
No. 28

“KELEIVIS*
LITHUANIAN WEEKLT

PobMihii ky J. G. Gotoito t Ca

“KELEIVIS* 
DAUO ŽMONIŲ LAIKKASTIS

SO. BOSTON, MASS. L1EPOS-JULY 8 DM 1925 M.
CImb Mattar” Febru*ry ŽS, 1M5, *t tte Put OMm U Bartos. Mus, undor tbe Aet of Mareli 3, 187a Metai XX

NEGIRDĖTAS DESPOTIZMAS 
LIETUVOJE

KLERIKALAI PANAIKI
NO KONSTITUCIJĄ.

Už valandos toks pat liki
mas buvo ir D-rui Griniui, 
buvusiam minist-pirminin-
kui. Pareiškus jam, kad iis 

• gina Lietuvos konstituciją,Ginkluota policija Seime 
berną žko nesušaude drg. 
Bielinj. Spaudos ir susirin

kimų laisves jau nebara.
Musų korespondentas iš

— * * j atstovai gieda Lietuvos hinv
Klerikalai įtaisė Lietuvos’ riotiškojo kademų bloko^ 

Seime negirdėtą skandalą ir 
priėmė įstatymą, kuriuo su
varžoma spaudos ir susirin-

, kimų laisvė. j
Iš pradžių klerikalai ban-. mai 

dė pravesti ypatingą “ap-Įja,” 
saugos įstatymą,” atiduoda- ka” ir “šalin klerikalus,” 
mi viską policijos nuožiūrai. • pripildo visus Seimo Rumus. 
Bet tas jiems nepavyko. | Pasilikę Seime be opozi- 
Tuomet jie pese spaudos ir cijos> klerikalai vienu mos- 
susirmkunų įstatymų pąkei- tu priima spaudos ir susirin- 

. . ;kimų laisvę suvaržančius
Birželio 19 dieną pradėjo įstatymus.

tuos įstatymus svarstyti. Bir- j Negirdėtas skandalas 
želio 20 ėjo tąsa. Kaip tik įvykintas rankomis ginkluo- 
klerikalų lyderis kun. Šmul- ’ tos policijos, Bistrų, šmulkš- 
kštys pabaigė savo kalbą, čių, Jočių, Raulinaičių ir vi- 
klerikalai tuo ji

ginkluoti policininkai stum
do jį ir traukia iš salės.

Kuomet Seime daromas 
1 šitoks smurtas, opozicijos 

I ną; bet ir tas nesulaiko pat-

| Su Grinium išeina visa 
i opozicija. Seimo korido
riuose įvyksta manifestaci
ja prieš klerikalus. Šauks- 

“tegyvuoja konstituci- 
“demokratinė respubli- 

ir “šalin klerikalus, ‘

SUTIRPO BROOKLYNO 
TILTO DIDYSAI BALKIS.

Pagedusi elektros viela 
bgfi1 

nių karščio, kuris ištirpino 
apie 5 pėdas plieno. Tiltas 
tuojaus buvo uždarytas ka
rams ir pagedimas pataisy
ta.

J • f -

ANT LENKŲ-RUSŲ RU- 
BĖŽIAUS NERAMU.

Neęenai rusų pasienio sar--r gmurto> 
kari- giają Amerikos 

ninką. Lenkai užtai atsily- suomenę šitokį a

cucMes unvui | gebės sėkmingai vystyti sa- 
Ivo kultūrą ir išlaikyti savo' 
nepriklausomybę. Vergija 
po klerikalinių despotų jun
gu reikštų Lietuvai pražūt}. 

Visus, Kurie tiki j šituos 
principus, mes šaukiame pa
kelti savo balsą prieš Lietu
vos krikščionių demokratų 
smurtą. Protestuokime! 
Ginkime Lietuvos laisvę 
demokratijos teises!

(pasirašo)
. Bendra* Komitetas: 

' Dr. A. J. Zimontas, 
Į * pirmininkas. 

Dr. A. Montvidas, 
raštininkas.

NUMIRĖLIUS KASA Iš 
KAPINIU LAUK.

Brockton, Mass., taisoma 
vaikams žaisti aikštė prie 
Mullbery gatvės, kur se- 
niaus buvo kapinės. Todėl 
numirėliai, kurie tenai buvo 
palaidoti apie 100 metų at
gal, dabar kasami laukan ir 
gabenami į Melrose kapi
nes. Ligi šio panedėlio iškas
ta jau 18 lavonų ir da apie 
60 bus iškasta.

sumpereita sąvaite pasiekė di- 
dyjį plieno bailų Brooklyno ------f-

ir pagimdė 4,OOO laips- . SUSIDARĖ BENDRAS 
karščio, kuris ištirpino KOMITETAS.

I

sočia- 
Bendras 
Lietuvos

gyba perėjo lenkų pusėn 
pagrobė _ vieną lenkų ką

gindami perėjo Rusijos pu- Broliai iri 
sėn ir Nudeginotruįj stovyk- kos lietuviai! 
lą Volynėj. Dėl šito inciden
to sovietų valdžia pasiuntė 
Varšuvai protestą.

Klerikalų r 
suvedė į 

cialistue ir
Chicagoje 

listų ir 
Komitetas 
žmonių laisvę nib klerikalų 

ir išl

Lietuvoj 
frontą *o-

Ameri-

ir

PASMERKTI KALĖJIMAI
JIE SKELBĖ SVIETO 

PABAIGĄ.
NAIK1NA VIZŲ MO

KESTI.
Amerikos valdžia susita

rė su Šveicarijos, Panamos 
ir Honduraso respublikomis 
panaikinti mokesti už vizas 
ant pašportų viena kitos pi- 

i Mečiams. Vokietija sumaži
no mokesti amerikonams 
nuo $10 iki $2 už vizą, o 
Švedija pereitą sąvaitę liepė 
savo atstovybėms Ameriko
je visai panaikinti vizų mo
kesti. Kada gi Lietuvos val
džia susipras tą pati pada
ryt?

Kaltinami prietarų •Meldi
mu ir mulkinimu žmonių 

“stebuklai*.”
Vinnicos mieste, Ukrai

noj; pereitą sąvaitę 8 dva
siškiai buvo pasmerkti kalė- 
jiman įvairiam laikui už iš
naudojimą tikybinių žmo
nių jausmų ir mulkinimą jų 
“stebuklais.”

Mat tie popai paleido pa
skalą, buk vieno kaimo pie
menei ganant avis pasirodė 
laukuose Kristus ir apreiškė, 
jog svieto pabaiga esanti 
jau nebetoli. Pasiremdami 
šituo “stebuklingu” apsi
reiškimu, popai pradėjo 
skleisti gąsdinančias pasa
kas, kad svieto pabaiga iš
tikro ateisianti ir kad dievo
baimingi žmonės turį reng
tis “Dievo karalystei.” 

Sujudinti popų kaimiečiai 
pastatė 17,000 medinių kry
žių tame lauke, kur tai pie
menei neva pasirodęs (tur-

RUSUOS ŽYDAI EINA būt per sapny) Kristus. Po- 
UKININKAUTI. P»>‘U?8 k,yŽ"? P?žXentino 

i. - . . . ,r visų apielinkių tamsus
New Yorko žydų bendro- Rusijos kaimiečiai pradėjo io komiteto pirmininkas pjauiti pulkais | “stebuklii- 

Warburg gavo žinių, kad gą vietą” pasimelsti. Vyrai 
paskutiniais Įsikals Rusijos ir moterįs pradėjo mesti lau- 
žyduose pasidariusi didelė fcuose savo darbus jr palik- 
permaina. Jie metą savo darni “Dievo valiai” namus 
kromehus ir kitokį biznį, jr gyvulius keliavo tenai 

o kimbą j žemės ukį.^ Daug tūkstančiais ir ištisom sąvai- 
zydų, kūne visą amžių ver- tėm gulėdami po kryžiais 
tėsi prekyba, dabar virsta meldėsi ir laukė “svieto pa- 
žemdirbiais. baigos.”

! j
Musų tėvynei Lietuvai 

grąsina vergijos pavojus. 
Šiomis dienomis atėjo žinia 
iš Kauno, kad krikščionių 
demokratų blokąs Seime, 
nedalyvaujant opozicijos 
atstovams, priėmė įstaty
mus, varžančiu* < ■ žodžio, 
spaudo*, susirinkimą ir or
ganizacijų laisvę k< įvedan
čius mirtie* bausmk Ir pirm 
negu jisai uždavė Btą smūgį 
pamatinėms Lietuvos pilie
čių teisėms, jisai dar atliko 
Seime žiaurų sno 
pašaukė' policij 
salėn ir jėga 
atstovus Dr. 
ir Lapinską.

Kokią teisę turi šitaip elg
tis partija, pripuolamai ga
vusi vos tik kelių vietų dau
gumą Seime ir neatstovau-

i

>. i

ipie 100. 
nelaimių buvo

vienas
Nuo gatvės iki bokš-

iiam pavojuje. Žemesnės 
vietos išrodo kaip didžiausi 
ežerai, iš kurių kyšo tik trio-

ėium yra Mm didžiausia ,^*22? pri- 
paasnlyje miestas. Ji turi 2,- 
310440 gyventojų.

“ELTA” ŠVENTINA KLE
RIKALU SMURTĄ

Per Lietuvos Atstovybę

ANGLIJOJ LAUKIAMA 
DIDELIO STREIKO.

• Anglijoj laukiama didelio 
kasyklų darbir.ir.ku streiko.

atsidarė šį panedėli, 6 lie
pos, ir pirmą dier.ą per ji 
perėjo 20,000 žmcrių.

0‘S

Set tas jiems nepavyko.) Pasilikę Seime be opozi-
• • • ■ V*JVV, *>*w* ***.*»•«** vivuvi saaMJvv*
innkimų įstatymų pokei- tu priima spaudos ir susirin-

sauty.
_ sardin< 

Merri de! Vai, a. skaitė 
vogtų turtų vertę į 1,OGC,CCC 
lirų, kas Amerikos pinigais 
reiškė apie $40,00-9.

jomis trypti, tartum juos kas

t u

tuos įstatymus svarstyti. Bir- j Negirdėtas
pr !• A    _ P _ A?l_ ' • •

klerikalų lyderis kun. Šmul- ’ tos policijos, Bistrų, šmulkš- 
kštys pabaigė i ’ " J ~ 
klerikalai tuojaus aprube-' so'to “šlamšto,” anot'htsto- 
žiavo kitiems kalbėtojams (vo Bielinio žodžių.
laiųilri 5 minuiiu. iš-. Spaudos laisvės jau nebe-
ėjo kalbėti socialdemokra- turime.
tas K- Bielinis; turėdamas. Amerikiečiai! Jūsų parei- 
tik 5 minutes laiko, pastara- ga yra atidėjus | šalj viską 
sis konstatavo klerikalų fak-,ejti mums pagalbon! Laikas 
tą ir pasakė: “GidrbmLie- klebonijų šlamštą iššluoti iš 
tavo* vbuomfenei, jei ji ne- Lietuvos’ nušluos 300 kunigų ir kleba- ^eravos;_________
nijų Lietuvoj!”

Dėl tų žodžių klerikalai 
pasiuto: pradėjo rėkti ir ko
jomis trypti, tartum juos kas * _ _
verdančiu vandeniu butų Washingtone mes gavome 
apšutinęs. Atstovą Bieliių šitokį “Eltos” pranešimą iš 
jie nutarė prašalinti vienam Kauno šj panedėli: “Seime 
posėdžiui iš Seimo. Bet pa- triukšmingo posėdžio apra- 
starasis atsisako išeiti. Tuo-.žymas spaudoje didžiai per- 
met Seimo pinnininkas Bis-; dėtas. Jokių muštynių ir su
tras pertraukia poaėdį ir žeidimų nebūva” 
šaukia ginkluotą policiją.: Amerikos lietuvių laik- 
Isiveržia Seimo a*MR 10 po- raščfctara šitokių žinių ir nė- 
licininkų su ąąntuvais ir buvo. Jėįgu Lię^uvoft,f»l- 
bando prašalint  ̂atstovą fl- Jdžios ’ agentūra jas atitaisė, 
zine jėga. Draugas Bielinis tai reiškia, kad užsieniuose

NEW YORKE ŽUVO 12 
ŽMONIŲ PER “FOR- 

DŽIULAJŲ. f
Apvaikščiojant “For- 

džiulajaus” šventę New 
Yorke pereitą pėtnyčią 12 
žmonių buvo užmušta ir 26 
sužeisti. Daugiausia jų nu
kentėjo nuo šaudymo ir ki- P 
tokių sprogstamųjų žaislų.

BUDELIO ALGA
New Yorko valstijos kalė- 

iin»o Sinr Sįng budelis John 
Huubert ntw ” r pereitus 
metus M ariu tame 
kalėjime* IF gavo užtai $2,- 
100. Tai yra ekstra atlygini- 
mas, neskaitant jo paprastos janti nė pusei Lietuvos pilie- 
algos, kūną iis gauna kaipo 
kalėjimo elektrikas. Užper- Kuo pateisinti Mtokįbe- 
nai jw gavo to ekstra atlygi-gėdišką trempimą piliečių 
mmo $750, nes tuomet nu- teisių, patikrintu Lietuvos 
galabijo tik 9 piktadarius. Respublikos konstitucijoje, 

--------------- ir šitokį pasityčiojimą iš ge- 
BUENOS AYRES TURI riausiųjų Lietuvos žmonių 
2410,440 GYVENTOJŲ, atstovų?
Argeninos sostinė BuenosAyr« savo gyventojų skai- savo krau» W

ŽYDAI SUSITAIKĖ SU 
LENKŲ VALDŽIA.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad žydų atstovai tenai tu
rėjo su ministerių pirminin
ku Grabskiu konferenciją ir 
pasižadėjo remti Lenkijos 
valdžią kaip užsienio, taip ir 
vidaus politikoje, o Grabs- 
kis valdžios vardu pažadėjo 
padalyti Seime pastangų 
žydų padėčiai pagerinti.

BEPROTIS PABĖGO IŠ LI- 
GONBUČIO IR PAPIOVE 

SAVO PAČIĄ
Pereitą subatą iš Medfor- 

de beprotnamio pabėgo tū
tas Wr JTCochrane, kuris 
parėjęs namo susirado brit- 
vą ir papiovė savo pačią. 
Vėliaus jis buvo areštuotas, 
bet prie kaltės neprisipažįs
ta.

*2,500 UŽ KIEKVIENO 
BANDITO GALVĄ

Chicagos ir viso Cook 
apskričio bankierių draugi- 

paskelbė, kad ji išmokės 
is virgo ir'*2.600 dovanų už kiekvienų 

vindamfi banditą, užmuštą laike už- 
* jta puolimo ant bile kokio ban- 

Šita dovana tečiaus ski- 
r riama tiktai policmanams ir 
^bankų tamšaiojams, kad iŠ- 

WeitiMurgšus šaudy-

pareiškia pasiduodąs fizinei 
spėkai, bet policija ant opo
zicijos iniršusi ir elgiasi bru- 
tališkai. Vienas policininkų 
nustatė šautuvą ant šovinio 
ir jau tųikėsi šaut į atstovą 

.Bielinj. \ Ir jei pirmininkas 
Bistras -nebūtų greitai įsi
maišęs, Seime gal butų įvy
kęs šaudymas ir kraujo pra
liejimas. Seimo salėj kilo 
baisiausis triukšmas; pa
šaukta Bistro policija su fa
šistų vadu Labučiu prieša
kyje, net ir jį patį apstum
dė.

Galų gale su didžiausiu 
lermu atstovas Bielinis tapo 
ginkluotų policininkų pra
šalintas.

V«k?re tą pačią diena no 
socialdemokrato Galinio 
ksibes, kurioj jis pavadino 
Seimą “Klerikalų Standų,” 
išėjo kaioėū liaudininkas 
valstietis Lapinskas, ir jo 
kalba užsitęsė ilgiau negu 5 
minutes. Lapinską klerika
lai prašalina pirma vienam, 

*o paskui 10-čiai posėdžių ir 
apie 10 valandą vakare vėl

jau rašoma, kad Lietuvos 
Seime vyksta kruvini epizo
dai. Kiekvienas supranta, 
kaip šitokios žinios žemina 
valstybės ir jos piliečių var
dą pasaulio akyse. Ir tai vis 
ačiū klerikalų smurtui.

UGNIS NUŠLAVĖ 
MIESTĄ

Colombijos respublikoj 
(vidurinėj Amerikoj) perei
tą subatą ugnis nušlavė Ma- 
nizalės miestą. Gaisras kilo 
iš aptiekos, kur įvyko nedi
delė ekspliozija, bet greitai 
pasiekė gazolino ir žibalo 
sandėlius. Bematant visas 
miesto centras paskendo 
liepsnų juroj. Išdegė 34 akrų 
plotas; bankai, miesto įstai
gos. vyskupo rezidencija ir 

; didžiausios bažnyčios —-vis- 
J xas nuėjo su durnais. Kiek 
žinoma, ugnyje žuvo 30 
žmonių.

AUTOMOBILIAI UŽMU
ŠĖ 15 ŽMONIŲ.

Per pereitą sąvaitę Mas- 
-achusetts valstijoj automo-

tam. kad 
Lietuvoje botų

diJSe pumos plisės. m sį-
VnCBpS LUH15US darbavomės Lietuvos labui informacijų, vedan-

visai ne tam, kad musų tėvų prie bandito suėmimo ir 
ir bočių žemė vėl patektų verkios iungan! \00Odovanu. Pastaroji dova-

Liętuvos klerikalų ^ pneinama V181ems- 
Mu S&MK' LA foluetto sūnūs į 

tuvos žmonės jau sujudo. Į 1EVU v,fc 1
Kai tik valdžia įnešė Sei- Laikraščiai praneša, kad 
man savo nelemtą sumany- Wisconsino valstijoj greitu 
mą suvaržyti piliečių teises, laiku bus laikoma specialiai 
užvardintą “valstybė* ap- rinkimai, kad išrinkus kan- 
saugo* jstatyara,” tai iš visų didatus į mirusio senato- 

. —> kampų pasipylė riaus La Folletto vietą. Val- 
‘ • stljos progresyviai elemen- 

partijos stojo kovot tai statysią savo kandidatu 
’ Z't •___ • ?________ • • » T-* 1 f ne

- -- -
Tik smurto mirusiojo senatoriaus sūnų.

Chieagos dienraštis “Tri- vergijos jungan! 
bUne” pasistatė sau 34 augs- Todėl ] 
tų namą ant Michigan avė- sauvaliai ti 
nue. Neskaitant 34 augštų siu j 
virš žemės, namas turi da 7 
lubas po žeme, kitaip sakant 
—septynis skiepus, viezzz 
po kita Nuo gatvės iki bokš
to viršūnės namas turi 600 
pėdų aukščio. Pastatymas 
šito triobėsio lėšavo $8,500,- 
000. Sudėtas jo grindų plo
tas sudaro 9 ir pusę akrų. 
Name dirbs iš viso 4,000 
žmonių, pusė iš jų prie laik
raščio. Redakcija randasi

Lietuvos kampų pasipylė 
smarkus protestai. Opozici
nės 1 ’*,*
prieš tą sumanymą Seime ir jaunąjį Robertą La Follettą, 
visuomenėje. Tik smurto mirusiojo senatoriaus sūnų. 

-------- -----—----------- pagalba jos tapo laikinai ---------------- 
ant 24-tų lubų, kur be kitų nugalėtos. Bet kova nepasi-j APVOGĖ POPIEŽIAUS 
patogumų yra ir knygynas baigė ir nepasibaigs, kol • BAŽNYČIĄ
su 10,000 tomų knygų re- klerikalinės reakcijos žviris —-• ’ "j

Ramoje buvo apvogta šv. 
Petro' katedra, garsiausia 
katalikų bažnyčia visam pa
sauly. Vyriausi-, les bažny
čios kunigas, kardinolas 

~ r.
f

A

r —

I Žmonėms pasidarė dau- 
fiftlirnm hiiUli gybė nuostolių. Javai pasi- 
UUILIJVJ VIUCII liko neįsėti, daržai taip pat 

PaturaLu bBti, gyvuliai uždaryti tvar-
lUlVUulb Mote išstipo, o kurie buvo

Variuvon žinioenako, kad ittlaidiiojo ir ptt-
GalHjoj ir Sitenijoj pa»U- P*"*- 
ruoju laiku buvo užėję tokie šitok| žmonių
dideli lietus, kokių tenai nė- klaidinimą astuoni dvasiš- 
ra buvę jau per šimtą metų, kiai buvo areštuoti ir teiš
eito pasekmėj Visla ir ma- mas juos pasmerkė kalėji- 
žesni upeliai nuo kalnų taip man. Žmonių mulkintojams 
patvino, kad.vanduo Užliejo taip ir reikia., 
ištisus laukus- ir kaimus.1 ---------------
Krokuvos miestas esąs dide- VOKIETIJA TURI 62,500,- 

000 GYVENTOJŲ,
Padarytas pereitą mėnesi to niat gavot/ vm va _ . • v

bų stogai ir medžių viršų- gyyent(>jų surasas Vokieti- 
- v Uoj parodo, kad šiandiennes. Netoli Manampoho per v^kieFtija turi 62,500,000 

Dniestro upės tiltą ėjo 15.žmonių, imant apskritu 
mokinių ekskursija, kaip skaičium. Atimtom žemėm

« . . . - • 1 . . < y t • a • • a*po karo Vokietija neteko ar
ti 7,000,000 gyventojų, ir 
apie 2,700,000 vyrų buvo už
mušta per karą. Be to gim
dymų skaičius per karą su
mažėjo apie pustrečio mi- 
liono. Jei ne karas, tai Vo
kietija šiandien butų turė
jus apie 75,000,000 gyven
tojų.

Be-linas dabartiniu laiku 
turi 3,900,000 gyventojų ir 
;. a ar.tras didžlausis mies-

* *s*
i 
jai

RUSIJA KVIEČIA AP.ME :
N V TREMTINIUS.

Iš Maskvos pranešama,!
i

-I

vanduo tiltą nuvertė ir visi 
vaikai žuvo.

DARBININKŲ BANKAS 
DIDINA KAPITALĄ 

Darbo Federacijos ban
kas New Yorke nutarė pa
kelti savo kapitalą iki $1,- 
500,000, nes jo indėliai žy
miai pakilo. Šerai bus par
duodami p’o $20 /. ’-'isi ban- 

... ! j *
$11,000,000.

su 10,000 tomų knygų re- klerikalinės reakcijos žygis noit;
daktorių reikalams. Namas nebus atmuštas. !

Mes, Amerikos lietuviai, 
turime padėti Lietuvos žmo
nėms šitoje kovoje, remda
mi ;as jų partijas, kuries gi- 
r.d ^svę* ir demokratybę. 

: a taip pat biaurus 
Klerikalų despo

tizmas, kaip ir teroristinė 
Kompanijos pasiūlė anglia- bolševikų diktatūra Rusijoj 
’ ?----  ” ’ " " " arba kriminalia fašistų vieš

ėt: -••mks Italijoje. Mes 
stojame už tai, kad Lietu
vos liaudis pači tvarkytų sa
vo reikalus, vadovaudamasi 
žmoniškumo, dorybės ir tai- 
rinauma įstatyčiais, nes tik 7 žmones

kąsiams dirbti .
landas ir už mažesnę mek?s- 
t|. Darbininkai šitą pasiūly
mą atmetė, ir jei sutartis 
greitu laiku neįvyks, tai tu
rės būt apskelbtas arba strei

j Seimo salę šaukiama poli- biliai užmušė iš viso 15 žmo- 
cija su ginklais, kad prasa- nių. Sužeistų buvo apie 100. 
lintų atstovą Lapinską. Ir Daugiausia nelaimi _ 
yėl ginkluoti policininkai Bostono apielinkėj ir pačia- 
Seime tąso Lietuvos žmonių me Bostone, nes čia dau- 
IŠrinktus atstovus. ginusia mašinų ant kelia kas, arba* lokautas.

PERKŪNAS UŽMUŠŽ
/ -------------■ ■

Ant Port: Rico sals-s pe
reita sąvakę sia.ttė dideiės 
audros ir perkun

kad sovie ų vatažia kriėč. 
■j sovietų Armėniją tuos 59 
9?9 arr.enų, kuri 

1 kija ištremia iš sa

!tas Zurcpcj \ pirmutinė vie- 
priklausū Londonui). 
o..rg=s turi suvlršum 

gyver.tojų ir po 
Šeriir.o yra antras didžiau- 

jsis Voklet-Jcs .idto-us Iloel- 
Įr.’s, Muenchir.as, Leeuzlgis 
h Lresdenas turi daugiau 
'kaip po 600,000 gyventojų.
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Jj APŽVALGA ū
KOMUNISTIŠKA

“Naujienos" sake
“Paprastoji žir.c.'iit 

ko: ‘Nedaryk kitam

DORA.

begė-
nėra

“SANDAROS” REDAK
TORIUS MELUOJA.
“Sandaros“ 27-tame nu

mery jos redaktorius vėl 
kartoja savo prasimanymą, 
buk J. Račys, suimtas ir kal
tinamas dėl pinigų dirbimo, 
buvęs socialistas. Girdi:

“p. Račys buvo svarbesnis 
‘darbuotojas’ socialistams, ne
gu šimoliuniutė bolševikam?.. 
Račys sakė So. Bostono sočia 
listams prakalbas ir drauge su 
jais kovojo prieš sandariečius. 
Taigi jis buvo socialistų vadu
kas ir Souih Bostone iis figū
ravo tarpe socialistu daugiau 
už p. Michelsoną."

Tai yra šlykštus, 
diškas melas. Račys
buvęs joks socialistų “vadu
kas” South Bostone ir jis nė
ra visai jų tarpe figūravęs. 
Jis nėra buvęs nei viename 
socialistų kuopos susirinki
me ir jis visai nėra jai žino
mas asmuo. Šitą paliudija ir 
LSS. 60-tos kuopos sekreto
rius d. Jankausko praneši
mas šiame “Keleivio”- nume
ry-

“Sandaros" redaktorius 
meluoja, kuomet jis rašo, 
kad Račys sakė South Bos
tono socialistams prakalbas. 
Račys nėra sakęs prakalbų 
netik socialistams, bet, kiek 
mums žinoma, jis niekam 
apskritai nėra prakalbos pa
sakęs.

Savo melą “Sandaros” 
redaktorius sufabrikavo tur
būt iš to, kad keli metai at
gal, kuomet South Bostono 
socialistai rengė masini 
protesto mitingą dėl pripa
žinimo lenkams Vilniaus, 
tai to mitingo skelbimuose 
buvo pasakyta, kad tarp ki
tų kalbėtojų busiąs ir Juozas 
Račys, tik ką atvažiavęs iš 
Lietuvos gimnazijos moky
tojas.

Bet vistiek jis tame mi
tinge nekalbėjo. Jis nėjo nei 
ant pagrindų su kitais kal
bėtojais, nors pirma ir buvo 
pasižadėjęs kelis žodžius 
apie Vilnių pasakyti.

Ar tai reiškia, kad jis bu
vo socialistų “vadukas?” Ai
tai reiškia, kad jis buvo 
svarbus jų “darbuotojas?” 
Ar tai reiškia, kad jis “figū
ravo tarp jų daugiau už Mi
chelsoną?”

Į masinį mitingą, kuris 
šaukiamas ne .partijos rei
kalais, bet visuomenės klau- 
sįmu, kalbėtojai gali būt 
kviečiami visokių partijų ir 
Visai nepartiniai. Taip buvo 
ir su tuo mitingu, kur Račys 
buvo pakviestas kalbėti. Mi
tingas buvo šaukiamas ginti 
Lietuvos sostinę, ir todėl 
rengėjams rūpėjo, kad jame 
butų atstovaujama kuodau- 
giau skirtingų nuomonių.- 
Todėl Į kalbėtojus jie buvo 
pakvietę ir p. Račį, ir 
buvusį “Sandaros” redakto
rių p, Norkų. Ir Norkus tame 
mitinge kalbėjo, kuomet 
Račys ir pasirodyt nepasi
rodė.
■ Tai šitokie yra faktai. Tu- 
Jys gi pliauškia visai nebū
tus dalykus.

Jeigu “Sandaros” redak
torius Tulys nemeluoja, tai 
tegul jis faktais priparodo 
štai ką:

1. Kokią dieną ir kokioj 
salėj Juozas Račys yra sa
kęs South Bostono socialis
tams prakalbą ar prakalbas.

2. Kada, kur ir ką J. Ra
čys yra dirbęs tarpe socialis
tų, kad galima butų ji pava
dinti svarbesniu “darbuoto
ju” socialistams, negu Šimo- 
liuniutę komunistams? 
.. 3. Kada, kur ir kaip jis 
yra South Bostono socialis
tams vadovavęs, kad jį gali
ma butų pavadinti jų “va
duku?”

Jeigu Tulys šituos daly
kus p.rirodyst tai “Keleivio”

■ —HM ■ ——» ■-

redakcija sutinka užmokėti 
jam tūkstantį dolerių!

Laiko mes jam duodamĮ 
iki 22 liepos, dvi sąvaites 
nuo pasirodymo šio “Kelei
vio” numerio.

Taigi, ponas Tūly, ginčy
tis apie Račį daugiau nėra 
reikalo. Dabar reikia kon
krečių faktų. Pristatyk fak
tus — ir gausi tūkstantį do
lerių! Nepristatysi faktų — 
turėsi prisipažinti, kad 
MELAGIS!

esi

KUNIGŲ ALGOS.
Anglijos bažnyčia nebe

gauna kandidatų i kunigus, 
todėl tenai siūloma pakelti 
kunigams algas.

Kalbėdamas apie prastą 
Anglijos kunigų bizni, pu
siau klerikališkas Bostono 
“Post” sako:

| 

i

i
i

I 
I

“Tas pats yra ir pas mus A- 
merikojfc, kur pastaraisiais me
tais sunku gauti dvasiški la i 
tinkamų kandidatų.

“Nežiūrint kiek kas norėtų 
kunigams mokėti, vis tik rei
kėtų pripažinti principą, kad 
bažnyčios darbininkui reikia 
atlyginti, už jo patarnavimą 
taip pat. kaip ir tam. kas dir
ba pramonėj.

“šiandien galima drąsiai pa
sakyti. kad kunigų algos yra 
daug mažesnės, negu bet kokio 
kito užsiėmimo žmonių. Tas 
negali būt naudinga nei pačiai 
profesijai, nei tautai.“

Bet kokia nauda butų tau
tai, jei kunigai gautų dides
nes algas, tai šitas laikraštis 
neparodo. Ir jis negali to pa
rodyt, nes taip visai nėra. Iš 
istorijos yra žinoma, kad 
kur tik kunigai daugiau Įsi
galėjo ir daugiau turtų pri
siplėšė, tenai didesnis buvo 
žmonių vargas ir didesnė 
tamsybė. Pavyzdžiu gali būt 
Europoje Ispanija ir Portu
galija, o Amerikoje Meksi
ka, Kuba ir Filipinų Salos, 
kur buvo įsivyravus katali
kų bažnyčia. Ištvirkę kuni
gai maudėsi turtuose, o liau
dis mirė badu.

Lyginti kunigą su pramo
nės darbininku gali tiktai 
veidmainys arba neišmanė
lis. Nes pramonės darbinin
kas yra gamintojas, o kuni
gas — parazitas. Atimkit vi
suomenei darbininką, kuris 
gamina duoną, drapanas ir 
stąto namus — ji pražus. O 
prašalinkit kunigą -4-' ar kas 
nukentės nuo to? Da geriau 
bus, nes mažiau bus dyka
duonių. j

Tai ekonominė klausimo 
pusė.

Dabar paimkime kunigą 
iš kultūrinės pusės. Mes ži
nom, kad jokia tauta negali 
pasiekti gerovės neturėda
ma apšvietos ir mokslo; o 
kunigas, geriau sakant, dva- 
siškija, visuomet buvo ir te
bėra apšvietos ir mokslo 
priešas. Kuomet kunigija 
buvo pasiekusi aukščiausios 
savo galybės, ji degino 
žmones ant laužo net už pa
sakymą, kad žemė yra ap
skrita. Šiandien ji laužų su
kurti negali, tai kitokiom 
priemonėm prieš mokslą 
kovoja: ji brukasi į valdžią 
ir nori įstatymais apšvietą 
trukdyti. Lietuvoje kunigi
nė valdžia nesenai uždrau
dė mokslini Rubakino vei
kalą “Iš Tamsios Praeities į 
Šviesią Ateitį,” o šiomis die
nomis ji uždarė laisvosios 
dvasios gimnaziją Mariam- 
polėj. Amerikoje gi pana
šaus gaivalo pastangomis 
leidžiami įstatymai prieš 
evoliucijos mokslą.

Ar gali tuomet sveiko 
proto žmogus pritarti, kad 
tokie progreso priešai yra 
naudingi žmonės ir kad 
jiems reikia mokėti dides
nes algas?

„.litinių ka- 
i Amerikoj. 
;i<>< valdžią 
nunistų. jie 
x aidžios te- 

et neke-

čiauskio nuosavybė). Dvaras 
gražus, žemė pirmos rūšies.

“Darbo federacijos šulas 
Seimo narys Lumbis taip pat 
nusipirko dvarą Ukmergės ap 
skrityje.“

Tai ve, kokia krikščioniš
ka teisybė ir dora! Lietuvos 
darbininkai ir ūkininkai gy
vena didžiausį vargą o 
krikščioniški politikieriai 
tuo pačiu laiku dvarus sau 
perkasi!

dora sa
lo. ko tu 

nenori, kad tau butu daroma..

Tuo tarpu komunistai el
giasi kaip tik priešingai. Pa
vyzdžiui :

"Jie reikalauja : 
linių paliuosavimi 
jie smerkia Vokie: 
už areštavimą ko! 
piktinasi Lietuvos
roru. Bet jie niekuo: 
lia savo balso prieš komunis
tu daromus areštus Rusijoje, 
prieš žiauru despotizmą ir kru
viną sovietu valdžios terorą...

"Nenuostabu, kad šitokios 
dvilypės 'doros' laikosi tie mek- 
leriai. kurie yra susispietę ap
link ‘Laisvę.’ nes jie jau senai 
yra žinomi, kaipo besąžiniski 
humbugieriai. Bet. deja, ne ge
riau elgiasi ir atsimetusiejii 
nuo ju ekstra kairieji.

‘Jų organas paskelbė rezo
liucijas. kurias priėmė jų su
važiavimas. 
Clevelande.
‘užuojautą 
niems kaliniams' 
pasmerkimą 
mokratu valdžiai.' 
no žodžio nerandame nei apie 
kalinius Soloveckose Salose, 
nei apie budelišką bolševiku 
smurtą prieš socialdemokratus 
ir social-revoliucionierius. nei 
apie žmonių skerdimą ir paver
gimą Gruzijoje.

“Šitų baisenybių kaltinin
kus. raudonuosius Rusijos dik
tatorius, mūsiškiai ‘ekstra-kai- 
rieji' net garbina ir stato pa
vyzdžiu visam pasauliui!"

%

O faktas juk visiems žino
mas, kad Rusijoj šiandien 
yra daugiau politinių kali
nių, negu Amerikoj. Vokie
tijoj ar klerikalų valdomoj 
Lietuvoj. Štai, šiomis dieno
mis Maskvoj buvo paskelb
tas oficialis sovietų valdžios 
raportas, kuris parodo, kad 
ištrėmimo vietose 1 birželio 
šių metų buvo 99.000 žmo
nių, ir iš to skaičiaus 84.000 
buvo politiniai prasikaltė
liai — socialistai, darbinin
kai ir valstiečiai. Vien tik 
Archangelsko gubernijoj, 
toj šalčiausioj ir daugiausia kad ten butų kalbėj'ęs Ra

čys, bet todėl, kad jie neno
rėjo leist kalbėt “Keleivio” 
redaktoriui draugui Michel- 
sonui.

“Sandaros” No. 25 tas 
pats “Apžvalgos” rašytojas 
sako:

ATSAKYMAS 
“SANDARAI”.

nesenai
Tenai

Amerikos 
ir ’di

krikšči 
bet

laukinėj europinės Rusijos 
dalyje, buvo daugiau kaip 
11,000 politinių tremtinių, 
ir jų tarpe apie 2,000 nepil
namečių vaikų. Tai vien tik 
ištrėmimo vietose! O kur 
visi Rusijos kalėjimai ir ka
torgos? Juk tenai ir pilna 
politinių kalinių! O tečiaus 
komunistai apie tai tyli.

“EFIJOPAI.”
Sovietų Rusijoj Įsikūrė 

nauja partija, kuri pasivadi
no “Efijopai” ir pasirašė 
sau šitokius “principus:"

1. Šalin sąžinė.
2. Šalin gėda?
3. Šalin civilizacija.
4. Šalin Europa.
5. Šalin disciplina.
6. Šalin Įstatymai.
7. Šalin viršutiniai ir apa

tiniai rūbai ir tt.
8. Nieko neklausykite.
9. Niekam netikėkite.

10. Nieko nedirbkite.
11. Muškite savo priešus, 

bet žiūrėkit, kad patis ne
gautumėt.

Apie šitą partiją ir j<. 
“principus” praneša “Šešu
pės Balsas” 23-čiam nume
ry-

J S

VIETON SENŲ. NAUJI
DVARININKAI.

“Lietuvos Ūkininkas“ ra
šo:

“Vykstant žemės reformai, 
atsiranda daug naujų dvari
ninkų. Jau buvo pranešta, kad 
nusipirko sau dvarus: 
ninkas kun. Vailokaitis, 
narys Karvelis, Seimo 
Josiukas, Seimo narys

Sandaros” No. 26, po 
antgalviu “Bolševikai, So
cialistai ir Račys” — rašo- 

■ ma:
“Kiek teko ‘Sandaros’ 

redaktoriui išgirsti iš So. 
Bostono veikėjų, tai p. Ra
čys droždavo ‘keleivie- 
čiams’ ‘moksliškus spy- 
čius,’ kuriuose jis kolioda- 
vo sandariečius ir tt. Ir, 
girdi, p. Račys — guldavo 
ir keldavo su So. Bostono 
socialistais.”

Mes turime pasakyti, jog 
Račys jokių “spyčių” kelei- 
viečiams nesakė ir jokiame 
viešame socialistų susirinki
me ant pagrindų jis savo 
veido neparodė. Negana to, 
jis neatsilankė nei į vieną 
L. S. S. 60 kuopos susirinki
mą. Netik socialistų kuopos 
nariai, bet ir kuopos komite
tas neturėjo “garbės” su tuo 
žmogum net susipažinti.

Tik rengiant masinį pro
testo mitingą dėl pripažini
mo lenkams Vilniaus, buvo 
garsinta, kad tarp kitų kal
bėtojų kalbėsiąs ir Račys, 
bet apskelbimuose nebuvo 
pažymėta, kad jis socialistas 
ar socialdemokratas. Ta- 
me-pat masiniame susirinki
me svarbiausiu kalbėtojum 
buvo tik-ką atvykęs iš Lie
tuvos sandarietis p. K. Nor
kus. Kodėl tad “Sandara” 
neprimeta socialistams ir 
pono Norkaus? Ir ot šitą su
sirinkimą vieno sandariečių 
vado sukurstyti chuliganai 
suardė. Ir suardė ne todėl,

i

“So. Bostonan atvažia
vęs p. Račis, kaip jau minė
jome kitoj vietoj, dirbo 
prie Baltic Statės Finance 
korporacijos, kurią valdė 
p. Ivas, adv. Bagočius, ap- 
tiekorius Šidlauskas, p. Ge
gužis ir keletas kitų mažes
nių šėrininkų. Tuom laiku 
p. Ivas, sandarietis, buvo 
prezidentas minėtos korpo
racijos, ir jis, sužinojęs 
apie negirtiną p. Rhčio 
praeiti paleido jį nuo dar
bo...”
Socialistai apie Račio 

praeitį, kokia ji buvo, girti
na ar negirtina, visai nieko 
nežino, o žino tik sandarie
tis p. Ivas. Tas ir parodo,

kad jis tenai to ir nedaro, o 
priklauso vien tik savo pri- 
vatiško biznio reikalais. Gal 
būt p. Ivas ir “Sandaros” re
daktorius bando palaikyt 
toj korporacijoj savo parti- 
jinį- skyrių, bet socialistų 
kuopa Į tą darbą visai nesi
kiša — ji tą viską palieka 
kontrolei “aukštai mokyto” 
bulvių skutimo “mokslin
čiaus:”

Dar viena “Sandaros” re
daktoriaus melagj’stė. Jis 
nuolat “Sandaroj” rašyda
vo, kad So. Bostone yra tik 
pusantro socialisto, arba du, 
trįs ir tam panašiai, o dabar 
jau jis randa socialistus net 
ir ten, kur ir pati socialistų 
kuopa nežino.

šiuo paaiškinimu nema
nome ir nenorime užgauti 
tuos sandariečius, su kuriais 
galima prieit prie susiprati
mo ir prie susitarimo tūluo
se dalykuose, bet jeigu ku
rie pritaria “Sandaros” re
daktoriaus rašomoms kvai
lystėms ir gina jas, tad, ži
noma, su tais vargiai kokis 
susipratimas yra galimas.

L. S. S. 60 kp. Sekretorius
J. Jankauskas.

M. X. MOCKUS 
DAR GYVAS.

“Keleivio” skaitytojai vei
kiausia atsimena, kaip apie 
porą metų atgal buvo pra
nešta, kad kun. M. X. Moc
kus išvažiavo i Meksiką ir 
tenai kenčia dideli skurdą. 
Apie pusantrų metų atgal 
Chicagos laisvamaniai buvo 
pasiuntę jam pinigų ir gele
žinkelio bilietą jo grąžini
mui i Chicagą. Tuoj po to 
Meksikoje Įvyko revoliucija 
ir veik visa komunikacija te
nai buvo suparaližiuota. Pi
nigus iš geležinkelio kompa
nijos chicagiečiai atsiėmė, 
bet apie M. X. Mockų nuo to 
laiko negauta jokios žinios. 
Chicagiečiai laisvamaniai 
laikėsi tos nuomonės, kad 
kun. M. X. Mockus iš gyvau
ju tarpo yra pasišalinęs ant 
visados.

Bet šiomis dienomis, t. y. 
birželio 22 dieną J. Lapaitis 
Chicagoje gavo nuo Moc
kaus šitokio turinio laišką:

Malonus Drauge:
Tiktai dabar gavau pro

gą danešti jums, kad esu da 
gyvas ir kad mano sveikata 
yra daug geresnė negu pa
baigoj 1923 m.

Tamstos siųstus $25 aptu
rėjau kovo 4 d., 1923 m. Bu
vau gavęs ir apmokėtą tikie- 
tą mano grįžimui. Bet dėlei 
tuo laiku įvykusios Meksi
koj revoliucijos ir delei kitų 
priežasčių negalėjau sugrįž
ti. Ta Meksikos maišatis 
dargi įstūmė mane į toki pa
dėjimą, kad per taip ilgą lai
ką negalėjau jums duoti 
apie save jokios žinios.

Širdingiausiai esu dėkin
gas tamstai ir sykiu visiems 
dariusiems storonę mano su- 
gijžimui. Gaila tik, kad jūsų 
triūsas nuėjo ant nieko.

Pranešk, drauge, ir ki
tiems, kad aš d a esu gyvas. 
Duokit jiems ir mano naują

kad Račio praeitis yra tarpe adresą. Gal kas atsiųs kokį 
sandariečių, o ne tarpe so-- dolerį pinigų. Atrašyk laiš-& 
ciaiistų.

Toliaus tas rašytojas ši-(
taip porina:

leidėjas ir jo kompanija,1 lietuviško laikraščio. Esu 
socialistai, labai stojo uz p. tartum atskirtas nuo šio gy- 
Račį ir norėjo priversti p. vojo svieto. Bet tikiuosi, kad 
Ivą grąžinti šį vyrą pę^e; da pasimatysime, šiuomi 
darbo. Bet socialistų uzsi- kartu lik sveikas, geras 
spyrimas nuėjo niekais. drauge. M. X. Mockų*.

ką. Gal galėtumėt kas at
siųsti man nors ir perskaity- 

įtų laikraščių kelis egzemp- 
,! liorus, nes-jau virš pusantrų 

„.p. Gegužis Keleivio j metų kaip man neteko ma-

spyrimas nuėjo niekais.
Kiek L. S. Sv60-tai kuo

pai yra žinoma, tai socialis
tai, kaipo organizacija, tąja 
Baltic Statės Finance korpo
racija nesiinteresuoja* nei 
per nago juodymą. Kiek so
cialistams yra žinoma, iš 
60-tos kuopos narių prie tos 
korporacijos priklauso tik

SUIMTA DIDELIS DEGTI
NES ŠMUGELIS.

Alabamos pakrašty perei
tą sąvaitę buvo suimtos še
šios laivės su degtine ir vie
nas didelis anglų skuneris, 

_______ kuris tą degtinę joms parda- 
vienasi drgTj. Gegužis. Jis vė. Iš viso paimta 6,000 kei- 
nėra siųstas ten atstovauti sų visokių gėrimų ir areštuo-

banki-
Seimo
narvš
šilin

gas, bankininkas Yčas, ir kiti. 
Dabar teko sužinoti, kad musų 
prezidentas A. Stulginskis 
esąs pirkęs Jokūbavo dv_. Kre
tingos valsčiaus (buv. par- socialistus ir yra žinoma, ta 15 žmonių.

i

I Tylėti Negalima.

Susirinkimų, spaudos, žo
džio laisvė — tai seni žo
džiai, senas obalsis. Ji mes 
puikiai atmename iš žlugu
sio Rusijos caro laikų. Kiek
vienam kovotojui dėl liau
dies teisių šitie žodžiai buvo 

I be galo brangus.
Caro jungo atsikratėme. 

Atgaivinome nepriklauso- draugiją 
mą Lietuvą. Patys sau suku- daryti, 
rėme valstybinį gyvenimą, 
tad reikėtų manyti, kad ir 
visas piliečio teises sau už- 
tikrinom, nes jokio jungo 
nėra.

Bet kur tau!
Panorėk padaryti susirin

kimą, tai tuojau pajusi kiek 
čia laisvės yra. Visoki leidi
mai, prašymai, žyminiai mo- 
kesniai, pranešimai polici
jai, žodžiu, ne tiek to susi
rinkimo, kiek rupesnio gauti 
jam leidimą. O ir padaręs 
susirinkimą, drebėk, kad 
neuždarytų, nes maža kas 
policijos atstovui nepatiks. 
Juk buvo atsitikimų, kad už 
Vailokaičio ir kunigijos \ ar
do paminėjimą susirinkimui 
gręsdavo išvaikymas.

O spaudos laisvė!
Varčiau senus lietuviškus 

laikraščius 1907, 1908 ir ki
tų metų, ir net pavydas ma-

' kuriuo norima galutinai pa- 
; naikinti piliečiams Konsti- 
Įtucijos tiekiamas laisves, o 
i vietoj to norima įvesti Vi
daus Reikalų Ministerio 

‘diktatūrą. (Šitas Įstatymas 
jau priimtas.—“Kel.” Red.) 

I Einant tuo Įstatymu, kiek
vieną pilieti galės areštuoti, 

“ į, organizaciją už- 
, kiekvieną laikraštį 

nuslopinti, be jokio kaltės 
įrodymo. Užteks, jei p. Mi- 
nisteris galės pamatyti, kad 
tokia ir tokia organizacija 
gali blogai manyti, ir jau 
atliktas kriukis.

Dėl šitokio atkaklaus ir 
begėdiško pasiryžimu, visa 
susipratusi Lietu\ os visuo- 
menė privalo susirūpinti, 
privalo griežtai protestuoti 
per susirinkimus, organiza
cijas, skelbti tuos protestus 
laikraščiuose, siųsti juos 
Seimui, kuris gali toki Įsta
tymą priimti, Ministerių Ka
binetui, kuris tokio įstaty
mo projektą pagamino. Vi
suomenė privalo parodyti 
sa.o griežtą pasipiktinimą 
dėl tokių darbų, kuriais no
rima paminti per sunkią ko
vą iškovotos piliečių teisės.

Joki Valstybės Apsaugos 
Įstatymai, ir dar skiriami tik

ne ėmė. Tiek laisvės tuomet rinkimų laikui, mums nerei- 
spaudos turėta. Pamėgin- kalingi. ________
tum, manau, dabar lietuvis- Lietuvoje nėra, revoliucijos 
kos valdžios darbus taip pa- pavojaus nėra, todėl joki su

Jokių neramumų

varžymai nepakenčiami. 
Jeigu kunigai, matydami 
žmonių ūpą, jaučia pavojų 
netekti šiltai isitupėtų v ietų, 
valstybės gausaus ragaišio, 
tai Lietuvos liaudis čia nie
kuo nekalta. Klebonai ir 
taip gerai gyvena ir jie ne
verti to, kad Lietuvos liau
dis dėl jų aukotųsi arba 
prievarta verčiama, jų veršį 
garbintų.

Prieš 
valdžia, bet su savuoju gry-' gniaužti 
nu lietuvišku klerikalizmu, i tikrintas 
su reakcininko 
priespaudos letena.

Ypač gyvas tampa žo
džio, spaudos, susirinkimų, 
sąjungų laisvės obalsis pas
taromis dienomis, kada kle
rikalai rengiasi priimti Val
stybės apsaugos įstatymą,

kritikuoti, kaip tuomet kri
tikuota caro valdžia, tuojau 
vėjai žino kur tave išdan
gintų.

Tas pat su žodžio laisve.
Vadinasi, senas obalsis, 

kuri skelbėme caro valdžiai 
esant, šiandien vėl aktualus, 
gyvas.Del susirinkimų spau
dos, žodžio, sąjungų laisvės, 
mes /-vėl privalome kovoti. 
Skirtumas tik tas, kad dabar 
turime reikalą ne su caro pasikėsinimą už- 

Konstitucijos už- 
piliečiams laisves 

klebono į visa susipratusi Lietuvos 
liaudis protestuoja. Jei kle
rikalai šio liaudies balso da
bar negirdi, tai išgirs jį per 
ateinančius, nors ir drako
niškai suvaržytus, Seimo 
rinkimus. * V—a*.

(“L. U.”)

Kristaus Mokslas Paniekintas.
Kunigai sukeldavo karus 

prieš netikėlius arba net pa
starame dar kare laiminda
vo į karą vieni vieną kariuo
menę, kiti kitą ir vis prašy
davo to paties Dievo pagel- 
bos. Juk tai pasityčiojimas! 
Kristus liepė atleisti nusi
kaltėliams; klystančius pa-i turėjo kur galvos priglaustj. 
mokinti — kunigai gi degin-| o popiežius ir vyskupai ne- 
davo kitaip tikinčius; ' ĘaSjlšioja karūnas padabintas 
kad ne popiežiai kalti, kad I brangiais deimantais, netur- 
musų tauta XIV amžiuje bu-į tučftių prakaitu uždirbtais, 
vo lygi anglų tautai, o dabar; gyvena palociuose, “nuže- 
dešimts kartų už ją mažės- į minimo” deliai nešiojami 
nė? Tai padarė tie patys po- ant neštuvų, bažnytinių, ap- 
piežiai, kurie skelbiasi Kris- eigų atlikimas pasidarė >ar» 
taus vietininkais, kurie visą davinėjama prekė. Kas va- 
ginkluotą pdt«iūlĮ sukurstė -1'-- ~ ’
ir laimino prieš stabmeldiš-l 
ką Lietuvą ir su kurių noru 
liejo musų bočių kraują kry
žiuočiai, plustantieji iš viso 
pasaulio; tie patys popie
žiai šiandien Vilnių pripaži
no lenkams. Gal popiežius Jocių, iš ministerijų? Kada 
nežinojo kenCriVilnius? Kur .Kristus naujai paskelbtų sa- 
nežinos, juk 1919 m. dabdri( vo tikrą mokslą, o ne jūsų iš- 
tinis popiežius buvo Kaune! kraipytą, popiežius pirmas 
(jis buvo kardinolas ir po-'išleistų raštą apie ereziją, o 
piežiaus pasiuntinys Varšu-’kunigai, kaip ir farizėjai, 
voje), taigi viską žinojo. Ir paskelbę jį bolševiku, vėl 
tą padarė popiežius, kuris'nukryžiavotų. Kunigai, ar 
turi būti atviras šviesos ne-j jus nematot į kurią bedugnę 
šėjas, bet ne — jis įsipainio- nuvedė pasaulį .jūsų pavyz- 
jęs į suktybes ir pinkles, ku-'dys — paliko tuštuma, bet 
rios vadinamos politika, tlą- ne jums ją atgaivinti, ją at- 
są pamynė. Kristus sake* J gaivins tyros dvasios žmo- 
“Ateikit visi suvargę, aš ju-' nės. Jus patys bėgate iš baž- 
mis nuraminsiu,” o popie- nyčių sakyklų ant bačkų, i

siskelbė save pasaulio val
dovais, o kur jus matėt, kad 

: kunigai atsižadėtų turtų ir 
dalintus su neturtėliais ir ar 
kunigai nevald <£ žmonių, 
turtų, nekramtą^; pinigų? 
Kristui uždėjo ersikęčių ka
rūną, “žmogaus sūnūs” ne- V,... ------- .•

tuolių prakaitu uždirbtais,

dino didžiūnų niekšybes 
“Dievo duota valdžia,” kas 
dabar palaiko ir kursto ne
apykantą prie kitaip ma
nančių žmonių, kad ne kuni
gai? Naujai atėjęs Kristus 
juos vytų iš bažnyčių, iš pa-

o popie- j nyčių sakyklų ant bačkų, į 
žius padaręs mums neteisy- Į ministerijas, į bankus pini- 
bę net Lietuvus atstovo ne-'gų gaudyti, palikdami tuš- 
priima pas save. Kristus lie- i čias bažnyčias — jus vergai 
pė apaštalams atsižadėti sugedusio Rymo, apeigų, 
turtų, ir skelbti evangeliją, formalybių, savo kūno ver- 
popiežiai gi viduramžy pa-įgai. ‘ (“2em.”) d
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Ii 54-to A. C. W. of A Lie
tuvių Siuvėjų Unijos Nepa
prasto Susirinkimo Atsibu

vusio Birž. 19 d., 1925 m.
Pirm. J. Glaveckui atida

rius susirinkimą ir raštinin
kui perskaičius vasario 19 d. 
protokolą, jį susirinkimas 
didžiuma balsų priėmė.

Pirmiausiai dienotvarkėn 
padėta klausimas įtarto J. 
A. Manelio, buvusio prot. 
raštininko, “pertaisytas” ta
rimas — ant šešių eilučių 
protokolų knygoj rugsėjo 
25 d., 1925 metų, kur ėjo 
ginčas, kad tokio tarimo ne
buvo padaryta koksai dabar 
yra užrašytas, būtent, kad 
valdybą rinkti gruodžio mė
nesyje, ne kaip visados bu
vo renkama sausio mėnesy, 
šiuomi reikalu skaitomas 
eksperto, kuris tą protokolą 
tyrinėjo, sekantis raštiškas 
raportas:
(Translation into Lithua
nian).
David N. Garvalho, 
Ekspertas Apginčytų Ran
kos Raštų,
258 Broadway, N. Y.
Raportas Nr. 9051

Vasario 27, 1925.
Visiems, kuriems tik apei
na: —

šiuomi yra liudijama, kac 
aš padariau atsargų peržiū
rėjimą tūlo rašto ant pusla
pio 152 protokolų knygos 
prigulinčios “Amalgamatec 
Clothing Workers of Amen- 
ca,” skyr. 54-58— ir ypatin
gai teko įsižiūrėti į šešias 
paskutines eilutes ant minė
tojo puslapio, dėlto, kac 
daugelis žodžių pasirodan
čių minėtame puslapyje tar
pe minėtųjų šešių eilučių bu
vo mažiau ar daugiau per
taisytos (retušiuotos) arba 
ir viršuj užrašytos skirtingu 

• rašalu negu tas, kuriuo buvo 
parašyta pirmiaus visas raš
tas.

Mano išvedimu yra, kad 
dalys pirmykščio rašto eilu
čių buvo mažiau ar daugiau 
nuimtos ir kad daugelis da
bar esančių žodžių šešiose 
eilutėse tapo sustiprinta ir 
pertaisyta (retušiuota) per- 
vedžiojant tamsesniu ra
šalu. Kai - kuriuose žo
džiuose visai aiškiai matosi, 
kur pirmiaus bųta rašyta 
palšu rašalu, o paskui ant- 
ra^;tašymas stipresniu raša- 
lu nepataikė visiškai užkloti 
pirmutinio arba palšesnio 
rašymo.

Kaslink to, kieno ranka 
buvo atliktas' vėlesnis arba 
viršuj atliktas rašymas, tai 
aš- neturiu ko pasakyti, nes 
operatorius vien bandė pa
sekti arba padengti švieses
nį rašymą, todėl rankos raš
tas šito vėlesnio arba viršuj 
daryto rašymo nesusektas.

Kaipo dalį šito raporto, 
aš pridedu Bromido Nuo
spaudą (Bromide Print) 
(fotografiją) apie pusę di
dumo minėtųjų šešių eilu
čių, pradedant nuo to, kas 
maž-daug atrodo į skaitlinę 
4 ant pirmutinės iš minėtų
jų šešių eilučių. Šita padi
dinta fotografija yra pada
ryta apie aštuonių diametrų. 
Tas reiškia, kad apskaitlia- 
vus visą plotį, yra apie še
šiasdešimts keturis sykius 
didžio, kaip originalas.

Jeigu šitą fofografijos 
nuospaudą palaikyti prieš 
šviesą, tai visai aiškiai ma
tosi, kaip aš pavadinau pa
taisymus (“retušiavimus”) 
arba “nudažymus” kitų ei
lučių. Aš galiu pasakyti, kad 
apie 85 nuošimčiai visų še
šių eilučių yra “nudažyta” 
arba “retušiuota.”
Perėjus per protokolų kny

gą ir kreipiant domės į juo
das ir raudonas šonines ra-

šalo linijas, jos pasirodo tik
tai perėjus per visą knygą 
minėtoje protokolų eilėje, 
kurios talpina tas šešias ei
lutes rašymo gale puslapio 
152, o visas protokolas uži
ma tris puslapius, 152,153 ir 
154. Viską šitą su pagarba 
perduodu.

Pasirašo vertėjas, Vytau
tas Sirvydas, L. S.
Statė of New York,) 
County of Kings) SS:

On this 13th of April, 
1925, before me, a Notary 
Pubiic, personally appeared 
Vytold Sirvydas, to me 
knovvn, and known to me to 
be the individual herewith 
described as the “Transla- 
tor,” and he being dūly 
swom had acknowledged 
that he executed the fore- 
going translation from the 
Original herewith attached, 
to the best of his knowledge 
of the Lithuanian language 
and to the best of his ability. 
Už notarą pasirašo,

Josepb O. Sirvydas,
Notary Pubiic, Kings Coun
ty. Reg. No. 6261.
(Antspauda)

Šitokį raportą perskaičius, 
ėjo apkalbėjimas Manelio 
kaltumo ar nekaltumo. Ma
nelio pusės gynėjai sakė, 
kad eksperto raporte vie
nam paragrafe pasakyta, 
kad nesusekta kieno ranka 
rašytas viršuj paduotų 6 ei
lučių raštas, todėl dedu čio
nai paties Manelio ranka 
parašytą prisipažinimą, kad 
jis tai buvo parašęs. Skamba 
šitaip:

“February 19, 1925. 
“Aš sakau, kad taip pa

rašytas protokolas kaip bu
vo 1922 metų, Aug. 25 d.”

(Pasirašo) J. A. Manelis.
Ir dar žodžiu viešai 19 d. 

vasario prižadėjo $35.00 
jeigu ką ekspertas suras 
pertaisyta.

Pirmu įnešimu buvo, kad 
Manelio daugiau nerinkti į 
valdybą ir kad susimokėtų 
savo prižadėtus $35.00; už 
tai balsavo 135 balsai, kad 
likviduoti 120.

Po šito balsavimo keli 
šalininkai Manelio sukėlė 
triukšmą ir Kalpoko padik- 
tavimu duota Maneliui pasi
teisinti ir pasiskirti savo 
balsų skaitytojus. Antru syk 
balsuojant, pereina su 160 
balsais prieš 136, kad reika
lą likviduoti.
j Labai gerai padarė di
džiuma siuvėjų, kad reikalą 
likvidavo, nes daugiaus tai 
nebeis mums galvos. Bet vis 
gi čia kriaučiai parodė savo 
ištižimą.
Vėliaus buvo perrenkamas 

delegatas iš trijų kandidatų 
dviem atvejais balsuojant. 
Esantis P. Marčiukas gavo 
193, P. Montvila — 125, F. 
Kalpokas 65 balsus. Pirmas 
vėla likosi ant antro pusme
čio tarnauti delegatu.

Pagalios likosi išrinkta 
komisija iš 3 ypatų perstaty
ti reikalingumą musų sky
riui “Dues CIerk.”

P. S. Turiu pripažinti, 
kad grupinis susikirtimas 
per susirinkimą buvo pusė
tinai didelis, ypač iš komu
nistų pusės; jie didžiau
sias obstrukcijas darė ki
tiems kalbant. Tiesiog, gali
ma sakyti, ne faktais vado
vavosi šitas susirinkimas, 
bet upu: į kurią pusę ūpas 
sviro, toj pusėj ir tarimas 
nuėjo. Jeigu šitaip toliaus 
eisis, tai bus prastos pasek
mės iš Unijos vienybės. Tie
siog sakant, vienybei gręsia 
pavojus. Nauda aiški bus ne 
darbininkui, bet darbda- , 
viui. šitą visą neramumą kė- , 
ė vietos komunistai arba 
taip jie save mėgsta rusiš- ( 
tai vadinti bolševikai.

P. Montvila,
Skyriaus Korespondentas

PHILADELPHIA, PA ' Ką dabar tie visi murziai 
Išlindo yla iš maišo. įveikia? Ogi dirba skebša- 

... . , ipese ir varo vajų prieš um-
eina su bosais išvieno 

Laisvėje (No. .146) tslin-1prieš darbininkus, kad siu- 
do, kaip yla is maišo, J- Rut_. vajams pakenkus, idant ne- 
kauskas, kuris užsimanė pa- susiorganizuotu išnaujo. 
gąsdint knaucius, )odyda-j yra rimto pamato spręsti, 
F138. .kaiP° kad šitie gaivalai yra darb-
baubą: žiūrėkit, kas jis per 
vienas!

Aš siulau komunistams ši
tokią propoziciją: jeigu 
Rutkauskas darodys, kad jis 
1922 m. laike generalio siu
vėjų streiko prigulėjo prie 
unijos, tai jis gaus 100 dol. 
Kitą šimtą dolerių jis gaus, 
jeigu darodys, kad tais me
tais jis dalyvavo streike. Bet 
jeigu jis to visko nedarodys, 
tai jo šimtinė bus pralošta. 
Pinigus galima sudėt čia pat 
Amalgameitų banke, ar kur 
kitur, tik ne pas komunistus.

Klausimas: Kur Rutkaus
kas buvo laike streiko?

Jis nepasirodė nei vienam 
streikierių susirinkime, ką 
gali liudyt šimtai streikie
rių, kurie Rutkauską gerai 
pažįsta. Laike streiko aš bu
vau piketų sekretorius ir, su-' 
lyg raportų piketų komisi- j 
jos, užrašinėjau: kur, kas ir į 
kokiose šapose skebauja. i 
Skebų surašė, tarp kitų, ran-; 
du ir R. vardą. Tas surašąs 
ir po šiai dienai dar randasi • 
pas mane. Taigi pasirodo,I 
kad R. turi gražų streiklau
žio vardą.

Kriaučiai plačiai kalba, i 
kad Rutkauskas laike strei-j 
ko mokinosi siūles skėst pas. 
Snellenburgs Co. Šita šapai 
buvo apstatyta mušeikomis 
ir policija, o skebai taipgi 
buvo nuo kojų iki galvos ap
ginkluoti. Tas faktas paro
do, kad Rutkauskas buvo 
sykiu su kompanijos mušei
komis, o ne su streikieriais. 
Tai mat, koks dorininkasj

Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

NORWOOD, MASS. 
Trupiniai.

Slapiųjų priešininkai vi
sur pradėjo konfiskuoti 
“Magdalenos ašaras.” Bir
želio pabaigoj net kelis tro- 
kus išvežė iš So. Walpolio. 
Eina gandai, kad ir musų 
kolioniją jie užklups. Pas 
mus geria netik vyrai, bet ir 
moteris. O nuo girtų moterų 
apsaugok viešpatie! Būda
mos girtos jos kartais sulo- 
šia tokius “teatrus,” kad net 
sarmata žiūrėti ir klausytis. 
Kai-kurių vardus žadu pa
skelbti laikraščiuose.

♦ ♦ ♦

Musų vištinis kriaučius 
taip pamylo komunistų teo
riją, kad be jos negali apsi
eiti. Tūlas laikas atgal jis 
pagarsėjo vištų konfiskavi
mu, o dabar konfiskavo B. 
Taraškevičiaus šunį. B. T. 
turėjo net prie advokato 
kreiptis, kol atėmė savo šu
nelį, bet šunelis jau buvo vi
sas apkirptas. Ką kriaučius 
daro su šunų vilnomis — ne
žinia.

MONTELLO, MASS. 
Triukšmadariams bolševi
kams aukštesnis teismas už
dėjo dar didesnę bausmę.

Birželio 25 d. aukštesnis 
teismas nubaudė triukšma
darius bolševikus už kėlimą 
triukšmo Lietuvių Piliečių 
Draugystės susirinkime 15 
d. sausio, 1925 m.

Minėtus triukšmadarius 
buvo nubaudęs žemesnis 
teismas užsimokėt po 10 do
lerių. Vienok triukšmada
riai šiuo nusprendžiu buvo 
nepatenkinti ir apeliavo į 
aukštesnį teismą.

Birželio 24 ir 25 dienomis 
atsibuvo triukšmadarių tar
dymas aukštesniam teisme. 
Jų advokatas Thorndike 
prašė teisėjų, kad bausmę 
jiems dovanotų. Bet distrik- 
to advokatas Rawney reka- 
lavo, kad triukšmadariai bu
tų nubausti kalėjimu. Liudy
ti prieš triukšmadarius buvo 
pakviestas miesto maišalas 
P. Chase, kuris pasakė, kad 
kaltinamieji turi reputaciją 
kaipo “raudonieji.” “Kuo
met tik buvo koks triukšmas 
tarpe lietuvių, tai šitie žmo
nės visuomet buvo pirmieji 
triukšmadarių eilėse” — pa
sakė maršalas Chase.

Tuomi argumentai ir užsi
baigė. Teisėjas Avery uždė
jo po 25 dol. bausmės šiems 
kaltinamiems: Steponui
Kriaučiunui, Stanislovui A. 
Smitui, Petrui Pagojui, Jo
nui Pilipauskui, Jurgiui ši
mučiui, Vilimui šibeikai ir 
Kazimierui Vasiliauskui. 
Visi įvardintieji bausmę 
tuojaus užsimokėjo.

Laike tardymo buvo ir 
juokingų įvykių. Kaltina
mieji atsivedė visą abazą 
liudininkų ir visi teisme sa
kė, kad kaltinamieji jokio 
triukšmo nedarė, o policija 
juos areštavusi tik todėl, 
kad Jodeikis liepęs polici
jai tai daryti. Bet iš viso 
“bunčiaus” melagingų liu
dininkų atsirado vienas ir 
teisingas — tai M. Biekša, 
kuris į klausimus šitaip at
sakinėjo :

Klausimas: Ar tamsta bu
vai kokiu nors viršininku 
1924 metais?

Atsakymas: Taip.
Klausimas: Kokiu virši

ninku?
Atsakymas: Rodos direk

torium.
Klausimas: Ar buvai ant 

direktorių susirinkimo sau
sio 5 ?

Atsakymas: Taip.
Klausimas: Ar jus nuta- 

rėt šaukti extra susirinkimą 
ant sausio 15 d ? I ’

Atsakymas: Taip.
Klausimas: Ar jus nuta

rei išsiuntinėti nariams šito-

I

1
t
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kias atvirutes (advokatas 
rodo atvirutę)?

Atsakymas: Ne.
Po šito atsakymo bolše

vikų veidai peisimainė. 
Kriaučiūnas iš susinervavi
mo pradėjo galvą kasyti li
ausis trinti.

Klausimas: Tai kas ant 
tų atviručių turėjo būti pa
rašyta?

Atsakymas: Ten turėjo 
būti parašyta, kad bus no
minacija naujos valdybos, 
bet sekretorius K. Navickas 
vieton to įrašė, kad ant ext- 
ra susirinkimo bus svarsto
ma, ar rinkimai, kūne atsi
buvo gruodžio 4 d. yra lega- 
liškai suspenduoti per Jo- 
deikį.

Teisme pilietį Jodeikį ad
vokatai labai išgyrė, nes, 
anot jų, jis karžygiškai ka
riauja su bolševikais už tei
sybę.

Antras bolševikų puoli
mas ant Piliečių Draugystės 
buvo atmestas teisėjo Lumo 
Bostone. Kuomet bolševi
kams nepavyko užvesti by
lą prieš Piliečių Draugystę 
pirmu kartu, tai jie manė, 
kad jų advokatas yra “too 
slow.” Tada jie nusprendė 
pasisamdyt du garsiausiu 
advokatu — Katzmaną iš 
Bostono ir Vahey iš Ply- 
mouth. Jie užmokėjo advo
katams 750 dol., bet v ištiek 
nieko nelaimėjo. Advokatas 
Katzman bolševikams pa
sakė: “Jus negalite laimėt, 
nes jūsų rekordai yra labai 
prasti.”

Bolševikų bloko pralai
mėjimai teismuose yra skau
dus smūgis visiems Maskvos 
garbintojams. Montelietis.

davių apmokami agentai.
Dabar ir vėl musų kriau- 

čiams numušė algas. Pas 
Pušinskį, kur dirbo pats R. 
su savo partneriu, nekurie 
darbininkai metė darbus, o 
R. “stikina už bosą ir jieško 
kitų darbininkų i tas vietas. 

' Bekampis taipgi elgiasi pa
našiai. Geriausi siuvėjai- 
mechanikai dabar daugiau 
negali uždirbti kaip $25 per 
55 valandas.

Kaip ilgai jus, kriaučiai, 
duositės bosams jodinėt 
sau ant sprando? Kaip ilgai 
snausit ir kentėsit neda- 

' valgę? Jus matot, kad bosai 
yra organizuoti, jus matot 
kad jie apsisukdami kapoja 
jums algas. Užėjo sezonas— 
geras laikas bosams. Kriau
čiai, neprivalote tos progos 
praleist. Organizuokitės į 
uniją, nes unija yra kasdie
ninės duonos davėja.

K. J. Geležėlė.
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LAWRENCE, MASS.
Prigėrė Juozas Stasiulaitis.

Birželio 21 d. Juozas Sta
siulaitis nuėjo su savo žmo
na į Merrimack upę maudy
tis. Nuplaukus Stasiulaičiui 
apie 20 mastų nuo kranto, 
staiga pradėjo jis skęsti. Kol 
pribuvo pagalba, jis buvo 
jau nuskendęs. Tuojaus bu- 
vo duota žinia policijai. Pri
buvusi policija išgriebė Sta- 
siulaičio kūną. Kadangi kū
nas išbuvo vandeny apie dvi 
valandas, tai jį atgaivinti

♦ « #

Nesenai pairo Kasparų 
šeimyniškas gyvenimas. 
Jauna Kasparienė pabėgo 
nuo savo jauno ir gražaus 
vyro. Po tėvais ji vadinasi 
Ona Gaidžiutė. Sakoma, ji 
dabar gyvenanti pas savo 
tėvus Gaidžius ant Thomas 
Park, So. Bostone ir drau
gaujanti su kokiu tai airi- 
šiuku. Tiek dar laimė, kad 
jaunieji Kasparai neturi vai
kų. Gegutė.

randasi darbiečių-komunis- nebuvo jokios vilties, 
tų eilėse. Stasiulaitis buvo 48 metų

* Ponas R. džiaugiasi, buk amžiaus. Amerikoj jis išgy- 
mane kriaučiai išmetę iš veno apie 30 metų. Lietuvoj 
unijos. Turiu pasakyti, kad gyvena jo senas tėvelis, bro- 
iš 138 skyriaus aš pats išsto
jau. Buvo taip. Pasibaigus 
streikui, skyriaus valdyba, 
susidedanti iš komunistų 
Griganavičiaus, Lenkaus, 
Tuleikio ir Dikso, atlaikė 
slaptą posėdį su bosais, kur rėdybos, 
aš dirbau prieš streiką, kad ties, Skirsnemunės parapi- 
tie manęs nepriimtų atgal į : jos. Kadangi jis buvo laisvų 
darha. n mano vieton na- nn^vnlom ymnoiKtai tanodarbą, o mano vieton pa
siuntė kitą darbininką. Be 
Įrodymo mano kaltės, jie at
ėmė man balsą. Aš, nepa
kęsdamas komunistų dikta
tūros, suplėšiau knygelę ir 
atsisveikinau su siuvėjais, 
pasakęs jiems, kad jus, bro
liai, už dviejų arba trijų me
tų visi liksit išmesti iš uni
jos. Toks pareiškimas atati- 
ko teisybei, nes neėmė nei 
trijų metų, kaip 138 skyrius 
tapo komunistų rankomis 
pasmaugtas. Aš visą laiką 
stovėjau nuošaliai ir nesiki- 
šau į kriaučių reikalus per 
tris metus. Paskutiniu laiku 
sumaniau užsiimti senu 
kriaučystės amatu ir jieško- 
damas darbo perėjau visas 
šapas ir visur radau lietuvių 
šapas pakrikusias.

Pasikalbėjimų turėjau su 
kriaučiais visose lietuviško
se šapose, ir visi prašė ma
nęs, kad parašyčiau į laik
raščius, kaip komunistai su
griovė 138 skyrių.

Kad Pruseika, Bimba ir 
Bekampis melžė skyrių, nie
kas negali užginčyt. 1921 ir 
1922 m. Dėdelė-Vabalas bu
vo čia tankus svečias. O kas 
Dėdelė-Vabalas, tas pats ir 
L. Pruseika. O kas Bekam
pis? Tai yra Mockaitis-Svir- 
skis-Brazaitis. 1919 m. Be
kampis sugalvojo negudrų 
skymą, buk jį gaudo val
džia. B. pats rinkosi aukas, 
ir sakėsi važiuosiąs į Kana
dą. Lengvatikiai žmonės su
metė jam daug aukų, iš uni
jos taipgi gavo. O kur B. nu
važiavo?

f
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Stasiulaitis buvo 48 metų

lis Jonas ir sesuo Magdele- 
na, o Amerikoj broliai Pra
nas, Antanas, Mateušas, Do- 
minikas ir sesuo Kotrina 
Plokštienė.

Velionis paėjo iš Kauno 
, Raseinių apskri-

! pažvalgų žmogus, tai tapo 
palaidotas be bažnytinių ce
remonijų. Velionis labai 
mylėdavo skaityti pirmei
viškus laikraščius ir nuola
tos skaitydavo “Keleivį” ir 
“Naujienas.” Paliko savo 
moterį dideliam nuliudime. 
Tegul jam būna lengva šios ' 
šalies žemelė. Jo švogeris, 

B. J. Vai t kūnas.

PADARYK ŠI BANKĄ 
SAVO BANKU

i

The First National Bank yra didžiau
sias bankas Naujojoj Anglijoj, vienok 
jis maloniai priima mažus depozitorius 
$5 pradės jūsų taupymo įdėlius North 
End Ofise. Jūsų pinigai bus apsaugoti 
didžiausiu kapitalu ir perteklium, ko
kio neturi nei vienas bankas Naujoj 
Anglijoj. Jūsų pinigai bus saugioj vie
toj, o musų pridedamas nuošimtis pa
gelbės jiems augti.

™'FIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON
I915

North End Office
260 H AN0VER St. Boston
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KENOSHA, W1S.
Pasveikinimas Dr. J. Šliupui

šįmef sukanka 50 metų 
nuo to laiko, kuomet Ameri
kos lietuvių tautinio atbudi
mo patriarkas ir aušrinin
kas D-ras Jonas Šliupas pra
dėjo dalyvauti visuomeni
niam judėjime, tad šita pro
ga pasinaudodamas SLA. 
10-tas apskritys savo pusme
tiniam suvažiavime, birže
lio 21 d., 1925 m., Schlitzo 
Svetainėje, Kenosha, Wis., 
nutarė pasiųsti gerbiamam 
aušrininkui sekantį pasvei
kinimą:
D-rui Jonui šliupui, 
Šiauliuose, Lietuvoj.

Didžiai gerbiamas Tautos 
budintojau:

Sukakus , taip s^rbi^rn 
Tamstos gyvenime jubilė^ 
jin — Tamstos visuomenių 
nio darbo 50 metų, pasinau
dodami šita reikšminga pro
ga, sveikiname Tamstą, ger
biamas aušrininke ir Ameri
kos lietuvių visuomenės gy
venime pirmasis darbuoto
jau ir reiškiame savo širdin
giausius linkėjimus, kad gy
ventum kuoilgiausius metus 
ir kad nepritruktų Tamstai 
jėgų ir energijos darbuotis 
ir toliaus Lietuvos liaudies 
švietimo labui. Taipgi reiš
kiame Tamstai giliausios 
simpatijos dėlei Tamstos as
mens ir Tamstos darbų per
sekiojimo nepriklausomoje 
Lietuvoje, kurios laisvės au
kurui Tamsta visą savo gy
venimą ir visas jėgas pa- 
šventei. Piktinamės ir smer
kiame Lietuvos valdonų žy
gius prieš Tamstos ypatą ir 
Tamstos darbus ir kartu 
pasižadame sulyg sa
vo išgalės paremti Tamstos 
darbus, kuriais norima ap
šviesti Lietuvos liaudis ir 
parodyti jai kelias į laisvą 
ir šviesų gyvenimą. Valio 
D-ras Jonas šliupas! Valio 
jo svarbus ir naudingas vei- 
cimas Lietuvos labui!

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje Dešimto Apskričio 
Valdyba:

Pirm. Anton A. Paksys, . 
Sekr. M. Kasparaitis. _ j

«

RIVERSIDE, N. J. 
Prigėrė 2 draugai.

Birželio 27 d., apie 6 vai. 
vakare, besimaudydamas 
prigėrė Juozas Kamantaus
kas, 23 metų vaikinas. Buvo 
duota žinia jo draugams, 
nelaimės vietą pribuvo jo 
draugai ir tėvai. Vienas 
draugų, Stanislovas Vaice- 
kauskis, apie 22 metų vaiki
nas, nieko nelaukęs, nusime
tė viršutinius rubus ir šoko 
vandenį draugo jieškoti. 
Momentaliai ir Vaicekaus- 
kis pradėjo skęsti. Nors 
žmonių ant kranto buvo 
daug, bet niekas neišdrįso 
skęstančiam pagelbos duoti, 
tokiu budu ir šis vaikinas 
nuėjo dugnan. . >»< ; t .

Pirmasis skenduolis buvo 
i etų vis,’ antrasis --lenkas. 

Abudu buvo, kataliku tėvų 
vaikai ir tankiai buvo ne- 
įlaivųs. S. Vaicekauskisbu*- 
vo vyriausias sūnūs našlės, 
kurios vyras pasikorė apie 
jenkios sąvaitės tam atgal. 
Saužudystės priežastis buvo 
susipykimas su motere dėl 
vakarienės. Našlė turėjo 6 
vaikus ir laukėsi septinto. 
Dabar gavusi žinią aįjie vy
riausio sunaus mirtį staiga 
susirgo. Vyriausias suduš 
buvo vienintelis šeimynos 
palaikytojas.
Į10 minučių laimėjo streiką.

Birželio 29 d. W. Taube- 
lio pančekų darbininkės išė
jo į streiką ir į 10 minučių 
jį laimėjo. Tai turbut trum
piausias streikas pasaulio is- 
orijoj. Visos preserkos su

sitarusios metė darbą 9 vai. 
lyte ir už 10 minučių vėl 
iradėjo dirbti, nes jų reika- 
avimai tapo išpildyti. Pir

miau už pančekų prosinimą 
mokestis buvo trejopa: po 
7c., 8c. ir 10c. už tuziną, žiu-: 
rint pagal brangumą pan
čekų. Kadangi daugiausia 
una pigesnių pančekų, tai 

c arbininkėms prisieidavo 
prosyti už 7c. tuzinas. Jos 
reikavalo, kad už visas pan- 
čekas, nepaisant jų brangu
mo, butų mokama po 10c. , 
nuo tuzino. Ir darbdaviai 
sutiko mokestį sulygint.

Bemokslė.

i ’ •’ • • ( i
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kad suriku net pasakyti, ar 
ji gyvūnas, ar augmuo.

—Gerai, Maike, bet kas 
gi gali žinot, kad taip buvo? 
Juk žmonių tuomet da nebu- 

) vo ir į knygas niekas to ne
užrašė.

—Taip, tėve, žmonių tuo- 
| met da nebuvo, o betgi yra 
i knyga, kur tokie dalykai 
i yra užrašyti. Toji knyga — 
! tai žemė. Ir ji nemeluoja, 
nes jos sluogsniuose yra už
silikę tų gyvūnų suakmenė
jusios formos. Tyrinėjimai 

i žemės šluogsnių, tėve, ir pa- 
I rodė, kad gyvūnai ne ant 
) syk buvo sutverti, bet vystė- 
|si per milionus metų. Taip 
į pat ir žmogus vystėsi. Ir tai 
j nėra spėjimas, tėve, bet pri-

****A***WWW
*

Popiežiai ir Dora.
WW*W»***WW*******^

mesti žmonas ir meilužes, kol galop dvasiš- 
kija ir laimėjo šį-tą. Žmonos tapo nebe žmo
nomis, bet ekonominėmis, “akmistrinėmis,” 
arba tariant musų liaudies tarme — gaspa- 
dinėmis. šitas gaspadines ir iki šiai dienai 
pasilieka klebonijose. Be jų mes rasime vi
sokių “giminaičių,” “seserų” ir kitokių. Lie
tuvoje pereik visas klebonijas, ir nei vienoj 
nerasi vyro, kuris eitų virėjo pareigas. — 
Grigaliaus VII reformos* kad ir turi teigia
mų pusių, vienok jos niekur neprigija. Pa
mate pasilieka ta pati ištvirkusi dvasiškijos 
senovė, ir kunigai savo naminį gyvenimą 
tvarko, taip kaip jiems reikalinga. Net ir 
“namai kantrybės” buvo įsteigti Romoj 
1033 m. popiežiaus Benedikto IX. Palaidas 
dvasiškijos ištvirkavimas dabar kristali
zuojasi “kulturingiau,” įstatymais apsista- 
to. Popiežiaujant Povilui II, Roma susilau
kė iš Vatikano specialiai prostitucinių įsta
tymų, kuriuose buvo pasakyta, kad už išvo
gimą gražios prostitutės iš “namų kantry
bės” kaltininkui nukertama ranka arba ko
ja, o už netikusį su ja pasielgimą — rykš
tės ar kalėjimas ilgas.

< * ’
Tuo laiku popiežiai monopolizavo viešą 

moterų pirklybą ir jomis varė neblogą biz
nį. Popiežius Julius II 1510 metais išleido 
dar “patobulintą” prostitucijos įstatymą ir 
jos namams atskyrė Romoj tam tikras vie
tas. šitaip susitvarkius, net keli Romos 
kvartalai virto baisia .žmonių pirklybos 
vieta, kur pradedant “neklaidingu” popie
žiumi ir baigiant “dievobaimingu” vienuo
liu, viešai buvo daroma tas, ką mes šiandien 
vadinam paleistuvybe. Tenai tuomet, kaip 
sako Diufuras, ūžė dainos, šventos giesmės, 
upėmis liejosi svaiginintįs gėrimai, ir dvi
kojai gyvuliai ilguose juoduose rūbuose gė
dino už pigią kainą nupirktas moteris. Po
piežius Leonas X išnaujo peržiurėjo ir daug 
savitų “pataisų” įnešė prostitucinin Povilo 
II kodeksan, o popiežius Klemensas VII iš
leido net privalomą “namams kantrybės” 
įsakymą, kuris reikalavo, kad pusė viso 
prostitutės turto jai mirus eitų vienuolyno 
“Santa Maria de la Penitenza” labui.

Popiežiai Julius III, Povilas IV ir Pijus 
IV antroj XVI šimtmečio pusėj dar daugiau 
“patobulino” šiuos įstatymus ir įvedė pros
titutėms modeminius pasirėdymus. Galop 
šventas tėvas Sikstus IV pats savo vardu 
įrengia didelį “namą Įmantrybės” su 150 
mergų, visokiais aristokratiškais patogu
mais ir krovė sau didelius iš to turtus. Aukš- 
čiausį ištvirkimo laipsnį pasiekė renesanso 
laikotarpis, kuomet popiežių sostą užvaldė 
kruvinoji Bordžijų (Borgiąj giminė. Alfon
so Bordžia, buvęs Ąragpąijos karaliaus sek
retorius, pirmuoju užėmė “švento tėvo” 
aukštąją kėdę 1455 metais ir pasivadino 
popiežiaus Kaliksto III vardu. Neilgai, vos 
tik trys metai teko valdyti šiam 77 metų se
niui katalikų bažnyčią, tečiaus visas šis lai
kas buvo pilnas tokių šiurkščių ir nežmoniš
kų žiaurumų, kokių dar nebuvo senutė žemė 
mačiusi. Dar niekuomet nebuvo taip prakti
kuota suktybės, paleistuvavimas, protekci
jos ir skirstymas savo giminių į aukštas ka
talikų bažnyčios vietas, kaip jo laiku. Jis 
pirmasis paskyrė savo du giminaičiu kardi
nolais, iš kurių vienas, Rodrigo Lancolis, 
vos 22 metų teturėjo, šis vaikėzas ir naudo
josi aukšta savo vieta. Briliantais, auksu ir 
kitokiomis brangenybėmis, kurių jis bagalo 
daug prisiplėšė iš tikinčiųjų bekardinolau- 
damas, jis greit liko sprendžiamasis asmuo 
Vatikane. Tik jo ir jo suvogtoms brangeny
bėms dėka buvo išrinkti popiežiais Pijus II, 
Povilas II ir Sikstus IV.

Pastarasis, Sikstus IV, yra žinomas isto
rijoj kaipo įvedė jas barbaringosios inkvizi
cijos. Jo inkvizicija netik leido šimtus ir 
tūkstančius mokslo žmonių laužuose sude
ginti, bet kapojo žmones kirviais į šmotus 
ir traukė replėmis gyslas. Dėka šitam moks
lo priešui, graži, gamtos apdovanota įspa

ustai uz jį užsistoję. Bet ar 
tai yra prirodymas, kad Ra- 

[čys yra socialistas? Socialis
tai galėjo už jį užsistoti tik
tai kaipo už darbininką, ku
ris neteisingai buvo iš darbo

i varomas.
Kitoj vietoj tamsta aiški-1 (Tąsa)

do” pas juos buvęs Aš tv i J 8imtraečl° popiežių sostinė Roma ytm 
čia apie tai teiravausi ir su- |pasižymi doros nupuolimu, ir silpnos višta- 
žinojau, kad jis buvo ant Kalvės salionų patelės savo užgaidomis ima 
"burdo” ne pas socialistus, valdyti katalikų šalis. Pradžioje X šimtme- 

“Vie- čio Romos konsulo Teofilakto žmona Teo-Xnortfctpri^sSd^ri'Jauk.0"1’ pridė^ tr“P?tį.varK?> j flirto> 
partijos prisirašyti I tampa neribota popiežiaus m Romos valdo-
daugiau butų davinių šaky- v®’ Paiutusb kad popiežius jau jos rankoj, 
ti, kad jis sandarietis. Vie-pad viską pildo lyg įkinkytas arklys, ji

Ar atsimeni tamsta, kaip 
užėmęs “Sandaros” redak
toriaus vietą rašei vytėms 
panegyrikas? Po kelias skil
tis privarydavai • kompli
mentų apie jų gražumą ir 

_ išmintį. Gyreisi draugavęs
i u j°M1S 3 v Pjkni.k^ ir kitur.. H.ciige pvpwaxau» svs-
kėm. kada°naski1h«ilk lau|tan ir pasivadinęs Jonu XI valdė katalikų 
susižiedavimą su vyte. irtik|baŽnyČią nuo 931 iki 932. Šito vaikėzo 
tada tamsta lioveisi vytes p^rmtakunas» *^onas X, taip pat buvo Teo- 
gaibinęs, kai gavai nuo jų doros meilužis ir tik jai dėka jis liko popie- 
gerą antausį. žium. Jonui XI neilgai teko popiežiauti, nes
-JaiF1’,ej^ant tamstos lo- iš pavydo meilės dalykuose pati motina jį 

gaiįS irUteUvraUt°oSd^JPraŠalinO nu0 soeto’ - kadangi & laikė pas 

tijos žmogus, kaip jo drau
gas, — einant tokia logika 
reikėtų pasakyti, kad tamsta

* i J t y s Geriau, vyčių ge
nerolas.—Z.), nes plakeisi 
prie vyčių merginų.

Einant' tamstos logika,) 
toliaus reikėtų pripažinti, 
kad tamsta esi ir socialistas, 
nes buvo laikas, kada tams
ta ir prie socialistų plakeisi. 
lai buvo tada, kada pauos
tęs Valparaiso “universite
to” tamsta užsigeidei tapti' 

jienoms” i _ 
talpintų tamstos “kūrybą?’ Į

nesutiksi,, Tamsta ^atsakysi, I £ia liko visiškai pamiršta ir buvo daromos 
i’afžeisi Avyčių merginį apc!f°® ^ižaidimai stabmeldę dievams 
ir prie socialistų laikraščio, |Jupltenub Venerai ir kitiems. Toks slyks-

daugiau butų daviniu sakv v®- PaJutusi, kad popiežius jau jos rankoj,
..:„i______ :u. i_____i_____________i_________ 1.1___

I
j nėra spėjimas, teve. oet pri- ■ 
'rodyta ir faktais paremtai 
' tiesa. Kokie yra tie faktai. 
I tai aš tau papasakosiu kitą 
sykį, tėve.

—Olrait, Maike, aš tavęs 
lauksiu.

MANO ŽODIS 
TULIUKUI.

“Sandaros” redaktoriau, 
aš noriu tarti tamstai žodi. 
Nors aš esu sąndarietis ir 
mano pastabai geriau tiktų 
vieta “Sandaroj,” bet žino
damas, kad tamstai nesma
gu butų ją talpinti, kreipiuo-

Įėjo būt ir be saulės. Dievas! si j kitą laikrašti.—Maike, aš noriu, kad tu 
man daugiau paaiškintum 
apie tą monki-biznį, ką da
bar gazietos taip daug rašo.

—Apie kokį “monki-biz- 
\nį” tu kalbi, tėve?

—Aš kalbu, vaike, apie tą 
mokslą, ką sako, kad žmo- j 
gus iš monkės yra išsivystęs.' 
Pirma , aš mislydavau, kad| 
tik lietuviški bedieviai to-. stebuklingą šviesą, 
kias pasakas leidžia, ale da-į —Stebuklai, tėve, geras 

universitetų profesoriai tą renybėj gi stebuklais niekas I 
patį sako. nepasidaro, nes tikrenybėj:

__ T’ai lrr» tn nni'čni ič mo. ir nupili ctohiiL-ln nors

galėjo įskelti ugnį iš titnago,) Nepyk, sveikas, kad aš 
arba galėjo uždegti didelę į vadinu tamstą ne ponu Tu- 
balaną. . 0 Tųliuku. (Kiti tamstą

—Tuo laiku, tėve, kada j vadina stačiai Teliuku’) Aš 
pasaulis tvėrėsi, titnagų ir vadinu tamstą Tuliuku del- 
balanų da niekas nežinojo, i to, kad suaugusio vyro var- 
Tuos dalykus žmonės išrado das nepritinka 
daug vėliau.

—Dievas galėjo padaryti esi
• r

u«-| —oitruiunidi, tėve. geraSi
bar matau, kad ir mokyti daiktas tiktai pasakose. Tik-f

nok aš to nesakau. | ėmė ir visą katalikų bažnyčią valdyti. Ji
įsakydavo popiežiui skirti vyskupu ar kar
dinolu bile vaikėzą, kuris tik jai patiko. 
Įgudusi iki senatvės, kai liko jau niekam 
nebeįdomi, ji savo dukterį Moraciją padaro 
popiežiaus Sergijaus III meiluže, su kuriuo 
Moracija suguveno sūnų, kuris vėliaus, nei 
20 metų nesukakęs įžengė popiežiaus sos-

save porą mergų, su kuriomis Moracija bu- 
[ vo bloguose santikuose. Jis buvo nužudytas 
pasamdytų banditų, o Jonas X buvo nu
verstas brolio Albericho, kuris jį įmestą ka- 
lėjimari 936 metais pasmaugė. Gi 955 me
tais popiežiaus sostan įlipo Albericho sū
nūs, Jonas XII, vos 18 metų teturėdamas, 
ir popiežiavo 8 metus. Jis irgi nepasižymė
jo gerais bažnyčiai darbais; kaip istorikai 
sako, Vatikano ramus jis padarė vieša auk
štųjų sferų smukle, kur kiauras naktis grie- 
žė muzika, putojo taurės brangių gėrimų ir 

“literatui ir rSinėjaT“!^^^ šoko modeminius šokius
jienoms” ir prašei, kad jos Jatn šventajame soste besėdint. Vatikano 
talpintų tamstos “kūrybą.” ramų ištvirkimas jam popiežiaujant per- 

Tamstą,^ žinoma, su tuo Įžengė gėdos ir žmoniškumo ribas. Bažny- 

jog tas fąktas, kad tamsta 
laižeisi ^prie vyčių merginų 
i.
nereiškią, ” kad tamsta esi tus katalikų bažnyčios biauriojimas galop 
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nei tamstos 
kunui, nei protui. Tamsta 

da nesubrendęs vaikė
zas.

Dalykas, . kuris privertė 
mane prabilti, yra štai ka
me. Jau keliuose “Sanda
ros” numeriuose tamsta, Tu- 
liuke, prakaituoji, norėda
mas primesti socialistams 
Juozą Račį, kuris Brooklyne 
buvo areštuotas dėl netikru 
pinigų dirbimo. Sulyg Įsta
tymų, ir žmogžudys nėra . 
kaltas, pakol teismas nėra .vytis. arba socialistas. Bet pasiekė ir imperatorių Ottoną Didįjį, kuris 
atradęs jį kaltu. Gi Račio jeigu taip, tai kokioms ply- 
bylos da nebuvo. Ar jis bus nioms tamsta jau kelinta su
kaltas, ar ne — niekas neži- vaįtė kamuojiesi “Sandaro-

’ y je’- norėdamas mus įtikinti, 
kad Račys yra socialistas?

_ Gal ir yra tokių sandarie- 
čių. kurioms tokie niekai pa
tinka. Gal yra tokių, kaip ir 
tamsta pats. Bet aš žinau, 
kad rimti sandąriečiai pikti
nasi tom nesąmonėm. Ir ko
kia iš jų nauda? Ar jos ką 
pamokina? Tuščių pliauš
kimų galima ir karčiamoj iš
girsti. Laikraštis gi turi būt 
rimtas savo'skaitytojų in- 
formuotojas ir švietėjas. 
Jeigu tamsta negali iš “San
daros” tokio laikraščio pa
daryti, tai verčiau rezig
nuok, o gal atsiras žmogus, 
kuris tiks tam darbui ge
riau. Sandarietis.

New York. •

patį sako. I
—Tai ko tu norėjar iš ma-' ir pačių stebuklų nėra.

nęs? i —Na, gerai, Maike, tai
---- Aš norėjau, vaike, kad kokiu gi spasabu galėjo atsi- 

tu man išvirozytum, ar ištik- rasti ant svieto žmogus ir 
ro tas gali būt teisybė, kad kitokie daiktai? Juk kas 
Adomas ir Jieva buvo bež- nors turėjo juos sutverti, 
džionės? t —Aš tau pasakysiu, tėve,

fe’ ^ip .niekas štai ką: prisemk kokį nors
nesako. Mokslas, kuns tyri- žemės, išdžiovink ją, 
nėja žmogaus atsiradimą, išsijok gerai, kad nebūtų nei 
Adomo m Jievos visai nepn-šaknelių, nei " *
pažįsta. Tokių žmonių visai 
nebuvo.

—Tai kas tie do žmonės 
buvo, ką rojuje gyveno?

—Rojaus irgi nebuvo.
—Bet aš, Maike, skaičiau 

šventam rašte, kad rojus tik
rai buvo. O šventas raštas 
juk negali meluoti.

7—Visų pirma tau reikia ži
noti, tėve, kad tas “šventas

- raštas,” kuris aiškina pašau- 
lio ir žmogaus sutvėrimą, vi
sai nėra šventas, ir juo rem
tis visai negalima.

—Kodėl?
—Todėl, kad jis priešta

rauja teisybei.
—O kame jis klysta?
—Jis klysta, tėve, ant 

kiekvieno žingsnio. Pavyz
džiui, jis sako, kad visų pir
ma Dievas sutvėrė šviesą, o 
vėliaus saulę, mėnulį ir žvai
gždes. Tas tuojaus parodo, 
kad Maižius, kuris parašė

geografijos, nei astronomi- do labai netobula gyvybės Ivas atstatęs Račį nuo dar- vo žibalo darbininkai Bakų 
jos; nes jeigu jis butų su ši- forma — tokia netobula, bo, tai Gegužis ir kiti sočia- apielinkėj. 
tais mokslais nors kiek susi
pažinęs, tai jis butų žinojęs, 
kad šviesa negalėjo atsirasti 
pirma saulės ir mėnulio. Jei
gu jis butų žinojęs nors kiek 

'apie geografiją ir astrono
miją, tai jis butų parašęs sa
vo “šventraštį” visai atbu
lai ; jis butų pasakęs, kad vi
sų pirma Dievas sutvėrė 
saulę, ir kad tik tuomet atsi
rado šviesa. Taigi matai, tė
ve, kad tavo “šventraščio” 
rašytojas klysta ant pat pir
mutinio žingsnio. O jeigu 
jisai klysta iš pat pradžios, 
tai kaip galima tikėti, kad 
J’is toliau nedaro klaidų?
Caip galima tikėti, kad jo 

pasakos apie sutvėrimą gy
vybės yra teisingos?

—Bet Dievo galybės ne
gali žinot, vaike, šviesa ga-

no. O tamsta jau skelbi, kad• T * 1 • * • lAVz» \J vCUliCCtt J ck LA OJ\vlLJA« I\dH

. . - ?, kirmėlaičių, RaįyS eSąS tikras krimina-
paskui pastatyk ją pres sau- list4 jis Driklauįąs
In iv l/oa nmno no iniotvt -lę ir kas diena palaistyk 
vandeniu. Po kiek laiko pa
matysi, kad toj žemėj jau 
juda kirmėlaitės ir pradeda 
želti žolės. Kas gi bus jas 
sutvėręs?

—Ar tu nori pasakyt, 
Maike, kad tokiu pat budu 
ir visi gyvūnai ant žemės at-

—Taip, tėve: saulė, van
duo ir oras pagimdė visą gy
vybę ant musų planetos. 

' —Bet žmogus, vaike, nė
ra kirmėlė ir ne žolė. Iš šla
pios žemės jis neišaugs kaip 
grybas.

—Tas tiesa, tėve: ant syk 
žmogus negali iš žemės iš
augti. Užtai mokslas ir ne
sutinka su biblija, kuri sa
ko, kad žmogus buvo ant 
syk sutvertas toks, koks jis 
šiandien yra. Mokslas sako,1 met Baltic Statės Finance 

šitokią pasaką, nežinojo nei iš pradžių ant žemės atsira-' Corporation’o pirmininkas

jos; nes jeigu jis butų su ši- forma — tokia

socialistams. Jei teismas Ra
dį kartais išteisintų, kur ta
da tamsta atsidurtum ? 
“Sandara” da nėra užbai
gusi bylos su kun. Garmų, o 
tuomet ji galėtų turėti bylą 
ir su Račių.

Tai ve, kodėl tamsta esi 
Tuliukas, o ne Tulys.

Tamstos tvirtinimas, buk 
Račys esąs socialistas, taip
gi yra žioplas. Socialistų 
laikraščiai aiškiai pasakė, 
kad tas žmogus nėra jų par
tijai. prigulėjęs ir jų organi
zacijai jis visai nežinomas. 
O tamsta, lyg tas asilas užsi
spyręs, vis tvirtini savo. Ne
jaugi tamsta žinai apie so
cialistus daugiau, negu jie 
patįs apie save?

Viename “Sandaros” nu
mery sveikas rašai, kad kuo-

KAUKAZE SUSTREIKA
VO ŽIBALO DARBI

NINKAI.
Bolševkų žinių agentūra 

“Kosta” praneša iš Mask
vos, kad Kaukaze sustreika-

Paveikslėlis parodo teismo narna, kuriame turėjo būti teisiamas Tėnnessee valsti- 
jos “bedievis” mokytojas Scopes. Kadangi didelė klausvtojų minia teismo rūmuose 
nesutelpa, tai Scopes bus teisiamas ant tyro lauko.

I sušaukė bažnytinį suvažiavimą, kad tas su
valdytų ištvirkusį popiežių. Tas suvažiavi
mas ir nuvertė jį nuo popiežiaus sosto, ma
nydamas, kad rasis tinkamas savo vietai ir 
pašaukimui asmuo. Bet skaudžiai apsiriko 

j tas suvažiavimas. Iš visų, kiek minėta ir ne, 
ištvirkimo rekordą paėmė popiežius Bene
diktas IX, kuris visiškai vaiku gavo popie
žiaus karūną. Jis popiežiavo nuo 1033 m 
iki 1056 m. ir tas trumpas laikas pilnas šiur
pulingų nekaltų žmonių nužudymų, girtuo
kliavimų ir žiauraus despotizmo. Visa tai 
Romos piliečiams taip įgrįso, kad šie buvo 
sukilę tikslu jį užmušti, bet jis laiku spėjo 
pasprukti. Sukilimui progos davė šitoks in
cidentas: Vienas Romos kariumenės kari
ninkas turėjo sužieduotinę įtakingo teisėjo 
dukterį, kuri buvo begalo graži. Benediktas 
IX pamatęs ją dideliame patricijų baliuje, 
žūt būt, nusprendė nors trumpam laikui ją 
pasigrobti. Proga greit atsitiko. Jaunas ka
rininkas valstybės reikalais išvyko iš Ro
mos, ir popiežiaus įsakyti tarnai naktį mie
gančią, pusnuogę mergaitę pavogę atgabe
no į Vatikaną. Tėvas pakėlė triukšmą ir į jo 
balsą atsiliepė liaudis, sukildama ir apsup
dama popiežiaus ramus. Mergaitė buvo iš
gelbėta, o papiežius pabėgo

Labai galimas dalykas, kad jei popiežių 
istorija ir toliau butų ėjusi Benedikto IX ke
liu, ji butų katalikų bažnyčią galutinai su- 
pūdžiusi ir pražudžiusi, bet šiam baisiam 
laikotarpiui sudaro šiokią-tokią atsparą po
piežius Grigalius VII Gildebrandas. Šis as
muo buvo pusėtinai išsilavinęs ir suprato, 
kiek žalos neša katalikybei dvasiškijos pa
laidas gyvenimas. Manydamas, kad tai pa
kels bažnyčios autoritetą, jis griežtai už
draudė dvasiškiams vesti.

Tokia staigi permaina neapsiėjo be triuk
šmų. Pasirodžius tokiam popiežiaus raštui, nija dar po šiai dienai tebėra nusususi skur- 
dvasiškiai sukėlė didžiausį lermą. Žinoma, do ir tamsybės šalis. Niekas nebuvo taip 
kad kitaip ir negalėjo būti. Turtingas, vis- žiaurus, niekas taip neprotegavo savo gimi- 
ko pertekęs vyskupas ar kardinolas, buda-,nių, kaip jis. Istorikas Gregorovius sako, 
mas jaunas ir sveikas, negi galėjo taip pi- ’ kad daugiausiai proteguojami ir gausiai 
giai ir lengvai atsisakyti nuo jaunų mergai-, turtais apdovanojami buvo popiežių vaikai 
čių. Taigi prasidėjo derybos, bažnytiniai su visokiomis moterimis sugyventi, 
suvažiavimai dėlei . popiežiaus įsakymo* (Bus daugiau) Reiiių Petras.

t t*
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Kap Muni Pro Duris Metė
(Žemaičio pasakojimas)

ir

Kodėl musų neįleidžia
į namus? mes neturim kur 
pasidėti, šalam, alkstam 
aikštėj — pasipylė šimtai

Neilga trukus gaunu raštą klausimų ir rugojimų.
_• ... • ir? —Matnt siandieti s’

Kap su zokrastijonu susiba-
, reu ir kas ii to išėjo. ateiti į valsčių. Nueinu. Vir- 

Buvau didele tikontis šatis pakiš popierėlių ir sa- 
žmogus. Jau kun dvasiška (ka: pasirašyk.
asaba sakė, tas man buvo1 —Vo kun tas znočei? pa

klausiau.
—Ta vot, saka, viršatis: 

taryba nutarė, kad tamsta 
esi išbraukems iš valsčiaus 
tarybas narių.

—Kodėl, klauso.
—Toks rašts parėję 

Kauna—atsakė viršaitis.
—Ar ir ten muni žiną? 

paklauseu nustebęs.
—O tep!—saka viršatis. 

—Mata, koks garsus pasto
je-

—Vo kun aš esu padaręs?
—paklauseu.

—Če zakrastijoną klausk, 
atsakė viršatis.

—Palaukit, šetoųa, pamiš
ti jau: kad jus muni ir Kaune 
išgarsinot, matyte, kad aš 
nebusu toks durns, kap iš
radau. Vot aš jums ir išrody- 
su. Ir nutareu par Velykų 
šventes nuvažiuti į patį Kau
ną, paveizėte, kame dalyks.

Nusidavimai Ropužės 
1 aikštėj. ‘ ■

Kauni yr toks atšlavims 
vadinams Ropužės aikštė. 
Bajieškodams prisiglaudi
mą, nuėjau ir aš į tou aikštę. 
Žmonių jau buvo kap silkių 
pilna. Visi tokej kap aš: ba 
pastogės, ba nokvynės. 

Veini gulėjo unt akmens 
brūkio, kiti stovėdami dun- 
tis barškin, treti keikės susi
rietę, blazgotiji.

—Kas yra tie žmonės?— 
paklauseu priėjęs veiną 
dziegeliuotą poną, pristaty
tą tvarkos daboti.

—Bala juos žino—šis at
sakė: sako, kad avnarkistai, 
paralius juos ten supaisys.

—Kodėl tad anus leidot 
tep laisva būti? paklauseu.

—Nieko negalim padaryt 
—nusiskundė tvarkdarys.

—0 kiek jūsų yr?—pa
klauseu drasėdamas.

—Musų esam visa kdopai, 
be to yra doros brigados 
švadronas.

—Tai kodėl nevarai jų 
numo? 
—Jie neturi namų. 

—Tai varykit į kalėjimą. 
—Nepriima. 
—Tai išsklaidykit .
—Šiandien negalima,

šventa.
—Tai kodėl jie neina į 

bažnyčią, kad šventa?
—Netelpa.
—Tad pastatykit daugiau 

bažnyčių.
—Švenčių įstatyme U m 

reikalui lėšų nenumatyta. 
Mums su tvarkdariu besi

kalbant tik žiuriu, atlėk, kad 
atlėk automobilius prisėdęs 

jau, kad esu išmestsiškriks-]tokių ponatių su kapilišes,

keršyti ir dėlto išmeta iš sa-

švents daikts. Bet veiną kar
tą pajėmė pikta pagunda. 
Vo buvo tep. Susisporijau su 
zokrastijonu dėl gazetų. 
Uns klaus manęs, kun aš 
skaitau. Sakau, viskou, kas 
tik po rankas pakliUn.

—No tad, sako zokrasti- 
jons, tu eisi į peklą!

—Tu pats eik į peklą, kad, 
nori,—aš anam sakau. —Aš 
neikam neiko bloga nepa- 
dareu.

—No, tad skaityk “Vieny
bę,”—sako zokristijons.

—Kad ten nieką nerašą, 
—sakau.— Aš noriu žinoti, 
kas pasaulej dedas, kun mu
ša poną ministrą dirb, kap 
muša savivalda sekas, vo ten 
nieką to nėr,—sakau.

—Vo kam tau to reik ži
note,—atrėžė zokristijons.— 
Durnis būva, durnis ir palik
si, —saka.

—Ne,—atšavau.—Tu pats 
esi durnis, kad nieką nenori 
žinoti. Dabar neb tie laika, 
kad nepriklausomas respub
likas piliečiui užtektų arti, 
akėti, unt pečiaus gulėti r 
kumele pro ausis veizėti.

* —Tad tu esi bedievis!— 
suriką zokristijons.

—Nu takia.aš tik ir girdu 
—sakau.

—Aš pasakysu klebonui. 
♦ —Sakyk, nors patei gas-
padinei,—sakau.

Tep ir parsiskyrev.
Parėjau numei. Nieks nie

ką, vo širdis kažin ko nevie
ta. Ce zuikis par kelį išbė
ga, ten davatka po taka pa- 
sivėlė, kitur juda katė pasi- 
šmaikštė. Nebus dorybės; pa- 
mislijau, eidamas tvorų tver
ti. • >’ ' •-

Teip ir bova.
Pirmiause bapareinos m.u- 

no vaks iš mokyklos. Toks 
nusirėkęs.

—Kas nutika, Jurgi?— 
paklauseu susirūpinęs.

—Pavarė iš mokyklos — 
atsakė vaks užsikukčįodams.

—Vo tu gal, padla, bloga 
mokas? — buvau beprade- 
dons pykte.

—Popunis juk pate matė, 
kad visur gaunU’ po penkis 
ir keturis. Bet šendeną pasa
kė, kad eičio nomei ir teik...

—No, kun bapadarysi, — 
sakau. —Eik tou taiyu išva
ryk aveles pagainioti po sky
nimą, vo aš nuėjęs rekalą iš
tirsiu.

Pasirodė, neapsirika mo- 
na pikti nujautima. Nuo tos 

i deinos, kaip J^b/^. pradėjo 
ant galvas kristi veiria nelai
mė po kitos. Greita sužino-
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—Matot, šiandien šventa, 
visa uždaryta. Tokį įstaty
mą išleidom.

—Kur mes pasidėsim?
—Sėdėkit namie, šeimoj, 

melskitės, eikit į bažnyčią— 
mokino tribūnas. , . .. .

—Kad mes neturim savo ir įstatymai yra bešališki, 
namų, šeimų, bažnyčių. i

—Tai :kodel neturit? — 
klausė tribūnas savo rinkikų.

—Duok mums namus ir
-•_____ __ A _____• -____ r _______

padaryta sutartis yra virš PA IIFtlCOIIMAI 
valstijos įstatymų. Tas para- * “ * ■ 
do, kad darbininkui teisy
bės nėra; net ir teismai aiš
kina įstatymus pelnagrobių 
naudai.

Ir visa to akyvaizdojc yra 
sakoma, kad prieš įstaty
mus visi yra lygus. Jei neti
kit, tai paklauskit kokio ka
syklos savininko. Jis visuo
met patvirtins, kad teismai

A _A_ • t V f
»
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Nauji Raitai.Į

Pajieškau savo švogerio Jono Kal
niečio, jis paeina iš Kauno rėdytos, 
Rokiškio apakr, Suvaniškiy miestelio. 
1921 metais gyveno Rockland, Mass 
Aš turiu svarbų reikalą, todėl prašau 
jj pati atsišaukti arba kas apie jj ži
no malonėkite pranešti šiuo antrašu:

ANTANAS GELTAUSK1S 
1744 Acushnet avė.,

New Bedford, Mass.

Pajieškau sesers Agotos Ulickie- 
'nės; kas apie jų žino ar ji gyva ar, 
mirus malonėkit pranešti *

ONA MAŽEIKIENĖ 
Simnas, Alytaus apsk., Lithuania.

PARDAVIMAI

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo 23 iki 33 metų. Aš esu vaikinas 
29 metų. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti paveikslą. Pas mus lietuvaičių 
merginų nėra. P. KAMINSKI 
P. O. Box 84, Virginia City, Nevada.

su cigaras.
—Kas tie tokie ponaičiai? 

paklausiau kauniške kalba 
tvarkdarior

—Tai yra liaudies tribū
nai—

—Ar jiems nešventa?
—Ne, jiems nešventa — 

atsakė skubiai tvarkdarys.
Tribūnai bematant pasi

statė bačką ir pradėjo mi
tingą. Daug visokių griau- 
dingų dalykų pripasakojo. 
Iš susigriaudinimo ėmiau ir 

Jas apsiverkiau. Tik dėl dau
gybės žmonių per toli stovė
jau, nieko negirdėjau.

Paskutinis kap palipa, tad 
kap iš bosą papylė: piliečiai, 
saka, piletės! Jūsų, saka, 
gausings susirinkimą duoda 
man progos šią progą išnau- 
dot, ką aš ir padariau. Pilie-

. šeimas, tribūne! — ėmė pra
šyti.’ "

—Tam reikalinga įstaty- 
. mo papildymą įnešti. Esa

maisiais įstatymais galima 
yra namas nusipirkti, par
duoti, rekvizuoti, žmona 
vesti arba nusavinti, bet tik 
darbo dienomis. Švenčių ir 
poilsio dienomis nevalia da
ryti ! Kas turi kitokių suma
nymų?

—Tribūne, man butą, šei
mą, man prieglaudą...

—O man dvarą, portfelį, 
bankelį kokį... pradėjo pra
šyti visi.

-—Gausit,. ’ gausit, viską 
gausit, tik rinkit mane vėl ! 
h. —Kada duosi?

—Kai vėl išrinksite, kitą 
sesiją.

—Rinksim, rinksim, bal- 
suosim, tik duok tribūne, ge
rą vietą, dvaro centrą, algą 
—žadėjo minia: tik kur 
mums šiandien pasidėti?

—Įstatyme nenumatyta,
trumpai paaiškino tribūnas.

—Tai leiskit nors i kalėji
mą.

—Gerai, gerai, prašom 
rytoj nuo 8 vai. ryto. Šian
dien uždarytas.

Maloniai atsisveikinęs 
pons liaudies tribūnas sėdo 
vėl į automobilį ir nudundė
jo iš kur atdundėjęs.

Tiek toli važiavęs nuta
riau . truks plis ištverti per , 
tas Velykas, b kap poną at
švęs, . su visas pasikalbėti 
unt keturių akių. Žemati ne 
tep> lengve yr nubengte !

Petras Balvočius. i

PIGIAI PARSIDUODA
Bučernė ir Grosernė tirštai apgy

ventoje lietuvių, lenkų ir amerikonų 
vietoje. Biznis išdirbtus nuo 15 metu. 
Krautuvė didelė ir ruiminga. Savi
ninkas parduoda greit, nes nori išva
žiuoti j Lietuvą. Dėl sąlygų kreipki
tės pas: SEKYS ir URBŠAS (28)
Real Eatate ir Insurance Agontąl

Tel. 9850.
101 Oak SU Laareace. Mana.Pajieškau Franciškaus Baginsko 

(Frank Baginsky). paeina iš Lietuvos 
Telšių apskr., Luokės paštas. Palėpių 
ir Rudupių kaimo; kiek pirmiau gyve
no Mihvaukee, Wis, dabar girdėjau 
gyvena Raeine, Wis. Kas apie jj 
meldžiu prisiųsti man jo adresą.

JACOB BAGINSKY 
2630 Visconsin avė, N. W.

IVashington, D. C

žino

“Kultūros KnygUėlU.“
Šitokiu vardu “Kultūros”;

B-ve Lietuvoje pradėjo leis- to. Jo užsiėmimas yra mainerys. dan

ny<b*ėl
“Kultu Pajieškau švogerio Jurgio Sirtau-

Noriu susipažinti su mergina tarpe 
27 ir 37 metų, kuri yra liuesą nuo 
prietarų, nėra priešinga darbininkų ir 
apšvietos draugijoms, moka rašyti ar
ba nors skaityti. Turtinga arba netur
tinga, bile protinga Aš turtų neturiu, 
esu 38 metų, nebuvau vedęs, darbą 
turiu vidutinį. Gyventi myliu draugiš
kai, jau nubodo pavieniai gyvent, to
dėl ne rėčiau rasti draugę. Bereikalin
gus laiškus malonėkit nerašinėt.

J. G—AS
P. O. Boa 898, Chicago, III.

randasi? Meldžiu

Pajieškau sau 
draugės ne jau
nesnės kaip 20 
nu-tų ir nesenes- 
n.ės kaip 35 me
tų, kuri yra link
smo budo ir myli 
dailę;be skirtumo 
tautos ir tikybos. 
Gali būti ir naš
lė arba gyvanaš
lė, tik ne su per- 
didele šeimyna ir 

kuri yra pasiturinti arba turi biznį. 
Aš esu lietuvis 30 metų senumo, gel- 
topplaukis, gražios ir linksmios iš
vaizdos. aukštos kilmės ir aukšto 
mokslo, kalbu 6 kalbas ir esu pirmos 
rūšies aktorius, teatrų vaidinto
jas. Taigi kuri norite šitą idea
lą pasiskiiti sau ui mylimą, rašykite 
laiškelius prisiųsdamos su pirmu 
laiškeliu savo paveikslėlį, kurį aš 
ant pareikalavimo sugrąžinsiu. (29) 

PROF J. C.
193 Grand st Box 88, Brooklyn. N.Y.

Pajieškau vyro apsivedimui apie 50 
metų amžiaus, kuris mylėtų gražų 
gyvenimą. Aš esu 45 metų moteris. 
Karintieji arčiau susipažinti malonės 
prisiųsti paveikslą su laišku arba 
-ypatiškai atslankyti. (29)

MRS. WAGNER
596 McBride avė., W. Paterson, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, gali būt kad ir su vienu 
vaiku; nuo 22 iki 33 metų; aš esu 32 
metų vaikinas amatninkas, gerai už
dirbu, svaginančių gėrimų nevartoju 
ir nerūkau. Merginos mylinčios dorą 
šeimynišką gyvenimą malonės susi
pažinti. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Su pirmu laišku prisiųskit paveikslą, 
kurį pareikalavus sugrąžinsiu. (29) 

A. K. R S
193 Grand st. Box 57, Brooklyn, N. Y

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našles be vaikų, nejaunesnės 40 
metų. Aš esu 48 metų našlys. Norin
čios platesnių žinių kreipkitės laišku 
prisiųsdamos savo paveikslą. Atsaky
mą duosiu kiekvienai ir paveikslą 
grąžinsiu ant pareikalavimo. Geisti
na, kad butų netoli nuo Chicagos (29) 

A. T. S.
4023 Deodor st., Indiana Harbor, Ind

FARS1DLODA KKIAIČIU ***>• 
RAS, labai geroj vietoj, apgyvenloj 
lietuviais, lenkais ir rusais. Siuvama 
Singer mašina beveik visai nauja, 
taipgi yra ir prosinimo mašina. Biz
nis išdirbtas per 15 metų Pardavimo 
priežastis — savininkas išvažiuoja i 
savo seną tėvynę. Atsišaukit šiuo ad
resu: (28)

JOHN LOMBARDI
51 Hudson avė, Brooklyn, N Y.

DIDELIS PULRU1M1S — 20 sta
lų norėtų gaut lietuvį BARBERJ, ku
ris atidarytų barbernę pulruimyj, ar
ba priimsiu partnerį.

JOSEPH PEC’K
121 Paige st., Loweli. Mass.

PARDUODU BARBERNĘ su trimis 
krėslais, naujos mados, vieta bizniava, 
lietuvių apgyventoj kolionijoj; ant 
leonard st. Priežastis pardavimo — 
nesveikata, turiu išvažiuot gydytis.

J. SMILGIUS
1121 Broadway avė, 

Grand Raptds, Mich.

PARSIDUODA KONCERTINA. 102 
balsų Gera kaip nauja.

PAUL LAPENAS
35 Austin at, Noruęod. M^.

įvairaus turinio knygeles. [IĮ
Runos parsiduoda po 25 lie- Paakui buvo nusipirkęs bučernę ir 
tuviškus centus. Mums pri- rrosenvę Chjcagoj. Ihibar nežinau kur 

< n Jis randasi. Kas tinote kur jis gyvena 
Siustu paminėjimUj 10 dabartiniu laiku, malonėkite man pra-
šitokiu knygelių Šitokio turi- «*»•; G«riau butų kad pats atsišauk- 
mo.

Nr. 1-2. “Socialhtuiu 
Kapitalistinis U|ci»«H

Nr. 3-4.
torija.”

Nr. 5. “Buda.“ . ............ . ....................
Nr. 6. “Kaip Sveikai* Bukit geri atsišaukti. Antrašas: 

Saugoti.” r 1 r JOSEPH BUTKUS C. 2

Nr. 7-8. “Jurų Karaliaus
Vainikas.”

Nr. 9-10. “Gyvybė* Pra
džios Įstatymas.” . •

Nr. 11-13. “Pasaulio Kū
rimosi Paslaptys.*

Nr. 14-16. “Visuomenės 
Ūkio Istorija.”

Nr. 20. “1
Konfucijus.”

Nr. 21. “■ 
jus Grakchai,” 
mos ] 
laisvę.

“!. _________________
Pauliaus Ladevigo nurody- rie žino apie juos teiksis pranešt.. . A • • - » llflt/MtfA USTATITMAfT*mai, kaip jtaisyti ir tvarkyti 
nedidelį knygyną. “Kultū
ros” B-vės leidinys, kaina 3 
litai. • v ■

“Amžinasis Klausimas’į™? KiLapįe.jį. ž.ino,m.a10- » Inėkit pranešti, arba pats lai atsisau- 
parasyta Alano Klarko, ver- kia. petras stromskis 
sta Ed. Levinsko, išteista: pox 1194, Scottbtaff- Ngbr-

KllltUrOS BeiufrovOS. Į ona Kaleinikiutė, po vyrui Te-
Knygėlėj rišamas kiausi- krakienė, pajieškau savo brolio Jono 
mDc lenks vra trvvimimn f-Kaleinlko, paeina iš Suvalkų rėdytos, mas, KOKS yra gyveninio UK- circHu kaimo. Kalvarijos pašto Pir- 
slas? Tai ir yrš amžinas miau jis gyveno Amsterdam, N. Y. Aš 
klanrimną kuri žmnriPc min Kinkau, kad jis išvažiavo j Montreal, Klausimas, KU! J žmones nuo Mielas broli, prašau atsiliep-
amŽlŲ riša ir Vis negali IS- tL nes girdėjau, kad musų tėvai mirė 

‘ - - | Jeigu kas apie jį žinote, malonėkite
1OU' man pranešti, busiu labai dėkinga

Našlaitė” ir “Mišką KerT ona telerskis <29> 
dll scenos vaizdeliai < Indiana Harbor, Ind.

knygelėj. Ir ———- 
įuou vertė Aida, šrogerio Justino Jokšo,
v -j ntj’ ii »> r». mrm 3 metų jis gyveno Duųuėsne,leido KultUrOS B-Vė. 'Kai-j Pa. Iš Lietuvos jis paeina iš Kauno 
na 2 litai.

“Darbininko
parašyta d-ro Jono Kas- 
kiaučiaus ir išleista Am. 
Liet. Darb. D-jos. Skąitymo 
616 puslapiai. Kąina nepa
žymėta.

tų. Už pranešimų aš busiu labai dč- 
Jkingas. nes aš turiu labai svarbų rei- 

jg kalų prie jo.
P. S. RINDOKAS

' 3932 Ei r. St., Indiana Harbor, ind.
“Elektra ir jo* Is- ” <k Pajieškau Jono it Benijamino Skub- 

Hckų. Jono Sarguno Žadaikonių kai
mo, Saločių parapijos ir Juozapo ir 

- iPnvil°. Bakšių, Pasvaliečių kaimo - . -- *“ '****’ - ) » 
t PVlIkUO C. 232^.

2107 Fairmount av., Philadelphia, Pa.

Aš, Petras Sileckis. pajieškau savo 
pusbrolio Mikolo ir Tadeušo Sileckių, 
tųipgi pusseserių Alenos ir Pifimanos 
Sireiviukų, paeina iš Šiaulių apskr., 
Šeduvos parapijos. Kleboniškių kai
mo. Meldžiu greitai atsišaukti.

PETRAS SILECKIS C. 2883 
2H>7 Fairmount av„ Philadelphia, Pa.

Aš, Sofija Gaigaiiutė-Ega»nienė, 
pajieškau pusbrolio Ramusio Didžiu
lio. seniau gyveno Norvrood, Mass.

S. EOOUNIS
Kittery avė., , Rowley, Masš

Ix—Ho. seniau gyvenoKinų l»m»nClU* Meidtlu atsišaukti,

‘Tiberijus ir Qa- 
Senovės Ro- Domininkas ir Juliona Vaičiūnai, 

kovotojai už žemę ir
' Inos Vaičiuniučių: tėvas ir pusseserės

M. 4.. Knv«rv»*. *» n_rr» iS Kunčiškių kaimo. Ukmer-
Mazas^ ranyąyna*. U-lOgį, apskr. Malonės atsiliept arba, ku-

JULjONA VAIČIŪNAITE 
Urkuvėoų kaim, Kuršėnų vaisė.. 
Šiaulių apskr, Lithuania.

Paiieškau brolio Petro Stromskio, 
Suvalkų gub., Kalvarijos vaisė., Jur-

Aš, Ona Kaleinikiutė, po vyrui Te-

Kur mano draugė 
atsišaukti.

FARMOS
Kurie norite pirkt kokių nors for

mų šioje apielinkėje, apie Scottville, 
Pentwater, Custer ar Fountain, Miėh, 
rašykite mums. Mes prisiusime joms 
katalogus ir nurodymus. Mes esam 
pirmieji lietuviai farmeriai toj apie- 
linkėj. (29)

PILYPS and MATTIX
R 2, Bos 83. Scottville, Mich.

PARSIDUODA KARMA 150 AKRŲ 
su 8 kambarių namu, vištinyčia ir bar- 
nė. Farma verta $6,000, parduodu už 
$2,000, nes esu priversta tuojaus par
duot: vyras serga, viena negaliu ap
dirbt. (28)

MRS. ANNA PLEVOKIENfi
130 Eighth St.. So. Boston, Masą,

FARMUKfi:
Pigiai parsiduoda arba mainys ant 

namo arba loto mieste. Rašykit: (30) 
J. GERIBO 

SCOTTVILLE, MICH.

Tikras Palengvinimas Nuo 
Nerviškumo, Išpūtimo ir 
Užkietėjimo Viidurių.

Daktarai, Kurie Daug Mat* Prakti
kavo, Nusistebėjo, Kaip Greitai tos 

Gyduolės Veikia Tokiuose 
Atsitikimuose.

Jeigu jūsų daktaras dar neužrašė 
jums tų gyduolių, tik nueikit į aptie
ks ir gaukite butelį; jos vadinasi 
Nuga-Tone. Jos yra malonios vartoti 
ir jus galite gauti visam mėnesiui tų 
gyduolių apie už dolerį. Jus nusistebė
site kaip greitai jos veikia. Nuo .ne
virškinimo, kraujavimo, užkietajųno, 
neveiklių kepenų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, stokos ambicijos, pra
sto miegojimo, jr tt. nieko nėrųi .geres
nio kaip šios gyduolės. Pabandykite 
jas tik keletą dienų ir jus nusistebė
site, kaip greit jos atnaujins jūsų 
stiprumų, ambicijų, pep ir punch. Jos 
suteikia malonų ir atšviežinantį mie
gų ir jus pradėsite jaustis geriau be
veik tuojau. Išdirbėjai Nuga-Tone ži
no ląbai gerai ką jos padaro tokiuose 
atsitikimuose, jie privertė visus ap- 
tiekorius suteikti garantiją ir sugrą
žinti pinigus jei jus nebusite užganė
dintas. Rekomenduojamos ir pardavi
nėjamos pas visus gerus aptiekorius.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGA LIETUVAITE mer

gina dirbti krautuvėj. Turi mokėt 
angliškai skaityt ir rašyt, tarp 25-30 
metų amžiaus, linksmaus budo, su 
gera išžiūra. Mylimi užimt vietų lai 
atsišaukia laišku. (28)

JOHN AMBROSH 
P. O. Bos 421, West Frankfort, III.

(statymai ir Kasyki s

Pelnagrobiai, kurie valdo 
anglių kasyklas Pennsylva- 
nijoj, nori įtikinti pasauli, 
kad jie yra labai teisingi ir 
labai duosnųs savo darbi
ninkams, tiktai darbininkai 
esą labai nedėkingi ir nedo
ri.

Kad parodžius, kaip jie 
teisingi, šitie ponai nesenai 
pranešė 50-šimčiai šeimynų 
Vintondales apielinkėj, kad 
į 24 valandas jos išsikrfaus- 
tytų iš kompanijos stubų. 
Mat angliakasiai, kurie gy- 
Venaxkompanijos namuose, 
apskelbė streiką, taigi kom
panija nori jiems užtai at- ą vr • • 1 u • _ _ a _ * * __

vo namų streikierių moteris 
ir mažus vaikus^ gerai žino
dama, kad kitų namų tenai 
nėra.

Pennsj’lvanijos valstijoj 
yra įstatymas, kuris reika
lauja, kad namų savininkas 
duotų gyventojui 30 dienų 
laiko susirasti kitą namą. 
Vienok teismai šitą įstaty
mą taip išaiškino, kad ka
byklų kompanija gali išmes
ti savo darbininkų šeimynas 
į 24 valandas.

Kuomet mainerys atsi- 
krausto į kompanijos namą, 
jisai turi pasirašyti sutarti, 
kad kompanija išims jo ren- 
dą iš jo algos konverto. 
Kuomet jis paliauja dirbęs 
ir negauna algos, sutartis 
sako; kad jis gali būt išmes
tas iš namų tuojaus. Taigi 1 
balandžio ir buvo išmesta

“i
telė,”
vaikams vienoj i 
rusų kalbos vertė Aida,

u* <rB. is caevuyos jis paeiti
• - |g«b, Kretingos apskr, Vevirfėrų

i va|ač; Lonžų kaimo. Kas apie jį žino. 
Sta _ ** i malonėkit pranešti, nes turiu labai 

'svaęfcT reikalą, už ką skiriu $5 00 at- 
lyginimo. (29)

. KRANK DOWDOROWIC7, 
226 Front st, Elizabeth, N. J.

čioniškojo zuparo draugijos, 
paskou iš blaivybės restora
ną akcijonierių, dar paskiau 
nuvažiavus kūmose ap
krikštyti susieda vaką, kle- 
bons nepasfeveikina, vo nu
nešus už bobutės devuntines 
pazvanus, varpininką sesou 
šuniuku užsiundė.

Pagalam veiną deiną 
klausaus, tik dzin-dzin, at- 
skambalou kažin kokių po
nų vežims prisėdęs. Visi to- 
kei žvaizdėti, dziegelioti, 

' pažįstami ir nepažįstami.
Mon širdis kažkap susi

spaudė. Sutikęs kieme klau
su, kas svetelius tokes purvi
nas kelias tep tolei nešė.

—Mes, saka, su reikalu.
Ar turi bolševikų kningų, 
gazetų, bombų ir kitokių 
daktų? .

—Ni matyte neesu matęs, 
sakau.—Tad mes tavi iškraty- !r—, — ----------
sem, saka poną, ir pačiupi- riausiai gina. Todėl, pilie- _
nėjo kišenes. Paskou sueje j čiai, pilietės, garbinkit Ira- vyrai nedirbo, taigi negavo, 
vidu iščiuoinėjo visus paša- elį, mylėkit karalių ir rinkit konvertų su alga ir kompa- 
liusf’sujaugoje šeiną, paša- mane! valio! ' .............~
rus, net iš kūčių mėšlus išve- — Uuu! nusiaugę minia.

Redakcija AtMkpni.
Sororis Marilm.—Tams

tos eilės suposmuotoe nesu- 
Iyg eiliavimo taisyk)ių.Ištai- 
syt irgi negalima, nes tada 
reikėtų parašyti visai nau
jas eiles. Geriau rašykit pro
zą. .. ' t

S. L. A. X. Apskričio Vai- iabiri dėkingas

KENOSHA, WIS.
Kurie nori užsirašyt “Keleivį” ar

ba kokių nors knygų užsisakyt, gali 
kreiptis prie musų generalio agento. 
Jis patarnaus visame teisingai ir 
greitai. Jo adresas:— (.)

JOE ELIOSILS
North Weat Hotel. Room 15.

KENOSHA, AVIS

Pajieškau dėdės Petro Meškonio, 
Zubėlių kkimo, Gelvonių parnp., Vil
niaus gub. Seoiau gyveno Chieagoj- 
Kas apie jį žino malonės pranešti ar
ba pats’ teiksis atsišaukti. Yra svar
bus reikalas. " (29)

JUOZAS JAKIMAVIČIUS 
27 Union sU Cambridge, Mass.

Pajieškau draugo Dominiko Galmi- 
no, paeina iš Kegrių kaimo, Viekš
nią vąl , Mažeikių apskr. Metai atgal 
atvažiavo į Canadą ir vėliaus gyveno 
po No. 619 Albert st., Montreal, Ca
nada. Aš nebegaunu nuo jo jokio at
sakymo ir mano laiškai rašomi jam 
nebegrįžta, todėl kas žino apie Gal- 
min^ ar kur jis gyvena iš kaimynų 

"Tu man pranešti, už ką busiu
> <30*1

SIMON L RAKAUSKAS 
avė., Chicago, III.

— . t-———.
miną a 

ĮmeMHi

— TąjBUl protesto 
dėlei nejsileidimo Lietuvon) —______
S. L. A. organo “Tėvynės’^ 
šiuo tarpu netalpinsįme, nes 
Lietuvos valdžią oficialiai 
praneša, kad “Tėvynė” nėra 
uždrausta. Jeigu vėliaus pa
sirodytų kitaip, tuomet 
Tamstų rezoliuciją mes pa
talpinsime.

NEKROLOGIJA
A. A. JONAS DUOMBRA Į;

Birželio 9 d., 4.15 vai. po pietų, < 
žaibas užmušė du arkliu ir Joną I 
-Duomhrų Velionis buvo nevedąs, paė
jo iš Kauno rėdybos, Šiaulių apėkr., 
Žeimelio valsčiaus, Dieržiu kaimo. 
Lietuvoj paliko jo setji tėvmtai. Ame- 
rikoj jis turėjo riminių Martinaičių 
familijoj: Rozaliją Bcinorieną, Ole- 
sę Beinorienę ir Ifroą Martinaitį. 

-----  [Montana valstijoj jis išjryveno 15 me- 
50 šeimynų, nes tų-šeimynų tu, turėjo savo uk? ir visados prisi-

• ... laikė pas Beinortus
| Velionis buvo laisvų pažiorų žmo- 

■. (rus. turėjo 37 metus amžiaus, mylėto 
-niin notiirėin i« lcn iuimti 'skaityti knygas ir laikraščius, o už- nija neturėjo is ko išimti jų vis ]abiausja mylėjo -Keleivi.” Jo kt- 
rendos. O jei streikiens

nymnkpfi knmnaniiai Mont pas Beinorus ir 13 d. birželio ...... K°nipanijd Upo palaidotai ant Great Palis ka- 
PRmiSllJBU. uaviau pcivuo. niauouuųi ----  uhaoiimio, uci- icnvią iŠ klSeniBUS, t31 kom- pinių. Tegul jam būna lengva ilsėtis
Ziei padėkavoje, pavalgė ir nūs trindama paklausė liau- panija nepriima. Ir teismai svct’moj ierne,*įOI,Uja Bayaor 
susisėdę vėl iŠvažiava. dies tribūnas. sako, kad šita kompanijos' Box 121, Biaek Ea^e, Mont

, „.įsnau- 
padariau. Filie- 

jčiai, pilietės, juk jau Kalen
dos baigias, vėl turit susiru- 

I pinti, kas jūsų reikalus ge-

žė ’laukon. Darbštus vyra,1 —Kas turi dar kokių pa- rėtfį i 
namisliiau. Daviau peitus. klausimų? — linksmas, dėl- rendą

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
ąarsinimus, kaip tai: paji< skoli
nius apsivedimą. įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už syki. No
rint tą patį apgarsinimą pa talpi n 
kelis sylics, už sekančius «ykiu’ 
skaitome 2c. už žodį už syk t.
"Keleivio” skaitytojams, ku ie trr 
užsiprenumeravę laikraštį ir ui 
pirmą sykį skaitome po 2c. t ž žo>'j. 
Ui pajieškojimus riminių arba 
draujrų skaitome po 2c. uc žodį 
pirmą syki; norint tą patį oaj »- 
Itojtmą talpyt ilgiau, skaitėme po 

! lc- oi žodi už kiekvieną sy<cį.
"Keleivio* skaitytojams, k’uie 

tur užsiprenumeravę laikraštį, už 
pajiežkojimus giminių ir dra<<gą 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
ui žodi.
Pajieškojimai su paveikslt. ;re- 
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint talpint pą/eško- 
jfaą su paveikslu, reikia p» siųst 
fotografiją ir klaust kainos

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia prisiusi kartu ir 

. mokestį.
"KELEIVIS”

235 BROADWA¥.
SO. BOSTON. MASS.
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: visur Įtaisyta taip vadinam: 
kūdikių sveikatos centrai, 
kur dirba tinkamai išlavini

; gydytojai ir seselės. Mokv- 
; mo metais silpnasveikačia 
. mokiniai esti mokomi tan 
, tikrose mokyklose miš

kuose atvirame ore. Ameri
koj labai prasiplatino būdas 
miegoti naktį prie atvirų 
langų. Tokiu budu daugelis 
turėdami silpnus plaučius 
patys savo namuose turi Įsi
taisę sanatorijas ir dieną 
naktį tyra oru bekvėpuoda
mi, nejučiomis pagyja :uk« 
džiovos. Pristeigta miesto 
vaikams nemaža v ašarinių 
kolonijų, kur mažakraujai 
vaikai esti laikomi daugiau
sia atostogų melu po koki 
dvejetą mėnesių ir tuom lai
kotarpiu žymiai jie pasitai
so.

Savo keliu visur rūpina
masi švaros palaikymui: ir 
gatvėse, ir mokyklose, ir va
gonuose, ir restoranuose, ir 
bažnyčiose, ir tarnybų vie
tose, ir dirbtuvėse, kad kuo- 
mažiausia butų dulkių, kad 
kuodaugiausia butų tyro 
oro. Oras, saulė, vanduo, 
.maistas tai geriausi ginklai 
kovoje su tuberkuliozu (su 
džiova).

Tokiais pačiais budais 
kovojama su džiova ir dau
gely kitų Amerikos valstijų.

O Lietuvoje?
Turime prisipažinti, kad 

kovai su tokia baisia liga 
_  __  ____  _____ ____ _ mes neturime dar nei geros 
karvės pieną, tai gali gauti pradžios. Pas mus nėra nei

• t* ‘ ‘vienos džiovininkams ligo-
. . . .

Sveikatos Kampelis
moka, nes aolaiko nuo mir
ties darbininkus, kurie su 
dideliais nuošimčiais papil
do išleistus tam reikalui pi
nigus.

Svarbiausias džiovos pla
tinto jas yra dziovingas, ko- 
isintis, platinantis džiovos 
sėklas ligonis.

Jisai bekosėdamas, fon
tanu iš savo burnos išleidžia 
milijonus džiovos bacilų, 
kurios esti tiesiog kitų žmo- 

iiiių Įtraukiamos į plaučius, 
esti praryjamos Į skilvi, i 

Tos bacilos apsigy
vena žmogaus 
ypatingai mėgsta 
plaučiuose.

Skrepliuojantis 
gus džiovininkas

AR DŽIOVA IŠGYDOMA?
Lietuvoj kasmet visokio

mis ligomis miršta iš 2,000,- 
000 gyventojų apie 30,000 
su viršum žmonių. Daugiau
sia žmonių nunaikina džio
vos liga, nes kasmet ji pa
ima bene apie 3.000 iš kiek
vieno miliono žmonių, arba 
apie 6,000 visoj valstybėj. 
Viename Kauno mieste kas
met pasimiršta apie 200 su 
viršum žmonių tik plaučių 
džiova. Ar galima mirtingu
mą ta liga sumažinti? !

Pasirodo, kad galima. Tai žarnas, 
parodė Anglijos, Vokietijos, j 
Šveicarijos, Danijos, Švedi
jos ir kitų apšviestų šalių 
praktika; tose šalyse prieš 
50—30 metų mirdavo ta li
ga beveik tiek pat. kiek da- džiovos bacilomis visą savo 
bar Lietuvoje. Dabargi te- butą ir visus kelius, kur tik 
nai džiova miršta tik pusė jis eina. Vaikai berėplinė- 
to ir net kai kur mažiau. Jei darni nešvarioj asloj, bebu- 
atsidėjus su ta liga kovoti, čiuojami nesveikų tėvų ar

- ___ I •_________________________________________________L _____ • ___ * '

kūne, bet 
veistis

neatsar-
apteršia

tai per kokius 25 metus pa- giminių, bežaizdami suterš- 
vyksta mirtingumas 
žymiai sumažinti.

Štai kas pasiekta kovoje 
su džiova Amerikos Nevv 
Yorko valstijoj.

Kaip pranešęs yra dr. M. į 
Y. A. Kingsbury IV. tarp
tautiniame kovotojų su tu
berkuliozu (arba džiova) 
kongrese Lozanos mieste 
1924 m., New Yorko mieste 
ir pačioj valstijoj tik per ko
kią dvejatą dešimčių metų j 
mirtingumas nuo tuberku- 
liozo sumažinta vienu treč
daliu. Pirmiau tenai pasi- 
mirdavo iš vieno miliono gy
ventojų 1294, o dabar tik 
862. Primename, kad Lietu-- ___________ ___ o___
voj dabar pasimiršta ta liga-sumažinti veikiančius džio- 
bent 3 kartus daugiau, negu vos šaltinius, rūpinasi su- 
New Yorko valstijoje. Jeigu rasti visus sergančius atvira- 
Lietuvoj butų taip,. kaip;džiova asmenis ir patalpinti! 
New Yorko valstijoj, tai'juos j ligonines, kad namie! 
mes kasmet sutaupytume! jįe neplatintų džiovos baci-| 
apie 4,000 gyvasčių. ių, kad neapkrėstų jomis

Kokiais gi budais Nevv. vaikų. Jie stengiasi tokius Ii- ' 
Yorko valstija tokių gerų re- gonius tiek pagydyt, kad jie! 
zultatų kovoje sui tuberku- nekosėtų ir nedrabstytų vi-i 
liozu yra pasiekusi? . sur savo džiovos bacilomis

Štai skaitlinės, kurios pa-į apkrėstu skreplių, 
rodo, kas buvo ten daroma. Tam tikros gailestingo-

Ligoninių džiovininkams sjog sese}ės pasiskirsto rajo- 
buvo 2, dabar yra 38; nais mjestus jr kaimus ir su-

Lovuj dziovm. ^ligoninėse ran(|a sergančius atvira 
buvo 64 dabar 3240; džiova. Amerikoj ne vien

Gailestingų seselių dziov. ijgOnjs jieško gydytojo, bet ■ 
buvo 2, dabar 232; gydytojai ir vidutinis medi-i

Dispenserų dzioyimn- cĮnos personai (sesutės) 
kams buvo 2, dabar 38 ; jieško ligonių, jie ir nekvie-1

Atvirame ore mokyklųj^amj jankosi po bakūžes ir! 
silpna-sveikaciams vai^amssuterenas, kur gyvena pa
buvo 0, dabar 49; į vargeliai. Surastus džiovos
. kolonijų mokin.jpja^ntojyg mokina, kaip

0, dabar 17; 'reikia gydytis,' kaip elgtis,
Mirtingumas džiova vien.jkitų asmenų ta liga ne-i 

milijonui gyventojų bųvo^ apkrėstu, kaip turi maitin- i 
tis, rėdytis, dirbti, kaip kam- ■ kovoti 

___ _ 1AL2, "š-1 ' ______ 
vienam gyventojui dyti, kur rasti gydomąją pa-tVotoia. 

r* o_____________A II _ 11_ _ K T _ j a • lž    _1 1 — • i "

džiova iais žaisleliais, bevalgydami 
džiovos bacilomis apveltą 
duoną, vaisius, pagalios, be- 

! kvėpuodami dulkėtu su 
'džiovos bacilomis oru — pa
kartotinai apsikrečia džio
va.

Džiova yra gana išsipla
tinusi tarpe karvių ir jų pie
ne dažnai esti džiovos baci
lų. Jei vaikai geria nevirintą

ir nuo karvių džiovos. Be to, 
džiova labai mėgsta blogus, 
nevėdinamus, nesaulėtus, 

< ankštus, drėgnus butus. Kai 
kurie gydytojai džiovą tie
siog vadina butų liga.

Amerikiečiai stengiasi

i

vienos džiovininkams 
ninės, nei vienos sanatori
jos, yra tik vienas džiovinin
kams Kauno miesto savival
dybės 1924 m. Įsteigtas dis- 
penseras; mes neturime iš
lavintų kovai su džiova sese
lių, mažai teturime ir gydy
tojų, gerai su tos kovos bu
dais apsipažinusių.

Valstvbė sveikatos reika-

i 
I

i

Viršutinis paveikslėlis parodo dvarą vadinamą “White Court.” kuriame vasaroja 
Suv. Valstijų prezidentas Coolidge su žmona. Apatinis paveikslėlis parodo ponus 
Stearns’us, kuriems “White Court” dvaras priklauso. Minėtas dvaras yra Swamp- 
scott, Mass., ant jūrių kranto.

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

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 padalytas. Kaina 50 
centų, bet “Keleivio” skai
tytojams tiktai 25 centai.

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

LĖKIMAI | ŠIAURINI 
ŽEMĖS AŠIGALI

Nuo 1534 metą, kuomet Holai.aą 
eks|>edicija. vedamą Williamo Lt rent- 
zo, padare pirmutinį bandymą aplan
kyti Aretico apielinkę, daugelis eks 
pediciju bandė pasiekti šiaurinį Že
mės Ašigali, bet tik Balandžio 6, 1369 
komandieras Robertas E. Peary pa
siekė tą tolimą ledinę vietą Paskuti
nis Amundsc-no bandymas pasiekti 
šiaurinį Žemės Ašigalį oru buvo ne- 
pasekmingas, nes už 100 mylių nuo 
ašigalio turėjo grįžti atgal. Bet jis 
bandys dar kartą. Dideli darbai vi
suomet turi būt išbandyti daugelį 
kartų, kol žmogus užkariauja juos. 
Trinerio Kartusis Vynas taipgi pa
siekė savo aukštumos ir pasitikėjimo 

įtik po daugelio metų pastangų ir eks- 
. pirementų. Šiandien, jeigu jus ken
čiate nuo prasto apetito, riemens ėdi
mo, nevirškinimo, nuo kepenų ir ink
stų ligų, jeigu jūsų nervai suirę, Tri
nerio Kartusis Vynas yrą nuo to vis
ko gyduolė, ant kurios jus galite pa
sitikėti. Jūsų aptiekorius arba gyduo- 

j lių pardavėjas jį turi. Jus ten gausite 
taipgi Trinerio Linimentą, kuris yra 
labai pamačlyvas nuvargusiom ir su
tinusiom kojom. Rašykit reikalauda
mi pilno listo Trinerio gyduolių pas 
Joseph Triner Company, Chieago, III.

I DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS. 

Nedėvėk diržo—išvengk pa- 
9. Kiek kuri šalis turi gy- vojingos operacijos

Aleksandrą ventojų? Arba kiek yra išvi-1 stuartv. limpančios plapao

i

A D TA IT TTTDITD dentas Grineveckis užmušė
AK JAU lUKIlL It- Rusijos carą __ _ _ . __ ______ _____ -~____ _

LL1Y1U AnLuIlIjUKięi • rimtus kitų panašių klaupi- lasne visas reikalingas m- gyduoles, limpančios prie kūno ii
I

lauiąuc icirta-

jlams skiria permaža pinigų 
1925 metams Lietuvoj išlai
dų sąmatoj sveikatos reika
lams skiriama tik apie 1:-| 

; milijono litų, tai išneša tik 
j apie 80 liet, centų vienam! 
i gyventojui, o New Yorko i 
j valstybei tiems reikalams iš- i 
įleidžiama apie 20 litų kiek
vienai galvai, t. y. apie 25 
kartus daugiau.

Kova su džiova yra sunki, 
ilga, daug darbo ir daug pi
nigų reikalauja. Tik didelių 

I vargu, didelėmis pastango- 
i mis džiova yra apgalima, iš- 
I gydoma.
. Kova su džiova turi pri
klausyti visai valstybei. Prie 
jos turi prisidėti ir valdžia, 
ir savivaldybės, ir patvs gy
ventojai.

Laikas butų visiems tai 
{suprasti ir pradėti ištikrųjų 

, , - j kovoti su ta baisia musu
barius vedintų kaip spiau-{sveikatos ir musų turtų eik- 

Dr. K. Grinius.
(“Sveikata”)

i

1294, dabar 862.
Sveikatos reikalams iš

laidų V--------- ------ v k.,.*, ..MA I V. r'— '
vieneriems metams buvo 40,geibą. Neturtėliams duoda- Į 
centų, dabar 2 doleriai. jmos pašalpos, neapmoka-i 

Iš šitų skaitlinių matyt,!mas gydymas, pajieškoma! 
kad kova su džiova reika-|geresnis butas, globojami! 
lauja daug ligoninių džiovi-Į jų vaikai.
ninkams, daug dispenserų, ■ Amerikoj ypač žiūrima, • 
daug gailestingųjų, seselių, kad vaikai mažiau apsikrė&H 
išlavintų kovai su ta liga, tų džiova. Tam tikros (Irau-! 
daug silpniems vaikams pri- gijos ir savivaldybės rupi-' 
taikintų mokyklų ir. daug išinasi nuo pirmos dienos ne-! 
visuomenės iždo pinigų. Iš--turtelių kūdikius paimti glo- : 
laidos sveikatos reikalams-bon, f ’ ’ *’
New Yorko valstijoj beko- kaip auginti 
vojant su džiova padidėjo 5 jis maitinti, kaip ligoje slau- 
kartus. Amerikiečiai atran- ginti, čia irgi valstybė pa- 
da, kad tokios išlaidos apsi- skirstyta rajonais ir kuone

laidos sveikatos reikalams-bon, pamokyti motinais, 
Nevv Yorko valstijoj beko- kaip auginti kūdikis, kaip

Statai Ant 
Orderio

Siutus ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš- 
prosiname. 
SIMOKAITIS 
344 Broadway, 

2-ros lubos
SO. BOSTON, 

MASS.

:mų rasite šitam kalendoriu- 
“Keleivis” šįmet išleido Je’

labai puikų kalendorių 1925; 4. Metai iš 13 mėnesių.
: metams. Jeigu kas da nėra čia yra išdėstytas prof. Mar
io gavęs, tai turėtų tuojaus i vino planas sutvarkymui ka- 
išsirašyti, nes jau nebedaug lendoriaus taip, kad metuo- 
jo liko. ' se butų 13 mėnesių, po 28

Kalendorius vra knygos cbenas i kožr.ą mėnesi. Įdo- 
pavidale, ir jame telpa dau-! ir pamokinantis straips- 
gybė visokių pamokinimų ir 
informacijų. Yra tai tikras 
žinynas. Štai jo suglaustas 
turinys:

1. 1925 metų sezonai. Ar 
žinot, kada oficialiai prasi
deda pavasaris, kada bus 
pirma diena vasaros, kada 
pradžia rudens ir žiemos? 
Jei nežinot, tai čia rasit vis
ką išalkinta.

2. Saulės ir mėnulio užte
mimai 1925 m. Iš čia skai
tytojas sužinos^ kada šįmet 
pripuola 4 užtemimai, du 

! saulės ir du mėnulio. Kada 
šitie gamtos apsireiškimai 
Įvyks ir kur jie bus matomi, 
šitam straipsny aiškiai pa
sakyta.

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 iyydu 

i “Kruvinas Nedėįdienis  ̂7 
Kada revoliucionieriai nu
kirto galvą Francijos kara
liui Liudvikui XVI-tam? Ka
da buvo nukirsta galva Ang
lijos karaliui Karoliui pir
mam? Kada kunigai sudegi
no italų filosofą VaninV^Ka
da jie sudegino mokslininką 
Bruną? Kada lietuvis stiu

nis.
5. Lietuvos gyventojų

skaičius. Ar žinot, kiek Lie
tuvoje yra gyventojų? Kiek 
iš jų yra vyrų, kiek moterų? 
Kiek vra lietuviu, kiek len- 
kų, žydų ir kitų tautų? Jei ------ ------r —
to nežinot, tai čia rasite vi- 300 metų, jis sako, 
sas apie tai žinias. straipsny išdėstyta visa jo

6. Žymesnės pasaulio reli- teorija, 
gijos. Jums turbut nesykį at
ėjo galvon klausimas: Kiek 
yra pasaulyje išviso katali
kų? Kiek yra budistų? Kiek 
mahometonų, protestonų, 
stabmeldžių ir kitokių? Ar 
suradot kur paaiškinimą? 
Jeigu nesuradot, tai čia ra
site visas informacijas.

7. Žemes rūšis nuošim
čiuose. Ar žinot, kiek kurioj 
pasaulio daly yra dirbamos 
žemės, kiek tyrų, kalnų, miš
kų?—Čia viskas parodyta 
kaip ant delno.

Musų žemės plotas. Na, j 
Tjn.M.fKas iš skaitytojų pasakys,! 

į kiek musų žemės kamuolys- 
į turi ‘ keturkampių mylių? 
: Kokį plotą užima jūrės, o 
'kiek yra sausumos? Arba

duodančios sustiprinimą toms kūno 
_ dalims, kurioms reikalinga. Neturi

10. Kaip nustatoma Vely- jokių šniūrų nei sprenžinų. Nenuslen-
l-u riiona’ tfrmncmfe ka ir neatsiremia į Kaulus. Tukstan-kų diena. ,bitas suaipsnis čiai šiomis paduškaitėmis gydosi ne
parodo, kodėl VelykOS vie- mie. nesutrukdami nuo darbo ir dau-

obelis praneša, jogei šitokiu budu išsi- nais metais Duna anKsciau, o. gydo Minkštos kaip mošastas—įeng- 
kitais metais vėliau. Cia: va pridėt—nebrangios. Už jas gauta 
taino-i naąakvta knkill bildu! auksinis medalis Romoj. Grand Prix taipgi p^aKtta, KOKIU Y11”11 medalis Paryžiuj ir garbingas pami- 
v elykų Cliena yra nustato-1 nėjimas Panamos Expozicijoj, San 
ma' “ " i Francisco. Procesas atsitaisymo yra
11 ,, . • . _ , natūralia ir daugiau nereikia dėvėt

11. Ar pritruks žmonėms diržų. Mes prirodysim tai pasiųsda-
^ * . . - - •> I ' ' • ' .................

mokslininkas Penck sako, mums, 
kad taip, žemė gali išmai-i 
tinti nedaugiau 9,000,000,-! 
000 gyventojų. Tokio skai-; 
čiaus žmonija pasieks už ■

. Šitam i

I i

dalims, kurioms reikalinga. Neturi 

ka ir neatsiremia į Kaulus. Tukstan- 
i šiomis paduškaitėmis gydosi na-

viptną anl žemės7 VnklPČill mi iums P^aPa() išbandymui visiškai Vietos ant žemes. V UKiecių DYKAI Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
(-) 

PLAPAO LABORATORIES 
3058 Staart’a Bldc.. St. i<ouis. Mo.

t
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12. Kaip prasidėjo pasau
lyje karas? Tai garsaus rusų 
rašytojo Rubakino straips
nis. Begalo Įdomus ir*pa
mokinantis skaitymas.•• •»

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-į 
kas MacMillan, kuris ilgą Į 
laiką tyrinėjo eskimosų gy
venimą.

14. Kaip apsisaugoti nuo 
perkūno? ' Kaip pasidaro 
perkūnas? Kas yra perkųn- 
sargis ir kaip jis padaro
mas? Ar jis gali apsaugoti 
namus nuo žaibo? .' Kodėl

kaip didelė yra Afrika, Azi- perkūnijos metu po atskiru 
ja, Europa, Amerika ir Aus- medžių yra pavojingiausia 
tralija? Retai kas tokius vieta, 
dalykus žino. Bet kas nusi-įsia? Visi šitie klausimai yra 
pirks “Keleivio” 
rių, tas žinos.

o girioje—saugiau?

Kalendo-{; nuodugniai šiame straipsny 
’ išdėstyti.

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

16. Geležinkelių atsiradi
mas. Šita geležinkelių istori
ja parodo, kiek žmonės su 
eikvojo turto ir laiko, kiek 
jie padėjo vargo ir kokių jie 
nedarė bandymų, pakol išra
do geležinkelius.

17. Kodėl žmonės tiki j 
dvasias? Geras straipsnis 
apie atsiradimą tikėjimo.

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

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darome paveikslus ne vien ant 
popieros, kaip paprastai.bet ir ant cel- 
luloid medalionus. Kiekvieną tokį pa- 
veikslą-medalioną apdirbame su tin
kamais spalvuotais pagražinimais. 
Darome 6x9 dydžio. Tokis medalionas 
galima pastatyti arba pakabinti—tin- • 
karnas visur. .Jis nesuduž, nenupluks. 
Prireikus gali numazgoti. Kaina $2 00. 
Prisiųsk oiuims (tavA arlja savo myli
mųjų paveikslėlį o ’ padalysime 

! Tamstai tok|"gra2ų' riftedalioną.-
Siųsdamas užta'kymį'lpaęžymčk kaip 

nori, kąd, bUriT padarytas;•’ye'r pus 
(bust), ar'čiėla figūra.- Su 'užsakymų 
siųskite ir pinigas arta galėsite 
simokėti ant pašto, kuomet paveiks
ią aplaikysit—kaip norite. ' s '-.ri

Užsakymą išpilaysime j 10 dienų. 
Rašydami adresuokite: (-)

THE TAUNIS STUDIO 
KULPMONT, PA.

For BILIOUSNESS
IIf kartokit t» 
W BEECHAM’S PILLS W 
■ paliuosavimui vidurių, su- ■ 
I stabdymui kvaitulio ir gal- ■ 
R vos skaudėjimo. ■

Nėra Kolomelio
25c. ir 50c. baksi ukai^^H

BEECHAMS 
PILLS

SI BASU

MIKAS PETRAUSKAS 
Lafavžs Aižia, M.

TAKE rr 
OFF ANO 
fix rr? <

MOV.' I JUST |
WO^0ER ’.'/MAT
I CAN DO r r

i 1924
"Trjją Metę Kahklię Kny« 
ta,” už 1922*3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

^Trijų Metų Kanklių” pre* ; 
numerata du (taleriai ir pi-! 
nitus siųst pašto Money ; 
Orderiais šiuo atnrašu:

LITTLB JULIUS SNEEZEč



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

VIS PER DEGTINĘ.
Liudvinavo valse. Ma

riampolės apskr. pil. B. J. 
suradęs virvę buvo pasiko
ręs, bet viena moteriškė nu
plovė virvę ir paleido gyvą. 
Žmogui visai karštis nebuvo 
praėjęs, todėl pasiėmęs pei
lį persipiovė gerklę.

Priežastis buvusi tokia: 
mieste pasigėręs užmigo, 
miegančiam koks valkata 
iš kišeniaus išėmė pinigus, 
kurių, sako, buvę nemažai 
ir dar kelis vekselius.

PATS SUSIDEGINO.
Jasiškių kaime Radviliš

kio valse, pik Lačeris pabai
gė savo gyvenimo dienas da 
negirdėta ligi šiol Lietuvoje 
savižudybe. Eidamas Į vie
no kaimyno pilti, kartu pa
siėmė gerą glėbi malkų, iš 
kurių sukrovė laužą. Pats 
sau susižeidė rankas, kojas 
ir kitas kūno dalis, susirišo 
grandine ir atsigulė ant pa
ties pakurto laužo. Kada 
kūnas pradėjo svilti, pasiry
žėlis visgi neiškentė ir pra
dėjo dejuoti. Išgirdę dejavi
mą kaimynai, išmušę pirties 
duris, rado Lačerį begulintį 
ant degančio laužo ir jau 
smarkiai apdegusi. Ištrauk
tas iš ugnies, dar kiek pasi
kankinęs numirė.

Savo negirdėto žygio prie
žastį aiškinęs tuom, kad jis 
norėjęs susideginti šiame 
pasaulyje, kad po mirties 
nereikėtų kentėti pekloje.

mo neturėjo. Kuomet kvie-| 
tė į Ūkininkų Sąjungą, tai 
liko apie trejetas žmonių. 
Iš to matyti, kad kademų 
politiką žmonės pradeda 
permatyti ir ima nuo jų 
trauktis. Nes Bartininkai, 
tai juk toks užkampis, kur 
kademų blokas rinkimuose 
imdavo tūkstančius balsų. 
Tarp ūkininkų pradeda ras
tis simpatiiu liaudininkams.

Reikia dar pridėti, kad 
Draugelis kalbėjo į ūkinin
kus, kaip į kokius vaikėzus: 
pigi demagogija, asmeni
niai šmeižtai priešingų par
tijų žmonių, sąmoningai iš
kraipyti faktai. Tai žmo
nėms visai neįdomu. Ūki
ninkams reikia miško, kre
dito, naujakuriams — pa
skolos, darbininkams—dar
bo. Žmonės nepatenkinti, 
žmonės susirūpinę. O Drau
gelis jiems pasakas pasako
ja...

Mes, bartininkiečiai, ma
nėme, kad Draugelis mums 
rimtesnių dalykų papasa
kos. Jeigu tuščias bobų pa
sakas pasakoja Draugelis— 
daktaras, Seimo sekretorius 
ir buvęs ministeris, tai sun
ku išminties laukti iš smul
kesnių kademų apaštalų.

vo ir atsitinka nuolatos, tai 
šis įvykis aiškiausiai paro
do, kaip yra saugojama 
Konstitucijos garantuota pi
liečių sąžinės laisvė.

Jei jau tokie, kaip apskri
ties ir nuovados viršininkai 
1 nesugeba tinkamai eiti savo 
pareigų, tai ką jau bekalbėti 
apie eilinius policininkus? 
O juk jie arčiausiai stovi ša
lies gyventojų reikalų.

Dabar šalis gyvena ypa
tingai svarbų momen^, ka
da visoj Lietuvoj ruošiamasi 
prie rinkimų į sekamą Sei
mą, tai panašus tvarkos da
botojai gali pasielgti su 
kiekvienu jam netinkamu 
mitingo ar susirinkimo kal
bėtoju taip, kaip aukščiau 
aprašytas nuov. viršininkas 
pasielgė su visai nekalta 
knyga, tuo labiau, jei žino, 
kad už tai nebus baudžia
mas.

gum, neturėdami kur prisi- j kriukiais mušti kuki jauni bu pavasario prasidėjo daž-
glausti, vien vaitoja ir ver- ■ vyrukai. Pečiuliui padarytos uos audros su perkūnais ir

I
kia, likę ubagais be maisto, i galvoj dvi žaizdos, o pane- ledais. Perkūnas jau sudegi-
rūbų ir daiktų. jlei Grybiutei vyresniajai te- nu vieno kito ūkininko trio- 

bas. Gegužės mėn. 30 d. Ie
čiai visiškai išmušė Vilių, 

Į Baltakarčių, Bajoriškių, Gi- 
jreišiu, Joneliškių ir kt. kai
mų žieminius javus. Ledai, 
ėjo siauru ruožu, taip kad; 
visiškai gretimų kaimų pa
sėliai liko sveiki.

! ko tik dvi ausinės.
I ______

PRIVISO GYVAČIŲ IR 
ŽALČIŲ.

Mariam-' Alytaus pušyne šiemet at- 
sudegė An- sirado nepaprastai daug kir-

; namų už- 
vienu žodžiu, viskas. Vos mušta apie 200 kirmėlių;

GAISRAS ARMONIŠ- 
KIUOSE.

Armoniškių kaime, Liud
vinavo valsčiaus, 
polės apskričio, feuucgc -----
driaus Franckevičiaus visi mėlių: žalčių, gyvačių ir u. 
triobėsiai, gyvuliai, padarai, Prie gimnazijos i 
vienu žodžiu, viskas. Vos mušta apie 200 kirmėlių; 
spėjo vaikučius išnešti iš ug- žmonės neatsimena, kad bu- _ FT* 1 • • ___ •_ A.. *■* xl zlnies. Trobesiai nuo ugnies 
nebuvo apdrausti.

tų buvę kada-nors tiek daug 
šliūžių, kaip šiemet.

Nusipirkit knygą vardu:

PARANKIAUSIAS

KLEBONUOS GAISRAS.
Mariampolė. Gegužės 24 

d. 10 vai. vakare užsidegė 
klebonijos bei vienuolyno 
tvartai, sandėliai ir tt. Iš
džiuvę triobėsiai supleškė
jo, kaip balana. Sudegė apie 
desėtką kiaulių, vištų ir kitų 
smulkių gyvulėlių, pašaro, 
rakandų, daug statymui 
medžiagos. Gerai, kad ne
buvo vėjo, tai liepsna dangų 
laižydama nešė karštį ir ki
birkštis į aukštybes. Blo
giausią Įspūdį darė Mariam
polės gaisrininkai. Tokiai 
Mariampolei reikėtų daug 
geriau gaisrininkystės daly
ką pastatyti.

DARBININKAI ORGA
NIZUOJASI.

Vilkaviškis. Gegužės 10 
d. įvyko pirmas Bendros 
Darbininkų Prof. Sąjungos 
Vilkaviškio skyriaus susi
rinkimas. Narių įsirašė-20. 
Susidomėjimas Prof. Sąjun
ga didelis ir nežiūrėdami į 
kieno norsjiriešingą agita
ciją^ darbininkai supranta, 
kad/ jie gali tik prof. sąjun
goj būdami iškovoti geres
nes darbo ir pragyvenimo 
sąlygas. Valdyboj išrinkti 
draugai: Elcopf orias, Kazys 
Mažeika, K. Kumpys, Griš
kevičius ir Ant. Ališauskas. 
Valdyba nutarė išleisti į 
darbininkus atsišaukimą,; 
raginant stoti Prof. Sąjun
gom .

bedarbė.
Šiauliai. Chorandžiskio 

odų dirbtuvės administraci
ja paskelbė 30 darbininkų,; 
kad nuo birželio 10 d. te-, 
gausią dirbti į sąvaitę tik 3 
dienas, esą darbai sumažė
jo. Kas su tuom nesutinka,- 
gali pasiliuosuoti. ;

Dabar vienos fabrikos 
skelbimas, gal ryt ir kiti tą: 
patį paskelbs. Ir belaukiant 
bedarbių sumažėjimo, nauji 
bedarbių pulkai pasirodys. 
Tai yra vaisiai musų šių die
nų buržuaziniai katalikiš
kos politikos.

DAKTARO DRAUGELIO 
MISIJOS.

Bartininkai (Vilk, apsk.) 
Aplankė kademų lyderis 
Draugelis Bartininkus. Bet 
ūkininkuose jokio pasiseki-

KAIP NUOVADOS VIRŠI
NINKAS MALDAKNYGĘ 

KONFISKAVO.
Nesenai Ukmergės ap

skrity buvo toksai atsitiki
mas? III nuovados policijos 
viršininkas p. Mimavičius iš 
ko tai girdėjęs, kad pas pil. 
Marijoną Kulešienę randasi 
prieštikybinio turinio litera
tūros. Girdėta nutarė patik
rinti. Atėjęs pas aukščiau 
minėtą pilietę pareikalavo 
parodyti visas turimas kny
gas, kuriose nuov. v-kas ti
kėjo rasiąs draudžiamas lai
kyti knygas. Ir tikrai “ne
apsiriko.” Po trumpos “rc-Į 
vizijos” “cenzoriui” pateko 
į rankas gana stora knyga 
su užvardymu “Arpą Die
vo,” kurios p. Mimavičius 
jau nebeišleido iš savo ran
kų, nes ji ir buvo ta “trepno- 
ji” knyga, kurios p. Mima
vičius jieškojo. Sustatęs ata
tinkamą protokolą ir pažy
mėjęs jame, kad “knyga yra 
prieštikybinio Rymo Kat. ti
kybai turinio ir kaipo tokia,jIUn.« uumaio, už
einant piliečių apsaugos de- Jimu, klyksmu ir vaitojimu ! 
partamento raštu turi būti 
konfiskuota,” ją konfiska
vo ir su lydimu raštu prista
tė Ukmergės apskr. virši
ninkui “sulig prigulmybės,” 
o apskrities- viršininkas — 
vidaus ;reikalų ministerijos 
“nuožiūrai.*

Konfiskuota knyga savo 
turiniu buvo giynai tikybi
nė, kas matosi iš jos užvar-

AUDRA.
Gegužės 9 dieną, apie 2 

valandą po pietų kitoj pusė; 
Nemuno, iš žiemos vakari, 
pasigirdo griaustinis ir pa
sirodė debesiukai, kurie 
slinko į vasaros rytus su au
dra, lytumi ir ledais. Perėję 
per Nemuną ties Žvynais ir 
Šiline, ėjo per švendriškius 
Jakaičius ir kitus sodžius. 
Ūkininkams pridaryta dide- 
liausių nuostolių. Išdaužė 
langus, išgrūdo rugius ir 
ankstybuosius vasarojus. 
Ledai buvo balandžio kiau
šinio didumo, svorio 10 gra
mų. Ūkininkų K. Garšvos, S. 
Geičiaus, J. Padleekio, V. 
Jakaičio ir kitų javus taip 
sugrudo, kad nei sėklos ne
busią. Žmoneįiai džiaugės 
šių metų gražiu pavasariu ir 
gražiais rugučiais, o dabai 
vaikščioja dejuodami, kad 
nebusią nei sėklos, nei šiau
dų.

SMARKIOS BOBOS.
Padovinis. Tūlas pilietis 

vežėsi nusipirkęs vikių. Va
žiuojant jam per Daržinin
kus užpuolė su kuolais ir ak
menimis 4 moterįs ii- norėjo 
atimti vikius. Tai drąsumas 
bobų! Kaltininkės patrauk
tos atsakomybėn.

DARBININKO LIKI
MAS.

Saločiai (Biržų apskr.). 
Darbininkas Petras Skuja, 
nerasdamas darbo vietoje ir 
bado verčiamas, nuvyko į 
Latviją ir parsisamdė tūlam 
buožei K. Purviškiui. Metų 
gale Petras paprašė likusios 
algos. Šeimininkas kokį šim
tą kartų atidėliojo ir per ap
gaulę ir visokius chuliganus 
išviliojęs iš darbininko savo 
pasižadėjimą likusią algą 
atsisakė sumokėti.

Metus ištarnavęs ir bado 
pavojų dar didesnį užsitrau
kęs, darbininkas Petras, su-i
sikrimto ir apsirgo galvos! DUSETUOSE SUGAUTI 
(nervų) liga, šeimyna dide-i BANDITAI,
lė, badas gręsia, tuo tarpu ir I Ežerėnų ir Rokiškio apsk. 
vienintelis šeimos maitinto- paskutiniu laiku tankiai kar- 
jas susirgo. tojasi ginkluotų banditų

Štai kaip buožės moka iš | naktį bei dienos metu ramių 
piliečių apiplėšimai. Dėka 
Dusetų II Nuovados polici
jos virš. Balaišos pastan- 

j goms, naktį iš š. m. 9 geg.

darbininkų pasityčioti.

DA APIE ŠVĖKŠNOS 
nelaimę.

Apie Švėkšnos gaisrą į Dusetų apylinkės miške, dv 
Švėkšnos valsčiaus valdyba i plėšikai tapo sugauti ir at- 
praneša da šitokių smulk-! ’ ' ~
menų:

Švėkšnos miestely ištiku- 
sis gaisras prasidėjo nuo 

Į krašto miestelio, iš šiaurės 
pusės, iš mažos bakūžės.

Gaisro pradžia 11 vai. 15 
min. Butą nemažo vėjo sta
čiai per visą miestelį. Iš kar
to ugnį užnešė į miestelio 
centrą ant didesnių namų, o 
ypač užsidegus Žydų Sina
gogai (aukšti namai), akies 
mirksniu ugnimi apibėrė vi
so miestelio namus ir tuo: 
momentu plevėsavo ugnimi, i vių ir malūnų darbininkai 
ruko durnais, baisiu traškė- Jų reikalavimai tokie:
•• 111 • *4. ** ■ * TT* • z • 1 a

gabenti į Dusetus. Pasirodė, 
abu rusai sentikiai Ankudi- 
nas ir Jonas Praškinai, Kal- 
butiškių kaimo. Dusetų vals. 
nuovodos viršininkui prave- 
dus kvotą, prisipažino esą 
padarę iki 10 plėšimų minė 
tuose apskričiuose. Dabai 
perduoti kriminalei polici
jai ir išgabenti į Panevėžį.

KAUNE DIDELIS 
STREIKAS.

Birželio 5 dieną Kaune 
sustreikavo 8-nių lentpiu-

I 1. Visiems turi būt moka- 
užė visas miestelis. Beveik ma 5 litai 85 centai į dieną 
kaip ir nieko nesuspėta iš- ir prie tos sumos pridėt da 
nešti, net ir išneštieji daiktai; 50 nuošimčių. Lig šiol buve 
ten pat sudegė ir viskas liko1 mokama nuo 5.35 lt. iki 5.85 
viena ugnies auka. Gelbėti ■ lt. į dieną.
ir ugnies stabdyti ištolo ne-| 2. Visiems darbininkams
buvo galima prieiti. . j turi būt duodama 2 sąvaitės 

Nuo gaisro nukentėjo — apmokamų atostogų vasa- 
299 šeimynos su 808 nariais;iros metu.

Nudegusių triobesių škąi-j 3. Visos švenčiamos die- 
_________ _ v______  čius: gyvenamų —139, ver-! nos turi būt apmokamos.

dymo ir pirmų puslapių turi-!tęs — 1,380,050 It.; negyve-i 4. Duoti darbininkams 
nio; joje nieko kito nebuvo i 156, vertės — 434,-; pirmos rūšies produktus ir
rašyta, kaip, tik evangefi jii 14Š0 lity. 133 ,namų savinin-; nereikalauti už juos bran- 
ištraukos. Išleista ji Ameri-kų. ' " ’
koj kokios tai “biblijos tyri-
i
riam'a pradžios mokykloms, 
kaipo vadovėlis. Šią knygą 
pil. M. Kulešienei prisiuntė 
kaip matyti iš jos kvotoje 
parodymų, jos “draugė visai 
neprašant.” Taip ši knyga ir 
butų žuvusi, jei nebūtų pa
siekusi vidaus reikalų m-jos, 
kuri viena tegalėjo suprasti 
jos turinį ir tuo budu išgel-Į 
bėti nuo “pragaro ugnies”; į 

ji buvo gražinta apskrities, 
viršininkui, pažymint, kad 
knyga yra grynai tikybinio 
turinio ir netik nedraudžia- 
ma, bet pageidaujama pla-' šono, katalikų bažnyčia su 
tinti. Gaila tik, kad vidaus keletą namų, Švėkšnos dva- 
reikalų m-ja neišreiškė'nęi, ro trobesių didesnė dalis; 
nuovados, nei apskr. virži- pietų šone gan atstu buvę už 
ninkui padėkos už *«?’«*•** —i—• i._ 
pareigų ėjimą.

menkniekio ir spaudoj rašy- ' miestelio buvęs Švėkšnos
ti, jei šis policijos žygis butų kaimas.
vienintelis. Bet jei tokių ir. Visi miestelio gyventojai 
jam panašių atsitikimų bu- likę be pastogių po tyru dan-

Į gesnio užmokesčio.
Kitokio turto: krautuvėse; 5. Duoti medicinos pa- 

nėtojų draugijos” ir net ski- prekių ir įvairaus namų tur- galbą netik darbininkams. 
. •_ ------- ----------- vertės 1,310,051 litų. bet ir jų šeimynoms.

Iš viso nuostoliai apskai-l Darbdaviai šitokių reika- 
tyti— 3,124,551 litų vertės, lavimų nei girdėt nenorėjo,

Gaisro ugnyje žuvo ir 2 ir drąsesnius reikalautojus 
žmonės, 1 vyras ir viena mo- pradėjo varyt iš darbo. Dėl- 
tens.

Nudegęs beveik 
miestelis. Visos buvusios _ 
įstaigos: valsčiaus valdy- vežti, 
bos, policijos, progimnazi-

drąsesnius reikalautojus
i

to ir kilo streikas. Darbinin- 
visas kai pastatė prie dirbtuvių 

pikietus ir neleido kitur iš- 
“ ", Krikščionių valdžia; 

atsiuntė darbdaviams į pa-' 
j jos namai, valst. degtinės galbą ginkluotą policiją, ku-! 

.......................... ... ri darbininkus nuo fabrikų 
nuvaikė. Padėtis labai opi, 
ir kas <Iš to išsjvystys, tai 
sunku numatyt.

monopolis, piliečių kliubas, 
visos prekių krautuvės ir tt.

Liko tiktai pakraščiais 
keliolika bakūžėlių iš rytų

“uolų”, miestelio keli trobesiai, ka
ime buvo evangelikų bažny- 

Nereikėtų, rodos, dėl šito1 čia; išliko ir rytų šone greta * • 1 • • 1 • _ . *_ ' • 11* 1 w

GRAŽUS RUGIAI IR 
DAUG ŠIENO.

Višakio-Ruda. Šiais me
tais Višakio-Rudos apylin
kėje labai gražus rugiai. Va
sarojus ne koks, nes iš pra
džių lietaus trūko. Su dar
žais žmonės irgi nesigiria. 
Apie bulves maža kol kas 
galima pasakyti. Lankose 
žolės daug, Šieno šiais me
tais bus irgi gražaus.

LIETUVIŠKOS MUŠ- 
TYNĖS.

Šlavančiai (Jievaravo v). 
Antrą sekminių dieną šla- 
vančių apsk. kaimo jauni
mas surengė gužynes. Jau
nimui besilinksminant už
plaukė kita jaunimo partija 
to pat Šlavančių kaimo. 
Tuoj ateiviai pasistatė kele
tą literių “blaivybės” ir pra
dėjo gerti. .Tai matydama 
silpnesnėj! partija susitarė 
ir pradėjo eit namon, nes 
manė, kaip anie išsigers, tai 
šie gaus lupti. Beeinant jau 
per ūkininko kiemą išbėgo 
anos partijos vienas galiū
nas, ir kirto antros partijos 
galiūnui tris kartus braunin
gu galvon, o antras galiūnas 
pasistvėrė akmenį, tai kaip 
sėmė į antausį, tai šis, naba
gas, ir nuvirto į vielų spig- 
iiuotą tvorą. Tada tie silp
nesnieji akjnenais, kuolais, 
lazdomis, kumščiomis dobė 
gulintį (voroj. Kaip tik do
biamasis spėjo surikti, “Vy
rai gelbėkit, jau po ma
nim!” tai tuoj iš grinčios pa
likę ir degtinę griebė kir
vius, peilius, šakes, kultu
ves ir tt. ir bėgo savo draugą 
gelbėti. Tiems bemušant, iš
girdus kitus atbėgant, pali
ko dar gyvą tvoroj įskiepy-- 
ą ir leidosi bėgti į laukus. 
Tuoj pilni laukai buvo; 
(žmonės kalba, kad kitas 
net į antrą dieną namo gri- 
žo), ir kai kurie vaikščiojo 
perskeltomis galvomis, o ki
tų antausiai nudaužyta ir tt. 
Tai kokiu “sportu” kaime 
žmonės užsiima!

“KAS YRA RUSU SO- 
VIETŲ RESPUBLIKA? ’

Išleista Lietuvos Sočiai-, 
I demokratų Partijos.
| Knygos turinys susideda' 
1 iš sekamų skyrių:

1. įžanga.
2. Vadinamoji Proletarių-' 

to Diktatūra.
3. Komunistų Partijos • 

Diktatūra.
4. Pasaulio Socialistinė 

Revoliucija.
5. Atgal j Kapitalizmą.
6. Bendrosios Išvados/
Šituose keliuose straips

niuose yra sutrauktos visos 
i žinios ir visi faktai apie kc- 
| munistų tvarką sovietų Ru
sijoj.

Knygutė parašyta labai 
lengva ir gyva kalba. Ame
rikoje jos da niekas nepar
davinėjo. “Keleiviui” pasi
sekė gauti jos tik keliasde- 
šimts egzempliorių, todėl 
kas nori ją gauti, tepasisku- 
bina.

Kaina tik 20 centų.
Prisiųskite du dešimtuku 

laiške arba štampų už 20 
centų “Keleivio” redakci
jai, ir tuojaus gausite “Kas 
yra Rusų Sovietų Respubli-

i
LLOYD

LAIVAKORTĖS I ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
I LIETUVĄ 

PER BREMENĄ
Trečioj Mėsoj tik ateit ramiai 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji j 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broadway, Ne* York. 
arba pas vietos agentus.

l

I

suAPMUŠĖ MERGINAS 
KAVALIERIUM.

Liudvinavas. Birželio m. 
5 dienos naktį Įvyko netoli 
Zlatės grušios didelės kriu- 
kinės muštynės. Belydint 
Grybiutėms pil. Pečiulį gyv. 
Šilavoto km., 
v. (kaip savo 
pasijuto, kad

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
TAI VIENATINĖ LINUA 

kurios laivai reguliariškai per ištisus 
metus susisiekia stačiai su laisvosios 
Danz.igu valstijos pertu, TAIP ARTI 
KLAIPĖDOS, kad laivas, ant kurio 
sėdot Nevv Yorke. atveža Jumis be
veik į pači$ Tėirynę-Lietuvs, nes iš 
Danzigo į Klaipėdą. tai tiktai vienos 
nakties kelionė laivu 5? jokių extra 
iškaščių.
Sekanti išplaukimai iš NevvYoric:
Laivas "LITl’AAlA" 21 d. liepei 
Laivas "ESTON1A" 11 d. RugpiLČio 
Laivas “LITCANIA” l d. Rursėįo 

Kainos laivakorčių: 
į Klaipėdą visu keliu vandeniu;

?-čia klesa $107, 2-ra klesa $132.50 
BALTIC AMERICA LINE

9 Broadway, New York City
Kreipkitės čionai

ar
prie vietinių agentų

4^
-v

I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA

$203.
B NEW YORKO 
I KAUNĄ IR
ATGAL(SS";ii)

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

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

Dėl sugrįžimo leidimu ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

United American Lines
(Harrimaa Line) Joint Servlce with

Hamborg American Line
131 Statė St_ Boston. Maaa.

Babies Lova lt

URELA.
Milteliai nuo Galvot 

, Skaudėjimo.
Tilbjaus prašąlina Gal
vos skaudėjimą. Pa- 
bandykįte!’ •.
Kaina 25ę — Jei negalit gaut 
arčiausioj- aptiekoj Jūsų kai- ■ 
minystėj, tai rašykit mums tied . 
siog, įdedamai 25c.

URBA LITHUANIAN 
DRUGMFGCO. 
826 Bank Street, 
Waterbury, Conn.

'■H
AUDRA SU LEDAIS IŠ

MUŠĖ JAVUS.
Migonys. Trakų apskr. 

Pas mus atsilankė nelaimin
goji audra su ledais ir per
kūnija, kuri padarė daug 
žalos. Keleto ūkininkų visiš
kai sunaikino rugius; vasa
roją gi žemėmis užnešė. Iš 
tikrųjų nelaimingas musų 
kraštas: ir užpernai taip iš
kūlė kaip ir dabar ledai, o 
praeitais metais nupiauti 
ant lauko sudygo. Nuliūdę 
ūkininkai su ašaromis lydė
jo šėlstančią atsitolinančią 
audrą, rūpindamiesi kaip 
reiks atiduoti skolinta sėkla, 
kad neliko nei šiaudų, o ką 
kalbėti apie grudus.

Apylinkėj sudegino kele
tą trobų ir Darsūnišky nu
trenkė vieną pil. nesenai 
grįžusį iš Amerikos Miką 
Mičiulį, kuris užėjus audrai i Y 
buvo pasislėpęs po klėties Y 
stogu. '♦

X T t
Y
Y
IT
Y
Y
Y 
It 
IT 
X 
f

I

Nuo visų pilvo ir žara* Ma- 
magumų, kurie paeina aau 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Mat. Winslow*s 
Syrup

<’’<'‘kellocgs
IASTELESS C.4ST0R 0.

Tyrai išvalytas Castor Oil I 
padaryta* medicinos reika- Į 
Įąn^Š. B?-kvapsnio Stipru- I 
hias ir tyrumas nepakeičia- I 
mas. Be tktatilu ;i< neatsi- I 
duoda. Imkit Kį’lkįjr’s. Su- I 
piltas LaboratonTdaaJsį, ’l

i ■ T

- APSAUGOS BR1TVA |
AutoStrop Kuri Pati Iiaigalanda I

VISAS PRIRENGIMAS $1.(M ir $5.90 I 
-SAarpena/tttZf Parsideda visom brUvų k autuvCM |

Nenustok Vilties—
Naudok Salutąrą

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
GRIS PRIE JUS. REIKALAUKITE “SALUTARAS 
BITTERS” PAS SAVO APTIEKORIŲ, ARBA Iš MUS:

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
639 WEST 19TH STREET, CHICAGO, 1LL.

Iii1 ♦
? Tf

.... ,i ..___ „ _ ___
užpuolė su aps.—šiemet jau iš anksty-

Liudvinavo 
kavalierių)

PERKŪNIJOS.
Panemunėlis, Rokiškio X

'.4



“ $

Vietinės Žinios
SUGRIUVO ŠOKIŲ SALĖ. 
U griuvėsių išimta jau 43 la- į 

voaai ir jiaškoma daugiau.
Iš 3 į 4 liepos naktį, tai 

yra prieš “Fordžiulajaus” 
šventę, kuomet amerikiečių 
jaunimas galvomis vaikščio
ja, Bostone įvyko baisi tra
gedija. Taip vadinamas 
“Pickwick Club,” apie kurį 
susispietę visokie padaužos, 
turėjo tą naktį šokius sena
me Dreifuso kotely po No 12 
Beach st. Namas jau senas I 
ir buvo jau pasmerktas kai
po netinkamas vartojimui, 
bet kliubo vadai, matoma, , 
priėjo kur reikėjo ir gavo 
šokiams leidimą. Kuomet 
salė prisirinko pilu 
ir kuomet visi pradėjo “šy- 
myt,” sienos prasiskėtė ir vi
sos lubos, pradedant nuo 
penkto aukšto ir baigiant 
pirmutiniu, sukrito į skiepą 
su visais šokikais ir muzi
kantais. Pickurickiečiai. tapo 
suslėgti tarpe sukritusių lu
bų, nelyginant kaip žiurkės 
sląstuose. Riksmas ir vaito
jimas buvo neišpasakytas. 
Bet išgelbėt suslėgtų, ^memių 
nebuvo kaip, ir daug sužais
tųjų mirė po griuvėsiais. 
Gelbėjimo darbas ėjo labai 
lėtai, nes sugriuvus} laužą 
prisiėjo imti iš eilės nuo pat 
viršaus ir gabenti j šalį. Iki 
šio utarninko tuo budu išim
ta 43 lavonai, ir manoma, 
kad da apie 15 lavonų bus 
atrasta.

Laikraščiai kelia didelį 
triukšmą. Jie smerkia tokius 
“kliubus,” kur visokie nak
tiniai paukščiai kelia vidur
nakčių orgijas, ir kartu 
smerkia miesto vyriausybę, 
kuri leidžia žmonėms rinktis 
į supuvusius namus.

Paskirtas grand jury jau 
tyrinėja šitos katastrofos 
priežastį, kad suradus tik
ruosius kaltininkus.

Kokių turėjo būt tenai or
gijų, tai galima suprasti iš 
to, kad duijs nuo šokių kam
bario buvo užrakintos slap
ta spyna, kad niekas iš ša
lies negalėtų įneiti ir pama
tyti, kas tenai darosi. Mat, 
dabar pasirodo, kad daugy
bė vyrų buvo su svetimomis 
moterimis, o motei 
timais vyrais. T 
durys buvo užrakintos, žmo
nės negalėjo pabėgti, kuo
met salė pradėjo griūti. Šitą 
skandalą dabar iškėlė aikš
tėn buvusia to RliUbo tarnas, 
Harold 8haw.

koncertą ir atėję ties Statė 
House sudainavo guberna- 
toriui Fulleriui serenadą. 
Gubernatorius išėjęs juos 
pasveikino ir kartu su jais 
nusitraukė fotografiją.

Kaipo europiečiai studen
tai, švedai daro Amerikoje 
nepaprasto įspūdžio, nes jie 
dėvi studentišką uniformą, 
kuomet pas amerikiečius jo
kių uniformų nėra. Ameri
kos spauda švedų studen
tams labai prielanki: ji tal
pina jų paveikslus ir 
švenčia daug vietos apr 
mui jų koncertų.

__Jį£L8LVI£_ _
Cle- 

■■Sandsro,” ridiktorim p! 
Jokubyne (tari troreote. 
neciai vadina boba su u- 
sais”), bet tautininkų dikta
toriaus {sakymu įb resigna- 
vo. Tas parodo, kad dflrta- 
tura viešpatauja netik pas 
komunistus, bet ir pas tau
tininkus. Svirplys. i

viešas lietuviškas knygynas. Sandarisčių Mtaąs C 
Iš visų pusių namas bus vie- velande Mrinkęg
nas iš geriausių ir moderniš
kiausių kėlimui lietuviu kul
tūros tarpe amerikonų.

Karolis Kurpes.

MERGINA AR MOTĖMS, norinti 
torto kambarį už apžiūrėjimų 3 kam
barių. kuriuos aš turiu, gali pamatyt 
vakarais po šešių, pirmas flioraa. (29 

338 E St, So. Boston. Mana.

Neužmirškit sociaiistų 
pikniko.

Neužmirškit, kad Bostono 
ir Cambridge’aus lietuvių 
socialistų organizacijos ren
gia didelį pikniką 26 liepos 
ant Aleko farmos Norwoo- 

r Pa" de. Vieta labai graži, ant 
rasy- e£ero kranto, tarpe medžių, 

į kur galima pasilsėt, pasi- 
, ,. # maudyt ir pasilinksmint. Be

Lietuvis policmanas pavar- paprastų žaislų ir kitokių 
i4_x—»» | pamarginimų, šį syki ant

kaip pikniko bus ir prakalbos.
___ __________ j Kalbėtojum paskirtas “Ke- 

Dyčius *Lynne pirmu kartu I teivto” redaktorius.
«k;u” su aJ----------------------- —

RE1KAL1NG1 VYRAI HOTELYJE
1 prie ledų — 816.00 lųvaitėje. At

siliept tik per laiškų, bet ne ypatiškai 
ir įdėkit už 2c. štampų atsakymui 

STANLEY POCIUS (28)
220 Harriaoa avė, Boston, Mase.

| Tetetnua 911Ž-W.

s Dr. L Dnn-DiiaMSkK 
$ LIETUVIS DENTISTAS 
S VALANDO8: į

Nuo 10—12 dienų
K Nuo ž—5 po pietų J >
> Nuo 6—8 vakare )
D Nedėtomis Nuo 10—12 diena 1! 
S 765 N. Maia SL kamp. Bread St. V
S MONTELLO, MA88

Tel. South Boston 4000

Dr. J. LudžhnSeynMr
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 Braadway, So. Boston. Mare.
Ant antrų lubų

VALANDOS:
Nuo 9 ryte Ai 9 vakar.

PARDAVIMAI
NORS KARTĄ APSI

MOKĖS.
Jeigu nupirkit bile katrų iš šių že- 

DORCHESTĖRY šešių šeimynų na- 

v°,SS 

sezono nstynės. Tą dieną medžio grindys, atdaras plumbing. 
Bostone pirmu kaitų pasiro- angliniai ir galiniai pečiai, piųjAį-ir 
j = ’ . • tt, labai didelis kiemas, galima buda-de buvęs Da8aulio ČampiJO- voti garadžių. randasi ant geriausioj 
nas Big Munn, kuris I PngVĮtj itatvėi Dorchestery; kaina tik 822,800 
paguldė švedą Lunden. Rei- MCAMBRiDGEPiaba?*£retioj vietoj 

asakyt, kad Munn su 
i vėl paliks pasaulio

. nes turi milži
nišką sveikata. Apie jį gali
ma pasakyt, kad tai tikras 
milžinas, ^asiakas 8U Toots elektra, atskiros šilumos, iš priešakio 
Mondt besinsdami susimušė ir uiP*kalio piazai, ir tt, kaina 
ir reikėjo dvylike, policnur-

SPORTAS.
Ristyniu 9*nn*9 MŠgibai**. m’au pažymėtų namų.

*a J v*- - - DORCHESTERY šešių šeimynų na-DirželioJSU O. Bostone bu- mas po penkius kambarius, su visais 
1

T/-suumoi kiekvienam, elektra, kiele 
seZOIlO nstynės. Tą dieną medžio grindys, atdaras plumbing.

I

I

tojo “ašarų bilę.”
Laikraščiai rašo, 

lietuvis policmanas Antanas į 
r.” .* *

.f , . pavartojo savo “bilę »u «- _ _
oradėT^ Y‘e,S nakt'.P?- PASTABELES,uraueiu sv reltą sąvaitę Dyciui prisiėjo „ • „ n _

areštuoti vieną girtuoklį. Ką-tik atsibuvęs So. Bos- 
Tas ėmė priešintis ir jokiu :Jon.e vy^l seimas nutarę, 
budu negalima buvo j) pa-' vytės turi įssisiuvinet 
imti. Nenorėdamas vartoti ??vo. pavardes ant pancekų. 
ginklo, Dyeius išsitraukė pavardė trumpa, ta
savo “bilę” ir paleido gazų. ranauvinėt savo pavar 
Tie gazai turi tokią ypaty- d? skersai jianceką, o kurios - - ..
bę, kad žmogaus akįs uža-: ^ga — ta išilgai panceką. rtebu“
lieja ašaromis ir jis tuojaus' Kadangi lietuviškos pa- 
užmiega. Ir šitas girtuoklis vardės gana ilgos, tai norint 
tuojaus. susmuko ant gatvės jas perskaityti reikės pusėti- 
ir užmigo. Kiti policmanai nai žemai pasilenkti, 
surakino tuomet jam rankas! 
ir įdėję į vežimą parvežė po- j 
licijos nuovadon. Bet tų ga
zų gavo ir policmanai; jiems 
irgi iš akių pradėjo bėgti 
ašaros ir vienas poli 
bemažko neapalpo.

kia p 
laiku 
čampijonu, milži-

CAMBRIDGE labai grašiai vietoj 
netoli Magazine Beach, šešių šeimynų 
namas su įtaisymais, elektra ir tt,- 
'■andavojasi už 82.400 per metus. Kai
nuoja tik 817,000. labai mažas įneši
mas. Matykite Titus P. Grevis.

DORCHESTERY. moderniškas 3-jų 
šeimynų namas ir dviejų karų mūri
nis parėdžius, geriausi įtaisymai.

nų juos perakirtL Rwų risti- titus p. grevis » (28y
kas Zarynoff puikiai paM-L ,Jei*>nfs 80 cBos^n žymėjo. Savo vikrumSir Bro*way’

PIRK, NESIGAILĖSI.
,| DORCHESTERY 3 šeimynų namas 

ijU- P® 5-5-5 kambarius, vieta grali, kie- 
• fl»as didelis, abeji piazai, elektros

IDiaU- šviesa ir atskiros šilumos. Budavotas 
***' * prieš karų. Rendų neša 81440. Kaina 

tik 813,000. Cash reikia 83,000 Kai 
turi daugiam, pirks pigiaus. Matyk:

VINCENT B. AMBROSE (28) 
425 Broadway, Tel. S. K 1667.;

FARSIDL'ODA FORN1ČIAI
Front ruimio, gerai užlaikyti; parr’ 

siduoda pigiai. Matyt galima bile lai
ku. KAZIM GELEŽINIS (29) 

170 Gore st., East Cambridge, Mass.

nARSIDUODA GROSERN'Ė geroj 
, . . __ . lietuvių apgyventoj vietoj. Parduodu

---------------- Rengia Lietavių Kooperaci- ’»**> P>tri*i. nei mano vyras miręa 
Sakoma, sandariečių pik- Casėbridą*, Mass. • 113 S“*

nikas per “fordžiulajų” tapo Sekmadieny .-------- — UTį boston-----------i
ęeroj apielinkėj 6 šeimynų namas 

"u (taisymais ir elektriką, geriausia- 
ne pataisyme, rendoe 81664 į metus. 
Kaina 811.000, tik 82.500 įnešti.

A. IVAS,
361 W. Breadway, So. Boaton, Man.

PARSIDUODA GAZOLINO STO
TIS vilai pigiai. Biznis geras. Savų 
ninkai išvažiuoja. Saukit po 5 -vai. v! 
Dorieheater 7131.

Kaikurie vyčiai pradėjo bi
jot, kad kartais sandarietis, 
bulvių skutimo mokslinčius, 
nepradėtų “slebizuoti" 

i apie vytelių pančekas. Oi. 
I f

publiką.;
Abelnai paėmus, praė, 

šiame sezone užvis labią 
šia pasižymėjo šie ristikai, 
kaipo švarus sportininkai: 
Alex Lunden, Iranas Juška. 
Joe Malcewicz, Zarynoff, 
Plėstina ir Munn. Rep.

NEPAPRASTAS
ap*c paiivunoo. v/i, ___

kiek jis tada prirašytų “lite- D f K MT Jf A Cf
raturos” sandariečiams! *

licmanas
. - Gir

tuoklis miegojo visą naktį ir 
ant rytojaus nugabentas tei
sman da negalėjo ant kojų 
PaStOVČt. * * . iuaoc sviuoiuiojų M >■■■—»»—j ,

Šitą žinią prisiuntė mums aplaistytas “karštų tėvynai- L1EPOSUULY 12 D., 1925. 
Rats A^Dyčii®, kuris pridu- nių” krauju. Vadinasi, jie Ant Aleko Ūkės, Nmrpond 
na: via pnsiunciu jums iš- neveltui turi savo tarpe ge- (Amlin Fi 
karpą iš anglų laikraščio: - - - -
apie ašarų gazą ir jo pasek
mes. Su jo pagalba vienas 
policmanas gali suimt 15-20 
piktadarių, be mušimo laz
da per galvas ir be šaudy
mo.”

noterų su sve- 
Ir dėlto, kad

Montellos lietuvių komu
nistai šiandien vaikščioja 
kaip žemes pardavę, nes 
teisme jiems buvo užduotas 
skaudus smūgis. Mat tūlas 
laikas atgal jie buvo nubau
sti žemesniamą teisme po 
$10 už kėlimą triukšmo Pi
liečių Draugystės susirinki
me. Tos pabaudos jie tuo
met nemokėjo, bet apeliavo 
į aukštesnį teismą, tikėda
miesi, kad čia jie bus ištei
sinti. Bet išėjo kaip tik prie
šingai. Vietoj panaikinti ar
ba sumažinti žemesniojo 
teismo uždėtąją pabaudą, 
aukštesnis teismas da padi
dino ją. Vietoj $10, jie da
bar turėjo užsimokėti po 
$2o. bičtičK jau Čia la pa
bauda baisi, kiek sarmata 
nuo žmonių. Dabar visi ba
do komunistus pirštais ir 
juokiasi, sako: “Tokie' 
smarkus vyrai, o taip k vai-: 
lai padarėt! Kas gi tai mate 
apeiiucti į kapitalistišką tei-j 
smą? iUiKėjo paduoti ape
liaciją į Liaskvą, ta: te^ai
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MEDICINOS DAKTARAS 
c. LHioums 

Yalaadoa: aaa S iM 6 po p*M 
’ nuo 1 iki • vakare 

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

Lietuvis Optometristis
Į.

Išegaaminuoja akto, prtakfriu 
akinius, kreivai akis atitieaino 
Ir amblyopiikoia (aklose) aky- 
ao Mgrųžinn šriaaų tiakaaao 
laiku.
J. L PASAKARNIS a Dk447 Broadway, So. Baite a, Maaa

!

J
<L

SLAPTAS LIGAS 
Taipgi Matare ir Vyrų K ra a ja 

ir Odaa Ligai
VALANDOS: '

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

BOSTON, MASS.

I

Tel. So. Boston M9-W 
DAKTARAS 

A L KAPOČIUS 
LIT U VIS DENTI8TA8 

VALANDOS: Nuo 9 iki 11 diena ■ 
Nuo 2 iki 9 vak J 
NEDĖLIOJUS: ] 
Qd 1 v. po platų !

Seredomis iki 11 dtemų. 
Ofisai "Keleivio” name. 

■ 251 Broadway, tarpe C ir D 86. • 
SO. BOSTON. MASS.

*---- -v M---------Į
■■■■■■■■ * IvviWvOIL

i Trokai išeis kaip 10 vai. ir 
kaip 12 vt nuo 187 Webster 

Sužinojau didelį “sekre- avė., Norton skvėro.
tą” nuo sandariečių. Didysis Visus kviečia Raugėjai, 
tautininkų “laisvamanis,”, Kelrodis. ~ u iiniTrt”-*- 
“Sandaros” redaktorius Tu- reikia važiuoti atomai: Vaitojant 
ly^Tulelis-Tulevičius, apie « 
trįs-ketun metai atgal buvo žinoti Waiwte st iki vriiaoa st Po
pinę vyčių armijos ir bend- S”" *treet’
radarbiavo “Vytyje.” Dabar P‘ į Jrfru viršuotos dienų lytų, 
bus aišku, kodėl J. K. (tas piknikas bos perkeltai ant liepos 19 d. 
pats Tulys-Vėjų Sesuo) or- 1
ganizavo vytes prie Sanda
ros ir “Sandaroje” joms’’ 
pliekė ilgas špaltas. Mat,1 
pripratimas blogesnis už .

• • • •• • . Ziuvu, v lankiaprigimimą: jis non būt vy- kirpt k bartas BkuBti 
sunkesnį apkaltinimą, neš j čių generolu ir viskas, 
pereitos seredos naktį ji va
žiuodama tuo pačių automo
bilium ant Randolph avė. 
užvažiavo ant kito automo- 
biliaus ir vieną žmogų jame 
užmušė, o kitą suiuaai su
žeidė. Reikia pasakyt, kad 
žydų jaunimas Amerikoje, 
auga perdaug palaidai. Juk 
ir tie jauni žmogžudžiai stu
dentai, kurie Chicagoje an
dai nužudė vaiką “mokslo 
bandymams,” buvo nekas 
kitas, kaip tik žydukai, Loeb 
ir Leopold. Žydai perdaug 
apie save mano ir perdaug 
duoda valios savo vaikams.

Girtą mergina automobiliu- 
je užmušė žmogų.

Pereitą sąvaitę Bostono 
priemiesty Miltone buvo 
areštuota jauna žydelkaitė, 
Jenny E. Lewis, kuri važiuo
dama automobilium buvo 
girta. Užsistačius jai kauci
ją, ji buvo paleista. Bet po
licija stato prieš ją daug

nerolą Porkčapsą.
II

GYDYTOJAS

VIDURINIŲ LIGŲ
VALANDOS:

9 iki 11 ryte
1 iki 8 po piet
7 iki 9 vakare

389 BROADWAY
80. BOSTON, MASS.

Tai. 8a. Mm 1981
t

I

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS tari patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo Hgoaeia. Ner
vų suirimu, Reamatismn ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa-. 
sekmingaL^

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 

SCOLLAY SQUARE 
Skersai Hanover Street 

BOSTON, MASS.
Olympia Theatre BaiMng

Room 22o

ANT PARDAVIMO -ŠŠiuS*
Du trijų šeimynų namai. Vienas 

namas su storu. Parduoda savininkas.
63 Circuit st, Rozbary, Mass.

REIKALAVIMAI. 
J EXTRA! 

žila GaheM r^laaįa Pminteto 

Moteris ar mergina galite atva
žiuoti, o busite išmokytos plaukus 

i po numeriu 
489Y: —7-th 84, oor. H 84, 8a> 

Boston, Mase. (28)

PIKNIKAS
Rengi* Cambridge au« ir Bostono Socialistai, 

NEDĖLIOJĘ,

26 Liepos-July, 1925
Ant Farmos A. Aleko

(AMLIN FARM NEWPOND)
WILSON STREET,____________ NORWOOD, MASS.

Jeigi t* dienų lytų, tad piknikas ba įtolta Mt i 
2 d. latpmeia-Aūgust, bet taj ąžą netaj.

BRIGHTON, MASS.
PARSIDUODA BRIGHTONO LIE

TUVIU KORPORACIJOS VALGO
MŲ DAIKTU GROCERNt po No. 
24 Lincoln Street, Brighton, Mass. 
Krautuvė patogioj vietoj, lietuvių ap
gyventa, viskas moderniškai įtaisyta; 
šaldomosios mašinos parsiduoda už 
86,000. Platesnes žinias galite gauti 
pas J. MOTUZAS (29)
34 Lincoln it, Brighton, Mass. Nuc 

5 vak. iki 8.30.

PARSIDUODA 3 ŠEIMYNŲ NAMAS 
14 kambarių. Yra piazai, vaštubai ir 
tolėtai. 19 Athens .Street, Kainą 
83,000. (28)

MRS. E. PLEVOKIENĖ
948 tooodvay, So. Bostoa, Maso.

Tol South Bartųs »•»
Resideneo Untvėraity 146>-J

S. N. Puiiiatė-SbillM
LIETUVĖ MOTERŲ 

ADVOKATĖ
966 lreadoay, Sa. Boaton. *f—

Room L
IMAAMAAAAAAAAMMWUWWWt

ŽOLEI PIAUTI MAŠINALI 
95.98. Balti puodukai ir apotke- 
liai 5c. setas. ‘
DIDELĖS BALTOS TORIEL- 
KOS po 5c.

VISIŠKAI TYRAS WHITE 
LEAD 812.75 oi 100 svare.. 
JUODŲ DRATŲ SIETAI reiiaa- 
se 2c. ui kvadratine pėdų.

DR. H. M. LANDAU
Specialistas Kroniškų ir Sekretnų Ligų, Reumatizmo ir Kraujo Ligų. 
18 CHAMBERS ST, Tel. Haymarket 1436 BOSTON, MASS.

DAUGIAU DIDELIŲ

BARGEN U
MALIAVOSE IR GELEŽINIUOSE DAIKTUOSE
QUEEN ANNE maliava 82J5 
viaakių ayalvų ir balta, dėl ri
dena ir iš lanko.
STOGŲ UŽDANGALAS skylė- 
tienM stagaana, 85c. gorčiai, 5 
gorčiai 83.75.
GERA STOGŲ IR TVARTŲ Ma-
Mava 99c. garčina. ..........................
DUPONT GRINDŲ varnišii 
82J6 goriiea.

BARGENAI KIEKVIENĄ DIENĄ. 
DAUG BARGENŲ VIRTUVĖS DAIKTUOSE 

NEPRALEISKIT 910 IŠPARDAVIMO
Ui dykų pristatymas ant vietos, žemiausios kainos visoj valstijoj. 

SOUTH END HARDWARE CO.
1996 toASHINGTON ST, 191 8HAWMUT AVĖ.
Arti Davsr 84. Elavaita Stotim Telefonas Besek 5393

BOSTON. MASS.

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St, Boetcn, Mase. 
(Prie Hanover St.)

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

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

ant 100 Salėm St, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 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 daktafus 
per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
1UD SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Boston’o Lietuviams Nau- I
jas Namas.

K |
Letuvių Liaudies Žinyčios' 

organizacija stato naują ži-j 
nyčią, kuri bus pastatyta, 
tarpe 4th ir Atlantic gatvių. 
Namas su žeme lėšuos 35,-: 
000 dolerių. Namui jau yra; 
suaukuota tarpe amerikonui 
ir lietuvių 32,000, dar lieka! 
sukelti 3,000 dolerių iš lietu- į 
vių. Namas bus paotatyiaa, 
bfc jokit] Skvlų. Daugiausiai 
aukavo pinigų statymui 
namo Metodistų Episkopais pikniką, 
sekta

šis nai.iai, prigulės Lietu
vių Liaudies Žinyčios orga
nizacijai ir dranga progre
syvioms lietuviams, kuris 
galės naudotis jo didele sve
taine v isiems savo parengi-' 
mams bei mitingams. Šiame 
name bus įsteigta lietuvių ________ _______
vaikams mokykla palaiky-! rą \Vashington to Grove, nuo Grove &ucet !»-•

Teu išlipus eit Waipok strest 
P-t farmai.

GERBIAMOJI VISUOMENE:
Šiame piknike bus prirengta daug įvairių pasilinks

minimų; btas žaislų su laimėjimais ir paprastų; grieš mu
žiką. Viela graži, puc cžeio, galima maudytis ir. laive
liais pasivažinėti. Kiekvienas, kuris atsilankys į šį pikni
ką guiės gražiai pasibovyt ii linksmai pažaisti.

Todėl visi, kuriems aplinkybės leis, atsilankykite į šį
r-Su pagarba kviečia RENGĖJA!.

Užkietėjimo
Nemažai i varių ligų patena 
tiesioginai nuo užkiettjimo.

| SLVLKA’S 
I BAL-ZOL

I
Dr. Ned. LEO J. FODDER iš Petrogrado

Specialistai Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonai Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Cfcai.bers St., L’OofC.V, MASS.

i

yrs, o,..—
t, ligų tor.'. aosma-
gumų. r-atartiaa vartoti se
nienų >r i.usilpnėjosiems.

I
Jmui lietuvystės išsivijęjs;’ . ; ir važiuot iki Norvo; 

dainininku grupė. Pereitą bus svetainė gim- ki WiZsot. L- vvilson sere

I

neikit važiuot: vežimu, malc-

233 Pc; tuad sL, arba pas kuopos
*ac«sa£ ti is
st, J. Vk-ciu^o Krautuvėje, f“
narius. Vežimai važiuos io:30 r,...uo Lietuvių Koaperscijos. 

liostoniečiai, kurie norė. it važiuot vežimais, užsisakykit rie- 
tas pas kuopos narius arba “Keleivio” krautuvėje.

Važiuojant karais, važiuot sekančiai: Nuo Forest HlUs imt ka-

‘i (7’***-------- >

Kainos: 50 ir 35 centai

n ifcriiftf'ii i t

Švedija* otudėiitai Bostone.

Dabartiniu laiku Ameri
kon yra atvykusi Stokhol
mo universiteto studentų 
dainininku grupė. Pereitą : ous ---------- .
aedėldienj jie davė Bostone nastikoms xr bus įsteigtas

PERSIKĖLE j NAUJĄ. VIETĄ

P. J. Akunevičius |
LIETUVIS GfcAbMKiUS $ 

Suteikia geriausį patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS: &
820 E. 6th St., So. EcsUu, Mass. Tel. S. B. O183*W. p

9


