių

KAS TURITE KNYGĄ
Į Po vardu GYDYMAS VANDENIU, 
(parašė K. S. Kneipp, iš vokiečių kal
bos vertė Aguonaitis. Kurie tą knygą 
turite ir galit parduot, malonėkit pra
nešti. (24)

SIMON Ll'šIS 
8101 Chamberlain, Detroit. Mich.

d. birželio, jis seniau c; “ 
su jumis Montviloje. Platesnių 
klauskite:

MRS. S. M ARKŪNAS
42 Oifard st, West Ilaven, Conn.

Gcrb’amoji “Keleivio” Red.:—Ma
lonėkite pajiešket mano vyro Liudvi
ko Šimkaus iš Alsėdžių, RoJ.UmLią 
kaimo, jis man prisiuntė pinigą iš 
Kast Chcago, Ind, bet adreso n tu
riu. Jis rašė man vieną laišką, bet na
cinė svetimi. Malonės at-isaui ti ir 
priduot adresą, arba žinantieji teik
sis pranešt.

MARIJONA ŠIMKIENĖ 
Rokundžių kaimas, Alsėdžiai, Teisių 
apskr., Liehuania.

Pajieškau apsivedimui laisvos mer
ginos arba našlės be vaikų, nuo 25 

' iki 35 metų. Aš esu 35 metų. Su Pir
mu laišku maiončsit prisiųsti paveiks
lą. kurį pareikalavus grąžiusiu. Juo
kingų laiškų meldžiu nerašinėti. (21) 

J. D—AR, P. O. Bos 853, Globė, Ariz.

Pajieškau savo dukters Marijonos 
Gergeliukės, įk> vyrui Dcvizieačs. 
Tavo vyras jau mirė ba’andiio 26, 
1925 m. Detroit. Mich. Atsišaukie ir 
aprūpinki,- savo vaikus ir stubą. Jei-

Pajieškau apsivedimui 
nesenesnės kaip 32 metų, 
draugiška ir mandagi. Aš 
tabako ir svaigalų negeriu, 
atsišaukti.

merjrinos, 
Turi būt 
netrukau 
Meldžiu 
(25)

A. DŪMAS
321 YVest 22-nd St, New York City.

Jieškau apsivedimui lietuvaites.
gu kas apie ją žinote, malonėkite pra- j moi ančios anglų kalbą, nuo 18 iki 27

n . -vi/vt'ii T. i noclri L u rl Lnešti šiuo adresu:
MARY ČERGELIENĖ

Box 94, Hartshornc, Okla.

Pajieškau Domicėlės Subačiusės, 
paeina iš Vilniaus vedybos. Traku ap
skrities. Plaskuntt kaimo. Malonėk.te 
atsišaukti arba kas apie ja žinot, mel
džiu man pranešti. Girdėjau, jog ji 
trvvena Pennsvlvanijoj.

JONAS MELKUNAS
49 Lincoln St., Iludson, Mass

Pajieškau pusbroliu -Juozapo ir Al
bino Jarų. Seniau gyveno Philadel- 
phia. Pa., bet 3 metas nežinau nieko 
apie juodu. Paeina iš Radviliškio 
miesto, Šiaulių apsk? Kas apie juos 
žino malonės pranešti arba patįs lai 
atsišaukia.

JURGIS SIDARAS
228 Pine St, Elizabcth, N. J

Pajieškau Pranciškaus Baginsko 
(Krank Baginsky), paeina iš Lietuvos 
Telšių apskr, Luokės paštas. Palėpių 
ir Rudupių kaimo; kiek pirmiau gy
veno Milvaukee. W:s, dabar girdė
jau gyvena Racine, Wis. Kas apie jį 
žino meldžiu prisiųsti man jo adre- 

(26)

metu. J< i našle, kad turėtų kiek tur
to. Teisinga ir mylinti dorą gyvenimą 
mergina bus 'laiminga už manęs. Esu 
vaik:r.as ir mokinuosi j daktarus — 
lankau universitetą- Atsišaukit, nepa
darysit klaidos. Prisiųskit ir savo pa- 
vei sieli.

C. C. STUDENTAS
1739 S. Halsted st, Chicago, III.

KAIP PAUL 0CHOWSKI 
SURADO PAGALBĄ.

Paul Ocho’.vski, iš rnato spa-ist’iv- 
ninkas, daug metų kentėjo nuo Nervų 
Suįrimo, Nusilpnėjimo ir Inkstų Li
gos. Jis negalėjo sukoncentruoti sa
vo minčių ir turėjo blogą atmintį. Jis 
bandė daug gyduolių, bet jokios jam 
negelbėjo. Vieną kaną jis pasiskundė 
savo draugui anie bloga savo padėtį 
ir draugas ja:n patarė pabandyti 
NOVO, sakydamas, kad tai yra puiki 
gyduolė, kuri daugeliui pagelbėjo. 
Ocho\vsk; paklausė savo draugo pata
rimo ir šiandien jis yra visiškai svei
kas ir linksmas. Patartina visiems, 
kurie kenčia nuo kokių nors nesmagu
mų, pabandyti šią gyduolę. NOVO iš- 
tikro yra puiki gyduolė. Ji vartoja
ma per suvirs trisdešimts metų. Kad 
parodžius, kokias pasekmes padaro 
šita puiki gyduolė, mes pasiųsimo 15 
gydymus $2.00 vertės tiktai iri $1.00. 
Siųskit pinigus įtampomis aibn mo- 
nev orderiu. Šis pasiūlymas tik trum
pam laikui. Rašykite tuojaus ir gydy
mas bus pasiųstas. Adresuoki^:

NOVO COMPANY
Dept. 40, Box 33. Brookiyn. N. Y.

PARDAVIMAI

PIGIAI PARSIDUODA
Duonos kepykla (bakery) ir prie 

jos gyvenamas namas dėl dviejų šei
mų. taipgi krautuvė, garadžius, Ford 
trekas. Biznis nuo senovės išdirbtas 
ir geroje vietoje. Savininkas išva
žiuoja į Lietuvą, taigi, kurie įsigys 
šią vietą, nusipirks pigiai ir turės ge
ra gv’-ęnimą. Kreipkitės pas: (25)

SEKYS & L'RBSZO
Kcal Estate ir Insurance Agentai. 

101 Oak St, Laa rence, Masu.

PARSIDEDA BARBERNĖ.
2 baltos krasės; pinigų registeris; 

3 stalai bilijardo, veik nauji; 6 kam
barių gražus rakandai; 3 matams li- 
sas. ant gražios gatvės. Viską par
duodu už $600. Klauskit '25)

2836 Michigan nve, Detroit. Mich.

RANKVEDIS
GROMATŲ RAŠYMUI
Knyga pamokinanti kaip rašyti 

laiškus lietuviškoje ir angliškoje kal
bose. Suprantamas ir tinkamas pamo
kinimas susirašinėti lietuviškai ir 
angliškai, apima sąstatą. rašysena, 
formališkumą ir įvairių laiškų, raštų 
bej kortų vartojimą. Šioje knygoje 
yra laiškai visokiuose reikaluose ir 
atsitikimuose į visokias ypatas: Laiš
kai tėvų į vaikus, vaikų į tėvus, vaiki
nų į merginas, merginų į vaikinus; 
tarnų į darbdavius, darbdavių į tar
nus ir t.L Tie visi laiškai yra abejose 
kalbose, vienas lietuviškas, kitas ang
liškas taip, kad rašytoj is skaito lie
tuvišką laišką >r mato kaip tą patį 
laišką reikia angliškai rašyti. Y’ra tai 
parankiausias ir lengviausias būdas 
gerai išmokti anglišką kalbą, rašybą 
ir susirašymo forma-. Puikiu ir tvir
tu apdaru. Kaina su prisiuntimu t'k 
$3.00. (25)

RANKVEDŽ1V KNYGYNAS 
3125 Si. l'nion avė, Chicago. III.

2050 Wisconsin avė,
Washington, I>. C.

H BAKU

I

Lietuco* Reapubliko* Iztorij* ir že»> 
; lipi*. — šita* veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 

1 spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
’ kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val- 
Į tižią rėmė ir tynė; kaip paskui rev »- 
’ liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li- 
i kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
' kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žcmlapis kai ir juokai. Antra pagerinta 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua laida. 128 pusi.......................................25c.
ir kaip šalis yra padalyto į apskri
čiui. Tai yra vienatinė knyga, Mūri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tL 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
is lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais ..... $1.50

Alkoholi* ir Kūdikiai — Arlis kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ki
eta nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. I“a- 
gal daktarą Hoiitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. PusL 23.......................... 19c.
Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų 

aktų komedija, pajuokianti lietuvių 
vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Paraše Iksaa. Pusi. 24 10c. 
Materialistiška* Istorijos Supratimas.

—Jei nori žinot, kas gimdo pasau
lyje įvairiausius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams neapkainuojama. Medega 
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek- į 
sa. 80 pusi............................................. 25c.

Monologai ir Deklamacijos. — Šioje nas vjSų veislių gyvūnus, kurie gj've- 
knygoje telpa daugybė nau^ų, labai na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 

gražių it juokingų monologų ir dckla- Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
macijų. Visokios temos: darbininkiš- savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- tiek vandens, kad visą žemę apseni- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skarų- tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 

■po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
25c. ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 

kitu klausimu, į kuriuos negali atsa- 
, . . .. _ kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir

ur uvo pirmu aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
i be galo įdomi. Kas žodis — tai lak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 

Mokslas ■ ir 
iki galo.

......... 25c.
Garbino ben*-

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

jų dori.'kas nupuolimas, šių knygų 
turėtų perskaityti kiekvienas vyras, 
tėvas ir jaunikaitis, kurie geidžia, 
kad jų moterįs, dukteris ir mylimo
sios nepapultų į kunigų "globų”. Pa
rašė kun. George Townser.d Foz, 
sulietuvino Ferdinand de Samo- 
pitia. ................................................... 25c.
Kaip Senovės Žmonės Perstatydavo

Sau žeme. — Labai įdomus senovė* 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa.
40 pusi................................................... 10c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai su reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbos*. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. ................................................... 25c.
Kodėl Ai Netikiu j Dievų? — Arba

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gera* 
katalikas ir laisvamanis privalo 
jų perskaityti. 64 pust ................ 20c.

' Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 

| Nojus galėjo surinkti į kelias die-

vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt.

Kur Musų Bočiai Gyveno? 
tyrinėjimas,

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c 
Nihilistai. — Tragedija trijuose ak-1 argumentas griūva, 

tuose. Veikalas perstata nužudymų mokslas nuo pradžios 
caro Aleksandro II. Labai puikus ir Kaina ...............................
nesunkiai scenoj perstatomas 
veiksiąs. 25c,*

”0. S. S.” arba ftliubinė Iškilmė. —
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

Paparčio žiedas ir k«turio3 kitos
apysakos; 1) Ncužsitilunti* Vyras; 

£) žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. ..................................... 15c.1

Socializmas ir Religija. — Labai įdo- Į 
mi knyga šituo svarbiu klausi-

Kokius Dievus Žmonės
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, ašy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip ti* 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie aantikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tik-Įimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25 

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 
Į 23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir LL Puikiai ilius-

mu. 24 pusi......................................... 10c. truota. 95 pusi. ...................................25c.

"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsto Ben-Hui. — Istoriška apysaka ii 
šv. Jonui galva. Drama vienam* Kristaus laikų. Parašė Lew

akte, parašyto garsaus anglų raiti- Wallace. 472 pusi................................$2.00
nam vertėtų perriuityti...................25c. Pajauta. _ ;Jzdclko Duktą arba
Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy- Į tuva XIV metašimtyje. Istoriška* 

bū lakai gražių eilių ir dainų. Daug romansas M. Bernatovvicz’o.
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera ^68 pusi..............................................  $1.50
gera ir spauda graži. Parašė J. B. Biblija Satyroje. — Labai ;domi ir 
Smclstorius. 221 pusi. Popicros | juokinga knyga su 379 puikiais j»a- 
apdarais ......................................... $1.00 veikslais, perstatančiais įvairius nuo-
Anerikos Macoehas. - Arba kaip ka- tikius nuo Prieš sut'irimo

talikų kunigas Iians Schmith papio- *kl mgln"ra0 Kristaus. įgijęs šių 
vė merginą Oną Aumuller. Su , niekas nesigailės. 3S2 pus-
paveikslaia. 16 pusL .................... 10c. 'aP**** Kaina .................................. $1.00

I
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa Musų Padėjimas. — įdomus pavyz- 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin- džiai iš dabartinio darbininkų pa
ką deklamacijoms ir dainavimui, kaip dėjimo. Parašė Antonovas. So. 
namie taip ir susirinkimuose. Į Boston, Mass. 40 pusi....................... 10c.
PusL 32 ............................................. 15c.
Anarchizmas. — I’agal Ptoudhono 

mokslą, parašė d-ras Paul Elzba-’žalėiv Karalienė. Opera ....
chcr, vertė Briedžių Karaliukas. Į“ “
29 pusi.................................................. 10c.1 knygoje ..................................
Apie Dievą, Velnią. Dangų ir l’raga-. ,>a'"os' 4, mišru ms bal-

n -- u L t' t n sams. 1 vjri ir moterų balsams irrą. Paraše Robcrt G. IngersoU, gar-, duetai ............................   $1 50
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib-, ■ , , .... . , " ... . „ .Ginų Karalius, vieno veiksmo fantas-lijos prietarų naikintojas. <2 Į tiška Opera.................................. $3 00
pusL
Dyla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.

j Boston, Mass. 40 pusi..............
MUZIKOS VEIKALAI

KOMP. M. PETRAUSKO
...........$10.00

IPenkių Metų Kanklės, vienoje
! 1 ~----^3.00

72
• • 25c. Žalčio ir Gulbes Dievaičio duetas iš 

I Operos žalžių Karalienes .... 75c.
Birutė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės 
aria, sopranui ................................ 30c.

Ant,, kart, jie „ėpeelė nuilstu. 31 *£■į-MM J-
gruodžio, 1913 m. Sicj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mui, kokių priemonių katalikai dasi- 
Icidžia kovoj su socialistai*. Su 
paveikslais. 61 dusL .................... 25c.
Daialkų Gadzinkos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų "Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų įlainų, eilių, parodijų, ir Lt. 
Daugelis u dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms. Šešta pagerinta 
laida. 48 pusi..................................... 10c.

"Jaaayriės Karitia”. ir "Susižiedavi- 
■as P**ri Sutarties". Labui už

imanti, meiliška komedija ir pcr« 
statymui tinkamas dialogas. ... 10c. t 
Popas ir Velnias — Ir trį* kiti indo- 

mųs pasakojimai: 1) žinia iš toli
mos šalies; 2) Ji* sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
nžarų .................................................. 1

norui ir Basui, planu palydint 40c.
KANKLĖS 1920 M. Jose telpa 

sekančios dainos:
1/ Pasakyk Lietuva Mylimoji; 2) Dai
nuosiu. kad mirę sukiltų—solo ir 
maišytas kvartetas; 3) Kalvis; 4) 
Kaitink šviesi saulutė; 5) Adomo var- 
gai—vidutiniam ir žemam balsui; 6) 
Nakties rasa: 7) Girių paukšteliai— 
jaunimo dainele: 8) Skamba Kanklės 
ir trimitai—suktinis; 9) Šią nedėlelę; 
10) Bernužėli, nesvoliok—daina; 11) 
Suktinčlis—pianui; 12) Rudens me- 
liodija—duetas ir solo; 13) Vakaras— 
duetas ir solo.
Visi tie veikalui vienoj knygoj 

kaina .......................................... $2.90
VISOS SUKASYTOS ČIA KNYGOS 

YRA GAUNAMOS MUSV 
KNYGYNE.

"KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston. Mass.



Žmogiškas Kelias.
I.

Tolstojus, besiartinan
čios mirties nugąsdintas, 
žmogaus gyvenimą palygina 
nelemtai padėčiai to seno
vės rytų pasakos keleivio, 
kuris,- nusigandęs piktojo 
tyrų žvėries, taikosi pasi
slėpti į gilią duobę. Tas 
vargšas šokęs i duobę, bet 
užkliuvęs už beaugančio jos 
krašte medelio ir pasikabi
nęs. Norėjęs nušokti i dug
ną, žvilgterėjęs, ar dar toli, 
ir... siaubas ji apėmęs... Iš! 
duobės dugno besiekiąs jį į 
nučiupti baisusai slibiną*. jp«>

! Beprasmingai, be tiksiu, 
i be kelio — neverta gyventi. 
'Nenoriu būti užsimerkęs, 
aklas. Ne! Aš kuo plačiau
siai atveriu savo akis, iš pi-1 
giliausiųjų gelmių sužadinu 
savo jausmus ir protą, visai 
savo asmenybei tariu grie: 
tąjį “budėk!” — i 
savęs: “Ar verta w 
—“Verta!” — atsako jau 
mai besiveržią 
vvbės.

ir klausiu 
: gyventi?"

is mano gy- 
’’’ — pritaria 

“Verta, verta!” 
visos esybės akor-

“Verta!

Tiesa, jus turite nusistatę 
net buhalteriškai apskait- 

iliuotą pomirtni "gyvenimo” 
sąmatą ir tariatės žiną, kas 
pragaro dervoj virsiąs, o kas 
palaimoj danguose “dievą 
liaupsinsiąs.” Et, vyrai, ma
ži būdami, pasakų prisi-(
klausę, juk mes oi, kiek Protas. 
daug visa ko “žinom.” Ir jus vartoja 
visa tat “težinot” iš pasakų, ('af; . 

isvajonių, kurios gimėbai-; Netiesą sakai, pesimiste 
'siejo mirties slibino akyvaiz Nchopenhauer i, kad nebui- 
doj. Jūsų pasakos visiškai Vs.es?.nP geresnė už buitį, 
be jėgės išblaškyti mano v^tikrųjų taip butų, jei 
minti, ta baisiaja minti, kad! tuo ’outum

________ .po mirties žmogų telaukiabęs, tai nejaugi buturn pats 
Iš viršaus — piktasai žvė-!tik toks lygiai “gyvenimas,” į šitą biaūmąją buiu

----- .-ii..?------ .„i * .. „„ jiig pat žilosios senatvės1 
slenksčio! Nejaugi nebutiniu 
radęs savyj nė truputėli') vii- 

; lies, kuri butų padėjus persi- 
o| kelti į geresnę nebuitie' si č 

■? O gal norėjai gyventi' 
‘ ‘ ‘ s* ‘iiti

Netiesa

iš apačios — baisusai;kaip prieš gimimą, t. y., ne-
Mirtis — neišven-! gyvenimas.

Jus, visoki teistai, teolo- j 
!gai, sakote, kad žmogaus ! 
igvvenimas —amžinas, c, 
! man rodos, kad tai yra d i- ky , - , * -v,,
džiausiąs jūsų melas. Aš tik-j^°Sy^T gal nenorėjai ki 

žinau, ir visi žmo- 1 geresni gyveninių? - Jei 
tatai turėtu ži- Vu. ^u*,n,s r-c"

ris,
slibinas. Mirtis — neišven
giama! Gerai, kad dar me
delis pasitaikė. Bei... o, var
ge, varge! Šiai išlendančios 
dvi didelės baltos žiur
kės ir imančios graužti me- ............
delio stiebą. Grauždamos po Tinusiai 
truputį, tokį žiedą aplinkui, nes, berods,

u »ti, kad musų gyvenimas 
ne šiandien, tai rytoj turi pradžią, kad visai neiš

mintinga I

ir stiebas vis plonėja ir plo
nėja, 
trakšters, ir gyvasai paka
ruoklis žlegters stačiai į toji 
šlykščiuosius slibino nasrus, vom prieš gimdami, ir jei i 
Kas daryti? Ar laukti mede- nei butų taip (kuo aš visai;

31*
tesutruškina

i laikyti gyvenimu S.erak Į1 ^uo 
būklė, kurioj mes bu- P.au>

Ir jei

lio nulužtant, ar iš anksto netikiu), kad numiręs žmo- 
šokti— tesutruškina tavo gus iš tikrųjų atsidurtų kito- 
kaulus? Kaili padėtis — ką kioj būklėj, kaip prieš gimi- 
besakyti! Ir štai tasai gyve- ma kad yra buvęs, tai ir tuo 
nimo pakaruoklis matąs ant netikėtinu atveju visai nėra 
medelio kori medaus. Šie- jokio žmoniško pagrindo 
kiąs liežuvio galu. Lyžterė- 
jęs medaus kartą, kitą — ne
bejaučiąs savo padėties kar
tumo.

Žiurkės graužia stiebeli, 
ant kurio jo visa gyvybė ka
ro ; iš viršaus — mirtis, r 
apačios — mirtis 
kykit, ar ilgai tas apgaulin- Įvairios pasakos bei svajo- 
gasai saldumas čia gali žmo- nės. Ir man, žmoniškai be- 

Tolstojus galvojant, atrodo, kad apie 
Tad kas gi toki amžinąjį žmogaus gy- 

daryti? — Tolstojus terado venimą negali būti nė kal- 
vienatinį išėjimą: jis spievė bos. 
į medų ir sudėjęs maldingai žmogaus gyvenimas—są-:.. .
rankas, bekarodamas ant moningas gyvenimas, kokį 
šakos, paskendo svajonėse mes norėtume turėti amži-p1^.1^ nUneii 
savo. Jis spiovė i gyvenimo nai — turi savo pradžią ir'sritl®» 
medų ir paskutines savo gy- savo galą. Gimimas— miri-!™3, 
venimo valandėles saldinosi mas — štai kraštutinės žmo- K}ne-b 
karštu tikėjimu tuo, kad šis gaus gyvenimo ribos. Patin- 
karojimas ant šakos teesąs ka mums tat ar ne — ’ ’ ' ' 
laikinas, kad tikrasis, “am
žinasis gyvenimas” prasidė- ša 
siąs tik slibinui ji savo nas- patinka,

Šie- jokio
kalbėti apie absoliutini, am
žinąjį gyvenimą. Ne, vyrai, 
kas turi pradžią, tai nėra jau 
amžinas.

šitas melas nebegali ma- 
.. nes tenkinti, kai aš noriu 
iš teisybe savo gyvenimą rem- 

Na, sa- ti, nebetenkina manęs nė

gų tenkinti? - 
atsako, kad ne.

iutyse, svajonėse po 
ir tomis svajonėmis 

šiame gyvenime, ramin- 
“amžinojo gyVeni- 

viltimi, tuo tikėjimu 
I “aša- 

kalnės” gyvenimėlis.
• i-; ^krųjų, gyvenimo 

:;-.s Visai dar neaprėpia 
. \ venimo tūrio. Kas* iš 

bet pilko, negero,

mini v. 
čia. 
lis 
mo 
saldinti šis trumputis 

p
Bt 

ilgui

10 ilgo. 1 
nedoro gyvenimo!...

Ar r.everčiau yra, kad ir 
trumpai, bet skaidriai ir pla
čiai sušvisti ir savo broliams 
tą;.! šviesa kelias nušviesti, 
m širdyse tiesos liepsną 

‘ Įdegti, nekaip ilgai, bet 
J tampai, dumuotai rusėti ir 
: savo karčiais gyvenimo du- 

kitiems žmonėms akis 
.1 gailias ašaras'

yra kovoti LEMO” KALENDORIŲ?

I

. Mums ne
pakeliui. Aš nenoriu blogy
bėj skęsti. Aš noriu g\ venti

■ vis ge-
, kuo toliau — vis pla

čiau, kuo toliau — vis gi
liau. Aš noriu gerėti, tobulė
ti, noriu ir gyvenimą gerinti, 
tobulinti. Noriu tiek ir tokio] 
gyvenimo Į save kaupei, tiek 
ir tokios gyvybės per savo 
asmenybę reikšti, kad kiek
vienoj gyvenimo akimirkoj 
aš bučiau visutėlis, kad 
kiekviena akymirka . man 
teiktų kuodaugiausia gyve
nimo ir, kad kiekvienos se
kamos akvmirkos gvveni- 
mas butų geresnis už praei
tosios.

Gerėjimas, tobulėjimas ir 
pilnutėliausias asmenybė: 
reiškimasis — štai gvvvliė: 
troškulio nuraminimui salti 
nis, štai dėl ko verta gvven 
ti.

I

vokim už savo idealą, kovo-j tralija? Ketai kas tokius 
Šioj‘dalykus žino. Bet kas nusi- 

brolišką pirks “Keleivio” Kalendo-
kim už tiesą ir teisybę, 
kovoj jauskim i_____ _ 4
draugu žmonių širdžių trak- rių, tas žinos, 
sėjimą, matykim jų tiesos 9. Kiek kuri šalis turi <y- 
jieškančius žvilgsnius ir gy- ventojų? Arba kiek yra išvi

so žmonių ant svieto? čia 
rasite visas reikalingas in
formacijas.

10. Kaip nustatoma Vely
kų diena? šitas straipsnis 
parodo, kodėl Velykos vie
nais metais būna anksčiau, o 
kitais metais vėliau. Čia 

o i taipgi pasakyta, kokiu budu

FARMOS

Kurie norite pirkt kokią nors far- 
mą šioje ąpielinkėje, apie Scottville, 
Pentwaier, Custer ar Fountain, Mich , 
rašykite mums. Mes prisiusime jums 
katalogus ir nurodymus. Mes 
oirmiej: lietuviai farineriai toj apie- 
linkėj.

PII.YPS and MATTIX 
R 2. Box 83, Scottville, Mich.

esamvenkim bendrą kovos kil
mės džiaugsmą.

. Atmeskim dvilypę tikybi- 
ninkų buhalteriją, kuri po 

I mirties žada žmogui dieviš-j 
ką gyvenimą, o prieš mirtį 
palieka žmogų gyvuliškai; 
gyventi. Atmeskim dievišką 1 
ir gyvulišką gyvenimą, c.. ___,_____________
gyvenkim žmogiškai ir šie-j Velykų diena yra nustato- 
kim, kovokim, kad visi žmo- ma.
nės taip gyventi galėtų. I 11. Ar pritruks žmonėms 

V. K-sa. {vietos ant žemės? Vokiečių
— -----— mokslininkas Penck sako,

in ««VT taip. Žeme gali įsmai- kaina $S,600.AR JAU TURITE “KE- ^ ^aughu .
000 gyventojų, lokio skai- Klauskite 

įčiaus žmonija pasieks už j 
1300 metų, jis sako, šitam 

1 • • » v Įstraipsnv išdėstyta visu ioKeleivis ’ šįmet išleido! teorjįa “ 
m^aJj?'Uikr-kaleindO3V 19-25i 12 kaip prasidėjo pasau-

a Jeigu kas d a nėra !yje karas? Tai garsaus rusu 
jo gavęs, tai turėtų tuojaus T^ytojo Rubakino straips- 

Begalo Įdomus ir pa
mokinantis skaitymus.

13. Kaip gyvena eskimo- 
sai? Ar tiesa, kad jie savo 
namus stato iš sniego? Ko
kie tų šiaurės gyventojų šei
myniški papročiai, tikyba? 
šituos dalykus čia išaiškina: 
garsus Amerikos mokslinin
kas MacMillan, kuris ilgą1, 
laika tyrinėjo eskimosu gy- visur-Jis nesuduž, nenupirks, 
venimą.

14. Kaip apsisaugoti nuo Tamsta/
perkūno? Kaip pasidaro! t“. ....
perkūnas? Kas yra perkun-i^^į S ŠZsuT^ 
sargis 11* kaip JIS padaro- siųskite ir pinigus arba galėsite 
mas? Ar jis gali apsaugoti 
namus nuo žaibo? Kodėl- ” 
perkūnijos metu po atskiru: 
medžių yra pavojingiausia 
vieta, o girioje—saugiau- • 
šia? Visi šitie klausimai yra; DYKAI NUO EATRUKI- 
nuodugniai šiame straipsny; • MO KENČIANTIEMS, 
išdėstyti............................... Nedėvėk diržo—išvengk pa-

15. Saulės spinduliai. Tai vo j ingos operacijos
mokslinis D-ro Žemgulio • STlJARTx> limpančios plapao

kaip SaU- PABUSK..ITeS yra skirtingos nuo- 
*’ * . parišanu. ^.ržo. jos yra išlaukinės gy-

- gyduolės, limpančios prie kūno ir 
cuodančios sustiprinimą toms kūno 
dalims. . kurioms reikalinga. Neturi 

;j<*kių šniūro nei sprenžinų. Nenuslen- 
mas. Šita geležinkeliu istori- Ka.ir..noa.tsi,er2;a » Kaulus. Tuksun- _ ,ciai sionus paduškaitėmis gydosi na-

eikvojo turto ir laiko, kiek praneša, jogei šitokiu budu išsi- — — - — - - — . crvrfrt -Vf 1 «>L* ^4 Irom
jva pridėt—nebrangios. Ūž jas gauta 

~ Z------------2 Z. _i
medalis Paryžiuj ir garbingas pami
nėjimas Panamos Expozieijoj, San 

; Francisco. Procesas atsitaisymo yra 
natūralią ir daugiau nereikia derėt 
diržų. Mes prirodytim tai p&siųsda- 

inii jums Plapao išbandymui visiškai 
'DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
mums, (_)

PLAPAO LABORATOR1ES
.3058 Stuart’n Bldg., St. Louia. Mo.

(2*>
I

TĖMYKIT ŠIUOS 
BARGENUS 

akrų ant kranto ežero, puikus 
stubą ir barnė, laukai

ma
oranžu is ją 

įausti! 
Ar neveikčiau ;
-yvenimo praplėtimą, pa-
: .imą. siekti kuo plačiau-

• I ndišką ryšių su kitais
.. iieii is. nors dėlto ir gy-
;e< reikėtų netekti, ne-

1 ne.i pnes mirtį, pa-į išsirašyti, nes jau nebedaug 
‘ ■■lėiUii n’vergauti neteisy- j j0 liko " >
-■ y^ei ir Sijoti apie Kindurius yra knygos!

\

>

t
L u

1

ižimyi! pomirtinį gyve- 
: Kovodamas, tiesa, 
m. gali netekti gyvy- 

bemarant gali pakliūti, -p , . . .
1 1 018

) nač
■ i už teisybę, mirti kovo- 
. už savo gyvenimo idea- 

ginant savo švenčiau-
Titikinimus? Ar gali ją 

•erti šliaužiojimo f~ ~ 
C-s valkiojimo ilgiausi 
ai. po kurių vistiek telie- 

keiti į “sapnų kara- •’ o
-Tokioj kovoj mirti—tai ^ojas sužinos, kada šįmet

1 • • • . • **♦**’ **a£<
.stojaus, Į mirties sll- tnrinvė
sius. Bet ką reiškia ,

pavidale, ir jame telpa dau
gybė visokių pamokinimų ir 
informacijų? Yra tai tikras 
žinynas, štai jo suglaustas

j i. 1925 metų sezonai. Ar 
žinot, kada oficialiai prasi
deda pavasaris, kada bus 
pirma diena vasaros, kada 
pradžia rudens ir žiemos?

2 Jį* nežinot, tai čia rasit vis
iką išalkinta.

2. Saulės ir mėnulio užte
mimai 1925 m. Iš čia skai-

40
sodas, miškas, šiuo: 
apsėti, kaina $1200.

Su akrų geros žemės, visi budinkai 
sodas, miško, upė teka pro larnią, 
kaina $2200.

40 akrų geros žemės, pusantros 
mylios j miestą, geri budinkai, dide
lis sodas, laukai apsėti, gyvuliai ir 
padarai, už 83,300.

l'»8 akrai gerus žemės ii budir.- 
kai, sodas, miškas, 1 maile į miestą,

Visos apgyventus lietuviais ūkinin
kais, galima pirkt ant išmokėjimo.

t-t )
P. 1). ANDREKU» 
Pentaater, .Mich.

LS

PU K.ŠČ1U IR PIENO FARMA 
PARS1DLOO \ MiDDLLBOKOJ

35 akiai, javai jsėti, C karvė. , 2 at
kilai, 500 vištų, bi.nė ir vištmii.k;.. 
gerai sutaikyti. Namas 0 kambarių, 
vanduo ir elektros šviesos. Tei. No. 
162- 21 Middleboro, arba rašykit:

J. J. PHELAN
107 Thouipsont st., 

Middleboro, Mass.

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darome paveikslus ne vien ant 
popieros. kaip paprastai,bet ir ant cel- 
luloid medalionus. Kiekvieną toki pa- 
veikslą-medalioną apdirbame su tin
kamais spalvuotais pagražinimais. 
Darome 6xi> dydžio. Tokis medalionas 
galima pastatyti arba pakabinti—tin-

- -- , Prireikus gali numazgoti. Kaina $2.00.
Prisiusk mums savo arba savo myli
mųjų paveikslėlį, o mes padarysime 
T-.....—i vieną toki gražų medalioną.

pasidai’O Siųsdamas užsakymą pažymėk kaip . : i.-j pUS
.(bust), ar ėiela figūra. Su užsakymu

_ . . • , - . - - — 11-------------- *- simoketi ant pašto, kuomet paveiks- 
’./’:ysit—kaip norite.

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

THE TAL'NIS STUDIO 
KUI.PMO.XT. PA.

pripuola 4 užtemimai, du 
Įsaulės ir du mėnulio. Kada 
į šitie gamtos apsireiškimai 
! įvyks ir kur jie bus matomi, 
šitam straipsny aiškiai pa
sakyta.•r

3. Darbininkų kalendo
rius. čia surašyti visi svar
besni darbininkų gyvenime 
įvykiai. Pavyzdžiui: kada 
panaikinta Amerikoje vergi
ja? Kada prasidėjo rusų-ja
ponų karas? Kada Įvykt 
“Kruvinas Nedėidienis”? 
Kada revoliucionieriai nu
kirto galvą Franci jos kara
liui Liudvikui XVI-tam? Ka
da buvo nukirsta galva Ang
lijos karaliui Karoliui pir
mam? Kada kunigai sudegi
no italų filosofą Vanin? Ka
da jie sudegino mokslininką 
Bruną? Kada lietuvis stu
dentas Grineveckis užmušė 
Rusijos carą Aleksandrą 
II-jį?—Atsakymą į šiuos ir 
šimtus kitų panašių klausi
mų rasite šitam kalendoriu
je.'

4. Metai iš 13 mėnesių. 
Čia yra išdėstytas prof. Mar- 
vino planas sutvarkymui ka
lendoriaus taip, kad metuo
se butų 13 mėnesių, po 28 
dienas į kožną mėnesį. Įdo
mus ir pamokinantis straips
nis.

5. Lietuvos gyventojų 
skaičius. Ar žinot, kiek Lie
tuvoje yra gyventojų? Kiek 
iš jų yra vyrų, kiek moterų? 
Kiek yra lietuvių, kiek len
kų, žydų ir kitų tautų? Jei 
to nežinot, tai čia rasite vi
sas apie tai žinias.

6. Žymesnės pasaulio reli
gijos. Jums turbut nesykį at
ėjo galvon klausimas: Kiek ADOMUS FAKTAI IŠ DAR- 
yra pasaulyje išviso katali- rt -?nvilKARALYSTĖS 
ku? Kiek yra budistų? Kiek' kakalysi».
mahometonų, protestonų,
stabmeldžių ir kitokiu? Ar bažnytkšemy Santa Ana, -Mexico.

*- * — — —j senumo ir
Visi sudėti- 

■ r.iai fforsaras pilvo toniko, Trinerio 
i Karčiojo Vyno, priklauso daržovių 
; karalijai: cascara sagrada y ta Cali-

t. p., taipgfi Čalifomijos raudonasis

yid.i .i lig aukščiausio tobu
lybė - taško, pagyventi ge- 
. ia.isiu gyvenimų ir grimsti į 
ne-gyvenimą, jaučiant, jog 
išgyvenau maksimum’ą, iš
gyvenau. kiek įstengiau.

■ gyvenimo maksi- 
, šis pergyvenimų 

sumas, jų nuoširdžiau
si • urnas ir sociališkiau- 

broliškiaųsias platu* 
’oet ne ilgumais tegali 
usiai patenkinti žmo- 
gyvenimo troškulį ir 
;oti žmogų iš mirties

i 
j . mali: 
gm 
v1 9 

mirties i
jma 
[graži 

'I G-flIK 
’ Fšv'a'd 

baimės.
Kai socialistai ir šiaipjau 

gyvenimo revoliucionie
riai. matydami gyvenimo 
neteisybes, jausdami paver- 

1 girną, stoja Į kovą už geres
nį. teisingesnį, pilnesnį gy
venimą. tai tokiems revoliu- 
cionieiiams mirtis nebaisi. 
Kai revoliucionierius pama
no. kad šioj kovoj gali žūti, 
gali gyvybės netekti, tai jį 
ne baimė, bet džiaugsmas 
paima, nes jis žino, kad jo 
dūl vyriška mirtis už teisy
bę sukels tukstnčius kovoto
jų.. kurie tęs pradėtąją kovą 
ir nešios savo širdyje žuvu
sio kovotojo kilnųjį pavyz
di.

Ei. mirtie ’ Kokia bejėgė 
tu esi prieš kovoj žūstančio
jo žmogaus laimę! O jus, 
•ec.’logai! Koks pilkas, koks 
egoistiškas 
“dangiškas 
gyvenimas, 
tam 
niam 
mui geriausiųjų žmonių šir
dyse !

Tik didžiausi mirties bai
mės vergai dvasios ištižėliai 
arba piktieji gyvenimo ner 
teisybių gynėjai tegali gar
binti tąjį “dangiškąjį gyve
nimą" ir savo gyvenimo tik
sią nukelti į išsvajotas po
mirtines sritis. O sveikiems 
ir dorovingiems žmonėms 
telieka vienas gyvenimas— 
žemiškas, žmoniškas.

Tad sukelkim savy kw>- 
didžiausio noro gyventi. Sie
kini kuoplačiausio, kuogi- 
liausio, kuopilniausio gyve
nimo. Pažinkim, kas gyveni
mą skatina ir kas trukdo. 
Pažinkim visas gyvenimo 
neteisybes. Nusistatykim 
teisingiausio, geriausio, to
buliausio gyvenimo idealą. 
Ir kovokim, nepaliaudami,

- A * d. mokslinis 1
straipsnis apie tai, 1
lės spinduliai palaiko visą 
gyvybę ant žemės.

16. Geležinkelių atsiradi-
^•4.^ .1*.. * -K - * '

13 narndn“ kipk čmnnės sn'2*1 SIOnu!i P^^^mis gydosi na- Jd petį OuO, KlvK Z.nones SU mie. nesutrukdami nuo darbo ir dau- 
eikvojo turto ir laiko, kiek praneša, jogei šitokiu budu išsi- 
jie padėjo vargo ir kokių jie į va pridž^^kfeiinuF£~įa^ 
nedarė bandymu, pakol išra- Aukoms medalis Romoj, Grand Prix - 1 X • V ■» • * 1 tvia/ll’lic Pnmrviilido geležinkelius.

17. Kode! žmonės tiki i 
dvasias? Geras straipsnis 
apie atsiradimą tikėjimo.

18. Pypkės istorija. Čia 
aiškinama, kodėl žmonės 
ruko tabaką ir kaip jie pra
dėjo vartoti pypkes.

19. Vidurių užkietėjimas.
Čia D-ras F. Matulaitis pa
sako jums Įdomių dalykų 
apie vidurių ligas ir jų gydy
mą.

20. Prakeiktieji vienuo
liai. Labai įdomi istorija apie 
Gruziją ir jos vienuolius.

Tai tik svarbesni “Kelei
vio” Kalendoriaus raštai.
Jame telpa dar daugybė ei
lių, apysakų ir juokų.

Kalendorius yra papuoš
tas gražiais paveikslais ir 
dailiai padarytas. Kaina 50 
centų, bet “Keleivio” skai
tytojams tiktai 25 centai.

Šitokį Kalendorių kiek
vienas turėtų sau išsirašyti ir 
da savo giminėms į Lietuvą 
nusiųsti.

II.
Visi tie, kurie, 

savo gyvenimo 
a į užgamtines 

į pomirtini “gyveni- 
stengiasi ir kitus įti- 

u, kad tik anas “gyve- 
1” tesąs vienatinis šio 

. Žinoma, 
įtikinėti gali kas ką nori, bet 
visų šiais laikais vistiek ne- 
beįtikinsi. Viena, ne visi 
taip jau kiškiškai mirties bi- 

■ jo ir jai dar gyvi būdami ne- 
įvergauja; antra, ne visi yra 
{linkę svajones laikyti tikre
nybe; trečia, yra žmonių, 
kurie tenori gyventi žmogiš
ku gyvenimu ir neturi ma
žiausio noro “gyventi” kaž
kokiu žmogaus dalies — 

j “sielos” gyvenimu; ketvirta, 
{gyvenimo troškulio patenki- 
’nimui galima rasti kitas, že
miškas, žmogiškas kelias, 
kad žmogus, neišsinerda- 
mas iš savo kailio, gali gi
liausiai savo gyvenimą 
įprasminti ir net tos baugin- 
tojos mirties baimę nugalėti 
ir visai ją paniekti.

Kaip anksčiau jau esu mi
nėjęs, tikėjimą pomirtiniu 
gyvenimu sužadina žmonėse 
didžiausias gyvenimo noras.

Šis noras yra visai svei
kas, žmogiškas, tik kelias, 
kuriuo įvairus tikybininkai 
eina, kad jį patenkintų, yra 
nežmogiškas, numirėliškas. 
Mes atmetam tą numirėliš- 

<ką kelią ir, gyvenimo noro 
įtraukiami, einam žmogišku 
' keliu.
! Įvairus teistai bei teolo- 
■gai, norėdami patenkinti 

yra apribotas. Esu įsitikinęs,' savo bei kitų žmonių norą 
kad gyvenimas neišvengia-! gyventi, gyventi kuodau- 
mai baigsis, bet gyventi aš giausia, teikia savąją gyve- 
trokštu nemažiau, kaip tie nimo filosofiją ir vilioja 
visoki amžinybių siekėjai.. mus į išsvajotąsias pomirti- 
Aš atmenu pomirtinį “gyve- nes sritis, žadėdami tenai 
nimą“ — tad kurio gi šalti- amžinąjį gyvenimą. Jie gy- 
nio vandeniu aš savo gyve
nimo troškulį ketu užpilti? 
Ar.y ra toks šaltinis? Ar ne
teks, anot Tolstojaus, užsi
merkti ir pasitenkinti vien 
beprasmiu gyvenimo me
daus laižymu?

Ne, ir dar kartą — ne!

Pomirtinio “gyveninio” 
alininkams šitos ribos ne- 

, atrodo persiauros, 
ruošė sutruškinus, taip sa-'—ir jie deda pastangų išsi- 
kant, slibino pilve. įnerti iš savo žmogiškojo kai-

Laimingas betikįs Tolsto-. lio, išeiti iš srities žmogaus 
jus. Laimingi visi tie, kurie pojūčių ir proto. Jei jie tat 
nori ir gali tikėti savo abso- daro gyvybės praplėtimo 
liučiu, amžinu gyvenimu siekdami, tai aš gerai su- 
mirties slibino pilve. Lai- prantu nuotaiką tokių jieš- 
mingi jie, jei tik iš tikrųjų koto jų (apie dogmatikus ti- 
iftioširdžiai tuo tiki. Laimių-,kybininkus čia nekalbu), 
gi... Bet aš nuoširdžiai tuo Aš irgi esu nepatenkintas 
tikėti negaliu. Tosios mir- gyvenimo ribomis, aš irgi 
ties akivaizdoje gimusios norėčiau gyventi amžinai, 
svajonės visai, o visai netin- Bet juk tat bergždžias no- 
ka mano milžiniškam gyve- ras! Kas, kad įsigeisime 
nimo troškuliui gesinti. ; saulę iš aukštybių nusiimti

Jus, įvairus teistai ir teo- ir kaip sviedinį ją pasvaidy- 
logai, sakote, kad žmogus ti. Geisk, norėk, trokšk, ne
mirdamas pereinąs į amžiną-valgyk, nakčių nemiegok, iš| 
“sielos gyvenimą.” Tu, Pla- kailio nerkis — vistiek sau-1 

....................................... i 
i t 

jau tikrai saulę kaip sviedi-į 
;nį svaidysi, arba net raitas 
•jodinėsi, bet manęs toji min
tis neramina; tu dar gali, 
paprastai sakant, iš proto iš
eit i, ir tada gal saulės rutu
liu galėtum žaisti, bet aš tai 
jau visiškai neturiu jokio 
noro tuo keliu eiti.

Aš esu įsitikinęs, kad ma
no gyvenimas turės galą, 
kaip turėjo pradžią, kad jis

vistiek. ?^iš_k?J° tižias.

tone, sakai, kad žmogaus lė savo kelią keliaus ir vi- 
“sieha” “gyvenusi” ir prieš; sieros švies. Tiesa, tu gal nu- 
žmogaus “kūno” gimimą. Oisiraminsi, kad po mirties tai 
ir visi jus, absoliutaus, amži- ‘ ’ ’ ’ ’ ‘
nojo gyvenimo išpažintojai, 
negi galite kitaip manyti! 
Jus savo tikybą dažniausiai 
mėginate logika remti, o čia 
tai berods, krislelio jos pa
kaks, kad pripažintute, jog' 
žmonės “sielos gyveni
mui” negali pripažinti amži
numo, nepripažindami jos 
“gyvenimo” prieš žmogaus 
gimimą.

Ir štai jus man siūlote po
mirtini “sielos gyvenimą”. 
Koks gi tasai gyvenimas 
bus? Ar tik netoksai pat, 
kaip priešgimtinis? Jei toks 
—tai ačiū vyručiai! Pasidė
kit jus jį sau ir džiaugkitės 
juo. O manęs toks “gyveni
mas,” kuriuo aš esu “gyve
nęs” prieš gimdamas, visai 
nevilioja, ir svajonės, kad 
miręs tokiu vėl “gyvensiu 
amžinai,” nė truputėlio ne
saldina manojo gyvenimo 
šioj “ašarų pakalnėj.”

venimo daugiui, jo tunui 
saikuoti težino vieną kryp
ti, būtent, jo ilgj. O čia jie ži
no, kad žemiškasis žmogaus 
gyvenimas turi galą ir todėl 
telieka jiems vienas kelias 
savo gyvenimo norui paten
kinti — tai pratęsti jisai,

n

žemiškam 
gyvenimui,

atrodo jūsų 
“pomirtinis 

palyginus ši- 
i “pomirti- 
7’ gyveni-

DĖL BALIŲ IR 
PIKNIKŲ.

Padaryk už $5.00, 80 galionu arba 
1,600 stiklų geriausio gėrimo, Lemo- 

. nado, Orendžinės arba Greipsų. Pau- 
dei is padarytas is geriausių produktų 
garantuojamas. Rašykit greit, kad 
nesuvėluotumėt. .j'-' ,. (25)

GRIKSON’O SĖAfDA \ 
į 233 Jf. Clarion St., Philadelphia. Pa.

ŽILAPLAUKIAI ŽMONES
—Klausykit mano 

Istorijos
Aš sugrąžinau natūrai? 
spalvų savo plaukams 
vartodama sekretną me
todą, kurios niekas neži
no. Aš t% atlikau priva- 
tiškuose savo namuaseąr 
tas man mažai .kaihavo. 

Tai buvo man didelis džiaugsmas, kuo
met prašalinau neapkenčiamus žilus 
plaukus. Dabar aš ir vėl turiu žiban
čius gražius plaukus, kokius aš turė
jau jaunystėj. Rašykit man, o aš pa
pasakosiu jums tikra istoriją, kaip 
mano plaukai paliko žili ir kaip aš 
juos prašalinau. Aš pasakysiu jums, 
kaip tų galima atlikti—dykai, be už
mokesčio. Mano adresas: Juel Denn,

416 S. Dearborn SU A. R. 401, 
Chicago, III.

miradot kur paaiškinimą? £ EJJSS, h’LS”
Jeigu nesuradot, tai čia ra-T.iai garsaus r1— —:L 
site visas informacijas.. į1’

7. Žemė® rusi® nuošim- ■ rornijčs medis geliėnmn, ger.tian ir 
_ £ *• x 1 • 1 1 • • t. p., baiptfi Cahfomijos raudonasisCtUOSC. Ar Žinot, klok kurioj ; vynas, užtektinai įseniiintas, mažiau-

pasaulio daly yra dirbamos «ia 3 ?emrmo pirm negu iš jo 
V -į . •- daromas Trineno Kartusis Vynas. &-ŽemeS, Kiek tyrų, Kainų, mis- ta jryduolė išvalo pilvą ir žarnas, pa
ku?---Čia viskas parodyta gelbsti virškinimui, suteikia sveiką
- ... 1 apetitą ir sutvarko visą sistemą. Visi

_ • i būna užganėdinti šin pytfuole po pir
mo vartojimo. Mr. Emest F. Krieger 
parašč mums laišką iš Malvem, Ohio 
Gegužės 25 d., kuriame sako: ‘•Pir
moji bonka, kurią pasiuntėt man pora 
savaičių atgal, pagelbėjo man ir ma
no pačia: gana žymiai Aš rekomen-

kiekvienam žingsny, kiek- kaip didelė yra Afrika, Azi- 
vieną laiko akymirką — ko- ja, Europa, Amerika ir Aus-

V - -i • i r t i •* daromas irtnerio įmanusis vynas, jm-ŽemeS, Kiek tyrų, Kainų, mis- gyduolė išvalo pilvą ir žarnas, pa-

kaip ant delno.
Musų žemės plotas. Na,

Kas iš skaitytojų pasakys, 
kiek musų žemės kamuolys 
turi keturkampių mylių?

YiIaIa U71TT141 ilirės O ^avau Trinerio Kartųjį Vyną daage- KOKj plotą užima jūres, O Hu. majw drauKU „ ,JUS4 patyrimas 
kiek yra sausumos? Arba ....................*- • « « — * A •• * • bus tas pats, pabandykit jį! Jeigu 

jūsų aptiekorius ar gyduolių parda
vėjas jo neturėtų, tai rašykit pas 
Joseph Triner Company, Chicago, III.

"Trijų Moty Kanklių Kny
ga,* už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta Si? metų pa- 

' baigoje ir jau Lietuvoje.
v"*- •

*Trffr Mėty Kaakllų* pre
numerata du doleriai ir pi- 
iricus siųst pašto Money 
Ordertiata tiso atarsiu:
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
!

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

GEGUŽĖS PIRMOJI 
LIETUVOJ.

šiandien nėra nei paskaitų, 
nei šventės ir siūlo pagerbti

KAUNAS — Jau keliomis atsistojimu atminti tų, ku-
> • • • w _ _ ' / M „  * - _ • *dienomis prieš gegužės 1 d. 
buvo viskas prirengta darbi
ninkų šventei suardyti. Po
licija, šnipai ir juodašim
čiai buvo visi ant kojų. Soc.- 
dem. atsišaukimų platinimą 
trukdė policija ir šauliai: 
musų draugus, platinančius 
atsišaukimus, stabdė ir vari
nėjo į nuovadas, o šauliai— 
i savu centrą. Išlipdytieji at
sišaukimai tuč tuojau buvo 
nuplėšiami. Draskė juos 
šauliai ir visi geri patriotai.

S.-d. Kauno Komiteto bu
vo rengiamos tą dieną Šan
čiuose ir Miesto Rotužėj pa
skaitos, bet, padarytomis iš 
šaiies tam tikromis pastan
gomis, Šančiuose paskutinę 
valandą buvo atimta iš mus 
salė, ir paskaita ten neįvy
ko. Rotužėje nors gavome 
pradėti paskaitą, bet kal
bant drg. Kairiui policija 
kelis kartus jį stabdė ir pa
galiau, kai jis pasakė, kad 
Lietuvos respublika dabar 
yra paversta i Vailokaičio 
parapiją, policija galutinai 
nutraukė paskaitą, ir besi- 
skirstant publikai tuoj pra
sidėjo areštai. Areštavo 
tuos, kurie turėjo ant kruti
nės raudonus ženklelius. Į I 
nuovadą tuo metu atvaryta 
12 musų draugų, kurių tarpe 
buvo du Seimo nariai — 
draugai Kairys ir Plečkaitis. 
Policija visiems sustatė pro
tokolus ir paleido, išskyrus 
vieną, kuri nugabeno į žval
gybą. Išėjus iš nuovados 
drg. Plečkaitis buvo už rau
doną ženklelį antrą kart 
areštuotas. Policininkas pa
reiškė, kad viršininko Įsaky
ta jam stabdyti v isus, kurie 
turės raudonus ženklelius.

rie Gegužės Pirmosios kovo
se yra paguldę savo galvas 
už darbininkų laimėjimą. 

. Publika sustoja, orkestras 

. griežia liūdesio maršą, dau
gelis užsidengia akis ir sle
pia riedančias tylias ašaras.

Žodį gauna drg. K. Bieli
nis. Kalbėtojas mini nevien 
gamtos pavasarį, jis kalba 
apie visuomenės gyvenimo 
žiemą ir jo pavasari, kurį 
neša visuomenei dirbančioji 
liaudis — darbininkai, pa
budę kovai už savo reikalus. 
Tarptautinis socialistų kon
gresas 1889 m. Paryžiuje 
paskelbė Gegužės 1 d. šven
tę, tūkstančiai aukų savo 
mirtimi pašventino šitą die
ną ir jokie demagogai fede
rantai savo šmeižto lape
liais neįtikins Lietuvos dar
bininkus, kad šitoji šventė 
yra jų. Nurodo ir Į tai, kad 
šiandien darbininkų šeimy
ną skaldo demagogai iš kai
rės ir dešinės, skaldo todėl, 
kad daug darbininkų nesu
pranta tikrojo tarptautinės 
socialdemokratijos kelio, to
dėl naudoja darbininkų pa
sitikėjimą skambiais obal- 
siais ir pažadais. Visa darbi
ninkų klasė privalo tapti są- 

' moninga kovotoja, kurti sa- 
Ivo gerovę, paliuosuoti savo 
'mintį, sielą ir protą nuo 
i prietarų socialistinei kury- 
I bai. Dideli, be galo dideli 
uždaviniai laukia Lietuvos 
darbininkus, šiandien lietu- 
viškasai tautinis biznis savo 
akla politika sukurė Lietu- 

įvoje sunkias darbo sąlygas, 
i pagimdė bedarbę, brange- 
■' nybę; reakciją ir priespau- 
1 dą. Lietuvos darbininkai tu
ri savo frontą Lietuvoje. Ge-

kės proletarų šventė savo dziauninkų 
šventę turiningai iri" 
Naujo gyvenimo kūrėjas 
skina sau kelią, nebodamas 
varžymo ir kliūčių, nes žino, 

: kad jam priklauso ateitis, 
į Manifestacijos ] 
. neleido, iškabinėti ; 
kimus draudė (nors, fede- 
rantų atsišaukimai ant visų 
stulpų šmėkšojo), primygti
nai reikalavo nedainuoti in- 

' ternarionalą.
Beje, ir federantų lyderis 

prie špitolės kvietė darbi
ninkų susirinkimą, bet atsi
lankė tik 14 žmonių ir jokio 
susirinkimo neįvyko. Darbi
ninkai suprato, kad fede
rantų lyderio prasimanymas 
švęsti Gegužės Pirmąją yra 
tik jo besišeriančio kailio 
reikalas.

j rankos, dabar įdėjimą, ekonominę Liet. drg. Bešonis, kviesdamas 
rimtai, gal tų pačių baudžiauninkų:darbininkų padėtį, blaivy- visus šviestis, dėtis prie or

atoriai išdidžiai demonstravo! bes klausimą darbininkų ganizacijos ir nepasiduoti 
raudoną spalvą ir jautėsi I tarpe ir t.t. Susirinkime da-vietos šaulių šmeižtams ir 
savo šventėj šeimininkais.. lvvavo nemaža svečių, kurie Įkalbinėjimams.
Muzikos orkestras siuntė ai-1 domiai klausėsi pranešimų. Vakarėlis užsibaigė 12 v.

policija dus toli per ežero erdvę ir j Nutarta kiek galint sustip-nakties, 
atsišau- besileidžiančios saulės spin-įrinti kuopos ir žiežirbininkų f j..,? • i—• i , • • , v • , __ _
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PER BREMENĄ
Trečioj Liesoj tik oteitrimlai 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji į 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

Z2 Broadway, New York 
arba pas vietos agentua.

J Pirmi žingsniai padaryti, 
dūliai kvietė darbininkų*šei-i veikimą, steigiant prie pa- Manoma, kad kitais metais 
mas pasiviešėti ir pasilinks-1stai-ujų sporto ir kitas sekei- dar iškilmingiau švęsime su
minti. Linksmais veidais se-| jas, taip pat kurti prof. są- vo šventę. Ilgutis.

*- ■—' i i aikšte jungą,kurios branduolį suda---------------
rė keletas jau tą pačią dieną 
įsirašiusių narių. Be to, vien
balsiai priimta atatinkama 
rezoliucija. Susirinkimas 
prasidėjo ir baigėsi Interna
cionalo giedojimu. Pasibai
gus susirinkimui, visi jo da
lyviai drauge su kuopos vė
liava nusifotografavo. Pas
kui, visi draugiškai pažaidę [j liaudis. “Krikščionis” api- 
futboią, patenkinti savo' ■ ■ ...
švente, grįžo namo.

Buvo atvažiavęs iš Vaškų 
net nuovados viršininkas 
“tvarką daryti.”

ni ir jauni rinkosi i aikštę 
tarp kainų kalnelių. Greit 
prasidėjo šokiai ir žaidimai. 
Besilinksminant jaukiai ir 
cvarkingai savųjų tarpe, 
saulė nusileido už ežero, bet 
pasilinksminimas tęsėsi. Per 
aikštę virš judančios minios 
išsitiesė k susikryžiavo eilės 
ivairia-spalvių žibintuvų, 
iliuminuotoj aikštėj jauni
mas suko ratą: “Mėnesėlis 
šviečia, mėnesėlis šviečia, 
mergužėlė bernužėlį pasi
vaikščiot kviečia” — aidėjo 
natūraliai ir Įtikinančiai, 
nes iš tikrųjų pakilęs mėnu
lis švietė i mirgantį apačioj 
kaleidoskopą ir sklaidė se
novės griuvėsių šešėlius...

Biržų s.-d. organizacijai 
priklauso padėka už tai, kad 
darbininkai turėjo galimy
bės taip rimtai ir kilniai pa
minėti savo šventę. Jos įspū
džiai ilgai neišdils iš atmin
ties.

Lietuvoj eina smarki kova 
už laisvę.

Lietuvos sostinėje eina 
smarki ko\ a prieš laisvą 
mintį ir laisvą žodį.f 
Žiauriausiai baudžiamas 
kiekvienas ištaręs toki žodi, 
kurs “krikščionims” nema
lonus ar kuri neturėtų išgirs-

• * • “ - — - - “ “ - ■ > ♦ • 1

..........................  > api-; 
ma baimė, kad teisybės žo
dis nepatektų kaiman, todėl 

! ■ jie smaugia spaudą ir kratų 
;itiesos skleidėjus. Daug nu-. 

Į kenčia “Lietuvos Ukinin-
■ kas”, “Lietuvos Žinios”, 
“Socialdemokratas.” Net 
uždarytas “Draugų Drau-į 
gas.” Iškratyti studentai 
Butkus, Šmulkštys, Lapenas,

i Terespolskis. Suimtas stu- 
Identas Čepėnas vėliau pa
leistas. Podraug suimti bol- 

! ševikuojantis stud. Mačys ir 
' keliatas jo draugų. Panevė- 
žv suimtas d-ras Domaše-1 
vičius, Mariampolėje — mo
kytojas Matulaitis: kratyti 
žiežirbininkai Viekšniuose. 
Kartuvių ir kraujo trokštan- 
tieji reikalauja dar sustip- 

jrinti nekrikščionių — de- 
' mokratų persekiojimus, 
j Kaip tas viskas panašu į ru-
■ sų caro valdžios galo pra- 
! džią.

Nesupranta jie, kad nega
lima užmušti kiekvieno tik
ro žmogaus troškimą laisvės 
ir teisybės.

Nenusiminkite labai jei jus 
sergate, esate nuvar

gęs ir labai blogai 
jaučiatės.

štai yra naujas prirengtmas dėl šitų 
nesmagumų kur tūkstančiai dabar 

vartota ir gauna iabai geras 
pasekmes net į keletą 

dier.ų.
Nueikit pas savo aptiekorių ir {jau

kite butelį vadinamą Nuga-Tone. Ji 
suteiks jums gyvumą, smagumą ir 
vikrumą iusų nutįsusioms nervams ir 
muskulams. Nuga-Tone budavoja 
raudoną kraują, stiprius, patvarius 
nervus ir muskulus ir suteikia didelį 
stiprumą gyvenimui. Musų skaityto
jai turėtų pabandyti tą nauja gyduo
lę tuojau. Ji veikia pasekmingai to
kiuose atsitikimuose. Nuga-Tone yra 
labai maloni vartoti ir pradėsite jaus
tis geriau tuojau. Vartokite tiktai no
rą dienų ir jei jus nesijausite geriau 
ir neišrodysite geriau, nuneškite li
kučius aptiekoriui ir jis sugrąžins 
jums jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga- 
Tone žino latrai gerai, kad ji suteikia 
jums tiek daug gero ir jie įsakė vi
siems aptiekoriams duoti jums garan
tiją arba pinigus grąžinti, jei jus ne
užganėdins. Žiūrėkite garantiją ant 
pakelio. Rekomenduojama, garantuo
jama ir parduodama pas visus aptie
korius. ' - ‘ .

< TEL. EMPIRE 7366 į

$203.
IŠ NEW YORKO 
I K A U N Ą IR 
ATGAL({»Ž£)

I ABI PUSI LAIVA
KORTES NUMUŠTA 

KAINA

Puiki proga aplankyt jums 
savo tėvynę nuž-.mintomis 
trečios klescs ka.njinis, su- 
lyg ekskursijų rotomis. Ma- 
su pascuzicriai išvežami *š 
Hamburge* specialiais trau
kiniais

BIRŽAI. Biržų ir apylinkės 
darbininkai šiemet puikiai 
šventė Gegužės Pirmąją. 
Programa buvo išilirbta iš 
anksto. Bet ant pareiškimo 
apie mitingą pol. nuovados 
viršininkas parašė: drau
džiu! (ne išnrislas, bet tikra 
teisybė: taip ir parašė). Mu
sų organizacijos vadai ne
nusiminė. Uoliam administ
ratoriui buvo įsakmiai rody
ta, kad įstatymas apie susi
rinkimus veikia ir Biržų po
licijos nuovadoj... ir mitin
gas Įvyko.

Biržuose darbininkai ne
dirbo ir laukė iškilmių. Dau
gelis atvyko iš aplinkinių 
kaimų. Jaunesnieji atvažia
vo dviračiais iš tolimesnės 
apylinkės. Nors krautuvės 
atidaros, bet ūpas šventa
dienio. Da bininkai būre
liais skaito s.-d. atsišauki
mus ir afišas apie šios die
nos iškilmes. Kai kurie pasi
puošę raudonais ženkleliais.

Mitingas tun prasidėti 2 
v ai. p. p. Vasiliausko salėje., 
Bet dar prieš tą laiką salė 
prisipildo kupina, gi vėliau 
atvykusieji sustoja karido- 
; luj ir prie durų. Mitinge da
lyvauja ne tik darbininkai, 
bet ir vietos inteligentai, iš

I

Taip darbininkų šventė gūžės Pirmoji yra musų jė Jr vlelos 
buvo švenčiama -demokra- gu paradas, tz klasinę są-|.T; • 300 žmoniu.
tingos” Lietuvos sostinėje. , monę, uz darbininkų soliua-. Į* ■

rama, uz visus socialdemo- Kaiueju otunu
Į kratijos obalsius, už LSDP. p-a,ys drg. Markauskas. Jo 

“ -■ valio 'lga ir issemianti kalba buvo

buvo švenčiama “demokra-. gu paradas.

PUMPURAI (Mažeikių ap) 
Gegužės Pirmosios paminė
jimui Leckavos skyrius su
rengė vakarą ir vaidino 
“Gegužės Šventę.” Vaidini
mas pasisekė. Geriausiai at
liko savo roles G. Mikuževi- 
čaitė, V. Petrauskas, B. Mi- 
kuževičius ir A. Giniotis. Ir 
kiti artistai gerai vaidino. 
Publika buvo patenkinta ir 
užsilaikė ramiai. Tik po vai
dinimų, susitaisė keletas 
stambių ūkininkaičių ir jė
ga įsibrovė į vakarą be bi
lietų, jų tarpe buvo Pumpu
rų ponas peštynių karalius 
Ruzgų dvaro malūno malū
nininkas S. Žilinskis’ ir k. 
Tie ponaičiai garsinasi save 
esą geri “katalikai” ir socia
listus “pamokysią.” Drau
gai, įvertinkime jų chuliga
niškus darbus ir nieko bend
ra su tokiais neturėkime.MAŽEIKIAI. Musų šven-į gegužės Pirmąją — 

tęs dienoje į Mažeikius ,?u";bajgia kalbėtojas savo pra
traukta pasienio policijos* J
ginkluoti būriai. Kiek buvo!1 
mobilizuota šaulių, slapto- ,v. , , , . - •
sios policijos ir kitokios jė-(^.zia sa?£> kad vakare susi
gės — sunku pasakyti. Nuo ™ku?.! Pauostą s.-d. orga- 
pat ryto iki vėlvvo vakaro: nizac>jų vakai eli. 
policijos ginkluoti būriai i Nuo 6 v. salėje griežia 
marširavo nuo stoties iki ko-1 gaisrininku orkestras. Poh- 
peratyvu namo, kur turėjo ’cija, nors ir mažesniam kie- 
ivykti musu šventės iškil- J kyje, marširuoja gatve, bet 
mės. Apie 10 vai. ryto gat-! viskas ramu. Prieš vaidmi- 
vėj oaplito būriai būreliai'mą žodi tana drg. K. Bieli- 
žmoniu. šnekučiuojasi, lau-!nis dėl darbininkų kūrybos 
kia ranriar iškilmių. Stebisi- ir meno. Prasideda vaidini- 
ramųs žemaičiai, kam šian- mas vienaveiksmio veikale- 
diėh tiek oolicijos, ypač tos lio —Gegužį švente. Vai- 
policijos ceremonijos stebi-; dinama sklandžiai, prieš dv- 
na kaimiečius, atvykusius iš,dieni vietos vieno draugę 
artimos ir tolimesnės anvliiK pastangomis paruostas cho- 
kėg iras dalyvavo vaidinime.

Namai, kur pirmai valan-‘ Vaidinimas artistų mėgėjų 
dai pasibaigus turėjo ivykti palieka puolikoj gerą įspu- 
paskaita (mat, žodi ‘ “mi- dj. Po to deklamuojama ei- 
tingas” šiandien uždrausta lės> deklamatoriai, tos pa
vartoti), papuošti vainikais' čios vaidilų kuopelės nariai.riuwllw. 
ir"girliandomis — tai dar- savo darbą atlieka gerai. ;:kurs naują pasaulį, kur ne- 
bas s.-d. organizacijos na-' vaidinimas, prasi; į bus socialės nelygybės, vieš-
riu, vpač nenuilstamų mote- deda šokiai ir žaislai iki Iz.' 
rų; pynusių tuos vainikus ir v. Publika skiretosi atsven- 
puošusiu namu fasadą ir du- tusi Gegužės 1 d. šventę, 
ris. Pirmai valandai pasibai- i Vakarėlis sutraukė virs 400 
gus salė kimštinai prikimš- žmonių, publikoje seni li
tą, garderobas, gretimas; jauni, visų ūpas geras, visi
kambarys ir laiptai pilni patenkinti, 
žmonių. Salė išpuošta ra-' Vakarėlio ir visos šventės 
pestingai ir gražiai. Ant šie- suruošimas pareikalavo 
nu socialdemokratų obal- daug darbo. Visokios smulk- 
siai. Raudonas fonas ir bal- menų smulkmenos atliktos 
tos raidės skelbia gyvatą — darbščių musų draugių ir 
8 vai. darbo dienai, darbi- draugų rankų, atlikta gerai,

__ - ».■ « *_■ •! _ a _ T • 1 _ ________ __________ .A*______ T T*

Lietuvos s.-d. partijai, pir- si dalyvia’i patenkinti, — 
mosios gegužės dienai. Salėj tai užmokestis už darbą, 

ta į tūkstanti žmonių, publi- darbininkai parodė, kad jie 
koje daug moterų, atėjusių turi užtektinai jėgų tokiam 
su mažais kūdikiais ant ran- darbai, kurio nesugeba at- 
ku. ' ’ likti tie, kurie garsiai skaito

‘Paskaitą atidaro drg.'save šviesuoliais ir Mažei- 
Špukas, Mažeikių s.-d. orga- kių padangės druska, bet tos 
nizacijų vardu mini, kad išdidžios druskos Gegužės 
daugely Lietuvos vietų dė- šventėje ir nebuvo. Tuks-i 
liai stokos organizacijų tantis mažeikiškių ir apylin-

Tūkstantinė minia aplei- ‘

išklausyta giliu susidomėji
mu. Pasveikinęs darbinin
kus didžia socializmo šven
te, kalbėtojas nušvietė jos 
reikšmę ir davė apžvalgą 
larbininkų klasės išeito ke

lio per 36 metus (nuo tos 
dienos, kada tarptautinis so
cialistų kongresas Paryžiuj 
paskelbė geg. 1 d. šventę). 
Pasiekti rezultatai rodo, 
kad socialistų kelias teisin
gas ii- atves darbininkų kla- 
ę prie galutino išsiliuosavi- 

mo iš ekonominės vergijos. 
Kol susipratę darbininkai 
iar nepaėmė į savo rankas 

t daugumos valdžios, jie šian- 
jdien protestuoja prieš kapi- 
| talizmo žiaurumus, prieš 
'kruvinąjį militarizmą, prieš 
pavergimą žmogaus as
mens, prieš valdančiųjų kla
sių nesugebėjimą tvarkyti 
iki, duoti visiems darbo ir 

i duonos. Darbininkų klasė

I 
j

patsus tikroji laisvė ir bro
lybė. Darbininkų klasinis 
susipratimas ir vienybė — 
jų pergalės laidas. Lietuvoj 
darbininkai labiau atsilikę 
nuo savo pažengusiųjų to
liau brolių. Bet ir mes grei
tai žengiame pirmyn. Mo
mento uždaviniai Lietuvoje 
reikalauja musų budėti ir 
sustiprinti savo pasirįžimą. 
Ateitis bus tikrai musų!

Kalbėtojo žodžiams mi-
ninku solidarumui*, sveikatą su dideliu pasišventimu. Vi- nja širdingai pritarė. Po drg.

Markausko dar kalbėjo at
vykęs Pasvalio org. narys

trošku, nes jos sienose tiips-, Mažeikių organizuoti s.-d. rfrg. Sakavičius. Po to, padė-
kojęs svečiams, drg. Didžiu
lis mitingą uždarė.

Už valandos prasidėjo 
darbininkų gegužinė. Vieta 
gegužinei .nepaprastai graži 
—tai piliakalnio sodnas tarp 
ežero ir pilies griuvėsių, ša
lia griuvėsių tos pilies, kuri 
anoj gadynėj suki

Ša- 
pilies, kurią 
įkrovė bau-

PAŠIAUŠĖ (Šiaulių apsk.). 
Gegužės 1 d. šiame kampe
lyje pirmą syk tapo gana 
gražiai švęsta. Vietos s.-d. 
kuopos draugams pasisekė 
supopuliarizuoti gegužės 1 
d. darbininkų tarpe taip, 
kad dvarai ir dauguma kai
mų nedirbo. Dalinai dirbo 
tik Pašiaušės d v. ordinari
ninkai, nore ir jų buvo susi
remta su savo ponia.

C. K-to atsišaukimai buvo 
plačiai paskleisti. Jau nuo 
ryto daug darbininkų atsi
lankė Pašiaušėn, kad daly
vauti s.-d. kuopos susirinki
me.

Po pietų įvyko ir susirin-! 
kimas. Kuopos nariai pasi
puošė raudonais ženkleliais. 
Ūpas visų pakilęs. Mat pir
mą syk organizuotai šven
čiama. Susirinkimo butan 
prisirinko didelis skaičius 
prijaučiančių darbininkų, 
kurių tarpe nemaža ir mo
terų.

Susirinkimas turėjo 
nginio pobūdžio, kurį ati

daro pirm. drg. D. Benevi- 
čius. Pirmuoju kalba drg. 
Gilzinis, sveikindamas susi
rinkusius ir plačiau išaiškin
damas tos dienos reikšmę 
darbininkų klasei, jos istori
ją ir k. Toliau nupiešė kapi
talistinės tvarkos ydas ir 
darbininkų išnaudojimo 
priežastis, taip pat faktais 
[nušvietė dabartinę Lietuvos 
klerikalų politiką, kur kal
bėta trumpai apie žemės re
formą, muitų politiką, biu
džetą, bedarbę ir t. t.

Antruoju kalba drg. A. 
šimkevičius, karštai kvies
damas darbininkus daugiau 
susirūpinti savo ir vaikų ap- 
švieta, nes tik apsišvietę 
darbininkai galės įkurti tei
singą tvarką.

Trečiuoju kalba drg. K. 
Jackus, pabrėždamas tą 
reiškinį, kad daugumas ma- 

jžažemių klaidingai šalinasi 
i nuo darbininkų ir tuomi pa- 
i laiko buržuazijos viešpata
vimą. Nurodo organizacijos 
reikšmę ir kviečia visus vie
ny b ėn.

Ketvirtuoju kalba vėl drg. 
Gelžinis, kad šiais metais 
sukako 20 metų nuo 1905 
ra. revoliucijos, trumpais 
braožais nurodo tos revoliu
cijos eigą ir siekius. Karš
iais žodžiais kviečia pagerb
iu žuvusių kovotojų — drau-

I 
i

i 
i 

i

žtantieji atgal metų lai
ke, nepriskaitomi kvotos 
restrikeijoms.

I
I

mi-

• PANEVĖŽYS. Tos šventės
• paminėjimui vietos organi- 
> zacijos komitetas surengė 
. viešą mitingą Ugniagesių

salėj. Žmonių prisirinko pil- 
; na salė ir koridorius.

Pirmininkaujantis drg. 
Petraškevičius nušvietė isto
rinę ir tarptautinę Gegužės 
Pirmosios reikšmę. Toliau 
kalbėjo draugai Markelis ir 
Šeras (žydiškai) apie eina
mąjį momentą. Kalbant drg. 
Šerai žydiškai, nuovados 
padėjėjas jį sustabdė, girdi, 
žydiškai negalima kalbėti. 
Drg. Petraškevičiui paaiški
nus, kad įstatymai to ne
draudžia, padėjėjas nusira
mino, bet po kelių minučių, 
atvykęs policijos vadas vėi j 
reikalauja neduoti drg. Še-į 
rui žydiškai kalbėti. Tik po 
ilgų įsitikinėjimų p. vadas 
nusiramino ir drg. Šeras tę
sė savo kalbą.

Visą laiką publika laikė
si labai ramiai, tik užlipus 
kalbėti federantui Kosars- 
kiui, pradėjo šaukti ir reika
lauti jo prasišalinti. Drau
gai Markelis ir Šeras antrą 
kartą kalbėdami tinkamai 
atrėmė federanto užmeti
mus, nušviesdami, kaip Sei
mo federantai, drauge su 
krikš. demok. ir uk. sąjunga 
smaugia darbininkus.

Drg. Petraškevičius įspū
dingais žodžiais mitingą už
baigė. Darbininkai su paki
lusiu upu skirstėsi namo.

SALOČIAI (Biržų apskr.). 
Gegužės 1 d. L. S. D. Parti
jos Saločių kuopa bendrai kia noro stoti partijom 
su žiežirbininkais padarė 
iškilmingą susirinkimą 
Draugi] Paplausko, Dževeč- 
kos ir Skujenieko ir k. buvo da.
pasakyta keletas prakalbų deklamuota ir dainuota, 
apie Pirmos Gegužės šven-' Vakarėlis buvo y pati i 

* •• w • • 1 1 11

i I
_______ .________

:gu atminti, tęsiant j’ų pradė
tus žygius iki galutino įvyk
dymo jų idealų. Dar kalba 
drg. šimkevičius kviesda
mas dalyvius kalbėti ir iš
reikšti savo mintis. Visiems 

! kalbėtojams susirinkusieji 
į karštai pritaria rankų pio- 
Įjimu.

Susirinkimą uždaro drg. T-* i • I__  ..

I
i i j

K Ultravioletinė Šviesa X
g Diathermia J
S 3Z2 HOLBROOK AVĖ.. Š 
5 DETROIT. MICH. v
K ADYNOS: f
K 12-2. 6-8 1

* . I

f
T 
X
T 
T T
XT t
XD. Banevičius, kviesdamas A* 

stoti partijom Po susirinki-j *|* 
mo nemaža draugų pareis-į t*

-----------------------------r-
Vėliau prasidėjo šeimyni-!^ 

nis šokių vakaras, kurin pri- 
sirinko svečių, kaip nieką- 

Laike vakarėlio buvo t
- ' ‘ .„,L« uuia. .

_r_______  _ . .. ( ypatingai £
tės reikšmę, prieškarinį ju- gyvas. Baigiant dar kalbėjo j

Dėl sugrįžimo leidimu ir ki
tų ir.fvrmaeijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

United American Lines
(Harrimaa Line) Joint Scrvice wiih

Hamburg American Line
131 Statė St.. Boston. Mass.

KELLOGG S
TASTELESS CASTOR OI L

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

Babiet Love It
Nuo visų pilvo ir žarnų nes- 
magurnų, kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Mrs. Wsnsu>w>s
Steup

For BILIOUSNESS
VARTOK1T

W. RfEVHAM S l’ILLS W 
,W fialiuosavimui vidurių, su- ■ 
I stabdymui kvaitulio ir gal- H 
n vos skaudėjimo.
W Nėra Kotomeiio

25c. ir 50c. baks:uka:^^B||

BEECHAMS 
PULS

. APSAUGOS BRITVA
AutoStTOp Kuri Pati Išsigalanda

R»7nr VISAS PRIRENGIMAS $1 ir $5.00
Parsiduoda visose britvų krautuvėse

Nenustok Vilties—
Naudok Salutarą

JEIGU JUS ESATE SILPNAS, NETURITE STIPRUMO, 
ESATE NERVUOTAS, NEGALITE MIEGOT GERAI, 
JEIGU JUS TURITE UŽKIETĖJIMĄ VIDURIŲ, GAL
VOS SKAUDĖJIMĄ, NUSTOJIMĄ APETITO. LIGAS 
INKSTŲ AR KEPENŲ, SKAUDĖJIMĄ SKILVIO. ŽAR
NŲ, IR T. T.

“SALUTARAS BITTERS” PAGELBĖS
I TRUMPĄ LAIKĄ SVEIKATA IR STIPRUMAS SU- 
GRĮžš PRIE JUS. REIKALAUKITE “SALUTARAS 
BITTERS” PAS SAVO APTIEKORIŲ, ARBA Iš MUS:

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

»*/ 
X 
X
XI
J
Tt

f iTt



Vietinės Žinios Pavogė seifą ii restorano.
Tarp pereitos subatos ir 

šio panedėlio buvo apiplėš
tas Wantono kompanijos 
restoranas ant Federal st. 
Vagįs i nėjo restoranan su 
padirbtu raktu ir išsivežė vi
są seifą, kuriame buvo apie 
$570 subatoj surinktų pini
gu. Seifas buvo nelabai di
delis ir policija mano, kad 
vagįs nusivežė ji į automobi
lių įsivertę.

tams, o dabar pakc’u: 
''aus nuo $1.218 iki $2.304. 
Jaigi, kurie mažiau gal

Staigi oro permaina.
Trįs dienos pereitos są- 

vaitės pabaigoj buvo nepa
prastai karštos. Prieš saulę 
termometrai rodė iki 106 
laipsnių karščio. Tai jau 
daugiau, negu žmogus gali 
pakelti. Darbą dirbti buvo 
beveik negalima, todėl daug 
dirbtuvių užsidarė. Pėtny- 
čioj nuo pietų užsidarė ir 
mokyklos. Pėtnyčioj karštis 
užmušė Bostone 4 žmones, o 
subatoj — 7. šimtai apsirgo. 
Per tris dienas ir naktis 
karštis buvo toks, kaip karš
tai prikurintoj pirtyje. Bet 
nedėlioj apie 11 valandą iš policija dirba išvien su šmu- 
rvto vėjas staiga atsisuko gelninkais, ir naujas mieste- 
nuo jūrių ir Į pusę valandos 
temperatūra nupuolė nuo 
100 laipsnių ant 56. šimtai 
tūkstančių žmonių buvo su
sirinkę i pajūri ir i parkus 
labai plonai apsirengę. Užė
jus tokiai šaltai oro bangai, 
visi pradėjo drebėti nuo šal
čio ir pradėjo skubintis na
mo. Vakare pajūris So. Bos
tone jau buvo kaip iššluotas 
—nei gyvos dūšios.

Lietuvių socialistų priva
tinis piknikas ant Ročiaus 
farmos Randolphe irgi ne
nusisekė, nes pasidarė taip 
šalta, kad reikėjo ugnį kurti, į 
idant susišildžius, ir apie 5 
valandą visi jau išvažiavo 
namo.

:---------- :— 1
18 žmonių sužeista tunelyje.'

Pereitą ketvergą po Tre
mont streetu tunelyje susi
kūlė du gatvekariai su žmo
nėmis. Nelaimėj tapo sužeis
ta 18 žmonių: vieni jų susi
žeidė krisdami nuo sėdynių, 
kiti buvo sužeisti sutruku
siais stiklais, o da kiti nu
kentėjo kilus panikai ir pra
dėjus vieniems per kitus lau
kan veržtis. Nelaimės prie
žastis buvo tame, kad vieno 
gatvekario stiebas nusmuko 
nuo elektros vielos, ir pakol 
konduktorius ji uždėjo, tas 
gatvekaris turėjo sustoti ir 
pasiliko be žiburių. Atbėgęs 
tuo tarpu iš užpakalio antras 
gatvekaris negalėjo pirmąjį j 
laiku pastebėti, ir įvyko ne
laimė.

gau___
TaiJ ‘ 
tiems mažiau ir pai 
gyventi juk reikia lygiN 
siems.

\ i-

T

Koks bw» dievai Ferkan?
Peikimas buvo vyriaUsis seno^ 
vės lietuvių dievas. Jisai gfobo.

U.ut4 tuomet, kuo
■ ..et ji buvo laisvų ir galinga. 
T dėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jia išrodė.
• .* 'tebukJų jisai darė ir katę 
" lietuviai jį garbino ?

zmot taipgi, koks buvo 
kaip jis su. 
kaip paskui 
»>it erė lie-

Revere miestelio policijos 
viršininkas numestas.

Netoli Bostono yra Reve
re miestelis prie jūrių, kur 
naktimis prieina šmugelnin- 
kų laivai su degtine. Žmonės 
pradėjo šnekėt, kad vietos

lio majoras pradėjo šituos 
paskalus tyrinėti, šito tyri
nėjimo pasekmė buvo tokia, 
kad pereitą sąvaitę majoras 
pasišaukė pas save policijos 
viršininką Dverį ir liepė jam 
pasitraukti nuo vietos. Ma
joras sako, kad policijos vir
šininkas nepildęs savo pa
reigų.

Šaukė policiją, kad užmušti 
3 gyvates.

Kuomet Mrs. McCatheror 
parėjo anądien namo (ji gy
vena Svvampscott’e), ji pa
matė, kad jos virtuvėj an' 
lango raitosi ir spiaudo nuo
dais dvi gyvatės. Ji tuojau.- 
puolė prie telefono, ir pra 
dėjo šauktis policijos pagal
bos. Tuojaus atpyškėjo au 
tomobilium keli policmana 
ir tas gyvates užmušė. Vien: 
jų buvo žalia, o kita juodai 

; raina. Bet nespėjo policma

I
mušti. Policmanai tvirtina, 
kad pastaroji buvusi tarš- 

. kančioji gyvatė (rattle 
i snake).

Swampscott yra tarpe 
i Bostono ir Lynno.

'Suimti Soraervillėj gėrimą, 
išversti ar.t “dumpų.

Somervillės teismui .
i pus, visi suimti toj ?p 
Ikėj gėrimai buvo
; šiukšlynų North Ciur.biT y 
;ir išversti laukan. Daugys 
■bačkųsu alum buvo suka; - 
ta kirviais ir alus :sh.•>-> 
ant pelenų ir kitokių !-■?'?•- 

!tų. Bonkos su džino ir 
įprastu munšainu buv >u- 
įdaužytos į akmenis. _ Is vi
ltų gėrimų buvo 3 di'T 
kai. Jie buvo kor.fisk; 
gegužės naktį, kada 
policijai nežinant pr-' 
jos agentai netikėtai ;• 
taip vadinamą “Brick 
tom” distriktą ir užklu 
lioliką karčemų varai 
čiatisi bizni.

■i

kokių 
sen<>\ e 

Ar
iievas Praamžius, 
naikino (pasauli u 
ant tuščia zetnėt. 
tuvių tauta?

Ar žinot apie 
trimpą?

Ar žinot ką veikdavo vyrv 
dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis 
ir Pizius, arba moterų deivės 
Gabija, Jura, Laume. Milda ir 
kitos ?

Jei to nežinot, o ndfrėtumet 
iinoti. tai išsirašykit knyga 
vardu ''Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?”

Toj knygoj yra aprašyti ne
iktai visi senovės lietuvių die- 
ai ir tikėjimas, bet ir kitų tau

rų. pradedant nuo saulės gar
du toj u iki krikščionių gadynės, 
fenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 įvairių dievų. Podraug 
-usipažinsit ir su tomis tauto
mis. kurios tuos dievus garbino, 
tiir jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jau 
nebėra).

Knvsra netikybiniu pobūdžio, 
?et grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti i diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
rjopieros, turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kainuoja tik
tai SI.00. Tas pats dailiai apda-

PRANEŠIMAS.
Brightono Vaikų Draugi

jėlė rengia pikniką, kuris 
Įv. ks 19 d. liepos, Montello- 
je. Dainuos Vaikų Draugijė
lės choras, vadovaujant 
gerb. A. Židanavičiui. Taip
gi dainuos Bostono ir Mon- 
tellos chorai.

Butų geistina, kad tą die
ną kitos draugijos šioj apie- 
linkėj nerengtų jokių pikni
kų. Rengėjai.
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0 Lietuvis Optometristas S. Matys & J. Mitiilaitis
S1UV&JAI

Siutus ir overkotus siuvai 
užsakymu. Kaina pigi. Darbas 
geras. Reikale užeikit.

837 VASHINGTON ST. 
BOSTON, MASS

ant

(25)

dievą Pa- PARDAVIMAI
CITY POINT

Naujas namas 2 šeimynų 
ir garadžius, turi but greitai 
parduotas. Kreipkitės tuo
jaus pas (24)

ANTHONY IVAS
110 Tremont St., Boston, 

Tel. Main 6167
361 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 0605.

Parsiduoda čeverykų tai
symo krautuvė su visom ma
šinom. 839 Cambridge St.,

Cambridge, Mass. (25)

D 
iŠR Itegzaminuojtf aki.-, priskirtu Įį 

akinius, kreivas akis atiliesinu jį 
ir amblyopiškose (aklose) aky* m 
m sugražinu šviesa tinkamu JO 
laiku. JO
J. L. PASAK AR N LS O. D. rk 
447 Broadoray, So. Boston. Maas ĮO

5 TCLKFONAS W37 J
| MEDICINOS DAKTARAS į

I C. J. M1K0LATTIS
4 Valaadoa: nuo 3 iki 4 po placą, «
5 ano 7 iki 8 vakare. !

i 107 Summer St, j 
į LAWRENCE, MASS. J

’ r r r 9 r .

Telefonas 6ll2-W. J
Or. A. Gorman-Gumauskas

METU VIS DENTISTAS
VALANDOS:

Nuo 10—12 dieną 
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6—8 vakare

Y S705 N. .Main St. kamp. Broad St.
$ MONTELLO, MASS

Nedėliontis Nuo 10—12 diena

S

Buvo svečių iš AVorcesterio. 
Hudsono, Randolnho, Bos
tono ir kitur. Civiliškai iš 
Worcesterio. Bendoraičiai ii 
Lukas iš Arlingtono ir Jonas 
Malilionis iš So. Bosiunc 
daugiausiai palinksmino 
svečius savo užbovijimais. 
Jaunavedžiai apie 10 valan- 

nai sugrįžti atgal, kaip mo- dą vakare paliko besilir.ks- 
teris užėjo savo namuose minančius svečius ir išvažia- 
trečią kirminą. Policija vėl vo ant “honey moon.” 
turėjo grįžti ir šitą taipgi už----------------------------------

Ištekėjo Julietė Maliiioniutė 
Užpereitą subatą iGekėje

Julietė Maliiioniutė. vienu
tėlė Mykolų Malilior.ių duk
tė. Vestuvės buvo tėvų na
muose Arlingtone. Kadangi 
Maiilioniai yra draugingi 
žmonės ir turi daug pažįsta
mų ir giminių, tai vestuvėse 
dalyvavo apie 150 žmonių. -ytas, $1.25.

"KELEIVIS”,
.’55 Broadtvav. Sn. Boston. Mass

ANT PARDAVIMO Sonie.viUe'je 
geras trijų šeimynų namas, 6 kamba
riai: visi moderniški įtaisymai, kaina 
$11,500, rendos $120 ant mėnesio.

ANT PARDAVIMO — single na
mas, 6 kambarių geroj vietoj Soiner- 
ville’je. netoli strytkarių. puikus jar
das, aptvertas, kaina $1200.

J. M. PURT1LL, 45 Otis Street. 
Somerville. Mass. Ateikit vakarais, 
nuo 5:30 iki 7.

PARSIDUODA GROSERNĖ
Su dviem kambariais. Kaina pigi— 

SI,000.00. Priežastis pardavimo —vy
ras mirė MRS. NAVICKIENĖ

113 Sixth St., So. Baston. .Mass.

TeL Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai

GYDO CHRONIŠKAS IR 
ŠLAITAS LIGAS 

Taipgi .Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Ligas 

VALANDOS:
Nuo S iš ryto iki 8 vakare 
Tai-pat ir šventadieniais 
.321 Hanover Street 

BOSTON, MASS.

Te], So. Boston 506-W J

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS i

IJTUV1S DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų < 

uo 2 iki 9 vak <
NEDĖLIOMIS: J 
iki 1 v. po pietų < 

[ Seredomis iki 12 dienų. J 
J Ofisas "Keleivio” name. Į

> 251 Broadwav. tarpe C ir D St. < 
[ SO. BOSTON. MASS. J

SPORTAS.
Joe Stecher — naujas pa

saulio čampijonas.
Garsusis ristikas Joe S:e- 

cher pora savaičių atgal pa
guldė seni Zbyszką ir atėmė,
nuo jo pasaulio čampijonei 
karūną. Tuo pačiu laiku' 
Strangler Le\vis paguldė du 

čanmi-

__________
Pakėlė mokytojams algą.

Bostono mokyklų komite- 
i tas nutarė pakelti viešųjų 
į mokyklų mokytoji] algą apie sykiu iš trijų buvusį 
! 10 nuošimčių. Reikia paša- Jon3 Munn.
kyti, kad mokytojų algos 
yra labai neteisingos ir da- 

j bar pakeltos neteisingai, nes
Šiomis dienomis sugiĮžo mokyklu superinten-

is Lietuvos So. Bostono lie-1 , . ,
tuviams gerai žinomas Fe- • ^padėjėjai gaudavo po 
Iiksas Alekna. Metai laiko: $a,000 metams ir jiems da- 
atgal jis buvo išvažiavęs į bar da po $1,000 metam? 
Lietuvą ir ten apsivedė. Vje- pakelta: pats superinten- 
nok Į Ameriką sugrįžo vie- dentas gauna $10,000 me
nas,, nes jo pati, kaipo nepi- į tams; tuo tarpu pradiniu 
pagal kvotos reguliacijos. mokyki« d
1 ° ® J nn/y ei onn ^o nnn

Sugrįžo iš Lietuvos Feliksas 
Alekna.

Suėmė 3 netikrų pinigų 
platintojus.

Slaptosios policijos agen- i 
tai pereitą sąvaitę suėmė 3Į 
vyrus, kurie esą paskleidę! 
Bostone apie $500 netikro-' 
mis 20-dolerinėmis. Buvo ti- į 
kimasi suimti da 3 vyrus ir 1! 
moterį, bet šie pabėgo. Poli- | 
cijos agentai dabar tikisi su-, 
rasti netikrųjų pinigų dirb-i 
tuvę ir paimti visas formas j 
ir kitokias prietaisas.

Suimtieji yra italai. Jie j 
vadinasi: Nicolas Constan- 
zo, Guiseppi Brignolo ir Cy- 
ril Brignolo.

APSIDRAUSK, 
NESIGAILĖSI.

Gal jums atrodo perbran- 
įgu? Tas tiesa. Bet kada 
' iumis patiks nelaimė ir bu
kite apskųstas ant $10,000, 

j iada APDRAUDA (insu- 
rance) atrodys visai pigus 

i laiktas. Automobilių pirma 
apdrausk, tada važiuok. Ap- 

Tlrausk nuo užgavimo žmo
gaus ir nuo sudaužymo sve
timos savasties. Namus ap- 
drausk nuo ugnies ir nelai
mių su gyventojais. Rakan

čius nuo sudegimo. Deiman- 
: tus nuo pavogimo.

Matykite mane: (25)
VINCENT AMBROSE 

(Ambrozaitis) 
425 Broadway,

Tel. So. Boston 1607.

NEPRALEISK!
Geras 3 šeimynų 15 kambarių na

mas su visais improvementais pui
kiausioj vietoj City Point. Kaina tik 
$11,000, $4000 įnešti.

A. IVAS
361 W. Broad wav. So. Boston. Mass. 

PIRK!
Ant Thomas Parko 2 arba 3 šeimy

nų namai, naujas brasinis pluming, 
elektrikas, šiluma, maudynes ir tt. 
Vieta dėl garadžiaus.

A. MIZARA
361 W. Broadway. So. Boston, Mass.

DR. F. FDSKfflIGIS
GY’DYTOJAS

VIDURINIŲ LIGŲ
VALANDOS:

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

389 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

TeL So. Boetoo 2831

«

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMONT R0W, 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS.

Olympia Theatre Building
Room 22

Šiame ketverge Bostono! 
Arenoj irgi bus labai Įdo
mios ristynės. čia susitiks 
Strangler Levvis 
milžinu Labriola. 
Stasiak susikibs 
čampijonu Alex

į t

Siutai Ant 
Orderio

Siutus ir over* 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš- 
prosiname.
SIMOKA1TIS 
344 Broadaay, 

2-ros lubos
SO. BOSTON, 

MASS.

su italų 
Taipgi: 

su švedu 
Lunden. 

Programe taipgi dalyvaus ir 
garsus ristikas Joe Malce- 
wicz. Jam oponentas dar ne
paskirtas, bet jis norėtų dar 
kartą persiimt su musų čam
pijonu Juška arba su' italų 

| vo nuo $1,200 iki $2,000 me- čampijonu Taramaschi. 
I I I I PIKNIKAS

Rengia Cambridge’aus ir Bostono Socialistai 
NE D E LIO. JE

14 Birželio -June, 1925 
Ant Farmos A. Aleko 

(AMLIN FARM NEWP0ND)
WILSON STREET, NORMOOD. MASS.

>

v
VISŲ ŽINIAI!

■r'ki »s rūšies siiiuikiu.* pasj-
■ ’.ii'ius. kaip tai: paj>< skoji- 

n. aĮ>>ive4imu. įvairius p/aneši-
p j-, panlavi.nus, pirkimus, skai- 
b nic po 3c. už žodį už syk:. No-

■ :ą pati apgarsinimą pašaipia.
• ' - sykius, už sekančius sykiu* 

.-kaitome 2?. už žodį už syk<-
"Išel-ivio” skaitytojams, ku ie trr 
už.-iprenumeravę laikraštį ir ui 
; .-ykj skaitome po 2c. t ž žodį. 
' ž pajieškojimus giminių arba 
' •; -. 'i skaitome po 2c. u;. ž-xiį

■ i a sykį; norint tą patį psj eš-
talpyc ilgiau, skaitome po 

1c. už žodi už kiekvieną sy^Į.
"Rel< ivio” skaitytojams, k-«ię 

i prenumeravo iaiKra«ti, uz 
.-k 'jimus giminių ir draugų 
■■••m- ir už pirmą sykį po lc. 

už žodį.
< .'ijimai su puveiksh- jre- 

i daug brangiau, nes p«J; ry-
• :<lisč< dabar prekiuoja b*an- 
. Todėl norint talpini pa/eško- 
■ .-u paveikslu, reikia pr siųst 
-’afiją ir I Jaust kainos

i;.nt pajieškojinią arba ap- 
- iiimą reikia prisiųst kartu ir 

mokestį.
KELEIVIS"

- ■ BROADWAY.
SO. BOSTVN. MASS.
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Užkietėjimo
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DR. d. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyru ir moterų ligų.

18 I’armenter St„ Boston. Mass. 
(Prie Hanover St.)

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

Tel. South Boston 4060

Dr. J. Landžius Seymour |
LIETUVIS GYDYTOJAS g

381 Broad»ay, So. Boston, .Mass. jP 
Ant antrų lubų J

VALANDOS: t

; jj Nuo 9 ryte iki 9 vakare.

* TeL South Boston 3520 !
I Residence University 14G3-J. ’

: S. M. PuSiute-Skallni i
; LIETUVĖ MOTERIS

ADVOKATĖ J
! N* Brnadvav, So. Boston. Mm*. 1 
' Room 2. ,

i JF

Maliavos ir Geležiniai Daiktai |
GERIAUSIA RŪŠIS UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ

VISAI TYRA M HITE LEAl)........................... $12.75 UŽ 100 SVARŲ
Geros rūšies gatavai sumaišytas pentas po ..............  $2.50 už gorčių
Visokių spalvų ir baltas $54)0 vertei išlaukinis Spar \ arnišis tik $2.50 

už gorčių.
Dupont's Grindų Varnišis ........................................... $2-50 už

Visokių spalvų ir balto.
Dupont Flat Baltas Pentas ........................................... $2-50 už
Tik aplaikėm 1.000 gorčių Gatavai .Maišytu I’ento po $1.50 už
Sietų Pentas................................'.............................  $1.25 už
Vienas lotas langų sietams.............................................................._
Sietiniai dratai parduodant roliais: Juodas 2*/2C. sq. pėda, šv i n uotas

3c. pėda, koperinis 7‘/įc. pėda. 
SIETINĖS DURYS $2.00 ir aukščiau.

South End Hardware Company
1095 WASHINGTON ST., BOSTON, MASS.

ARTI DOVER ELEVATED STOTIES 
TELEFONAI: Beach 5353 & 5352

gorčių

gorčių 
gorčių 
gorčių 

. . 35c.
I
I

f 4

4 4 ’

L.

DR H. N. LANDAU
SPECIALISTAS KRONIŠKV IR SEKRETNŲ 

LIGŲ, REUMATIZMO IR KRAUJO LIGŲ

18 CHAMBERS ST., 1
Tel. Hayinarket 1436

►

BOSTON, MASS. <
,JO5 Į

4

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

ant 100 Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenčiusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupvt pinigus, tai ateikite j APT1EKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Iš ko jie daro munšainą.
South Bostone ant Silver 

streeto vienos arklydės kie
me buvo didelė krūva arklių važinėti ir žaisti. Bus prirengta Įvairių pasilinksnunimu. 
mėšlo. Bet aną dien .arkly-j Grieš Žvingilų orkestrą ir i jus žaislai su laimėjimais 
kad taTmėSIas dmue^Savi-: CanAriti«e’au» žmonės, kurie norėsit važiuot, susirinkit 
n?n> p?ad^o tdSiS pas iki 10:30 Pri: Kooperacijos, 39 Portland

kaimynus. kad Bostoniečiai, kurie norėsite važiuot automobiliais, o ne-
AmnLiniJ-Vai Iii1 turit Patis užsisakę, užsiregi -truokit iki subatos vakaro Soet°iš> ™ Xinę*i“K^™” Krautuvėje. VUu. RENGĖJAI,

Dabar Silver streeto burdin-j Karais ir automobiliais reil važiuoti sekančiai: Važ.iuo- 
gieriąi , suprato, kodėl jų jantiš Bostono ir kitų kolionijų. važiuokite iki Norwood Centrai 
gaspadinių _ padarytos TU' jį ten važiuoti \Vaipole street iki Wiison st. Privažiavus VVilson 
ginės” iŠsigėl’US Žmogus pra- sį, važiuoti iki Farmos.
dėdavo net žvengti. 1 Jeigu lytų, piknikas neįvyks ir bus pagarsinta ant kada bus

Burdingierius. nukeltas.

GERBIAMOJI VISUOMENE
Šis Piknikas bus gražu- ir linksmas. Vieta graži ir 

patogi, prie ežero: bus galima maudytis, laiveliais py>j.

•'omarai i varių ligų paiena 
esioginai nuo užkietėjimo. «
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SEVERA’S 
BALZOL

yra iabai'naudingas gydyme 
-ų iigų ir tom panašų nssma- 
g .m-.į. Patartina vartoti se* 
niems ir nusilpnojusiems-

Kurios: SO ir 8* centai

W F SLVtKA ' <> ■
CEDAR R A P | D s • — __ J

M. OLIN & C0.
HOUSEHOLD FURMS1IERS

Tel. South Boston 3136
VISIŠKAS IŠPARDAVIMAS!

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

Viskas pigiau, negu kad man 
pačiam lėšavo. Viskas turi but 
išparduota dabar. Priežastis, iš
einu iš biznio. Nuolatinis pakė
limas randos už krautuvę, taip 
kad esu priverstas mokėti 3 
kartus tiek kaip pirmiaus mo
kėjau, mane priverčia bizni už
baigti. Patarčiau jums ištiesų 
pasinaudoti šia proga, nusipirk, 
ti fumičius pas mane pigiai.

Aplankykite pažiūrėti, o 
tįs persitikrinsite.

M. OL1M
388 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS

pa- 
(-)

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odas. Kalba len
kiškai ir rusiškai. 'telefonas llaymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambers Si., BOSTON, MASS.

PERSIKĖLĖ f NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

£5 Suteikia geriausį patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreiptis.įg OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. 6th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183*W.


