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Darbai pradeda
eit geriau

ATSIDARO DAUG 
DIRBTUVIŲ.

Šį rudenį Amerikoj vėl lau
kiama "gerų laikų.”

Šį rudenį tikimasi vėl "ge
rų laikų" Amerikoje. Repu- 
blikonų partija nori būtinai 
laimėti rinkimus, todėl ji 
daro viską, kas tik yra jos 
galėję, kad rinkimų metu 
ūpas šalyje butų geras ir 
kad visi butų patenkinti re- 
publikonų valdžia. Tuo tiks
lu keliamos kainos ant kvie
čių, kornų, galvijų ir kitokių 
farmos produktų, kad far- 
meriams išrodytų, jog Coo- 
lidge yra "good boyV’ Tuo 
pačiu laiku Federalis Rezer- 
vos Bankas numušė palūka
nų kainą iki 3%, kad žmo
nės galėtų lengvom išlygom 
pasiskolinti pinigų biznio 
reikalams.. Visa , tai yra 
daroma, kad palengvinus 
pramone ir prekybą, kad su
kūrus "prosperity” (gerbū
vį). To nori netiktai dabar
tinė Washingtono administ
racija. bet to nori ir Wall 
Streetas, kuriam rupi, kad 
Coolidge butų išrinktas se
kamuoju prezidentu. Ir to
dėl darbai jau pradeda eiti 
geryn. Audeklinės, kurios 
per visą vasarą dirbo tik po 
dvi-tris dienas į sąvaitę, ar
ba ir visai buvo užsidariu
sios, dabar pradeda atsida
ryti ir dirbti pilną laiką.*

Plieno kompanijos skelbia 
jau gaunančios daugiau už
sakymų, o tai parodo, jog 
pramonė ima kilti. Šiomis 
dienomis Pittsburgo plieno 
kompanija pasišaukė atgal 
6.000 savo darbininkų, kurie 
iki šiol buvo nuo darbo at
leisti.

Šį panedėlį taip pat atsi
darė Taylor Co. geležies 
fabrikas Cumberlande, Md., 
ir žada dirbti pilną laiką.

International Paper Co., 
kuri iki šiol turėjo tris savo 
fabrikus uždarius, šį pane
dėlį vieną jų jau atidarė Lin- 
colne, N. H., ir greitu laiku 
žada atidaryti kitus.

Kapitalistų laikraščiai 
pranašauja, kad rinkimų 
laiku darbai Amerikoj jau 
eis, kad viskas braškės.

BROCKTONO TEISME 
VISI LIETUVIAI.

Brocktono apskričio teis
me šj panedėlį buvo 4 bylos, 
ir visos lietuvių.

Antanas Paulauskas buvo 
teisiamas už pasisavinimą 
svetimų daiktų. Jis prie kal
tės neprisipažino ir buvo 
paleistas.

Bronys Ginčas iš . North 
Abingtono buvo kaltinamas 
apleidimu savo mažos duk
raitės. Jo byla atidėta.

Agnieška Gronskienė bu
vo kaltinama dėl pardavinė

jimo svaiginamų gėrimų, 
4 Jos byla atidėta

Antanas Masaitis buvo 
kaltinamas dėl sumušimo 
savo žmonos. .Tn bv!a taipgi 
atidėta.

* v

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
14 KARVIŲ PO 

MEDŽIU.
Ant šteito farmos Rhode 

Island valstijoj pereitą ne- 
dėldieni perkūnas užmušė 
14 karvių, kurios laike lie
taus buvo susirinkusios po 
vienu medžiu. Ant tos far
mos randasi valstijos kalėji
mas ir jam tos karvės prigu
lėjo. Išviso šita įstaiga turi 
70 karvių. Jos <ivo tik ką 
pamelžtos ir išleistos ga- 
nyklon, kaip staiga užėjo 
perkūnija ir smarkus lietus. 
Galvijai pradėjo bėgti po 
medžiais. Po vienu dideliu 
klevu susiglaudė 14 karvių, 
visos holsteinų veislės ir ap
skaitomos į $4,000 vertės. 
Žaibas kaip kirto į klevą, 
tai 13 karvių tuojaus ir kri
to ant vietos. Keturiolikta 
da stovėjo ant kojų, bet svy
ravo tartum "girta,” ir tą 
patį vakarą buvo nutarta ją 
įiušauti.

Ant užmuštų karvių ne
buvo jokių ženklų, tik jos

i labai sutino, tartum nuo ko
kiu nuodų. Bet klevas buvo 
visas suskaldytas diržais ir 
jo žievė sudraskyta lyg gele
žiniais nagais nuo pat viršū
nės iki žemės.

Užmuštos karvės suvarto
tos mėsai. Kraujas iš jų 
tuojaus buvo išleistas ir mė
sa parduota ant Providence 
rinkos.

Diena pereitą nedėldienį 
buvo baisiai karšta; tempe- ; 
ratura vidurdienyje siekė j 
95 laipsnių, ir kilusi po to 
karščio audra taip pat buvo 
pašėlusiai smarki. Ji perėjo 
beveik per visą Naująją An
gliją ir užklupo tūkstančius 
žmonių ant piknikų ir mau
dynėse. Bostono apielinkė. 
ji apvertė apie 100 valčii, 
ant .vandens ir ant Revere 
"byčių” išmaudė 300,000 su
sirinkusių žmonių. Perkū
nas trenkė kelias triobas ir 
užmušė vieną moterį jūrėse 
besimaudant. Be to, apie 
desėtkas žmonių prigėrė, 
kuomet jų valtįs buvo ap
verstos aukštyn kojomis.
UŽRAKINO SAVO PAČIĄ 
IR UŽMUŠĖ MERGINĄ.

Iš New Britaino anglų 
laikraščiai praneša šitokią 
žinią: 8 rugpiučio New Bri
taino ligoninėj mirė p-lė 
Anastazija Sudbites (gal 
Sadaitė?), kurią 5 liepos bu- 
bo sumušęs Stasys Brogis 
(gal Brazis?).

Pirm to Brogis buvo areš
tuotas užtai, kad išeidamas 
į darbą užrakindavo savo 
pačią. Teisme jis pasiaiški
no, kad jis užrakinąs ją dėl
to, kad nenorįs, kad ji drau
gautų su girtais žmonėmis.

Vieną dieną užrakinus 
jam savo pačią ir išėjus dar
ban, atėjo jos sesuo, Anas
tazija Sudbites, ir išleido ją. : 
Brogis užtai sunkiai savo 
švogerką sumušė, ir ji išsir- 
gus apie menesį laiko dabar 
mirė. Brogis dabar tapo i 
areštuota- n? urmnšejystę i

I NIGERIAI NORI JUODO 
DIEVO IR BALTO 

VELNIO.
: Pereitą nedėldienį New 
i Yorke atsidarė juodveidžių 
į suvažiavimas, kur buvo pri- 
j pasakote įdomių dalykų. Pa
saulinės Juodveidžių Kėlimo 
Draugijos prezidentas Gar- 
vey pareiškė, kad juodvei
džių pareiga turi būti įkur
ti naują tikybą ir pastatyti 
savo nepriklausomą respub
liką Afrikoje. Juodveidžių 
tikybos Dievas, Kristus, 
aniuolai ir visi šventieji 
danguje turi būti juodį taip 
kaip ir visi juodveidžiai, o 
Liuciperis ir visi jo velniai, 
pragare turi būt balti.

"Dievas i ‘ ‘ ’ 
panašų į savę,” sako Garvey. 
"Mes, juodveidžiai, esame 
juodi, taigi aišku, kad musų 
sutvertojas irgi turi būt 
juodas. Dabar mes garbina
me netikrąjį Dievą, užtai 
musų žmonės pietų valstijo
se yra linčiuojami ir degina
mi. Bet nieko kita negalima 
ir tikėtis, kuomet mes turim 
priėmę svetimos rasės stab
meldystę (suprask krikščio
nybę—Red.). Mums reikia 
sutverti savas Dievas ir šitą 
Dievą turi priimti viso pa
saulio juodveidžiai.

"Mes susirinkom čia iš vi
sų pasaulio kraštų ne pikni
ko laikyti ir ne kitų pasi
linksminimų jieškoti. bet ap
tarti savo rasės reikalus. Iš 
12,000,000 keturkampių my
lių prigimtos savo žemės, 
mes turime sau sukurti vals
tybę Afrikoje.

"Kuomet baltieji gyveno 
urvuose ir buvo da barbarai, 
tai mes, juodveidžiai, turė
jome jau savo civilizaciją, 
kurią jie iš mus paskui pavo
gė. Šitą civilizaciją mes vėl 
atsistatysime ant Niliaus 
krantų ir nepaleisime jos 
iki Gabrielius užtrubys savo 
ragą.

"Baltveidžiams mes palik
sime Ameriką ir Europą, 
bet Afrika turi būt musų. Ir 
Dievas turi būt juodas, nes 
kitaip ir dangui kiltų revo-
• • • 99įucija.

Lietuviai duos koncertai

UNIJOS RENGIA VAJŲ 
Už "LEIBELĮ.”

Amerkos Darbo Federa
cijos taryba savo konferen
cijoj Atlantic Cityje nutarė 
paskirti "Unijos Leibelio 
Mėnesį,” kuris prasidės nuo 
25 rugpiučio ir tęsis iki 25 
rugsėjo. Per visą šitą laiką 
apie 30,000 unijų lokalų, ku
rie priklauso prie Federaci
jos, varys vajų už unijos 
ženklą. Šitai kampanijai 
vesti bus paskirta apie 100,- 
'KM) žmonių, kurie važinėsis 
po visą Ameriką ir rengia
muose unijų mitinguose agi
tuos, kad eidami į krautuvę 
pirkti reikalingų sau daiktų, 
darbininkai pirktų tiktai 
tas prekes, ant kurių yra 
unijos ženklas (leibelis). 
Amerikos Darbo Federaci- 
a turi 4,000,000 narių, ir 
eigų jie atsisakys pirkti ta

voms be unijos ženklo, tai 
bus didelis smūgis toms fir
moms, kurios nenori pripa
žinti unijos.

Pereitą sąvaitę Bostone ir 
įpielinkėi automobiliai už
mušė 14 žmonių. 106 auto
mobilistai buvo areštuoti.

Ateinantį nedėldienį visa 
Amerika girdės, kaip Bosto

ne dainuos lietuviai 
dainininkai.

Nepaprasta naujiena! At
einantį nedėldienį, 17 rug
piučio, po visą Ameriką iš 
oro skambės lietuvių dainos.

Nebus tai jokie stebuklai 
nei burtai, bet paprastas 
koncertas per Radio, kas 
Amerikoje dabar labai ma
doje. Mums jis bus naujie
na dėlto, kad jis bus pirmu- 

t ; i tinis Radio koncertas lietu- 
kalboj. Visi, kas tik turi 

. namje saV0 Radio aparatą, 
: nežiūrint ar kas gyvena 
■ New Yorke, Detroite, Cle

velande, Chicagoj, Pittsbur- 
’ ge, Philadelphijoj ar kitur— 
1 visi galės girdėti kaip Bos

tone dainuoja lietuvių daini
ninkai.

Šitą vakarą sumanė ir su
organizavo žinomas Bosto
no lietuvių daininninkas 
drg. A. Bačiulis. Jisai pasi
kvietė kelias musų mergi
nas dainininkes ir kartu su 
jomis duos visai Amerikai 
koncertą.. Programą išpil
dys sekantįs musų daininin
kai: Antanas Bačiulis, Mil
da Monikaitė, Zosė Vaitkai- 
tė ir pianistė Emilė Tataro- 
niutė.

Koncertas bus duotas iš 
stoties WNAC (Shepherd 
Store, Boston). Jis prasidės 
vakare kaip 8:25 (daylight 
saving time).

Programas bus šitoks:
1. Shezo in B flat minor1 

(Shopin’o), piano solo, 
skambins E. Tataroniutė.

2. ”Birutės Aria" (M. 
Petrauksko), dainuos Milda 
Monikaitė.

3. "Lopšinė" (St. Šim
kaus), dainuos Antanas Ba
čiulis.

4. "Kaitink šviesi Saulu
te” (M. Petrausko), danuos 
Zosė Vaitkaitė.

5. Duetas "Oi, Dainos” 
(A. Bačiulio), dainuos Z. 
Vaitkaitė ir A. Bačiulis.

Pertrauka 5 minutoms, ir 
paskui programas tęsis to
to! iaus. i

6. ”Midsummer Night’s 3,000 
Dream” (Mendelsono), pia
no solo, skambins E. Tata-1 
roniutė.

7. ”
Petrausko) 
Vaitkaitė.

8. "Audra prieš dieną 
t A. Bačiulio) ir "Kur baku-| 
žė samanota” (St. Šim
kaus), dainuos A Bačiulis.

9. "Pasakyk, Lietuva my
limoji” (M. Petrausko), 
lainuos M. Monikaitė.

10. Duetas "Kaž-kur bal
sas šaukia’’ (Tate’s), dai
nuos Z. Vaitkaitė ir A. Ba
čiulis.

11. Duetas ”Nokturoos" 
(A. Bačiulio), dainuos M. 
Monikaitė ir A. Bačiulis.

Emilė Tataroniutė 
siems akomponuos.

ŽUVO DU LAKŪNAI.
Netoli San Luis Obispo, 

Californijos pakraštv, perei
ga savaite ipuolė i jūres or
laivis. kuriuo lėkė du žmo
nės. Orlaivis sutižo ir abu
du lakiniai žuvo

WATERBURIO LIETU
VIAI PASTATYTI PO 
SUNKIA KAUCIJA.

Antanas Stačiokas ir du Pa- 
liukoniai kaltinami ban

ditizmu.
”Keleivvje” buvo jau ra

šyta, kad Waterburyje tapo 
areštuoti dėl plėšimo ir šau
dymo į policiją tris lietuviai, 
būtent, Juozas Paliukonis, 
Henrikis Paliukonis ir An
tanas Stačiokas. Rugpiučio 
5 dieną miesto teisme buvo 
nagrinėjama jų byla, bet ji 
čia nepasibaigė ir tapo per
kelta į aukštesni (Superior) 
teismą po atostogų. Tuo tar
pu suimtieji pastatyti jo 
$15,000 kaucijos kiekvienas/

Jie buvo areštuoti kelios 
sąvaitės atgal, kuomet po
licmanas Smith, kuris buvo 
apsirengęs civilėmis drapa
nomis, pastebėjo nakties 
laiku 5 vyrus apie automo- 

1 bilių pardavinėjimo firmą 
susispietusius. Policmanui 
pasirodė, kad žmonės yra 
banditai ir nori įsilaužti į 
tos firmos ofisą. Kada jis 
išsitraukė savo revolverį ir 
norėjo juos sulaikyt, jie' 
pradėjo į jį šaudyt. Policma
nas taipgi ėmė pliekti. Išvi
so buvd išleista apie 25 šū
viai. Besišaudant policma
nas tapo Sužeistas, tečiaus 
jis sugriebė Henriką Palių-1 
konį ir laikė jį patol, pakol 
Dribuvo daugiau policijos. 
Kiti du lietuviai buvo suim-; 
ti ant rytojaus, o da dviejų m0 nebUVOt Raip tik šaukti 
nesuranda. policiją. Pamatę policma-

-------------- nūs su lazdomis, čigonai 
DIDELĖS DEMONSTRA- i tuojaus nuėmė savo būdas 
CIJOS ITALIJOJ PRIEŠ ĮįV susidėję jas j automobi- 

j liūs, kuriuose jie keliauja, 
nuvažiavo keikdami tokią 
tvarką, prie kurios negali
ma čigoniškai gj^enti.I * ______
NUVILKO GRAIKŲ VYS

KUPUI BAŽNYČIOS 
RUBUS.

Bostono graikų bažnyčios 
vyskupas Joakimas Alexo- 
įjoulos gavo iš savo bažny
čios vyriausybės Konstanti
nopolyje įsakymą nuvilkti ir 
degraduoti vyskupą Bazilių 
Kombopolousą, kuris’ gyve
na Springfieldo hotelyje. 
Įsakymas buvo parašytas 
ant didoko popieros lakšto, 
su Amerikos konsulo Kons- 
tantinpolyje paliudymu, su 
daugybe naujosios turkų 
valdžios štampų ir su aukš
čiausių graikų bažnyčios 
viršininkų parašais. Jis bu
vo įteiktas degraduojamam 
čia vyskupui per Amerikos

Aliantai susitaikė su

PRANCŪZAI PASI
TRAUKS Iš RUHRO.

IŠVIJO 150 ČIGONŲ.
Apie Saugus miestelį, ne- 

jtoli Bostono, buvo sustojusi 
1 čigonų Efraimo Bučo ban- Kįla viltis, kad gyvenimas 
da, susidedanti iš 150 žmo
nių. Kartu su ta banda bu
vo ir gražioji čigonaitė Ona, 
bandos'vado duktė, dėl ku
rios eina ginčas tarpe jos 
tėvo ir tūlo Petro Stokso, 
kuris yra kitos čigonų ban
dos vadu ir nori gauti Bučo 

i dukterį sau už pačią. Ji yra 
da tik 14 metų amžiaus, bet 
pas čigonus tokios mergai
tės jau gali tekėti.

Efraimo Bučo banda at
sikėlė i Saugusą iš Salemo, 
iš kur ji taip paX buvo išvy-

Europoj vėl susitvarkys.
Pirmu kartu po 10 metų 

piovynių susirinko Londone 
francuzų ir vokiečių atsto
vai ir. padavę vieni kitiems 
rankas, nutarė susitaikyt. 
Prancūzai pasižadėjo iš
traukti iš vokiečių Ruhro 
savo armiją, o vokiečiai pa
sižadėjo atlyginti francu- 
zams už tuos nuostolius, ko-> 
kių pridarė Francijos gy
ventojams kaizerio armija.

i Visos smulkmenos da ne
apkalbėtos, bet ginčų.dėl jų 

nai suštoTo'plTei6N7wtary būti, ir tarptautinė
kelią ir čia pasistatė savo J-ondono konferencija uzsi- 
budas. Vietos gyventojai ba,«s turbut sl« sąvaitę. 
tuojaus pakėlė protestą dėl U pas konferencijoj buvo 
čigoną nešvarumo. Atvyko Įabai geras., Jokią diplomą- 
sveikatos komisija ir persi
tikrinus, kad pas čigonus iš-

i
i

i

ta. Atvykę į Saugusą, čigo-
I
I

I

i tiškų, gudrybių čia niekąš 
nevartojo ir intrigų nevari-'

tikrųjų didelis nešvarumas, bėjo. Visi delegatei kalbėjo 
liepė jiems važiuot toliaus. aiškiai ir nuoširdžiai. Vi-
Čigonų vadas Buč atsakė, sietns rūpėjo tikra taika, o
kad jie nevažiuosią, nes už 
žemę jie čia užmokėję ir to
dėl turj teisę daryti kaip 
jiems patinka. Kitokio išėji-

VALDŽIĄ.
Pereitą nedėldienį ir su-! 

batos vakarą Romoj buvo 
didelių demonstracijų prieš 
valdžią. Prie telefonų stulpų 
demonstrantai rišo raudo
nas vėliavas ir vaikščioda
mi gatvėmis šaukė: "šalin 
Musolinį!” "Šalin fašiz
mas!" Valdžia nieko neda
rė. Karabinieriai žiurėjo į 
demonstracijas, bet netruk
dė jų. Tūli laikraščiai spėja, 
kad karabinieriai simpati
zuoja 
joms.

toms demonstraci-

ESPERANTININKU 
KONGRESAS.

J Austrijos sostinėj Vienoj 
Naujoji Gadynė" (M. iP^ita sąvaitę atsidarė 

, dainuos z.!tarptautinis esperantininkų
Į kongresas, kurin pribuvo 

” 3,000 delegatų iš visų pasau
lio kraštų. Esperanto, tai < 
yra vardas tarptautinės kai- valdininką, šerifą Millerį.

Dvasiškas graikų bažny- 
•Jos šalininkų čios teismas Konstantinopo- 

yra visame pasaulyje ir jie Iv nutarė degraduoti šitą 
daro pastangų, kad šitą kai- vyskupą dėlto, kad jis su- 
bą kuodaugiausia išplatinti. laužė savo bažnyčios discip- 
Tarp'kitų delegatų suvažia- liną, nes atvykęs Amerikon 
vime yra ir 160 neregių, iš jisai be savo vyriausybės 
kurių raporto paaiškėjo, leidimo ir sutikimo apsigv- 
’f»d pasaulyje yra tarptau- veno Lowellyje, Mass.. įlįs- 
tinė neregių organizaciia, damas tuo budu ne į savo 
kuri veda savo reikalus Es- apskriti, apsiskelbė čia vys- 
oeranto kalboje. Laike šito Rupu ir šventino kunigus, 
kongreso, garsusis Burgo ko jis visai neturėjo teisės 
teatras Vienoj davė vieną daryti, ir. pagalios, liepia- 
rerstatvmą Esjieranto kai- mas savo vvriaus.vbės grįž- 
hoje. Ant hotelio Hamma- t i atgal i Atėnus, jis atsisa- 
rand tano atidengtas šitos kė jos klausyti. Negalėdama 
kalbos išradėjui paminklas, kitaip ii suvaldvti. bažny- 
Kongreso delegatai tvirtina, čios vvriausyne turėjo nu- 
kad Esperanto kalba pašau- vilkti ji ir degraduoti su pa- 
lyje plėtojasi. galt' < -vielines valdžios.

vi-

bos, kurią sugalvojo prof. 
Zamenhof.

ne apgavimas vieni kitų, 
kaip tai būdavo su išlavin
tais buržuazijos diplomatais. 
Seniaus, kada vienos pusės 
diplomatas pakalbėdavo, tai 
iš priešingosios pusės atsi
stojęs panašus jam veidmai
nys užvesdavo maž-daug ši
tokią deklamaciją: "Aš klau
siausi šito žymaus kalbėtojo 
žodžių su didžiausiu atsida
vimu ir turiu pasisakyti, jog 
aš karštai pritariu logingai 
jo kalbai ir visoms šviesioms 
pažiūroms, kurias jis čia 
taip gabiai išdėstė. Mes ga
lim tiktai užgirti tokius pa
reiškimus ir džiaugtis jų iš
minties sveikumu. Bet nors 
jo pastabos labai gilios ir 
malonios, vis dėlto man ten
ka apgailestauti, kad jis ap
silenkė su vienu dalyku, ku
ris šituo klausimu turi la
bai didelės svarbos.” Ir tuo
met prasideda išvedžioji
mai, kuriems pasibaigus pa
sirodo, kad ponai diploma
tai tarp savęs taip sutinka, 
kaip laukinės katės.

Ir užtai per 10 metų Eu
ropoje valstybės negalėjo 
orieiti prie sutarties. Nusi
bodo Europos liaudims šito
kia anarchija, ir jos pradė
jo šluoti patriotus laukan iš 
valdžių. Anglijoje susidarė 
darbininkų valdžia, Franci- 
joi reakcininkų-patriotų vie
ton tapo pastatyti pirmei
viai, ir štai Europoje matom 
iau švintant naują gadynę.

VAGYS IŠVAŽIAVO ANT 
VAKACIJŲ.

.Jau kelios sąvaitės kaip 
Berlyne nėra didelių vagys
čių nei plėšimų. Policija sa
ko, jeg dabartiniu laiku visi 
nrofesionalai vagis -yra iš
važiavę ant vakacijų į pa
jūrius. kur jie per vasarą 
žaidžia ir L.iKsminasi, o ru- 
leni .. .trejus vėl sugris r ie 

.« j ’ prof esi jos."

♦I
*
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j klausimas apie d-rą A. L. Grai-jkartu su Kalininu. Nejaugi 
čiuną. Šitas klausimas pirmiau Kalininas vartoja Savo nu
buvo svarstomas A. L. T.
Chicagos Apskrity, paskui ta
po perduotas 25 kp.. kurios 
d-ras Graičiunas yra narys, su 
patarimu. k:‘.J d-ras Graičiunas 
yra kaltas i.- vertas yra nubau
dimo.
. ,”D-ro Ggraičiuno kaltė buvo! 
tame, kad is, kaipo tautininkų ! 
partijos narys. S. L. A. 36 kp. 
Centro Valdybos rinkiniuose 
balsavo ir rodė savo balsą ki
tiems, vadinas agitavo už tau
tininkų partijos priešininką 
Alizarą ir K. Gugi.

"Kuopa buvo tą klausimą 
pasiuntus Sandaros Seimui, 
bet iš ten gavo atsakymą, kad į 
turi pildą galią daryti su savo j 
prasižengusiais nariais taip, ■ 
kaip ji mato esant tinkamu, j 
Gavusi tą atsakymą, savo nu
sprendimą išpildė.” i

kad šiomis
"Išpildė,” reiškia,, kad i "Naujienų r_______

kuopa išbraukė Graičiuną is • biznio vedėjas adv. Kl. Jur- 
savo narių.

D-ras Graičiunas aiškina-1 
si taip: Tautininkai pyksta 
ant manęs be reikalo. Jeigu 
Susivienijimo kasierium ga
li būt tautininkas, tai kode! 
juo negali būt socialistas, 
komunistas ar klerikalas?

Užtai jis ir balsavęs už ki
tų srovių žmones.

lą. Vadinasi, „mokslinčius”

APŽVALGA ffl I
„NEGRAMOTNAS” KE- eityje lietuvių tautai reikė-Į 

DAKTORiVS. H10 /4c,I
„Sandaros” redaktorius 

užsimanė išvirožvti svietui, 
kas yra teisybė, o kas ne. 
Įkvėpimo šitam darbui jisai 
gavo iš „Laisvės” ir "Naujie
nų.” Mat, komunistų ląik- ■ 
raštyje jisai išskaitė, kad[ 
dėl karo esą kalti socialis-[ 
tai, o "Naujienose” jis rado^ 
pasakyta, kad tik socializ-; 
mui ivykus karu galės nebu-. 
ti.

Well, kur gi čia teisybė? 
-—klausia "Sandaros” redak
torius, ir ten pat atsako:

’ VVell. mes pasakysime kur 
yra teisybe. Tiedu dienraščiai 
abudu kalba nonsensus, ku- į 
nems jie patįs netiki. Nes' 
kaip socialistai, taip ir bolše\i- 
kai yra karo šalininkai.”

I
Ir toliaus jisai porija:
”...dar nevisi mes užmiršo- j

me, kad laike praeito karo Vo
kietijoj ir Francijoj socialistų 
buvo daugiau, negu kokioj ki
toj šalyje, ir kad jie pirmi 
stojo *už karą.”

Da toliaus pasakęs, kad ir. 
anglų rašytojas Wells stojęs 
už karą, „Sandaros” redak
torius daro išvedimą: *

"Vadinasi, socialistai visose 
šahse stovėjo už karą."

Iš šitų kelių citatų mato
me, kad šitas žmogus yra vi
sai „negramotnas.” Jisai 
tvirtina, buk socialistai esą 
karo šalininkai. Tuo jisai 
parodo, kad jisai visai nepa* 
žįsta socialistų literatūros, 
nėra skaitęs jų suvažiavimų 
ir tarptautinių kongresų nu
tarimų. Da daugiau—jis ne
žino nei to, ką žino apskritas 
laikraščių skaitytojas. Kiek
vienas žmogus, kuris skaito 
laikraščius ir seka gyvenimo 
nuotikius, pasakys jums, 
kad karo metu Amerikoje 
visas Socialistų Partijos 
Centro Komitetas buvo nu
teistas 20 metų kalėjimo už 
priešinimąsi karui, o Deb- 
sas, tos partijos vadas, tik 
dabar iš kalėjimo tapo pa- 
liuosuotas. ”Sandaros” re
daktorius šitų faktų tečiaus 
nežino, nes jisai tvirtina, 
ikad socialistai esą „karo ša
lininkai.”

Vokietijoj ir Francijoj so
cialistai patįs pirmutiniai 
stoję už karą, sako musų 
„nordikų” organo vedėjas. | 
Tai kita nesąmonė. Nes fak
tas yra toks, kad pirmutiniai 
už karą visur stojo patrio
tai, vadinasi, tokios šersties 
'žmonės, prie kurių ir „San
daros” redaktorėlis nori sa
ve skaityti; socialistai gi vi
sur karui priešinosi. Kuomet 
1914 metais pradėjo rūkti 
karo durnai, Europos socia
listai tuojaus sušaukė tarp
tautinę konferenciją, idant! 
aptarus kas reikia daryti,| mokinama.™Net‘unTėersite- 
kad nekiltų gaisras. Ir kada 
franeuzų socialistų vadas 
Jaures iš tos konferencij'os 
parvažiavo namo, patriotai 
jį nušovė per langą. Pary
žiuje ir Berline socialistų de
monstracijose prieš karą da
lyvavo po 100,000 žmonių.

Na, o „Sandaros” redakto- , 
rius šneka, kad Vokietijos ir 
Francijos socialistai „pir
mutiniai stojo už karą”!

Ponas Tulv, mes patartu
me tamstai nekliudyti tokių 
dalykų, apie kuriuos tamsta 
neturi jokio supratimo. So
cializmas yra didelis judėji
mas, ir kad ji suprasti, rei- 
4da labai daug studijuoti. 
Tamsta 'Šituo klausimu esi 
visai „negramotnas.”

šią turėti daugiau reikalų! 
su Rusija, negu su kokia ki
ta valstybe. "Tautos Vairo’’ 
17 liepos numeryje jis rašo:

"Rusiškai mokosi viso pa
saulio biznieriai, kurie tykoja 
prasismelkti Rusijon, anglai, 
danai, švedai ir kiti, o kaip ma
no lietuviai apie rusų kalbos 
mokslą? Tas klausimas nėra 
opus, kol mes dar. vyresniosios 
kartos, tebemokame rusiškai, 
kol susisiekimas su Rusija pa
sunkintas dirbtinai Lenkijos 
sudarytu koridorium tarp mu
su ir rusu. Bet taip visuomet 
nepasiliks, ateis laikas, kada 
tąs koridorius Išnyks, kada 
Lietuva atgaus iš Lenkijos ne
laisvės Vilnių ir visą pietų pa
kraštį. kurs teisingai ir teisė
tai priklauso Lietuvai. Tuomet 
ir mes busime verčiami arčiau 
ir dažniau susisiekti *su Rusija, 
mokėti su ja rusiškai susikal
bėt.

"O reikalo bendrauti ,su 
sija mums yra nemažiau, 
daugiau, negu anglams, 
nams, francuzams ir kitiems 
tolygiems svetimšaliams. Pc 
Rusija išgyvenome šimtą me
tų su viršum, to gyvenimo pėd
sakų paliko mums teismo. Įs
tatymų ir administracijas sri
tyse. be to. dar Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštijos metu se
novės rusų, arba jai /artima, 
gudų kalba • vyravo viešame 
valstybės gyvenime, dauguma 
to laiko dokumentų rašyta tą
ją kalba. Su tokiu gudiškai 
rusišku palikimu turi susidur
ti ne tik tyrinėtojas istorikas, 
bet ir praktikas juristas ir ad
ministratorius- Ir tas paliki
mas ne keliolika, o keliasde
šimtis, jei ne daugiau, metų 
Lietuvai bus neišvengianfas. 
taigi privalomas.

"Amerikai ilgiems metams 
užsidarius, o kitur pasaulyje 
Lietuvos emigracijai kelio ne
suradus. musų gyventojų per
tekliui ekspansija, musų pre
kybai ir pirkliams, musų busi
mai žemės ūkio pramonei eks
pansija belieka rytai, tariant 
didžiulė Rusijos valstybių fe
deracija. Jei danai spraudžia
si su savo žemės ūkio gami
niais tenai, tai kodėl mes lie
tuviai turėtume likti užpakaly
je. Tiesa, mes dar nesame pa
siviję danų, bet mes dedamės 
seką jų pavyzdžiu, siekiame 
industrializuoti musų žemės 
ūki.

"Vadinasi, musų ūkio padė
tis verčia atsiminti rytus, pa
sukti i juos ir savo politiškai- 
ekonominę orientaciją, išplėsti 
ją nuo vakarų ir i rytus. Per 
tai juk,mes nesurusėsime, kaip 
nesuvokietėjome ar nesufran- 
cuzėjome, atsigrįžę Į vakarus, 
kada pasiskelbėme nepriklau
soma valstybe.”

Turbut dėl neapykantos 
bolševikams, dabar rusų kal
bos Lietuvos mokyklose ne

Ru- 
bet 
da-

RADO LAKŠTINGALĄ 
AMERIKOJ.

Sandariečių vice-pirmi- 
ninkas Nadas Rastenis pa
darė dideli atradimą: jis nu
važiavo i Waterburi ant va- 
kacijų ir tuojaus atrado te
nai lakštingalą. Jis paraše 
net ir himną jos čiulbesiui iš
garbinti. Ir jeigu jis neapsi
riko, jei tai nebuvo varlės 
kurkimas, o ištiesų lakštin
galos čiulbėsis, tai jo vardas 
turės būti Įrašytas Amerikos 
istorijoj greta Kolumbo.

PATARTA MOKYTIS 
RUSŲ KALBOS.

A. Smetona, buvusis Lie
tuvos prezidentas, pataria 
Įnokytis rusų kalbos, nes at-

to studentai nemoką rusiš
kai, o jei kurie ir moką, tai 
labai silpnai. Prieš karą 
būdavo visai priešingai; visi 
inteligentai gerai mokėdavo 
rusiškai, o silpnai lietuviš
kai.

TAUTININKAI PRAŠALI
NO B-RĄ GRAIČIUNA.
Tautininkai-sandariečiai 

baisiai Įniršo ant d-ro Grai- 
čiuno, kam jis, būdamas jų 
„partijos” narys, rėihė adv. 
K. Gugio ir Mizaros kandi
datūras renkant SLA. Cent
ro Valdybą!,

Sąryšy su tuo Graičiuno 
"prasižengimu,” Chicagos 
tautininkų laikraštukas 
"Varpas” 25-tame numery 
rašo: . ,

"A. L. T. S. 25 kp. birž. 13 d. 
turėjo savo susirinkimą Ray- 
mond Chapel Svetainėj. Tarp 
kitu reikalų buvo pakeltas ir

Į ,v

• mą vežimo vietoj?
Antras nenuosakumas yra 

tame, kad perkūnas yra 
"lietuviškas dievaitis." Kas 
mokinosi istorijos, tas žino, 
kad jjerkuną garbino netik 
lietuviai, bet ir sjavai, ir 
skandinavai ir kiti. Pas ru
sus jis vadinosi Perun, o pas 
skandinavus ir germanus 
Thor. Ji garbino beveik vi
sos tautos, kurios dabar tu
ri krikščionybę priėmusios. 
Taigi neteisinga sakyti, kad 
perkūnas buvo vienų tik lie- 

j tuvių dievaitis. \

JURGELIONIS PASI
TRAUKĘS NUO 
„NAUJIENŲ” 

"Vienybė” sakosi girdėju- 
[si nuo savo kūmo ”Varpo”, 

2j dienomis nuo 
” pasitraukęs jų

gelionis.
Nors tai yra visai gali- 

’mas daiktas, tečiaus „Vie
nybės” ir „Varpo” praneši
mams daug tikėti negalima.

ŽARUOS.
"Sandara” Įsisteigė naują 

bizni—laivakorčių ir pinigų 
siuntimo agentūrą. Man ro
dos, kad „Sandara” su šiuo 
bizniu laimės nedaugiau, 
kaip „Darbininkas” anais 
metais „laimėjo" su aiskry- 
mu ir banąpais.

Amerikoj yra nemažiau 
kai 200 lietuviškų laivakorčių 
agentūrų. Gi pagal naują 
kvotą, pirmais metais iš 
Lietuvos galės atvažiuoti 
Amerikon tik 200 žmonių. 
Proporcionaliai imant, kiek- 

i vienai agentūrai išpuola po 
SavoJh?mne Nad^ Rašte-Į vieną kostmnerĮ. Puikus biz

nis dainuoja:
"čiulbėki lakštute, čiulbėki links

imoji!
Malonus yr* tavo balselis... 
Ir šilas, ir laisvas upelis 
Nutyla ir klausos kai tu uždainuo-

<ji- 
”0 šilo valdove, o miško dievaite, 
O mūza dainoriaus poeto! 
Tu esi visų numylėta. 
Kaip jraiia apleisti >ia žalią gira - 

te."

Vaje, vaje, kokia poezija! 
Bet mums baugu, kad p. 

Rastenis nesuklystų. Kiek 
mums žinoma. Amerikoje 
lakštingalų visai nėra. Gam: 
tininkai kelis kartus bahdė 
jas čia užvesti, bet atvežtos 
jos čia tuojaus išnyksta.

Taigi mes esam linkę ma
nyti, kad ta daina, kuri taip 
sužavėjo kavalierišką p. Ras- 
tenio širdį, buvo ne lakštin
galos, bet kokios nors ilga
kasės iš „nordikų” veislės. O 
jei tai nebuvo ilgakasė, tai 
veikiausia buvo varlė baloj.

nis—ar ne?

Sakoma, jogei „Laisvės” 
redaktorius L. Pruseika 
"nupuolė nuo kojų”—vos pa- 
sivelka, vargšas. Jam galvą 
susuko komunizmas, o ko
las—romatizmas. Tai tikras 
"izmo” kankinys!

Pasiskaitykit lietuviškų 
fašistų organą „Vienybę” ir 

’ klerikalų organą „Draugą”
• 1 1 1 ___ • _ ___I

I

|
I

—ir pasakykit, kuris tų 
•vie jų laikraščių yra pažan

gesnis. Ištikro, sunku pasa
kyti. kur pasibaigia tauti
nis fašizmas, o kur .praside
da juodasis klerikalizmas.

I

ŽSsžŠŽiš Socialistų Partija, La Follettas 
ir komunistai

liekose už gizeli—sodę ir ci
garus pardavinėti vir nuo 
komų ii- tarakonų mosti su
taisyti.

Tai pirmas lietuvių far
maceutas (aptiekoriu§) pa
sigiria savo "mokslingumu.** 
Ligi šiol to nepadarė ųei vie
nas senesnių ir prityrusių 
lietuvių farmaceutų — nei 
Šidlauskas, nei Jatulevičius, 
nei Spurga, nei Eudrevičius, 
nei Daunora, nei šimtai kitų.

ATLIKO „SAVO REIKA
LUS” IR IŠVAŽIAVO.

Brooklyno „Vienybė” 7 
rugpiučio numeryje skelbia, 
kad—

”Neo-Lithuanijo atstovas, p. 
V. Banaitis, atlikęs savo reika
las čionai Brooklyne. šiomis 
dienomis išvažiavo i Philadel- 
phiją.”

Lietuvoje žmonės atlieka 
„savo reikalus’’ kur nors už
kampyje, kur niekas nema
to, o čia ponas Sirvydas net 
Į laikrašti toki dalyką Įdėjo. 
Fe !...

SAVINASI PERKŪNĄ.
Vienas lietuvių tautininku 

laikraščių rašo:
"žinia iš Maskvos praneša, 

kad Rusijos prezidentas Kali
ninas vos išbėgęs nuo lietuviš
ko dievaičio Perkūno nasrų, 
kuomet tas trenkęs Į jo namą. 
Užmuštas trk vežėjas ir pri
trenktas fotografistas su juo 
važiavęs.”

Visų pirma čia njetasi a- 
kysna nenuosakumas: per
kūnas trenkė i Kalinino na
mą, o užmušė vežėją ir kitą 
žmogų, kuriuodu važiavo

Kuris gaivalas kultūrinei 
; lietuvių organizacijai yra 
i pavojingesnis—atviras prie- 
Įšas ar provokatorius?' Bea- 
’bejonės, kad pastarasis. Per
eitais metais atviru SLA. 
priešu pasirodė A. Bimba— 
ir Pildomoji Taryba prašali
no ji iš narių tarpo. Gi šiais 
metais provokatorium pasi
rodė esąs „Vienybės” redak
torius Sirvydas. Jo provoka
cija apie komunistų revolve
rius ir kitus „baisius” daly
kus Įnešė Susivienijiman 
daugiau suirutės negu Bim
bos „spyčius" pasakytas, 
kur ten giraitėj. Kodėl tad 
SLA. Pildomoji Taryba ne
pasielgia taip su Sirvydu, 
kaip ji pasielgė su Bimba?

—Kada gi mes gausime 
žadėtos žemės? —klausia 
klerikalų valdžios Lietuvos 
bežemiai.

—Gausite, gausite,—atsa
ko žemės ministeris kun. 
Krupavičius.—Kai numirsi- 
te, tai mes jums ir akis že
mėmis apipilsime.

Naujas „Sandaros” redak
torius nesenai sąvo redaguo- 
jamoj „gazietoj” pasigyrė, 
jogei jis yra lankęs univer
sitetą (suprask, Valparai- 
so! > ir baigęs tam tikra 
mokslo šaką, bet kokią—ne
pasakė. Dabar gi iš mokslei
vių organo paaiškėjo, kad 
jis baigė aptiekoriaus moks-

savo
larbo masių susivienijimas 
butų negalimas, bent šiuo 
tarpu. Nors negalima tikrai 
<akyt, kad ir dabar pavyks 
darbo mases suvienyti, bet 
pradžia jau yra daroma ir 
skersai kelio niekas nestovi, 
(r jeigu pavyktų vėliau su
organizuoti Darbo Partiją, 
:ai Socailistų Partija butų 
Jaugiau pasidarbavus darbo 
klasės naudai, negu statyda
ma savo sąrašą. 0 jeigu ir 
nepavyks suorganizuot Dar
bo Partiją, tai bent niekas 
negalės kaltint Socialistų 
Partiją.k ad ji nedarė tuo 
atveju jokių pastangų, 
nes ji dėjo visas savo pas
tangas. kad tik suorganiza
vus minimą partiją.

Štai kodėl Socialistų Par
tija „pasiaukavo” La Follet- 
tui!

Komunistai.
Kodėl komunistai taip pik

tinas La Follettu ir niekina 
jo rėmėjus? .Juk visi žino, 
kad iki La Follettas nebuvo 
žodžio taręs, jie ji gyrė ir 
oatĮs norėjo ji savo kandida
tu pastatyt, bet kai jis jiems 
atsakė, kad jis nenori su 
jais nieko bendra turėti, jie 
pradėjo ji niekinti. Tiesa, 
kad iš T 
gero laukti, ųes jis yra libe
ralas ir žmogus perdaug 
apie save mąstantis. Bet kuo 
komunistai skiriasi nuo visų 
tų. kurie remia La Follettą? 
Skirtumas tame, kad CIeve
lando konvencija davė kiką 
jų delegacijai. Ot, čia ir pa- 
įidarė gera proga sulošt de
magogų rolę. Ne, vyrai, tuo
mi dalyko neišaiškinsite, 
nes tik mažytėlė darbininkų 
dalelė dar nepajiegia jus su
prasti.

Jeigu CIevelando konven
cija butų priėmus komunis
tų delegaciją, tai jie butų 
gerbę La Follettą taip,_kaip 
ir pirmiau tai da**ė. Bet 
kuomet CIevelando konven
cija spyrė jų delegacijai i 
užpakali, tai tada jie pasiju
to prastoj pozicijoj. Ir nuo 
tada jie pradėjo neapkęsti 
La Folletto ir pradėjo nie
kinti CIevelando konvenci
ją. Kad pirma CIevelando 
konvencija jiems buvo jna- 
loni ir gera, tai liudyja ir jų 
tarimai (St. Paulo konven
cijoj).

Komunistai savę konven
cijoj (St. Paule) numinavo 

.. - ... kandidatus i prezidentą ir
mus apie darbo apsaugoji- Ivice-prezijentą tik laikinai.

Gabesniems lietuviams ne
reikėjo nei universitetą lan
kyti, kad gavus farmaceuto 
diplomą. Jie padirbėjo kelis 
metus aptiekose ir išlaikė 
kvotimus. Gi ponui Tuliui 
reikėjo „garsiajam” Valpa- 
raiso universitete kankintis.

Ne\v Yorkas ■navatnybių 
miestas! čia prasideda viso
kios keistos mados ir idėjos, 
kurios paskui būna sklei
džiamos po visą plačią Ame
riką.

Aną dieną atvažiavęs iš 
Nęw Yorko mano draugas 
papasakojo man šitokią nau- 
:ieną. Tūlose maudynėse pa
jūry viena gražuolė mergi
na, akvvaizdoje didelės pub
likos. nusimetė savo maudy
mosi kostiumą ir pradėjo 
[drožti „spyčių,” kad moteris 
neprivalo dangstyti savo ku- 
[ną visokiais skarmalais—jos 
turi pasirodyti pilnoj nuogy
bėj. „Mums nereikia gėdytis 
to, ką mums gamta sutei
kia”—pasakė drąsuolė mer
gina.

Vyrai, pamatę gražuolę 
Jievos kostiume, džiaugda
miesi grūdosi artyn, o „do
rosios” ponios ir davatkos,, 

[kai žaibo užgautos, traukėsi 
atgal. Staiga atsirado ir 
aniuolas-sargas, kuris pribė
gęs prie jaunos gražuolės, 
nučiupo ją i glėbi ir priden
gė „sarmatą’’ nuo žmonių 
akių.

—Gaila, kad tuomi polic- 
manu buvau ne aš—rydamas 
(seilę pratarė mano draugas, 
baigdamas pasakoti šią nau
jieną. J. Svirplys.

Profesinių Stungy Amster 
damo Internacionalo 

Kongresas.

Kongresas Įvyko Vienoje 
(Austrijos sostinėje) 2-6 bir- 

įželio š.. m. Dalyvavo 173 at- 
[stovai nuo 21 valstybės. De
legatai atstovavo pusdevy- 
niolikto miliono organizuotų 
darbininkų. Apart'to kon
grese dalyvavo 35 atstovai 
nuo Įvairių tarptautinių so
cialistinių organizacijų.

Kongresas svarstė apie 
socialinę Įstatimdavybę ivai- 
t iuose kraštuose ir istaty- 
i '' ’ ’
mą. Taip pat išdirbo profe
sinių sąjungų veikimo pro
gramą Įvairiais klausimais 
jų klasinėje kovoje.

Daug laiko buvo pašvęsta 
svarstymui apie priemones 

Į priešinimosi karams. Kong
resas pasisakė, kad ištikus 
! karui darbininkai privalo 
i visomis jiegomis jam prie- 
| sintis; sustabdyt darbus ka
ro reikalams gaminių dirb
tuvėse, daryt ekonominį boi
kotą (neleisti išvežti nei 
ivežti jokių prekių Į karo 
kaltininko kraštą ir t.t.) da
ryti visuotiną streiką. Kon
gresas priėmė rezoliuciją, 
kur sakoma, kad Internacio
nalo pareiga yra atskiruose 
kraštuose padėt darbininkų 
profesinėms sąjungoms vys
tytis ir vienyti viso pasaulio 
darbininkus.

Kongresas užgyrė Inter
nacionalo biuro veikimą ko
voje su reakcija ir fašizmu 
ir kvietė visas prisidėjusias 
prie Internacionalo organi-

Ar Socialistų Partija ge-rkad ji jo neįsileido), kokia 
raidarė, kad sutiko remti La | ją maliavoja tikrieji komu- 
Folletto kandidatūrą i Suv. 
Valst. prezidentus ir nešta- 
.ė savo sąrašo? Gerai. Kaip 
tai? Ogi taip: jeigujsteeiaiis- 
:ų Partija butų pastačius 

sąrašą (tikėtą), tai

nistai. Tą pati galima pasa
kyti ir apie McDonaldą ir 
Boucką, kuriuodu priėmė 
pildomojo komiteto nuosp
rendi be piktumo.

Taigi, CIevelando konven
cija tik tyriemsiems .komu
nistams baisi. Kodėl? Todėl, 
kad juos izoliavo nuo darbo 
masių ir jie liko generolais 
be armijos. Na. iš to ir pik
tumas! Juo labiaus komu
nistams pikta, kad CIevelan
do konferencija, kurioje, ga
lima sakyt, dalyvavo visi 
šios šalies organizuoti dar
bininkai, komunstams pasa
kė: „Kaip jus netikėtai gi
mėte. taip ir mirkit, bet jūsų 
kapas musų miškelyje sau 
vietos neras!”

Laisvės Mylėtojas.

i

Vilniaus Vadavimo Ko
miteto pranešimas.
Amerikos lietuviai savo 

rezoliucijomis ir aukomis 
yra aiškiai parodę savo nu
sistatymą nepalikti musų 
sostinės lenkų legionams, ke
turi metai atgal veidmainin
gai ir brutaliai ją pagrobu
siems. V isuotinas lietuvių 
nusistatymas yra kovoti už 
Vilnių iki galo; iki nebus lai
mėta, iškalno atmetant vi
sus nusileidimus, pažemiu 
nančius kompromisus su

La Folletto nėra ko’i,L*nki> !>les Vilniaus
-.-i-o i;ka_ klausime nusileisime Varsu-

vai, tuomet už meių-kitų ji 
nareikalaus iš musų išsiža
dėti ir pačios nepriklauso
mybės.

Vienok kova už Vilnių tu
rėtų būti vedama ne pavie
nių asmenų, ne grupių arba 
srovių veikiančių atskirai, 
bet suvienytu visų Amerikos 
lietuvių frontu, vadovau
jant nepartiniai organizaci
jai, bendrai veikiančiai su 
atsakančiomis Įstaigomis 
Lietuvoje.

Tam svarbiam darbui vy
kinti, Chicagoj tapo sutver
tas Vilniaus Vadavimo Ko
mitetas, stovintis nuošaliai 
nuo partijų. Į Komitetą yra 
atviros duris kiekvienam lie
tuviui, norinčiam darbuotis 
Vilniaus atvadavimui. Ko- 
ntiteto svarbiausias uždavi
nys bus subendrinti Ameri
kos lietuvių visuomenę tam 
aukštam darbui; rasti bu
dus, kurių pagalba galėtu
me atsiekti Vilniaus klausi
mo peržiūrėjimo Tautų Są
jungoje ar kitoj tarptauti
nėj Įstaigoj; rūpintis teikti 
medžiaginę paramą Vilnijos 
lietuviams, ypatingai jų šel
pimo Įstaigoms ir mokyk
loms, kurių buvimas ir dar
buotė beveik išimtinai pri
klauso nuo laisvųjų lietuviu 
aukų.

Pradėdami sauo darbą, 
mes tikimės, kad Amerikos 
lietuviai daugiau negu pirma 
rems Vilniją ir padės paver
gtiesiems nusikratyti sveti
mo jungo. Mes rėmėm Klai
pėdą ir tik ačiū pasidarbavi
mui Amerikos lietuvių, Klai
pėdos klausimas tapo išriš
tas mušti tėvynės naudai be 
didesnio kraujo praliejimo. 
Ką mes nuveikėm Klaipėdai, 
tą patį galėtumėm padaryti" 

ucką)‘Jr7ų*Wiiliam’as Ma- ir Vilniui; tiktai padidinki™

Jie padarė nutarimą, kad jei
gu vykdomas komitetas 
matys reikalą atsaukt jų 
kandidatus—gali atšaukt, o 
oriimti CIevelando konfe
rencijos kandidatus. Jeigu 
komunistai turi teisę pykti, 
tai jie turi pykt patįs ant 
savęs, kad tokį tarimą per
leido. Nežiūrint to, kad ir 
CIevelando konferencija ne
priėmė St. Paul konvencijos 
(komunistų) delegacijos, 
vienok komunistų pildoma
sis komitetas nutarė atšaukt 
savo kandidatus (Duncaną 
McDonaldą ir Williamą Bo- 

honey, vykdomojo komiteto s?vo pastangas tam prakil- 
vardu išleido pareiškimą, nialP tikslui, o pasekmės bus 
kad visa jų partija remtų neabejotinos. Kiekviename 
CIevelando nusistatymą. ™.\es.te lr miestely tverkime

Pažymėtina, kadJVilliam Vilniaus Vadavimo Komite- 
Mahoney išleido šitą atsi- ir aktyviai prisidėkim 
šaukimą sugrįžęs iš Cleve- Prį®. pahuosavimo. |
lando konvencijos, kuri neį-[ . , . 1 laimėjimai politikoj 
sileido nei jo, nei kitų koinu-jt^kiami hk armijų ka- 
nistu. Tas duoda suprast, ™ laukuose, bet ir visų pilie- 
kad William Mahoney Cleve- C1V d»rbu bei pasišventimu.

CIevelando nusistatymą. mieste ir miestely tverkime

zacijas kovoti iki galutinai konvencija" neišrode ilniaus V adavimo Komi*
pergalei. ‘tokia baisi (nežiūrint nei to,1 tetas. Chicago, III.
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS © Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

• MONTELLO, MASS. 
Bolševikai pavirto Į boles.
Lietuvių Tautiško Namo 

Draugijos mėnesiniame su
sirinkime bolševikas pirmi
ninkas Klem. Navickas, ati
daręs susirinkimą, pareiškė: 
„Priėmime naujų narių i 
šią draugiją nebereikės ra
šyti ’už’ ar 'prieš,’ kaip tai 
seniaus būdavo. Dabar mesi- 

įme bolikes, kurias nupirko 
advokatas Geo. Rower Jr. iš 
Bostono. Tai yra dvejopos 
bolikės—baltos ir juodos, 

daugiausia dėlto, kad siuvė- Baltos ’už,’ o juodos ’prieš.’ 
jai dabartiniu laiku' labai Jeigu ypata, norinti Įstoti 
mažai dirba, neišdirba nei šią draugiją, gaus tris juo- 
pusės laiko sąvaitėj (išsky-jdas bolikes, tai- liekasi at
ras gal tik koperacines dirb- mesta. Po šešių mėnesių ta 
tu ves, kurios dirba pilną lai-; pati ypata gali vėl ateiti ir 
ką); o bedarbės laiku darbi- mėginti istot i šią draugiją, 
ninkus organizuoti neleng- Bet jeigu ir vėl gaus bent 
va. Kiekvienas pasako :;dvi modas bolikes, tai ta
„Kur aš tau eisiu Į uniją ir{ypata liksis atmesta ant vi- 
mokėsiu doleri Į mėnesį, kadisades.”
man ir taip pragyventi sun-| Ir taip su pagalba juodų 
ku; tegul unija duoda man (bolševikiškų boliukių trisde- 
darbo, tai tada aš prisirašy-;šimts aštuoni aplikantai tą
siu.”

Antras dalykas, kuris ken
kia organizacijos darbui,; 
yra tas, kad lietuviai yra ne
patenkinti unijos režimu, J 
kuris yra daugiau žydiškai-i 
tautiškas, negu darbininkiš
kas. Jei unijos viršūnėse ir 
maišosi lietuvių, tai vis ne
ramusis bolševistinis gaiva
las, kuris viena ranka neva 
budavoja, o kita vėl tą pati 
darbą griauja. Vietoj dirbti 
rubsiuvių unijai, jie dirba 
savo komunistinei partijai; 
vietoj demokratinio valdy- 
mosi budo, tie gaivalai nori

*1 1 x • • • • • Į _

BALTIMORE, MD.
Rubsiuviai rengiasi Į didelę 

kovą.
Rubsiuvių unija (Amalga- 

mated Clothing VVorkers of 
America) čionai rengia di
deli karą prieš ne-unijinius 
darbininkus-siuvėjus ir vi
soj siuvimo pramonėj žada 
padaryti 100' < uniją.

Ar unijai savo tikslas pa
siekti pavyks, tai kol kas da 
negalima pasakyti, bet kad 
kova bus sunki, tai nėra abe
jonės. . Sunki ji turės būt '

Į

i po atmesti, kas padarė drau
gijai 190 doleriu nuostolių.

Ar minėta 'draugija gali 
gyvuoti be aukų?

Štai metinė finansų at
skaita trumpoj formoj.

Įpląukė iš narių metinių 
mokesčių, rendų ii- visokių 
parengimų

Išmokėta
$3,136.52
§3,885.72

$749.20Nedateklius
Fėrai davė pelijo 81,000.00

Atėmus nedatekliu. 
lieka.......................8250.80
Ar gali koks bolševikpa- 

viską darytį, organizacijoj laikis užtikrinti, kad fėrai 
smurtu ir bolševikiška dik- visuojnet atneš do tūkstanti 
tatura. Gi Amerikos darbi-[dolerių pelno? Jeigu ne, tai 
ninkai to nenori ir tas neina;musų pastatytas kultūros 
unijai į sveikatą. Štai, kad ir'namas turės būti išstatytas 
dabar, atsiuntė Į Baltimo- pardavimui. Kas tuomet 
rėš uniją iš Brooklyno tūlą bus kaltas, ar ne bolševikai, 
Jankauską, apie kuri vietos nes jie vieni negalės išlaiky- 
žmonės turi visokių kalbų, ti svetainės.
Aš p. A. Jankausko nepa- Ta boliu sistema buvo ira- 
žistu ir nieko apie ji paša-įgyta Į draugijos konstituci- 
kyti negaliu, bet žmonės, ją. bet ligšiol nebuvo prakti- 
kurie ji pažįsta, daug apie ji kuojama. Bet šiandien' bol- 
šneka. -Vieni pasakoja, kad sevikai priėjo prie to, kad 
tas žmogelis su kitais sąvokiems reikia griebtis šlvkš- 
sebrais ardęs Amalgameitų čiausių priemonių, kad tik 
uniją Brooklyne, o nepavy- savo sušutusi bolševizmą 
kus ją sugriauti, tie „tova- apgynus. Skęstantis ir už 
risčiai” nukreipę visas savo; britvos griebiasi.

Montelietis.jiegas prieš lietuvius kont-; 
raktorius, tikslu juos sunai
kinti, kaipo „buržujus”; ir. 
ačiū jų j5astang<ms daug 
lietuvių siuvėjų atsidūrė ant. 
gatvių bedarbės . glėbyje. 

pS vė'rkdbT !,o^disdXaikad Jankauskas atsivežęs j ^udeiimmui • 
Baltintose jau Brooklyne 
bandytus'komunistu pienus \lb’ i’;.."’ . .
koperaeinėms dirbtuvėms ™ at' J- P^auskas >r A. 
ar _ .
racijos narius stoti unijon. -

Taigi šitokioms kalboms 
einant apie tą neva organi- •? _ ,
zatoriu (Jankauską), reikiamo-en-20 d-M^™Unpa- 
abejoti, ar jam. pasiseks ką

VVATERBURY, CONN. 
Lietuvos Dramos artistai.
Rugpiučio 1 d. Waterbd- 

k'itY dirbo r-v iv>’ko Ljetir.of Dramos

)Bei acilieilib uiiuiuvciuo __
r Ivti kad nrivertus koDe- Vanagaitis ir informacijos S tikslais Pelė Tindžiulytė.

Nutarta darbą pradėti 
gastrolėmis nuo š. m. rugsė-

nors gerą Baltimorėj pada
ryti.

Baltimorėj yra tris 
lės koperacinės dirbtuvės i 
(iš Įu tik viena lietuvių ran-

dedama nuo Bostono; 2) 
New Yorko valstija, prade-

dide- dama nuo Brookl.vno; 3)
Conn. valstija; 4) Pennsyl- 
vania valstija ir 5) Ulinois 

ko4rkuri^“dh'o7nu7l00'valstiia._ pradedama nuo 
iki 500 darbininkų, ir dirba Chicagos.
visuomet, be jokių pertrau- Didesniuose miestuose nu- 
ku, uždirbdami nuo 825 iki ■ matoma po 2 spektakliu. 
$50 i sąvaitę ir da kas tris Maršrutmen programon jei- 
mėnesiai gauna dividendų, i na linksmas muzikaliskai- 
ko unijinėse dirbtuvėse nė-jvokališkas repertuaras su 
ra jau nuo 1922 metų. Vaidinimu, deklamacijomis.

Taigi nebūtų ir nuostabu, kupletais, muzika m damo- 
jei Jankauskas butų atsive-i mis; tarp kitko graži rmste- 
žęs išbandytų Brooklyne rija Laisva Lietuva. Jau 
planu didesnėms lietuvių baigiama rašyti originale 
dirbtuvėms ardyti ir lietu-1 operetė „Munsamas. Ihdes- 
viams darbininkams Į gatvęinėm kolonijom repertuarui 
stumti. Mat, komunistų su- Įpermatomi grynai tautiški 
pratimu, kuomet darbinin-'veikalai, kaip va: Z. Ciur- 

įbadės, tai jie greičiau lionienės Ausros Sūnus ir 
i. "Plnicrnliai ” Maironio KeS-kai išl . _

pradės kelti bolševistinę re
voliuciją.

Pagyvensime ir pamaty-

Pinigėliai,” Maironio „Kęs
tučio Mirtis” ir kiti.

______ , . . Į gastroles vyksta: V. Di- 
sime, kas iš to rengiamo ka- neikis, J. Bikinis, J. Olšaus- 
ro po generolo Jankausko! kas ir A. Vanagaitis, ši gru- 
vadovvste išeis ir kas busipė. gastrolių metu, pasiva- 
laimėtojai. J. Balis, ’dino: „DZIMDZI-DRIMDZI

VODEVILIUS.” Apie visus I.. Broliu Draugija buk tei1 muliuko, nes čia pat buvo ir čia buvo net trjs bolševikų
teatro darbus nutarta pla
čiai informuoti lietuvių laik- 

gast rolių 
paskelbtas

raštiją. Ištisas 
maršrutas bus 
vėliau.

Apie nuolatinį
Lietuvių Teatrą tilps plates
nių aprašymų ir žinių sekan
čiuose laikraščių numeriuo
se.

Amerikos

Dzimdzi-Drimdzi.

buvo nutarusi paduoti koki 
ten Įnešimą Sąryšiui, bet tas 
Įnešimas minėtos draugijos 
delegatų Sąryšiui nebuvo 
priduotas. Kad tai yra ko
munistų prasimanymas, tą 
paliudyja Lietuvos Brolių 
Draugijos priduotas Sąry
šiui laiškas, kuris skamba 
taip:

LAWRENCE, MASS. 
Lietuvių Ukėsų Kiiubas ir 

„Maskvos katinai.”
Pakol Lietuvių, Ukėsų 

Kiiubas buvo neturtingas, 
tai jo niekas nematė. Bet 
kuomet Kiiubas Įsigijo nuo
savą gražią svetainę ir gerą 
vardą nuo vietos anglų laik
raščių ir politikierių, tai 
Kliubą suuodė ir „Maskvos 
katinai.” Jie pradėjo skverb
tis i Kliubą ir kelti jame 
triukšmą ir suirutes. Savo 
triukšminga taktika ir „grę
žimu iš vidaus” jie nori' at
šaldyti nuo veikimo veikles
nius Kliubo narius ir patįs 
užvaldyti Kliubą, kad pasi
naudojus jo turtu. Bet aš 
patarčiau kliubiečiams su
gaudyti tuos "Maskvos kati
nus,” sukišti maišan, gerai 
užrišti ir pasiųsti Maskvon. 
Dabar Rusijoj katinai yra 
labai reikalingi, nes komisa
rus užpuolė pelės. Girdėjau, 
kad „Laisvė” buvo jau ir 
"katinų fondą” sutverus. 
Taigi, kliuMečiai, išgaudyki- 
te iš Kliubo „katinus,” o tuo
met Kliube nebus „kačių 
koncertų.”

Bepartvvis.

TERRE HOUTE, IND. 
Baisi nelaimė patiko 

lietuvius.
Sulvville, Ind. gyventojo 

Silvestro* Plečkaičio čia gy
venantis žentai Pius žalne- 
raitis su savo motere ir 13 
m. sunum, Jonas Masaitis su 
savo motere ir sunum ii- jau
nesnioji Plečkaičio duktė, 19 
metų, liepos 22 d. apie 9 vai. 
vakare sumanė pasivažinėti 
automobiliam. Pasisamdė 
tūlo anglo automobilį jii iš
važiavo iš Terre Haute Clin- 
ton keliu. Privažiavus sker
sini kelią jie bandė apsigrįž- 
ti ir važiuoti atgal, bet ne- 
oastebėjo ateinančio gatve- 
kario. Vos užvažiavus ant 
gatvekario bėgių gatvekaris 
užbėgo ir sutrynė juos po, 
savo sunkiais ratais.

Automobily viso buvo 8 
žmonės. Automobiliaus sa
vininkas (šoferis), anglas, 
liko užmuštas ant vietos. G. 
Plečkaičiutė liko dar nuvež
ta i ligoninę, bet ten i trum
pą laiką pasimirė. Kiti gi vi
si—Žalneraičio ir Masaičio 
Šeimynos, liko sunkiai su
žeisti, nekurie jų galbūt mir
tinai. Visi jie guli ligoninėj 
ir kovoja su mirtimi.

- Skaitytojas.

:vyriausias komunistų bra- batalionai su pačiu vyriau- 
ivarninkas su savo tavoru.

Po ketvirtai valandai lie- 
įtuviai pramoniečiai iškirto 
■ nemalonų šposą komunis
tams. Mat pramonietis F. 
Barkauskas pristatė kalbėti 
irgi pramonieti J. Brijuną, 
kuris savo ilgoj kalboj aiški
no apie pramoninį unioniz- 
mą ir apie siaučiančią viso
se šalyse bedarbę. Viskas bu
vo gerai, iki jis neužsiminė 
apie Rusiją, kad ir ten yra 
didelis vargas ir yra 1,500,- 
000 bedarbių. Vos spėjus pa
minėti žodi "Rusiją,” 25-to 
„bendro fronto” generolas 
pradėjo nervuotis: kojos ju
da, rankos dreba, lujios vir
pa, o kiti komunistai irgi su
judo, pastatė akis, jei kuris 
dar galėjo jas pramerkti, ir 
laukia ženklo pradėti puo
limą. Bet veikiai viskas ap
rimo.

J. Brijunui pabaigus kal
bėti, pasiprašo balso kairy
sis J. Janušas, kuris tuojaus 
ir pradėjo tarkuoti darbie- 
čius. Tada ir prasidėjo tik
ros sorkės. Suj*udo Andriu
lis, sujudo ir jojo davatkos ir 
pradėjo triukšmą kelti. Bet 

nu“! Janušas nieko nepaisydamas 
’• - Įkalba toliau, dėstydamas

Liepos 20 d., 1924. 
Laiškas Waterburių Prog
resyvių Draugijų Sąryšiui.
Mes, Lietuvos Brolių Drau

gija, savo mėnesiniame susi- 
i inkime, laikytame 20 d. lie
pos šių metų, nutarėme pra
nešti Sąryšio delegatams, 
kad nereikalautų nuo musų 
delegato Jurgio Mazulaičio 
jokių laiškų bei Įnešimų, ku
rių Mazulaitis neturėjo ir 
Prusalaitis neskaitė. Tik bu
vo pranešimas, su kokiais 
punktais Lietuvos Brolių 
Draugija nesutiko, t. y. su 
mokesnmi 3 dol. metams ir 
kad nesiųstų delegato Į Są- 

I ryšio susirinkimus tos drau
gijos, kurios neturi daugiaus 
kaip 12 narių.

Mes, L. Brolių Draugija, 
reikalaujame, kad tos mela- 
gystės. kurios tilpo dviejuo
se vadinamos „Laisvės” r" 
mei luose, butų atšauktos. w

Sekretorius J. Mazulaitis. netikusius darbus,
(Antspauua) į kuriuos jis gerai pažįsta, nes

Ir kada Sąryšio susirinki-i jis yra kartu su darbiečiais 
prasidėjo svarstymas dalyvavęs ir veikęs. Darbie- 

kaslink tų šmeižtų, tai tuo- čiai nebenustygsta ir prade- 
jaus atsistoja žemaitukas da staugti, kaip išalkusios 
su Baku ir ima rėkti, kad į tyrlaukių kojotos. Bet Ja- 
nieko nereikia atšaukti, kas! nušas užsiminė ir apie And- 
"Laisvėj” buvo rašyta, nesiriulį, tai Andriulis nebeiš- 
tc-n, girdi, yra viskas tefsin- kentęs, pašoko ir pribėgęs 
gai aprašyta. Ir tiedu gai- prie kalbėtojo bando ji stum- 
valai -viešai pradėjo šmeižti ti šalin, kad jis daugiau ne- 
Sąryši ir draugijų prisiųstus bekalbėtų. Iškila tikros sor- 
delegatus. Tada buvo pa- kės, cvžmonės iš miško bu-

VVATERBURY, CONN.
Iš Progresyvių Draugijų 

Sąryšio darbuotės. Tris ko
munistus iššlavė laukan.
Liepos 25 d. atsibuvo Wa- 

terburio Lietuvių Progresy
vių Draugijų Sąryšio mėne
sinis susirinkimas, šitame 
susirinkime buvo svarstomi 
tie šmeižtai, kuriuos komu
nistai paleido per savo or
ganą „Laisvę” priešais Są
ryšį. Mat, per kai-kurias 
draugijas Į Sąryši pavyko 
Įsiskverbti už .delegatus ke- 
iems komunistams, kurių 
tikslas yra Sąryšiui pakenk- 
:i. Jie per savo „Laisvę” 
tuojaus pradėjo šmeižti 
draugijų atstovus, vadin
dami juos išmatomis, vagi
mis ir tj. (žiūrėk „Laisvės” 
Ko. 161, 1924 m.). Bet o, jie 
^radėjo varinėti visokias in
trigas, buk Sąryšis draugijų’ 
Įnešimų nesvarsto. Anot jų,

me

duotas Įnešimas, kad Baką ir'riais bėga žiūrėti kas čia de- 
žemaituką, kurie yra pri-'dasi. Atsvvruoja ir visai

nuo muliuko pavargęs ma
žas komunistas, kuris savo 
generolui isikabino i skver
ną, bet tasis ji taip pastūmė, 
kad šis toli nulėkė atbulas ir

siųsti Šviesos Draugijos, su- 
s])enduoti ir paprašyt švie
sos Draugijos, kad jų vieton 
atsiųstų kitus rimtesnius 
žmones. Ir kas keisčiausia,;_____
kad kuomet buvo balsuoja- j jei nebūtų atsimušęs Į kitą 
ma tuodu delegatu suspen- žmogų, butų gerai išsitie
si Goti, tai vienas tų delega
tų, būtent Bakas, pats kėlė 
ranką, kad jis ir jo tovariš- 
čius Žemaitukas butų išmes
ti iš Sąryšio laukan. Dar bu
vo likęs vienas Sąryšio grio
vikas J. Zalenekas, bet ir tą, 
I). L. K. Algirdo Draugija; 
atšaukė, o jo vieton išrinko 
kitą.

Sarvšio Korespondentas,
GJ.K.

siuoju jų generolu, bet muši 
visiškai pralaimėjo.

Pasaulio Pilietis.

PRANEŠIMAS GERB. 
MUZIKOS MYLĖTOJAMS.

Išvažiuodamas Lietuvon, 
gerb. komp. M. Petrąuskas 
Įgaliavo mane prižiūrėti jo 
veikalų Amerikoj. Taip pat 
paliko pas mane keliatą ope
rečių, kurias, reikalui esant, 
gajima pas mane gauti.

Paliktos operetės: „Con- 
silium Facultatis,” „Apvez- 
dinkit ir Mane,” „Birutė ” 
„Užburtas Kunigaikštis,” 
„Šienapiutė.” „Lietuviškas 
Milijonierius,” „Tarnaitė 
Pamokė’’ (vaikams opere
tė), „Adomas ir Jieva,” ir 
„Vaikas ar mergaitė?”

Visas šias operetes galima 
gauti pas mane kartu su oę- 
kestros balsais. Taip gat ga
lima gauti ir kitus komp. M. 
Petrausko spausdintus vei
kalus.

Klauskite pįptesnių infor- 
mocijų, rašydami šiuo ant
rašu :

J. C. N avadauskas,
P. O. Sta. 12, Box 507 

La\vrence, Mass.

Įvairios Žinios.

garsų gamą ir be to, šio apa
rato pagalba busią lengva 
susikalbėti su nebiliais.

Klusni piniginė dėžė
Dabar vartojamos pini

gams ir brangenybėms sau
goti dėžėsjseifai), pasirodo, 
nėra ganėtinai tobulos. Nors 
jų užrakinimai labai painus 
su Įvairiais devyzais ir ženk
lais. kuriuos gali žinoti tik 
apribota^ skaičius žmonių, 
tačiau ir iš tokių dėžių tan
kiai dingsta-brangenybės ir 
tiek. Dabar Londone išras
ta nauja piniginė dėžė. Jos 
spynos konstrukcija padaro
ma taip, kad ji atsidaro tik 
tuomet, kai dėžės savininkas 
ar kitas dėžės valdytojas iš
taria tam tikrus žodžius. Ki
ti asmenis gali kartoti tuos 
pačius žodžius kiek tik nori, 
vistiek jų dėžė neklausys.

Keisčiausia mergaitė.
Bulgarijoje.'Bukotčės kai

mo gyventojai, persigandę 
pranešė policijos viršininkui, 
kad jų kaime randasi nedidės 
lė mergaitė., kurios viąi pa
žymiai išduoda ją už raga
ną. Taip mergaitę jokiais 
drabužiais negalima esą ap
vilkti, nes po kelių valandų 
jie ant jos kdno sutirpsta. 
Policijos viršininkas padarė 
bandymą: apvilko mergaitę 
naujausiais drabužiais, ku
rie kelioms valandoms pra
slinkus pavirto Į voratinkli, 
o vėliau visai dingo. Po to
kio bandymo, policijos virši
ninkas pasiėmė mergaitę 
savo žinion. Jis ją žada ati
duoti mokslininkams ištirti, 
ši žinia yna tilpusi Amerikos 
laikraščiuose, kurie spėja, • 
kad mergaitės kūnas išlei
džia nežinomus 'spindulius, 
kurie sunaikina drabužius.

Kepenų svarba.
Bus kelatas mėnesių, kai 

dr. J. Arch tikrina, kad žmo
nės tiek senai klysta apie 
širdies funkcijas, kiek laiko 
ją žino. Manoma, buk, šir
dis esanti visų malonių jaus
mų centras, kurio mažiau
sias palytėjimas gręsia gy
vybės netekti. Tai klaidin
gas Įsitikinimas, širdis esan
ti tik kaipo raumuo kraujo 
cirkulizacijai, o kitais žvilg
sniais ji yra tik retorinė fi
gūra. Visi malonus žmogaus 
jausmai slepiasi kepenįse 
(jaknose). Mažiausias kepe
nų palvtėjimas atsiliepia sie
loje. švelnumas paeina nuo 
kepenų išsiplėtimo, gailestis 
nuo jų susitraukimo: sielos 
iiega taip pat paeina nuo 
kepenų.

Šio daktaro tikrinimas ne
mažai davė medžiagos juok
dariams. Jie pataria jaunuo
liams meilėje neminėti šir
dies, bet reikalui esant var
toti kepenis. Vietoje ”mano 
širdis nuo šio karto tavo,” 
sakyti „mano kenenįs nuo’ 
šio karto tavo”, „širdis plyš
ta iš gailesčio —"kepenis 
susitraukė”, „geros širdies 
moteris”—„šios moters išsi
plėtę kepenis,” ir Lt.

žmonės, kaip paukščiai 
skrajos.

Vokiečių žurnale ”Die 
Umschau” vienas mokslinin
kas .tvirtina, kad netoli tas 
laikas, kada išsipildys amži
na žmonių svajonė oru la
kioti savo raumenų pajiega. 
Benzinu varomi motorai tik 
sustabdę išradimus, šioje 
srityje. Tačiaus dabar, kuo
met yra išrastas tam tikras 
lakstvtuvas šriubo pavidalo, 
kuris žmogaus raumenų pa- 
jiegos varomas lekia, tai ne
toli tie laikai, kada žmonės 
oru lakios taip, kaip jie šian
dien dviračiais važinėja,'

Kaip dauginas musės?
Jei jau vasara, tai reikia 

atsiminti ir muses, sis gyvis 
Įkyrus žmonių ramybės ar
dytojas ir pavojingas ligų 
platintojas ir jis tiek vaisin
gas. kad net baugu pamany
ti. štai kokiu greitumu 'mu
sės dauginasi:

Payasari kiekviena .musė • 
sudeda 120 kiaušelių, iš ku
rių pusė išeina patinėlių ir 
pusė patelių. Po mėnesio 
šios 60 patelių sudeda po 
po 120 kiaušelių, iš kurių iš
eina 7,200 musių. Taip to
liau einant rugsėjo vidury iš 
vienos musės turėsim 5,590,- 
820.000 musių.

sės. Matydami, kad Andriu
liui nevyksta sustabdyti Ja
nusą, šoka pagalbon visi jo 
šalininkai ir pradeda Janusą 
tampyti i visas puses, žiū
rint iš Dašalies Janušas at
rodo Į tikrą kankini, bereikia 
tik kryžiaus. Apie dešimti 
minučių pasitampęs su An
driuliu, Janušas užbaigia 
kalbą ir užleidžia vietą And
riuliui. Tada prasideda tik
ra mali-malienė. Andriulis 
rėkia visas drebėdamas, tar
si butų drugio krečiamas, 
rėkia turbut nei pats nenusi
manydamas ka. keikia „Nau
jienas.” socialistus, kairiuo
sius. duoda vėjo Brijunui ir 
visiems pramoniečiams. Jam 
atsako Brijunas, nurodyda
mas, kad jis, Andriulis, kal
ba visai be faktų, kaip jam 
tinka, kad tik geriau sumul- 
kinus žmones. Taip tes sor
kės tęsėsi iki 8 vai. vakare, 
kada žmonės pradėjo skirs-

CHICAGO, ILL.
Išvažiavimas ir komunistų

sorkės.
Kadangi buvo garsinta, 

kad sekmadieny liepos 27 d. 
bus keli išvažiavimai Jeffėr- 
son miške, tai ir aš nuvažia
vau pasižiūrėti. Atvažiavęs 
jau radau būrelį žmonių, 
vieni sėdi, kiti vaikštinėja, 
treti ką nors diskusuoja. 
Bet daugiausia lermo kelia 
Maskvos davatkos, darbie- 
čiai, kurių keli jau buvo pa

i

vargę nuo komunistiškojo tvtis, juokaudami, kad nors

Grupė lietuvių ekskursantų, nnfotojr'tifnota ant l'. S. Linos 
aivo Leviathan. apleidžiant New Yorko portą.

Minėti ekskursantai iš New Yorko j Klaipėda nuvažiavo į 12 
lienu. Kelionė ant "Leviathan” buvo labai maloni ir visi kelei

viai labai užganėdinti.

_ h ■■ amu: ai-T ' *
1

žmogaus veidas ilgėja.
Amerikoje prof. Keith 

tvirtina, kad visos žmonijos, 
veido kaulai kasmet auga 
vis ilgyn ir ilgyn, o dantis 
trumpyn, visas veidas drim
bąs Į pasmakrį. Šios gadynės 
žmonijos veidas jau esąs pu
sę colio ilgesnis, negu buvo 
senovėj?. Ypatingai žmo
gaus veidas ilgėja ir žemyn 
tvsta miestuose, kur trūksta 
šviesos, nes ten prie lempos 
šviesos žmogus nuolat turi 
būti pasilenkęs. I

i
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^tobulinus aparatą; j 
busią matyti ištisą Į*

Galima matyt garsą.
Prof. Furnje išrado apara

tą, kurio pagalba galima ma
tui garsą. Aparatas suside
da iš eilės Įvairių akustikos 
(garso skambumo) skyrių, 
kuriuose Įtaisyta tam tikri 
veidrodžiai, o prie jų pri
kergti Įvairus vamzdeliai. 
Bandymų metu buvo groja
ma maršas. Visi dalyviai tu
rėjo progos matyti Įvairių 
spalvų šviesą, kuri kaitilio- 
įosi taip, kaip ėjo maršo gai
da.

Išradėjas tvirtina, kad 
kiek patobulinus aparatą; 
galima I

■

KNYGOS
iš Lietuvos

Koperatyvinė kny>rų leidimo, , 
bei laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVE 
siūlo amerikiečiams lietuviams 
savo yražiy ir turiningų knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų sura
šą paskelbsim vėliau. i

Uzsisakykit iliustruotų, mė
nesinį popuieraus mokslo žur
nalu 'KULTIRy” i
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose 53. pusei metų $150 
Lietuvoje metams 20 litų, pu
sei metų 12 litų.

Knygns bei žurnalas yra trrt- 
ži ir naudinga dovana gimi
nėms Ir draugams!

Adresas: 
KULTŪROS BENDROVfi 

DVARO GATV. 24.
SIAlTlAI. LITHUANIA. i
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zai šmugelninkai. Ir ve, už pusė bėdos- Bet bėda tarrte, kreipiamės į Amerikos lietu- 
šitą tautininkų žioplumą kad jie visi klastuoja drg. vių jaunuomenę, į moksleivi- 
Grigaitis yra kaltas ir užtai Grigaičio nuomonę ir tuomij'ą: ji greičiaus išgirs musų 
jis yra šmeižiamas. Dabar, klaidina visuomenę, daryda- prašymą, ji mokės giliau at- 

  kuomet iš Lietuvos atvyko mi neįmanomos žalos savo jausti ir įvertinti musų gero- 
T .... , • •* v • • i • du fašistiško plauko studen-laikraščių skaitytojams. To-1sios mokyklos sunkią padėtį.Jus svaidet kaltinimais bes, susirinkusios vienbal- ta- .f iiuomet Qrjgaitis įspė- kių laikraščių skaitytojai, Todėl prašome Jus, jaunieji 

1 jo, kad tie du vyrukai neuž- negauna teisingo supratimo (draugai, kiekviena proga pa-

V I

Salin rankas nuo savivaldybių! G
(Atstovo Bielinio kalba, Seimo 108-tam posėdy).

Lietuvos katalikų kongresas.

savivaldybes, bet kuris jūsų šiai pareiškė, kad būtinai 
prisiminė, kas tuo pačiu lai- reikia jos vėl atstatydinti, 
ku dėjosi valdžioje? I - .

"Lietuvos Ūkio” paskuti- taiso savo klaidą. Svarstant 
nis numeris [

s^!i"?a..!A™!r!.k®ii.S.k.i.”.Llninkai šoko ginti' atvykusius 
kolektorius, ir niekinti drg.

’ Grigaitį, įrodinėdami, kad 
’ jis kenkiąsLietuvos kulturi- 
niems reikalams. Tų fašistų 
gyrimu ypač atsižymėjo 
"Vienybė,” kuri net drįso 
per akis meluoti, sakydama, 
kad tie du vyrukai turinti 
net nuo d-go Čepinskio "re
komendacijas.” "Vienybė" 
su savo sekėjais buvo taip 
įsikarščiavę prieš drg. Gri
gaitį, kar jei tas visas įvykis 
butų buvęs Kaune, o ne 
Amerikoj, tai tikrai Grigai
tį jie butų degutu ištepę. 
Dabar gi turi pasiganėdinti 
tik šmeižtu. Mat pp. Sirvy
dai, laikydami rankose San
daros "platų programą" ir 
nuduodami, kad jie kovoja 
už "tautybės” idealus, pasi
vėlina rašyti insinuacijas, 
melus prieš savo oponentus, 
gal būt tik .todėl, kad tas 
Sandaros programas taip 
labai platus ir liberališkas. 
Matant tų ponų ambiciją, lo
giką ir sąžiniškumą, reikia 
tik stebėtis, kad tokiam 
smurtui dar vis tik randasi 
vieta tarp tam tikros dalies 
žmonių.

Einant toliau, reikia pri
minti ir šituos Grigaičio nu
sidėjimus, būtent: "surastus 
revolverius komunistų kiše- 
niuose dėl vykinimo revoliu
cijos SLA. seime.” Ir ve, ši
tą taip puikiai sugalvotą in
sinuaciją Grigaitis ėmė ir iš
aiškino žmonėms kaipo pa
prastą "Vienybės” blofą, ir 
už šitą "išdavystę” "Vieny
bė” apšaukė jį demagogu ir 
pasiūlė jam pasitraukti nuo 
redaktoriaus vietos. Tai la
bai gudrus sugalvojimas’ 
Nes visiems aišku, kad nuo 
Grigaičio nieko negalima 
paslėpti—jis visuomet tauti
ninkus nučiumpa už apy
kaklės. Todėl atžagareiviški 
tautininkai ir puola ant drg. 
Grigaičio. » ♦ ♦

Musų klerikalai, vaduoda- 
miesi pono Dievo prisaky
mais ir dora, nemažiau šmei
žia ir kolioja drg. Grigaitį, 
kaip ir aukščiau nurodytos 
dvi srovės. Jie jėzuitiškom 
kolionėm daugelyje vietų 
rsubytina” net komunistus 
ir "liberalus.” Mat, kaip tik 
klerikalai vieną ar kitą da
lyką pasirengia sufušeriuot. 
tai Grigaitis ima tą fuše- 
rystę ir išaiškina visuome
nei. Juk ne kas kitas, kaip

t r * •• o • ’ sipelno gauti aukų nuo Ame- apie dalykų stovį, jie yra
rikos lietuvių, nes jų tikslai maitinami egojizmu, fana- 

pamena, kad 1925 metų biudžetą, bus pa- musu^nai tautb
>nro imoriL’oi skirti atatinkami krpditaį . . . ~ .‘.T . ,

4,169,491 dolerf už prekes, savivaldybėms atstatyti, o 
Kaip tos prekės buvo išpar-jdabar jų pareigas eiti laiki- 
duotos? Ar vyriausybė arbanai paėsta toms pačioms 
Seimas mokėjo ištiest ranką likvidacijos komisijoms, 
ir paimti už spraudo tuos! Naikinti Lietuvoje apskri- 
ponus-pardavėjus, nors jie 
sėdėjo čia pat pašonėj, Pre
kybos departamente?

Lietuva da skolinga Ame
rikai 800,000 dolerių (8 mil. 
litų) už maisto .produktus. 
Aš atsimenu, kaip tie maisto 
produktai 1920 metais de
šimtimis vagonų bludijo po 
Lietuvą, nerasdami savo 
ėmėjų. Ar patikrinta iki 
šiol kaip tie produktai su
vartota? Ar bent vienas 
kaltininkų* atsisėdo gelto
nam rūme Mickevičiaus gat
vėj? Jus matot krislą savi
valdybių akyje, bet nejau
čiate rąsto savoje.

Prisiminkit "Vilnies” by
lą ir daiktus atgabentus Lie- 
pojun* trimis laivais. Doku
mentai tyčia buvo naikina
mi ir daiktai buvo metami 
vandenin, kad tik nesusektų 
galų. O Duodžio darbeliai? 
O jūsų TuČkaus, arklių mai- 
nelio, operacijos Mažeikių 
apskrity? Atsimenu, kaip 
Vidaus Reikalų Ministerijos 
buvo pasiųstas valdininkas 
ištirti dalyką vietoj ir kaip 
buvo viskas daroma, kad tas 
galėtų pabėgti, ir Tučkus 
pabėgo Amerikon. Pabėgęs, 
dar kartą ten apsivogė ir 
pagautas išsigynė esąs Lie- 

. tuvos pilietis. Tučkus galė
jo prasmukti sieną, nes jis ; 
buvo krikščionis demokra
tas, nes jis jums parašė ag- , 
rarinę krikščionių progra- , 
mą.

Atsiminkite sacharino ir 
^kokaino bylą. Delkoji dpti- 
■po? Kas atsitiko su linais? 
r šiandien iždas turi sumokė- 
'Yi p. Tilden Smidt 24 mif. li
tų. Ar jus patraukėt atsako
mybėn tuos ponus, kurie 
Liepojuje supudė linus? Ką 
iškėlė Miškų Departamento 
revizijos? Kuri visų tų kraš
to skaudžių bylų buvo išves
ta iki galui ir- kaltininkai 
nubausti? Ir po to viso jus 
da drįstate kaltinti savival
dybes. Į visus šmeižtus prieš 
savivaldybes galiu jums at- 

. sakyti trumpais Gogolio žo
džiais: "niečego na zerkalo 
pieniai koli roža kriva.” 

• Jus norite panaikinti ap
skričių savivaldybes ir sako
tės nenorį naikinti pačių sa
vivaldybių. Bet 'kaip galės 
savivaldybės, netekusios ap
skrity centralizuotų savo įs
taigų, rūpinti tokius reika
lus, kaip ligoninės, priglau
du organizavimas, senelių 
globojimas, rupinimas ūkio 
kultūros reikalų ir t.t.? Ar
gi atskiri valsčiai pajiegs 
tai padaryti? Katriems jūsų 
sąžiningai rupi savivaldybių 
reikalas, pasimokinkit iš 
latvių praktikos. Latvijos 
Seimas 1923 metais, tokio 
pat dešiniųjų ūpo pagautas, 
nutarė panaikinti apskričių 
savivaldybes. Nepraėjo nei 
pusės metų, ir viena Seimo 
frakcijų, balsavusi už sa
vivaldybių panaikinimą, jau 
įnešė sumanymą vėl atstaty
dinti apskričių savivaldybes. 
Ir kalba už tai jums artimas 
žmogus, kun. Trasunas. Jis 
nurodinėja, kad apskričių 
sjfvivaldybės yra ypač ten 
reikalingos, kur maža inte
ligentų, kaip Latgalijoj, nes 
valdžia iš centro, iš Rygos, 
vistiek vietos darbų nenu- ; 
dirbs. Kitas atstovas UJpe, i 
pranešė, kad visos be*išim- ] 
ties likvidacijos komisijos, i 
kurioms buvo pavesta ori- ] 
baigti apskričių savivaldy- jo priešakyje stovinti jų tu- kas baigtųsi, tai butų dar

yra žalingi Lietuvos liau-

čių savivaldybes—tai reiškia 
mindžioti žmonių teises, 
griaut vietose kultūros dar
bą, stabdyti žmonių inicia
tyvų, trukdyti musų ūkiui 
kilti, paspirti koja opiau
sius socialio globojimo rei
kalus. Jus, dešinieji, laiky
damiesi siaurų savo partinių 
tikslų, galit siūlyti panašius 
projektus.

Bet mes, socialdemokra
tai, pasižadam kovoti viso
mis savo jiegomis prieš tą 
niekingą sumanymą. Ir ne 
tik mes. Tie 163’tūkstančiai, 
kurie balsavo už mus, bus 
kartu su mumis ir toje kovo
je už savivaldybes. Mes vis
ką padarysimi, kad įstaty
mo sumanymas vėl nudardė
tų tamsumon, iš kur jis yra 
čia atėjęs. Kas yra už kraš
to laisvę ir jo gerovę, tas 
balsuos prieš dešiniųjų pa
siūlymą. (Socialdemokratai 
ploja).

tizmu ir demagogija.
ši rašinėlį rašydamas ne

turiu galvoj ginti drg. Gri
gaitį, nes žinau, kad jis ir 
pats rrioka gerai apsiginti ir 
savo oponentų klaidas išrū
dyti. Aš tik suminėjau 
faktus išrūdydamas skaity- 

Į tojams, kaip iš šalies žiūrint 
dalykai atrodo.

Rožės Sūnūs.

Amerikos lietuvių teis 
vos minties jaunuome 
nei ir visiems pažan
giems amerikiečiams.

LAISVOJI SAKYKLA.

DRAUGO GRIGAIČIO 
ŠMEIŽIKAI.

Skaitant musų kairiųjų ir 
dešiniųjų laikraščius, įgauni 
tokį supratimą, kad drg. P. 
Grigaitis yra jų visų nepasi
sekimų kaltininkas. Komu
nistai jį šmeižia ir pravar
džiuoja, užtai, kad jiems ne
pavyko sukelti pasaulinė re
voliucija ir įvykdinti komu
nizmas. Dabar vėlą jie vi
sas pamazgas lieja ant Gri
gaičio galvos užtai, kad jų 
sušaukta St. Paul mieste 
konferencija susprogo kaip 
muilo burbulas, nedavusi 
jiems pageidaujamų pasek
mių. Dar daugiau. Grigaitis 
kaltas, kad komunistams ne
pavyko užgrobti SLA. į savo 
rankas; kad jiems nevyksta 
organizavimas komunistų 
partijos, nesiseka aukų rin
kimas į "Laisvės” bylos fon
dą ir t.t.

Daugybė praėjusių ir šim
tai ateinančių komunistų 
nelaimių tarsi buvo ir bus 
tik todėl, kad tas nelabasis 
Grigaitis gyvena ant šios 
planetos. Jei jo nebūtų, tai 
pas komunistus viskas kuo- 
puikiausiai vyktų! Bėda, ta- 
čiaus, tame, kad Grigaitis ^rg. Grigaitis aiškiai iš
gyvena tokioj saly kur vai- Lietuvos klerikalų
dzia kiekvieno piliečio gy*;šmugelius ir ju žalingus dar
uti apsaugoja. Jei jis ras-;bus Lietuvoje ir čia, Ameri- 
tusi brangioj Rusijoj, poji^j §įaį dar visai nesenai 
□raugo Trockio globa, t ai. Qrjgaitis išaiškino viešai 
jau senai jis butų pasiųstas garsu Kristaus posakį, 
pas Abraomą, kaip ir dau- Hasilo perjindima per adatos 

ausutę, įsrodydamas, kad 
pagal šį posakį nebus progos 

, , „ . .-. . , . ■ . .kunigams ir jų draugamską drg. Grigaitį niekina at-.įurtuobarns j dangaus 
zagareiviai tautininkai, ku- karaIija. Argi H buti di. 
ne didžiumoje yra suSi?pie-'desnis jįogdaris kunigų biz.

aP1™. Vienybę^ lr..PIr_,niui ir šmugeliui, kaip kad 
yą. Tie ponai smeize "Vcrigaitis? Totlel ir reikia ij 
šmeižia Gnpaitj uz tai. kam -meižti ir niekinti/kad žm‘! 
jis įsrodineja jų betikslius pfe jp nebeklausvty- nes an. 
principus, kūnais vaduoda-itrajp jfe H visa5' du-j 
miesi tautininkai pagelbėjo iatitrailkti nuo kunigu hjz. 
klerikalams Lietuvą uzval- nio Ir kas gj tuomefbus g 
f‘V?‘~A®£1 gal* b»t smagudvasiško stono, kai doleriai 
ant Širdies musų atžagarei- nustos Iaukę ; -u kišenius! 
viams tautininkams, kuomet vi dafvku -ie t
jie prisimena tuos laikus.',,- ir -je privalo tokius asme- 
kada Grigaičio pasidarbavi- pjs kaip' drg Grigaitis. ju0. 
mu likosi suorganizuotas djnG kuolabiausia visuome- 
Lietuvos Šelpimo Fondas ir nės a]<vse 
apsti suma surinktų pinigų . *
tapo sunaudota Lietuvos ne-‘ Tai .ve, kodėl jnusų dar- 
laimingujų žmonių sušelpi- buotojas drg. Grigaitis yra 
mui, kuomet tautininkų su- ta,P nesąžiningai niekma- 
rinktais pinigais pasinaudo-mas. Jei-tik šmeižimu vis-

I
I

gelis kitų jo vienminčių.
♦ v *

Dabar tenka pakalbėti, už

n

Šį raštą sunčiame į Ameri
ką mes, įvairiais metais bai
gusieji mokslą Realinėj Ma- 
riampolės gimnazijoj. Vieni 
musų studijuojame, kiti dir
bame mokyklose — mokyto
jaujame, kiti dirbame įvai
riose įstaigose — valdinin
kaujame. Tačiau visi mes 
atsimename mokyklą, kurio
je įgijome mokslo pagrindus, 
kur mes gyventi mokėmės, 
—atsimename Realinę gim
naziją Mariampolėje. Dabar 
jau turėdami progos pasižiū
rėti į tikrąjį gyvąjį gyveni
mą, ypač ryškiai matome, 
jaučiame, ką mes musų gim- Į 
nazijoje įsigijome, ko mes' 
ten išmokome, ką ši mokyk-' 
Ia duoda Lietuvai, čia dar- j 
bas ėjo ir eina tokiu keliu, J 
kuris duoda jaunam žmogui 
Drogos pasiruošti savaran
kiam ir prasmingam ateities 
gyvenimui. . šios mokyklos 
mokytojai ne baisus, išdidus 
biurokrataujantieji valdinin
kai. o nuoširdžiai atsidavę 
mokyklai mokinių vyresnie
ji draugai. Be kasdieninio 
pamokų darbo čia mokiniai 
savo mokytojų padedami, 
turi progos dalyvauti bend
rame mokyklos auklėjimo ir 
tvarkymosi darbe, čia mo
kiniai dirba taip, kaip vienos 
mažos demokratingos vals
tybėlės maži savarankus pi
liečiai. Pabaigęs šią mokyk
lą jaunuolis jau nebijo bent 
kurio darbo, mokės ir su 
žmogum tinkamai apsieiti ir 
viešame visuomenės gyveni
me dalyvauti, nes tam mo
kykla jį ruošia. Niekados 
mes neužmiršime musų gim
nazijos ir laikome savo di
džiausia pareiga jos gerove, 
jos likimu rūpintis. Dabar 
Lietuvos gyvenimas yra nu
krypęs tokięn vėžėn, kad ši 
mokykla tiktai dideliu jos 
mokytojų ir laikytojų pasi
ryžimu gyventi teišgali. Ta
čiau gyvenime esti kliūčių, 
kurias ir kilniausios idėjos 
žmonių pasiryžimas neper- 
galės: kilnios minties ir gra
žių idėjų rūmas reikia ak
mens pagrindu pagrįsti! Re
alinei Mariampolės Gimna
zijai šis akmens pagrindas 
yra savi namai.

Lietuvoje dabar didelis pi
nigų skurdas. Tačiau ir tasai , 
mažutis pinigo išteklius yra 1 
atžagareivių kišenėj, yra"to
kių žmonių rankose, kurie 
mielu noru iškastų Realinei i 
gimnazijai duobę.

Amerikos lietuvių daugu- j 
mą sudaro pažangioji visuo
menė. šiuo laišku į ją ir 
kreipiamės. Mums rodosi, 
kad Amerikos lietuviai leng
va ranka pastatytų Realinei 
gimnazijai gražų rūmą, jei j 
tiktai butų šiuo butinu reika- 1 
lu tinkamai informuoti

Įvairus aukų rinkimai ka
ro metu išmokino Amerikos i 
lietuvį atsargumo aukojant 1 
pinigą. Mes čia ypatingai

I

skatinti savo tėvus, gimines 
ir pažįstamus, kad jie nesi
gailėtų lėšų tokiam kilniam 
reikalui.

Amerikoje (Chicagoj) jau 
yra susikūręs Komitetas Re
alinei Mariampolės Gimnazi
jai remti. Jį sudaro žymes
nieji, vyresnieji visuomenės 
darbuotojai. Butų rodosi, 
labai gražu ir prakilnu, kad 
čia ir jaunieji neatsiliktų,— 
sudarytų organizaciją musų 
mokyklai paremti. Mes norė
tume, kad ir Amerikos jau
nuomenės vardas butų įra
šytas Realinės Gimnazijos 
rūmų sienęje aukso raidė
mis.

Todėl statykime gražų at
eities rūmą Suvalkijoje, iš 
kurios išėjo jau daug Lietu
vos švietimo srityje darbi
ninkų !

Viktas Baltrušaitis,
V. Povilčius,
I. Baronas,
A. Sirutytė,
M. Natkevičaitė,
V. Sirutytė,
A. Vasiliutė,
Aldona Sirutytė, 
Jonas Navickas, 
Ignas Navickas, 
Markeliunas, 
Leit. Narkevičius, 
K. Navasaitis,
J. Mačys,
J. Babušis,
J. Povilaitis,
Y. Pečkaitis.

Žvejybos ūkis 
Klaipėdos krašte

t Nei vienas žmonijos luo- 
. mas nėra taip be jokios 

užuojautos gyvenęs, o val
džios taip nemoksliškai 

, tvarkomas, kaip žvejyba. 
Dar Viliaus gadynėj buvo ši 
labai svarbi ūkio šaka be jo
kio atsižvelgimo į žvejų pra
šymus bei šauksmus tvarko
ma, kaip tai išleidžiant viso
kių žvejams bei žvejybai 
kenksmingu įsakymų.

Prieš pat kara P^sų val
džia, išgirdus didį žvejų 
šauksmą, sufabrikavo kokį 
tai žvejybos ūkio naują įs
tatymą, kurs nuo senojo 
(1869 m. išleisto) tik tuo te
siskyrė, kad einant pirmoju 
įstatymu žvejybos ūkio ve
dime dalyvavo žinovai, vadi
nami fišmeisteriai. Šitie 
fišmeisteriai dažniausia bu
vo atitardavę visokie "ra
tai,” "feltfebeliai” ir kito
kie ponai, o žvejybą tik iš 
matymo pažino; nauju įsta
tymu teko žvejams tolydžių 
reikalaujant žinovus iš žve
jų tarpo pasirinkti. Bet ir 
čia negeriau vyko. Fišmeis- 
teriais rinko kiekvienas kai
mas, ne žvejybos kiekį ži
nančius, bet savo prietelius, 
nors jis ir labai mažai žve
jybos dalykus težinojo.

Šita Viliaus sistema, glo
bojanti žvejybos dalyko ne
žinančius asmenis, veikia ir 
dabar Klaipėdos krašte. 
Toksai žvejybos ūkio dabo
jimas yra žvejams bei žve
jybai smūgis į veidą. Jeigu 
žvejybos ūkis ir toliau tiek 
tebus prižiūrimas, tai kįla 
didelis klausimas: Ar po 10- 
15 metų žuvies ir ligoniams 
bebus? Nėra ko stebėtis, jei 
žvejai, kurių žvejybos reika
lais visai neatsiklausiama, 
isigyvenusia tvarka yra la
bai neptenkinti. Tenka pa
tirti, kad žvejai ir rengias 
naujiems rinkimams į Žemės 
Ūkio Rumus, norėdami iš
rinkti ir vieną žvejį nuo 
Kuršų kuopų.

žuvies Sargas.

Liepos 1-4 dd. vyko Kau
ne metinis Lietuvos katalikų 
kongresas. Vyko su iškil
mingomis pamaldomis ka
tedroj, su gen. Nagevičiaus 
muzika ties Karo Muzėjum, 
su palaiminimais, pasveiki
nimais, aukštais svečiais ir 
didele viernujų minia pa
čiam suvažiavime, žodžiu, 
dievobaimingo triukšmo pa
daryta kiek tik galima.

"Tiesą pasakius, katalikai 
galėtų apsieiti ir be kongre
sų—rašė išvakariai "Ryte” 
kun. Vaitkevičius,—turėda
mi gyvą ir neklaidingą tiky
bos autoritetą bažnyčios val
dyboje su neklaidingu pirmi
ninku—popiežiumi...”

Žinoma, galėtų apsieiti. 
Tikinčiam katalikui tikybos 
dalykuose viskas yra iš auk
što nustatyta, išaiškinta ir 
įsakyta,—tik pildyk ir busi 
išganytas. Tame ir dalykas, 
kad po katalikų kongreso 
vėliava Kaune susirinko ne 
katalikai. Apie tikybinius 
reikalus, apie kataliko užda
vinius jo vidujiniam gyveni
me, apie taisytinas ydas 
kartu buvo beveik nekalbė
ta, tartum ant katalikiškos 
visuomenės veido nėra nei 
vieno įtariamo spuogo.

Faktinai buvo susirinkęs 
tas pats "krikščionių” blo
kas su kademais, federacija 
ir ūkininkų sąj. priešaky, 
tik apsikaišęs dėl dekoraci
jos įvairiomis šventomis 
draugijomis, tik prisidengęs 
kryžium. Tiek suvažiavimo 
dienotvarkė, tiek ėjusios ja
me kalbos turėjo grynai vi- 
suomeniniai-politinio pobū
džio. Tilmanso salėje vyko 
politinė mugė tik Kristaus 
vardu.

Nes apie ką gi tarėsi Lie
tuvos katalikai? Pasidžiau
gę atliktais darbais, jie 
svarstė tolimesnį krikščio
nių veikimą Lietuvoje. O 
tas busimasis jų veikimas,— 
tai kurti ir stiprinti Lietu
voje vienuolynus, išnaudoti 
vienuolių burius krikščio
niškiems raštams gaminti ir 
platinti, paimti per vienuo
lynus į savo rankas jaunimo 
švietimą, auklėjimą ir orga
nizavimą. Buvo siūloma 
ypatingai globoti ir šelpti 
tuos jaunuolius, kurie eina 
aukštesnius mokslus. Buvo 
kalbama apie Lietuvos savi
valdybes, kad jos reikia pa
daryti "krikščioniškos.” Vi
si pranešimai ir visos dėl jų 
kalbos, kaip tik paliesdavo 
gyvąjį musų gyvenimą, reiš
kė vieną,—karštą "katali
kų” norą įsitvirtinti Lietu
voje be konkurentų.

Pats suvažiavimas kuo- 
mažiausia buvo įdomus. 
Viernujų minios sugriuvo 
Kaunan ne tam, kad svars
tytų, bet kad klausytų. Ap
svarstė ir nutarė kas kitas. 
Tai tie neklaidingieji vadai, 
dūšių ganytojai, kurie suda
ro "krikščionių” vyriausiąjį 
štabą. Prieš tuos nutarimus 
nei vienas viernujų, jei tik 
nenori, kad jam kaktoj įš
auktų ožio ragai, neprivalo 
kelti priešingo žodžio. Ir ne
kėlė. Jei kongrese vis tik 
ėjo diskusijos, tai tik muzi
kos pataisymui,—tėvai gie
dojo, vaikai turavojo.

Neklaidingieji vadai pa
sirūpino, kad dvasiškas kon
certas Tilmanso salėj butų 
nenuobodus. Gretimai ku- 
nigų-pranešėjų buvo išleis
tas scenon ir p. Šilingas pa
kalbėti apie reikalą sunai
kinti .Lietuvos savivaldybes. 
Tas žmogutis, kuliu nurie
dėjęs iš socialistų per visas 
Lietuvos partijas ir atsidū
ręs dabar katalikuose, atliko 
šitam krikščionių suvažiavi
me dvejopą rolę. Neklaidin
giems vadams buvo nepa- 
jrastai smagu žiūrėti, kaip 
mažas mauras viešai spiau- 
dė tai, ką jis dą taip nesenai

pats bučiavo. O viernujų 
minia, matydama tą naujai 
atvirtusį kad ir apipešiotą 
kataliką, galėjo gaivinti vil
ties, kad tas liūdnas likimas 
laukia ir visų nedavierkų.

Nežiūrint paįvairinimų, 
pats kongresas neiškėlė nei 
vieno klausimo ir beveik nei 
vienos minties, kurios mes 
nebūtume anksčiau iš "krik
ščionių” girdėję arba jų 
spaudoje, arba Seime. Tas 
pats reakcijos stiprinimas, 
tas pats nepaliaunamas kni- 
simasi po demokratinės Lie
tuvos pamatais ir pastangos 
kuodaugiausia apžioti. Tai 
koks tuomet buvo kongreso 
tikslas?

"Visuomenė panaši yra į 
garo katilą,—sako savo 
straipsny tas pats kun. Vait
kevičius: jeigu tik garo 
spaudimas didesnis pasida
ro, negu katilas gali išlaiky
ti, įvyksta sprogimas... Taip 
esti ir su visuomene. Katile 
garo spaudimą parodo ma
nometras : visuomenėj ma
nometrą turi atstoti valdan
čiųjų gabumai ir prityrimas. 
Dažnai pasirodo, «kąd yra 
nepakankamas vieno žmo
gaus prityrimas; reikia tuo
met kviesti daugiau į pagal
bą ir naudotis prityrimu.”

Kun. Vaitkevičius atvirai 
pasakė tai, ką nevisųomet 
drįsta sakyti kiti "krikščio
nis.” Krikščionių viršūnės, 
neklaidingieji dusių ganyto
jai jaučiasi šiandien Lietu
vos valdovais — manotnet- 
rais. Reakcijai stiprėjant, 
jie bando vis labiau smaugti 
liuosą musų liaudies augi
mą. Bet vis tik jie neramus. 
Jie žino, kad liaudy-katile 
garo spaudimas kyla nuo 
dievobaimingų jų darbų. Jie 
taip pat žino, kad katilui 
sprogus į šipulius eina ir 
valdovai manometrai. Ir to
dėl dabar, ruošdamiesi nerti 
Lietuvos liaudžiai naują kil
pą—naikina jos savivaldy- 

•jie bando gauti savo 
žygiams tariamo žmonių 
pritarimo ir kartu čiupinėja 
per viernujų minias musų 
liaudies pulsą—ar jau aukš
ta jos temperatūra?

Tegul Lietuvos klerikalai 
džiūgaudami bando stabdy
ti visuomenės eigą pirmyn 
—mes, Lietuvos darbinin- 
<ai, Lietuvos darbo žmonės 
taupykime savyje garą.

("Socialdemokratas”)

bes

BIEDNI TIE GELEŽIN
KELIAI!...

Kapitalistų spaudoje skel
biama, kad geležinkeliai ren
giasi sulaikyti vietinių trau
kinių judėjimą, nes tokie 
traukiniai jiems neapsimo
ka. Ir tuo pačiu laiku toj 
spaudoj telpa metinis Cin- 
cinnatti-Nevv Orleans-Texas 
gelžkelio raportas, kuris pa
rodo, kad pereitais metais 
tas geležinkelis turėjo $117.- 
43 gryno pelno ant kiekvie
no $100 kapitalo. Tai reiš
kia, jei jus turėtumėt nu
sipirkę už $1,000 to geležin
kelio šėrų, tai grynas jūsų 
pelnas per vienus metus bu
tų $1,174.30. Tai matot, kaip 
gelžkelių biznis "neapsimo
ka”!

TYRINĖJA ALIEJAUS 
TRUSTĄ.

Missduri valstijos genera- 
lis prokuroras pradėjo tyri
nėti tenai Standard Oil Co. 
of Indiana biznį. Tap<< pa
šaukti tos kompanijos irši- 
ninkai su knygomis ir kai 
kurie gezolino pardavėjai. 
Prokuroras sakosi turįs ži
nių, kad šita kompanija su
sitarusi su kitomis aliejaus 
firmomis tikslu kuntroliuoti 
aliejaus produktų kainas.



Klaipėda nori autonomijos.
Skaitlingi darbininkų mitin
gai Protestuoja prieš kleri

kalų politiką.

"Naujienų” koresponden
tas rašo iš Klaipėdos:

Vakar čia įvyko milžiniš
koje ”Schuetzenhaus" salejėl
protesto mitingas prieš 
Klaipėdos krašto statuto 
ratifikavimo atidėliojimą 
Seime.

Tarp kalbėtojų buvo ir 
Seimo narys, socialdemokra
tų frakcijos pirmininkas, 
drg. K. Bielinis, kurį susi
rinkimas pasitiko ovacijo
mis ir kuriam paskui rezo
liucijoje buvo išreikšta padė
ka už Klaipėdos krašto tei
sių gynimą Lietuvos Seime.

Toks pat susirinkimas įvy
ko ir kitame Klaipėdos kraš
to mieste, Šilutėje (Heiden- 
kruere).

Klaipėdos darbininkai la
bai nerimauja, kad valdan
čiosios Lietuvos partijos iki 
šiol nepasirūpino patvirtinti 
Seime sutartį, padarytą tarp 
Tautų Sąjungos tarybos ir 
Lietuvos 
nių. Ta 
Klaipėdos krašto žmonių 
teises. Kol ji nepatvirtinta, 
klaipėdiečiai negali nei iš
rinkti savo Seimelį krašto 
reikalams vesti, nei išrinkti 
atstovus į Lietuvos Seimą.

Vietinis kalbėtojas, drg. 
Mačys (Matzies), nurodė, 
kad sutarties neratifikavi- 
mas trukdo ūkio plėtojimąsi 
Klaipėdos krašte.

Klaipėdos žmonės kenčia.
1919 metais Klaipėdoj bu

vo 24,000 žmonių, užimtų 
pramonėje, prekyboje ir ki
tose ūkio šakose; 1924 me
tais—tiktai 18.000. Kur din- 
eo tie 6.000 žmonių? Jie ne
išnyko, tiktai neteko darbo. 
Ta’ yra Klaipėdos beteisės 
padėties rezultatas.

Dėl sutarties nepatvirti
nimo negalima užmegsti 
normalių prekybinių santy
kiu su kitomis šalimis; kraš
tui trūksta kredito: jam 
trūksta ramybės, be kurios 
negali sėkmingai eiti joks 
darbas. Pasinaudojant ne
tikra krašto padėtim, lei
džiama įvairus gandai apie 
kieno ten neva planuojamus 
"sukilimus” ir skleidžiama 
"nacionalistinių karštagal
viu" agitacija.

Paminėjęs šiuos elemen- ■ 
tuf> kalbėtojas Mačys pareiš
kė: "Jų darbas negali atneš
ti išganymo. Kai kurių sva- i 
jotojų viltis, kad Klaipėdos 
krašto likimas dar busiąs ki- ' 
toks, yra tuščia. Kraštas ta
po pripažintas Lietuvai, ir j1

valdžios igalioti- 
sutartis nustato

Pajieškau brolio Motiejaus Saka- 1 
iausko, 1919 metais gyveno apie E. į 
Newark, N J ; iš Lietuvos— Taručio-' 
nio sodos. Merkinės parapijos. Kas 

<r, __ i ii pranešti arba!
pats lai atsišaukia. Yra svarbus rei-

MONIKA S A K A L A U S K AITĖ 
Calle New-York. 47<‘!> Berisso F C S. 
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dos krašte bus tik vienas riš- 
kesnis tos kovos momentas, 
bet momentas be galo svar
bus.

Klerikalai šitoje kovoje 
bandys pastatyti ant kojti 

kurie iš legioną davatkų, jėzuitų,

žemę jokio atlyginimo. Ši
tas nutarimas laikomas lat
vių liaudies kovų už nepri
klausomybės apvainikavimu. 
Ir ne veltui: juk juokinga 
butų mokėti atlyginimas 
tiems atėjūnams, 
pačiu latvių savo laiku ate- vienuolių ir kunigų. Jiems 
mė r mę ir ištisus šimtme- eis pagalbon jų pilni kiše- 

visokeriopai vargino niai.. Bus mobilizuojama vi- 
iiaudį. Taip pat pažy- si nesusipratiisieji gaivalai 

as Seimo nutarimas ir statomi kovon su pažan- 
visas valstybines giosiomis Lietuvos srovėmis, 

išvystyti plati i 
mi faktinar bažnyčia atskir- agitacija, iškelti aikštėn * 
ta nuo valstybės, ir, kaip gir- klerikalų sumanymus, —bet 
dėti, neužilgo seks ir pats, tam reikalinga ir Jūsų para- 

......................... " 'ma. Tos paramos laukiame.
Kunigas.

taip pat, kaiy ir Klaipėdoje, 
yra piktų demokratybės 
priešų. Jie yra priešingi 
žmonių teisėms Lietuvoje, ir 
jie todėl nenori duoti teisių 
klaipėdiečiams.

Lietuvos krikščionįs de
mokratai žino, kad Klaipė
dos kraštas atsiųs į Lietuvos 
Seimą tokius žmones, kurie 
ne atžagareivius rems, bet 
padės Lietuvos darbinin
kams kovoti už tikrąją de- 
mokratybę. Jie bijosi to, ir įstatymas. Visi tie ir kiti 
dėlto iie. ki£k galėdami ati-'smulkesni įstatymai veda 
dėlioja Klaipėdos krašto sta- Latviją prie didesnio demo- 
tuto tvirtinimą.

Kalbėtojų išvadžiojimams j 
nepritarė tiktai b’_’?-elis ko-' 
munistų, kurių vardu, pasi
prašęs balso, 1

čiu
lav
me.
atmesti
pašalpas bažnyčioms. Tuo- Mums teks

kratingumo.
j Visa tai rodo, kad musų 
kaimynai—latviai savo v ap

kalbėjo B r o- tybės statymo darbe yra pu
žaitis, ir kai kurie, atėję į ^irinkę teisingą keltą ir šituo 
susirinkimą, vietiniai tauti-^ atveju eina prie to paties 
ninkai. Milžiniška balsų (iks]0< kurio siekia Vakaru 
dauguma susirinkimas priė
mė rezoliuciją. Europos didžiulės demokra- 

tingosios valstybės: Angl 
ija, Franci ja ir kitos. Tie ben
dri tikslai — demokratybės 
dėsnių įgyvendinimas. O kas 
daroma pas mus? Ar bega- 

latviai yra laimingesnėj pa-jlėsime pavyti Europą, kuo- 
dėty už mus. Tuo metu, kai met po "krikščionių” valdy
mus tautos ir valstybės mo Lietuvos valstybės vairą 
gerovės nulėmimas randasi'pajms tikra demokratija?

* t *. *

Latvija ir Lietuva.

Musų šiaurės kaimynai—

klerikalų rankose, latvių ' 
tauta dar praeitame šimt
mety sulaikė kunigijos pa
stangas sugrobti pasaulinę] ’ 
valdžią ir nurodė jai pride-j DmLįmnj j ęflvivflMv. 
rančią vietą, būtent, tikybi-* lUMIIUIdl | SdVIVdlUy 
nių pažiūrų lavinimą. Latvių i 
pastoriui Įstatymo keliu už
drausta išnaudoti bažnyčią 
kurios nors partijos tiks
lams. O kam tarnauja musų 
bažnyčia—niekam ne pas
laptis.

Tuo metu, kai pas mus 
"krikščionys," pasiėmę val
džią į savo rankas, visomis 
išgalėmis stengiasi nustelbti 
bet kokią pažangą, Latvijos ■ 
respublikos demokratiškoji i 
valdžia eina pažangos plačiu valdininkus, 
keliu. Ypatingu nuosakumu caro laikais, kuomet Įvairus 
šitame darbe pasižymėjo" T
dabartinė Latvijos valdžia, 
kuri susidaro iš grynai de
mokratinio elemento ir ku
rios nryšaky stovi senas lat
vių demokratas V. Zamuels.

Prie dabartinės valdžios 
vieno svarbiausiųjų nuopel-

A. G.
("L. 2.’’)

bes jiu paskelbti.

Pastaruoju metu Lietu
vos gyvenimas susimetė i 
vidaus klausimus. Vienas tų 
klausimų, tai žmonių teisė 
rinktis vietos valdžią—savi- 
v&ldybes.Klerikalai buvo už
sispyrę . visai panaikinti ap
skričių savivaldybes, aprėž
ti valstiečių teises ir jų vie
ton pastatyti ištikimus sau 

kaip tai buvo

Teatrų Lošėjų Domei.

Melagystes karžygiai
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kUDIKIu 
ROVės skYRIUS

•Jau kelinti metai kaip Ameri- žino apie jį, malonės 
koje pasigendama didesnių ir 
geresnių teatrališkų veikalų-' 
Rengiu išleisti prenumeratos 
keliu gražų veikalą "ALGIS IR 
GIEDRUTĖ" paremtą daviniais 
iš pradžios 13-to šimtmečio Lie
tuvos istorijos, iš Lietuvos krik
štijimo dienų. Veikalas jau eina 
per "Dina" ir bus gatavas anks
ti rudenj.

' "Algis ir Giedrutė" yra pen- 
kių aktų, išviso septynių atiden- 

jgirnų, reikalauja tik trijų skir
tingų vaizdų—senoviškos Lietu
vių grįėios. ir dviejų vaizdų 
miške. Tai viskas. Ypatų reika
linga viso 13, bet kitos visai 
mažutes roles turi. Reikia ketu
rių moterų ir devynių vyrų.

Bus išleistas gražiai spaus
dintas, dviem spalvom ištisai, su 
iliustracijomis pritaikintomis 
tiems laikams. Knyga bus dide
lė, apie 200 puslapių. Bet teks
to joje bus paprastos knygos 
tik 120 puslapių, nes daug vie
tos užims paveikslai ir vignetės. 
Todėl "Algis ir Giedrutė” gali
ma lošti veik kiekvienoje koloni
joje.

Kolei dar iš spaudos neišėjus, 
knyga bus tik pusę kainos, po 
50 centų, paskui bus $1. Draugi
joms ir teatralėms grupėms pa
tartina užsisakyti dabar, gaus 
visą setą 12 knygų, tik už $5. 
Pasinaudok it šita proga.

Šiaip kiekvienas gali užsira
šyti šią gražią knygą turėti sa
vo knygyne, už tokią mažą kai
ną. Skubėkite dabar su prenu
meratomis, nes išėjus iš spau
dos reiks mokėti SI. už knygą.

Pinigus su užsakymais siųs-
"kit:

K. S. KARPAVIČIUS 
3352 Superior Avė..

Cleveland, Ohio.

Pajieškau draugo Juozo Mišeikių, 
gyveno Chicagoj; 1948 m. išvažiavo 
i miškus ir nuo to laiko nežinau kui 
jis randasi. 42 
tamsus plaukai, 
I.'etuvos l’rezų 
vai. Kas apie jį 
rešti

VINCAS

metų, nedideliu ūgio, 
myli išsigerti Iš 

kaimo, Skaudvilės 
žino malonės pra-

ŠKI.UEL1S
•U38 So Artesian avė., Chicago, 111.

Pajieškau savo tikrų brolių Liud
viko ir Vinco Warpiotų, taipgi dviejų 
pusbrolių Kazimiero Warpioto ir 
Aleko Jugmino. Turiu prie jų svarbų 
įeikalą. Kas apie juos žinote, malo
nėkite man apie juos pranešti arba 
pat;s lai atsišaukia.

ANNA UARPYUT
11357 Deuipvinder St. Iietroit Mich.

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ

KŪDIKIŲ SVEIKATO&ffl

dienoj, 
mana- 
pienu, 

vii intas 
į s dienos. Kad 

vištos ant sKrudin- 
atsigerti. Sėlinu 

sviestu, arba pasenusi

oranėiaus. 
kapotos ar

Spi-

18-24 mėnesiu—Keturi sykiai 
—Carr.mcal, oatmeai, 

r Du >k su 
Minkštai 

kas dvi ar tris

7 ryte 
vų (kaip aukščiau) 

• arba su svivstu 
kiaušini.
kartūnus kapotos 

i t^s duonos. l'» no 
biskvitas su 
uena tu sviestu.
9. ryte.—Sunka vieno
11 ryte—Jautienos,

Įrėžtos: avienos kijelių gardumynas, 
smulkiai supiaustytos vištienos. 1‘, 
načo, asparage. dynč.-, perkoštos vi
rintos tomeiles, virtų riorkvų. Kep
tas obuolys ar obuoliene. l’asmusi 
duona su sviestu. Po 21-n.ana rųehe- 
siui keptos bulvės ii gerai virti ša- 
balbonai.

3. p.m—Vištos ar avies buljonas su 
ryžėmis ar pasenusia duona. Kiauši
nienė, lyžiu pudingas, virtos slyvos. 
Sėlinu biskvitas arba duona su svies
tu.

6 vak.—Maliavų ar kitų kvietinių 
košelių (virtų po dvi vaiandi). '• Duok 
.ieną ar tris šaukštus su pienu, ar 
sviestu Pieno atsigerti. Biskvitas ar 
duona su sviestu.

Pastaba. Kūdikiui reikia duoti ma
žai mėsos iki septynių metų. Ir mė
sos porcija vaiko valgiuose turi būti 
duodama tik sykį dienoje ir labai'ma
žai. Jei sistema susidaro iš riebių 
valgių, turinčių proteino, kaip: kiau
šiniai, pupos, žirniai, žuvis, tai mė
sos galima visai neduoti, nebent re
komenduoja gydytojas.

Molinos, kurios turi kūdikius, bet 
negali jų žindyti, stipriai reitomen- 
iuojama Border.’s Eagle Pienas dėl 
poniučių. Tai puikiausias pienas su
maišytas su gryniausiu cukrum. Bor- 
den’s Eagle Pienas yra maistas, ku
ris stato vaikams vikrias kojas ir 
stiprius kūnus. Jis duoda vuikui 
■svorio reikalingo jo .sveikumui .JĮ 
ekoruenduoja gydytojai dei jo aukš

tos kokybės. Jei nežinai kaip vartoti 
Eagle Pieną, iškirpk kuponą iš tel
pančių apgarsinimų ir gausi visai dy- 
Kai visas m formacijas, kaip prižiūrėti 
kūdikį ir save pačią.

.’ r

skaityk šituos straipsnius kas ą^- 
vait'- ir jkisidėk ateičiai. ’
i . ■. . .---------------------------- ------------------------—- -------------

Nenusiminkite labai jei jus 
sergate, esate nuvar

gęs ir labai blogai 
jaučiatės

š(ai xra naujas prirengimas dėl šitų 
ticsiuagumų. kur -tuksiančiai dabar 

vartoja ir gauna labai geras 
pasekmes net j keliatą 

dienų.
Nueikite pas savo aptiekorių ir 

gaukite buteli vadinamo Nuga-Tone. 
Jis suteiks jums gyvumo, smagumo 
ir* vikrumą jūsų nuilsusiems nervams 
ir muskulams. Nuga-Tone būdavo ja 
raudoną kraują, stiprius, patvarius 
nervus ir muskulus ir suteikia didelį 
stipruma gyvenimui. Musų skaityto
jai turėtų pabandyti tą naują gyduo
lę tuojau. Ji veikia pasekmingai to
kiuose atsitikimuose. Nuga-Tone yra 
labai maioni vaitoti ir pradėsite jau
stis geriau tuojau. Vartokite tiktai 
porą dienų ir jei jus nesijausite ge
riau ir neišrodvsite geriau, nuneškite 
likučius aptiekoiiui ir jis sugrąžins 
jums jūsų pinigus, išdirbėjai Nuga- 
Tone žino labai gerai, kad ji suteikia 
jums tiek daug gero ir jie įsakė vi
siems aptiekonams duoti jums* ga
rantiją arba pinigus grąžinti, jei JU3 
neužganėdins. Žiūrėkite garantiją 
ant pakel.o. Rekomenduojama, ga
rantuojama ir parduodama pas visus 
aptiekorius.

Lietuves Respublikos Atstovybė 
šiuo prašo pranešti visų, kas žino, 
kur gyvena šie asmenis:

Jakubaviėius Petras, gyvenęs -12" 
Palmen St. Brooklyr., N. Y.

šostokienė- Daškevicuitė Marija, 
venusi Norwich, Conn

Lietuvos Respublikos AtstovjnT 
2622 16th St. N.W. VVasningtou, D.C.

Kalba eina apie lenkus. 
Tai ne lietuvių pramanytas 
epitetas, ir ne vokiečių, ir ne 
bolševikų. Patįs lenkai taip 
save Varšuvos laikraščiuose 
apšaukia, ir didžiuojas šituo 

| vardu. Paskaitykim tiktai, 
(ką rašo "Kurjer Porannv" 
liepos 5 d. O jis rašo šitaip:

"Kaip seniau taip ir šian
dien tiesos pažinimo baimė 
apibudina musų visuomenę. 
Slaptas pasitenkinimas vis
kuo, kas pataikauja musų 
įgimtai minties tinginystei 
liepia saugotis, kaip ugnies, 
atverti akis i tikrenybę.

Melagystės pedagogija, 
įvesta Įsakymais Į mokyk
las, tebesitęsia ir šiandien, 
nepriklausomoj Lenkijoj, 
šiandien ir be svetimų Įsaky
mų sukuria orgiją ir su- 

j brendusioje lenkų visuome
nėj. Melagystės, liečiančios 
praeitį, tėra tiktai lengvas 
vėjalis palyginant su tuo 
melagystės uraganu, kuris 
vyrauja lenkų visuomenės 
gyvenime. Visuomenės ap- 
melavimas pasidarė jau tiks
las, egzistencijos ir būties 

įpagrindas daugeliui musų 
veikėjų, net ištisų organiza
cijų. Demagoginės mela
gystės pasiutimas nūnai mo
nopolizuoja savo naudai len
kybę ir patriotizmą, norė
damas iš musų didelės tėvy
nės padaryti ankštą partinį 
užkampi. Melagystė aky- 
plėšriai puola kiekvieną pa- 
sitajmavimą, sutrempia gar
bingumą, padorų idėjai at
sidavimą apšaukia kvailybe, 
o išaukština niekšybę ir gal- 
važudybę.

"Vieni gyvena melagyste,

LTV

Pijie.Vtau pusbrolio Fiar.o Ado- 
mausko, iš Lietuvos Mikulėių kaimo, 
Mosėdžio vai. Jis pats lai atsišaukia 
arba kas apie iį žino, malonės pra- 

Yra svarbus reikalas nuo pūs
is Vokietijos.
PETRAS ŠOBLINSK1S 
Gold St. So. Boston, Mass.

nešti 
brolio

255

Pajieškau diaupro Juliaus Germalio, 
turiu syarbą reikalą. Jis pats malo
nės atsišaukti arba kas žino pranešti 

VIKTORAS rRASKĖNAS (34) 
lt F. D. 6, Amsterdam, N Y.

Pajieškau savo vyro Petro Januš
kos, iki 1922 metų jis gyveno Hart- 
ferd, Conn, jis ketino važiuot j Phe- 
nix, Arizona. Jis pats malonės atsi
šaukti arba kas apie ji žino teiksis 
pranešti šiuo adresu: (34)

Jotus S t raukus (dei Januškienės) 
Šilalės paštas, Tauragės apsk, 

l.ITH GANIA

POVILAS ČEREŠKA, Ukmergės 
apsk, Balninkų parap., Juodpurvių 
vienkiemis arba Deltuvos miestelio; 
malonėk tuojaus atsišaukti arba ži
nantieji teiksis pranešti jo adresą, 
už ką busiu labai dėkingas. Reikalin
gas svarbiame reikale iš Lietuvos.(34> 

A. BACVINKA
2342 E. Fayette St, Baltimore, Md.

APSIVEDIMA1

"zemskiai” valdė Lietuvą ir 
ios žmones, šitoms klerika
lų užgaidoms pirmoje eilėje 
pasipriešino socialdemokra
tai ir visi, kas brangino žmo
nių teises.

Pakilus krašte protestų 
bangai, klerikalai neišdrįso 

nu priskaitomas išvalymas vienu smugiu panaikinti sa- 
kariuomenės nuo negeistino vivaldybes. Užtai jie priėmė 
gaivalo, kurs buvo beįsivei- Įstatymo pakeitimą, kuriuo 

savivaldybių priešakyje sta- nes kitaip gyventi negali, ki- 
tomas apskrities viršininkas, 
savivaldybių teisės susiau
rintos, jų darbuotė aprėžta.

Atlikę šitą darbą, Lietu
vos klerikalai nedrįso kėsin
tis atimti ir demokratingus 
rinkimus Į savivaldybes. 
Rugsėjaus 19-20 d. paskirti 
rinkimai Į Lietuvos savival
dybes. Jei šituose rinkimuose 
klerikalai gautų viršų, tai 
jau tolimesnis savivaldybių

siąs senųjų valdžių metu. 
Jis pasireiškė traukime ka
riuomenės i partines riete
nas. ką buvo bepradedą 
praktikuoti taip vadinamie
ji "tautiniai’’ pulkininkai iš 
dešinės. Dabar tokie ponai 
kariuomenėje vietos nebetu
ri. ir šiuo metu kariuomenė

ti, geresni, sąmoningai ar 
nesąmoningai grimsta Į 
oportunizmo melagystę, : 
materialės naudos melagys
tę. į dviprasmės padietės 
niekingumą. Civilinė drąsa 
pasakyti ištisą teisybę, san
tykiavimo su kitais ir su 
savimi padorumas, ištikru- 
ju. nėra dalykai, kuriuos at
gimusioj Lenkijoj butų gali
ma dažnai sutikti!

"Nieko stebėtino, jeigu vi
suomenės energija išsisemia 
ne kovoje dėl idėjos, bet rie
tenose dėl smulkių, niekingų 
dalykų. Dažnai tenka gir
dėti, kad mums dažnai ken
kia per didelis pesimizmas 
kad ateitis priklausanti tik
tai optimistams. Bet tai yra 
vėlei melagvstė. dažniausia 
kartojama, kad žmonių sąži
nės ramiai miegotų. Nes at
eitis priklauso žmonėms— 
kurčiams, stipriems, blai
viai Įvertinantiems situaci
ją, apdovanotiems širdimi, 
išmintimi ir valia.

"Politiniame gyvenime to
kia padėtis primena nekalty
bę veršio, iškilmingai besi- 
snardančio skerdvlos kieme, 

anksčiau. Bendrai, valdžia' stengsis užtęsti rinkimus Vargšai veršiai! Jie nežino, 
kur tik galėdama, stengiasi Klaipėdos krašte ir pratęsti kad ateitis priklauso skerdė- 
Įnešti didesnid demokratin- savo viešpatavimą Lietuvo- ' n ‘ — 1—--• *
gumo. ir jos nuopelnas tas, je.
kad vidujinė atmosfera žy-| Amerikos lietuvių visuo- 
miai pragiedrėjo. 'menė turėtų susirūpinti tais

Iš Seimo nutarimu, kūne Įvykiais, kurių dabar turime 
priimti valdžios partijų bal- Lietuvoje. Kova klerikaliz-viui, kuris eina atstatęs nuo- 
sais. svarbiausią vietą ūži- mo su Lietuvos demokratija ga krutinę prieš armotas ir 
ma Įstatymas nemokėti dva- išsivystė visu i\ontu.. Rinki- nuodingas dujas..."

už nusavintąją mai Į savivaldybes ir Klaipė- Nėr?, kas beprideti.
x ---------

reikia rūpintis, kad jo eko- vr? liuesą nuo bet kokly po- 
‘ is gyvenimas pasida- 'tiniu įtakų -Jos kanai auk- 

~ • * v a « - ___ • nprnnk'rstmpi dvasininominis
rytų visos valstybės organiz
mo dalis.”

Drg. Bielinio kalba.
Susirinkimo pirmininkas latviu fašistais ir kurie ”mo- 

>” nacionalizmą.
šių "tautininkų” dvasios 
tuštumas pasireiškė labai 
greit, kaip tik jie neteko 
oficialės paramos. Dabar jų 
žaislą galima laikvti praloš- Seimas turės 
tu. Negalima dar nepaste- Klaipėdos sutartį. (Tas jau 
bėti intensyvaus darbo vals-’padaryta. — Red.) Reiškia, 
tybės įstaigų reorganizavi- tenka laukti rinkimų Klai- 

* • i *1 “ * • —J 1 v. • T * A.

lėiami demokratinėj dvasioj. 
Kitas valdžios nuopelnas— _ 

į tai suvaldymas tos grupės i teisių siaurinimas iš klerika- 
l jaunuolių, kurie pasivadino lų pusės eis kur kas smar- 

’ kiau. Todėl savaimi supran
tama, kad vykstantieji rin
kimai į savivaldybes turi be
galo didelės reikšmės ir 
svarbos.

Šiomis dienomis Lietuvos 
ratifikuor.

po to perstatė antrą kalbėto- nopolizavo 
ją, Lietuvos socialdemokra- '* ‘
tų vadą. drg. Kiprą Bielinį, 
sveikindamas jį, kaipo pasi
šventusį Lietuvos darbinin
kų kovotoją, kuris dėl savo 
veikimo gavo išbūti 10 metų 
kaipo tremtinis Sibire prie 
caro valdžios. _

Priimtas karštais publikos mo. Sujungta ištisa eilė Įs-j pėdos krašte į Lietuvos Sei- 
plojimais, drg. K. Bielinis taigų ir tokiu budu pasiekta mą ir vietos Seimelį, 
pareiškė, kad jisai atvyko ir ekonomija ir didesnis j Klaipėdos krašto vietospareiškė, kad jisai atvyko ir ekonomija ir didesnis j Klaipėdos krašto vietos 
Klaipėdon tarti kartu su jos darbo tikslumas. Pavyzdin, Seimelis turės tvarkyti kraš- 
darbininkais, jogei tokiai po- sujungta kriminalinė polici- tą. Atstovai atėjusieji iš 
Jitikai, kokia iki šiol yra ve- ja su politine apsauga, kuo- Klaipėdos krašto į Lietuvos 
dama šiame krašte, >uri būt mi prašalinta galimybė pro- Seimą sudarys didelio pavo- 
padarytas galas. Klaipėdos vokaciju su politiniais nusi- jaus klerikalų diktatūrai 
kraštas turi gauti teisę de- kalteliais, 
mokratybės pamatais tvar
kytis !

Kalbėtojas nurodė, kad 
jau ketveri metai atgal Lie
tuvos socialdemokratai iškė
lė Klaipėdos krašto autono
mijos obalsį. Tą obalsį jiems 
ravvko įkūnyti Seimo rezo
liucijoje. Demokratijos šali
ninkai Lietuvoje nėra jam 
priešingi. Bet Lietuvoje rininkams

kas įvykdavo Lietuvoje, todėl klerikalai
- - 9 1 v • ' • • W . . • • 1 • ...

jams. Ret veikėjas, kuris gi
riasi tokia nekaltybe, veikė
jas, kuris neįvertino musų 
piktos valios ir melagystės 
pastangų, yra tolygus karei-

lTU-įj-įj-įJ-U-ĮJ-l-l-u- —1-~

VISŲ ŽJNIAI!
Už visokios rūšies smulkius ; 

na>įgarsinimus, kaip tai: pajies 
kojimus, apsivedimus. įvairius ■ 
pranešimus, pardavimus, pirki- 
n>i>«. skaitome po 3c už žodį u;, 
syki. Norint ta patį apgarsir1- ; 
ma patalpinti kelis sykius, už 
sekančius sykius' skaitome 2c ; 
už žodį už sykį. _ 7

"Keleivio” skaitytojams, ku
rie tur v.-siprenumeravę laik- > 
rasti ir už pirma sykį skaitome / 
po 2c. už žod). >

Už najieškojinius giminių ar- 7 
ba draugu skaitome po 2c. už 
žodi pirmą sykį: norint ta pati 
pa.iieškojimą talninti ilgiau, ; 
skaitome po lc. už žodį už kiek- ; 
viena sykį.

"Keleivio” skaitytojams, ku
rie tur užsiprenumeravę laik- J 
rasti, už pajieškojimus giminių < 
ir draugų ir už pirmą sykį skai- / 
tome r>o lc. už žodį.

Pajieškojimai su paveikslais ; 
kainuoja daug brangiau Norint ; 
patalpint pajieškojimą su pa- ; 
veikslu, reikia prisiųst fotogra- 
fija ir klaust kainos. j

Siunčiant pajieškojimą arba : 
apgarsinimą reikia prisiųst kar- ! 
tu ir mokesti

"KELEIVIS"
255 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS i

PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau brolio Apolinaro Kazino 
čia jo ir paveikslas.

PARSIDUODA DUONOS KEPYK
LA IR NAMAS GYVENU. Kas mo

ta amatą—duoną kepti— atsišau- 
(33)

PARSIDUODA ČEVERYKV. DRA
PANŲ ir kitokių smulkių daiktų 
krautuvė. Vieta apgyventa lietuviais 
ir jenkais. Biznis eina gerai. Priežas- 
is pardavimo, liga. Norintiems įsi

gyti toki bizni, yra gera proga. Kreip
kitės prie savininko. (34)

JOSEPH .MASTEI K A
243 No. Main St.. Manches,ter, ( onn.

^*4
<ite per laišką šiuo adresu: 

JUOZAPAS GEDAI! IS 
75 Svuth St., Athol. Mass.

PARSIDUODA ŠTOKAS.
Mėsos ir groscrio, biznis išdirbtas 

.erai, prie vietos kambariai; v ra tro- 
<as ir 
žiuoja

Turiu svarbų reikal.a, kas apie jį 
žinot malonėkit pranešti, bosiu didei 
dėkingas. CHAS RAZMUS
252 W Ulth Place, Chicago, III.

Oną Grabauckaitė-Sk up-ki< nė, jės- 
kau brolio Jokūbo Grabaucko, paeina 
is Kibartų, Vilkaviškio apsk Pirmiau 
.yveno Binghamton. N. Y'. Rašiau ke
istą laiškų ir nuo jo jokio atsakymo 
■egaunu Kas apie jį žino, malonės 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą.

ONA SKRUPSKIENĖ
P. O. Box 32, Cliffside, N J.

Pajieškau tikro brolio Kaziri.ierv 
Bielskio, 2 metai atgal gyveno Oak 
Creek, Colorado, o dabar nežinau ar 
bėra gyvas, ar miręs. Paeina is Tau
ragės apsk, Laukuvos parapijos, 
Riešketų kaimo Kas ąni« žinote, 
malonėkit man nrarešti ar pa'-ai Lai 
atsišaukia 'r-P. .ad-es'i-

PETRAS BIEI .sKL-
I’ K

Pajieškau rtpsivėdimtu- merginos 
a;ba našlės nedaugiau kaip su vienu 
kūdikių, tarp 20 ir 35 metų, be skir
tumo tikėjimo, •. maž-daug • pasiturinti 
ir mylinčią švarų gyvenimą. As esu 
vaikinas 34 m. amžiaus, ėdriu savo 
užsiėmimą. Su pirmu laišku malonė
sit prisiųsti paveikslą, kurį pareika
lavus sutrrr-'.insiu Arčiau susipažinę 
im per laišką.

1. M. G.. I*. O. fto.x 169. Kcnosha. Wis.

Pajieškau 'rvveniinui draugės, mer
ginos arba našlės, gali būti ir nuo vy
ro atsiskyrus, bilc tik mylėtu dorą 
gyvenimą, nesenesnčs kain 38 metą. 
Aš esu vaikinas 37 metų, baugiau ži
nių suteiksiu per laišką. (34)

F. A ADAMS
2219 4th Avė, Detrvit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 24 metų, turi būti lavinta, 
dera mergina, darbininkė ir supran
tanti savo gyvenimo reikalus. Mel- 
ižiu rašyti ir prisiųsti paveikslą. 

GEORGE LA ŪKI N
35 Scholes St., BrooKiyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui drauges, ga- 
i būti našlė arba turinti persiskyri
mą. Nesenesnė 34 m, kuri mylėtų 
lorą ir teisingą gyvenimą. .Malonėkit 
ueiptis laišku: (34;

JOHN J. BURCH.
P O Box 253, Cleveland. Ohio.

PARDAVIMAI
Parsiduoda bekarnės Šeras, t. y. 

varduedu savo dal|, bet jeigu kas no- 
i, gali visą ockarnę pirkti.

JOS. VISACKAS
23 Beilevue Avė.. Monterio. Mass.

PEN TORIAI
Išpopienuo'am. išpentinam 

baltinant lubJs, namus ir t-l. 
atliekam greit, pigiai ir gerai

ir Tš-
Darbą 

(36?
ALBERTAS KASPERAVIčiA
158 7th St.. So. Boston. Mass.

Tel So. Boston "246-R.

DR. J. MARCUS
M E TU V 1SKAS GYDYTOJAS 

Specialistas ackreteų ir cnr» 
rnskų vyru ir moterų li^ų. 

1A l’armenter SI.. Boston. Maa*. 
t Prie lianover St.) 

fei. Kichmond 668. s. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai po piet. i

110

tuiing karas Savininkas isva- 
I.ietuvon t33)

J F. KANF.S
River St.. Hmerhill. M*»s.

REIKALAVIMAI.
pajieškau partnerio.

Kuris gerai moka važiuot su troku 
•r kad prisidėtų prie pekarnčs. įneši
mas mažas. Biznis gerai eina. Dėl 
platesniu žinių atsišaukit ypatiškai 
ar per laišką. - (34)

| Dr. H. M. Landau ; 
vj GYDYTOJAS IR ( HIRURGAS 4

18 Chambcrs St.. Boston, Mass.
2 Specialistas veneriskų ir inter- ; 
X nalių ligų. Taipgi gydo krau- i 
V jo. skuro.s ir kitas ligas. i

Valandos: nuo 9 rite iki 8 vak. , 
v Nedėldieniais: nuo 9 iki 4 '
£ Telephone Havmarkct 1436. 1

ANTANAS GRIGALIŪNAS
a *■ “■rtf°rJ-c”"- f M. F. PUSKUNIGIS

' GYDYTOJASDraugas ir Drauge!
Parduok man savo liuosą lai

ką. Parašyk laišką šiandien. 
Adresas: (41)

<». i. DAUGĖLA
193 brauti St„ Hox 9 

Rrookiyn, N. Y

GYDYTOJAS
VIDURINIŲ LIGŲ

VALANDOS:
9 iki 11 ryte
1 iki 3 po piet
7 iki S vakare

389 HN>ADWAT
SO. BOS TO N. MASS.

"i vi. .-n>. riosion 2831
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6 t KELEIVIS £Skaip lietuviai. Lietuviai — kiauliškas, nes jei visos tau- 
buvę kaimų gyventojai. Ty- tos taip elgtųsi, publiškos 
rą orą.—laukus, miškus jie girios virstų j’omarku ir er- 
mėgsta. Tik blogi papročiai zintu kiekvieną praeivi, 
sugadina viską. Laukuose viskas eina palai-

Bandysime bent kelis jų dai. netvarkiai kiek nors, to
nu rodyti. dei rinito mitingo negalima

Persivalgymas miškuose turėti. Rimti kalbėtojai vi- 
grudus, Įvyksta tankiau, negu nu

dėti saltan YnJe. Mat. tyrame ore ir po
_______ -...... j valgosi ge- 

J 'S rai. Taigi atsiveža žmonės 
kuomet eibes valgio, tankiausia mė

sos. sauso valgio ir orikem- 
ša pilnus skrandžius. Paskui 
jau ir žaisti tingu. Nevirški- 
l imas ir vidurių kietėjimas 
seka iš to.

Giriose yra patogi vieta 
pabadauti nors dieną savai-

Sveikatos Kampelis.
jkams duodami, reikia virti 
mažiausiai valandą.

Avižinius, kukuruzinius ir 
kitus tam panašius 
galima tuojaus 
vandenin ir virti, ir toks bu- mankštinimosi 
das geresnis, negu dėti juos i ai. Taigi atsiveža žmonės 
karstau vandenin, 
iš jų pasidaro kleckai.

Kiek vandens vartoti, pri
klauso nuo grudu. Puode-

FARMOS 1 A
1
A

$SAl LEKA1TA.
Kad nors mes mažai teži

nome apie saulės spindulių 
vertę, istorija duoda daug 
pavyzdžių apie jų galybę. 
Bavyzdin, kai kurios rasės, 
pripratusios gyventi ant 
lauko, bandė sekti moderniš- 
kąciviliZaciją ir apsigyveno 
moderniškuos? miestuose ir 
nuo te labai nukentėjo.

Džiova paėmė tūkstančius 
gy vascių ir dabar gerai žino- 
noma, kąd jeigu sergantieji 
butų pasinaudoję tyru oru 
ir saulės spinduliais, ypatin
gai kūdikystėje, jie butų iš
gyvenę tiek metų, kiek ver
tėjo.

Mes žinom, kad saulėkaita 
turi du svarbiu faktorių: ši
lumą ir šviesos spindelius. 
Žinovai sako, kad šiluma ap- 
silpnina ir mažai turi gydo
mos vertės, kuomet kai ku
rie šviesos spinduliai duoda 
didesni gyvybes veiklumą ir 
turi saulės gydymo vertę. 

‘Vartojant saulėkaitą išgy
dyti kai kurias džiovos ror- 
mas, reikia priprasti prie 
spindulių, nes jie ant syk ga
li padeginti arba sutraukti 
odą.

Kai ir su visais jiegos šal
tiniais, kurie mažai supran
tami, saulė, didžiausias iš 

'visų, gali lengviausia būti 
• netinkamai naudota. Pa

prastai žmonės mano, jogei

.■‘ar- i-i

duodt 
ioj.es

nenori kalbėti publiško- 
vietose (ant gatvių Kam

iu miškuose ir soduose), 
jie žino, kad tai neman- 

kiauliška ir vis tiek

----— — ~ — '"C” — ------  
Įliui avižinių grudų reikia 
tketurių puodelių vandens, ir 
J ryžiams trijų puodelių. 
! Lygus druskos šaukštelis 
vienam puodukui abelnai ge- tėj, kas sveikatai išeitų ant 
iri, bet reikia išmėginti, nes gero.
ųcųusudžius kiek reikia. Apart valgio, musų žmo- 
f’u mai priveda vaikus ne- nės ir girkšnoti degtinėlės 
nsėgti jokių košelių. mėgsta. Namuose darytoji

**>ile košelę galima ir pie- daugiau ar njažiau nuodin- 
n? virti. Skystas pienas be ga. Kam gi važiuoti Į miš- 
Smetonos gali būti vartoja-kus jieškoti sveikatos, jeigu 
F.-<s. Ryžiai gali suimti net ji ten pat naikinama nuo
šė šis pieno puodelius ver- clais?' Įsigėrusieji arba upę 
dr.nt juos išlėto. Ryžiai taip ir vikrumą sugadina ir sė- 
i? virti, turi tiek pat maisto, 
k:.k pusė svaro jautienos.

F.L.I.S.
—_ f

• VALGYMAS.
Valgymas taip kaip ir 

daug kitų dalykų reikalauja 
tam tikro prisiiaikvmo.

PATARTINA:
Valgyti kad gyventi, bet 

ne gyventi todėl, kad valgyt.
Valgyti reguliariai tris 

sykius i dieną.
____________ _.i Valgyti išlėto, gerai su- 

mažai pagelbės, tai vartūo- krajfntant, sučiulpiant mais- 
jant< daugiaus ir pagelbės 
daugiau. Bet ne. Turime vi
suomet turėti ___
tyro oro namuose. Ligos ir 
kentėjimas randasi tamsoj.
Bakterijos negali gyventi 
kur randasi šviesos spindu
liai. Kurie gemalai atmeta 
dizinfektuojamus vaistus, i 
tai saulės spinduliais jie iš- 

'"’Ąnaikinami. Butų gerai, jeigu 
mes galėtume sekti gyvulių 
gyvenimą. Jie per ištisas 
dienas ant lauko bėginėja.

Per vasaros dienas, j.eigu 
galime praleisti kiek laiko 
pajurėse, turime atsiminti, 
kad karšta saulė pavojinga. 
Saulė pavojinga . akims ir 
reikia jas apsaugoti nuo tie
sioginiu spindulių. Bet svei
ka pasilikti ant saulės, kiek 
tik galima.

!7SZ52S25Z.‘^SHS25asa52£2ScSES25H5^|

Lietuvis Optometristas
DR. F. (MATULAITIS

322 HOLBEOOK AVĖ.. 
DETUOIT, J11GH.

A DYKOS:

TEI.. EMP1RE 7365

✓ TELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MKM.AITIS

Išegz.aminuojtt akis, pnskmu 
akinius, kleivus akis atitiesinu 
ir ainbiyopiškuse (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. I’A.ŠAKARNIS O. D.
447 iir<»adway. So. Boston, .Maso

I iRSIIIĮ ODĄ FARMA
4 akrai 

<<•: i.par- 
sav ininkus 

(35)

>Ja 30 akių farrr.i,
: ėr>'.: < Rudt.ikai
labai pigiai, 
is'ttiimja į Lietuvą. 
\a1A\4S STl 1.11.x

.adciind.nt lee Co.
L. \\ atertoro, Jie.

ne.

sa 
se
»

i:es
dagu,
rimtai publika neatsineša i 
■lekiąs kalbas. Vietoj pasil
sėti. sugriebti daugiau jie- 
2os rimtam darbui, rengėjai b'rnTpu 
miškinių prakalbų ir deba-’’n*į 
tų, kalbėtojai ir klausytojai 
tik nusivargina, susierzina 
>r visą išvažiavimą i miškus 
niekais paverčia. Proto ir 
nervų higiena reikalauja pa- 
siisio. kurio taip mažai mies
te turime, o kada giriose ir 
laukuose pradedamas triukš
mas kelti, tuomet nelieka 
prasmės i ten važiuoti.

Dr. A. Monbidas.
(Iš "Gydytojo”)

1'ARMA TURI BI T PARDUOTA 
TUOJAUS.

17 akrai geros Connccticut valsti
joj žemė.-., 22 akrai dsroauio.s. daug 
r. ko. » utis apmokė: už formą: 
1 gera karvė. 1 ark’.j r t>0 vištų, vis; 
šarmos įrankiui; užtektinai vaisinių 
medžią, geras > anduo. gėra stuba 7 
kambarin. stuboj vandu>> ir telefonas, 

šieno. vištininkai, tik 2 
dailės iki dideliam miestui, 

Kaina tik §2,600. J nešt 
Balansas ant lengvi: išlygų, 
bargeno, nepraleisk šios pro-

NATHAN \VEISLEP. 
Unensvillc, Conn.

arti mokvk!os.
S’ 253 
Jei n-, 
gos.

Valandos: nuo 2 iki 4 po pletn. 
nuo 7 iki 8 vakar*

107 Sumnjer St, 
LAVVRENCE, MASS.

I į
» * 

k

|lesiausiu Six Cord Spool Cotton 
DREBIU SIUVĖJU ATYDAI 

Norėdami gauti naudingą kny- 
-4 apie dre^.ų siuvimą, siųski; 
a i Aką su 4e.' štampu i
THE STOOL COTTON CO„ D«t O 

315 Foartk As... New York

Telefonu* 5!I3'W.

Dr 1.6»man-Gumai'sk3s
LIETUVIS

Valandom nuo
nuo
nuo

’ Tel. Su. Boston 506-W J
I DAKTARAS
i A L. KAPOČIUS i

► LITI VIS D E N TĮSTAS
► VALANDOS: Nuo y iki 12 dieną ’ 

Nuo 2 iki 9 vak ,
NEDALIOMIS: *
:ki 1 v. p.> pietų <

* * Seredom s iki 12 dieną. ‘
* C'fisa< “Keleiviu” j ūme. ‘
► 2.51 tarjie C ir D St. <
' SO. BOSTON. M ASS. J

DEN I IS"! A S
10—12 dieną; 
2—5 po pietų; 
6—b vakare;

ir vikrumą sugadina ir 
di visą dieną vienoj vietoj, 
arba da vienas su kitu susi- 
kivircija.

Ypatingai pas Įsigėrusiu: 
nelieka nuovokos apie šva
rumą. Prasideda nešvarios 
kalbos, maisto liekanos, po- 
pięros ir bonkos mėtomos 
visur. Tūli ir negirti taip 
daro. Nemaža bonkų sumu
šama. blėkinių ir kitokių aš
trių daiktų išmėtoma, kas 
subado automobiliams lan 
kus, vaikai ir suaugusieji 
susižeidžia, žaidimas daro
si suvaržytas delei baimės, 
kad nesusižeistum stiklais, 
kiekinėmis ir kitu kuo. Išva- velės iš grapefruito. 
žiavimų vietos, kada pri-i

ŽIRKLĖS VIRTUVĖJ.
Vidutinio didumo žirklės, 

kabančios tinkamoj vietoj 
•irtuvėL yra didelė pagalba. 
<ai keliatas patarimų, kur 
as galima naudoti, sulyg 
k:vienytų Valstijų Agrikul- 
uros Departamento. ,

Sukarpymui šaltos mėsos j 
mažus gabalėlius.
Sukarpymui salierų ar ža-‘ 

!ių pipirų i mažus šmotelius.
Sukarpymui kopūstų ir; 

?alotų.
Sukarpymui razinkų ir j 

iatulių (dates).
Iškirpimui vidurinės plė-

Nukirpimui akiu nuo švie- i 
_/ >• i

Nukarpymui skuros nuo

Nedėlioiuis nuo 10—12 dieną.
705 N. Main st. kantp. Broad at. 

MONTELLO, MASS.

g

ir

tITTLE JULIUS SNEEZER

apytamsiai butai. Ir jų

>AH0 IS SPEAkER 
OF THE HOUSE?

LISTEN-THIS- 
1$ AM IMPORTANT 
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stu valdant mė<a ir daržo-^me^tos' *r neatr°d° dailiai žaus ananaso (pineapple) 
ves.

Nevalgyti tarp valgių sal
dainių ir kitokių menknie
kių. Kitaip sakant, nekimšk 
visą laiką, duok skrandžiui 
iivrs kiek pasilsėti.

Nuplauk rankas gami
nant maistą ir prieš valgant.

Valgyk geriau paprastą 
valgi be jokių didelių prie
skonių, pariebinimų, patepi
mų, nors netaip gardu, 
'geriau viduriam.

—darosi vis mažiau trau- i 
Imančiomis. Susižeidimai ne lašinių, 
tik kad žaizdą ir randą pa- Kiekvieną syki vartojant 
daro, bet kartais išsivysto žirkles reikia gerai nuplauti 
tekios ligos kaip piktasis ir nušluostyti, 
mėšlungis ir kitos, nuo ko, 
seka mirtis.

Mėtymas maisto liekanų 
suteršia kitiems žmonėms 
mbus, o, svarbiausia, leidžia 
veistis musėms.

Į miškus išvažiuojama ke-

PUSRYčIAI MAŽAM 
VAIKUI.

Gerai išbirta košelė duo
dama vaikams ant pusryčių 
ir syki kitu dienos laiku, pa
ragina juos vartoti daugiau 
pieno.

Sunku duoti patarimus 
košelių virimui, i 
visokių rusių, bet galima sa- taip 
kyti, kad nėra pavojaus ją klasės žmonėmis, 
pervirinant, o 
pavojus neda virinant kiek to triukšmas, dulkės, durnai 
reikia. Nekurie grudai rei- ir l^.___ . _________ „
kalauja daugiau laiko viri- naudai yra steigiami sodai 
rimui—kaip kukuruzų gru- miestuose ir perkami miš- amaldcms bažnyčios, da 
dai. kuriems reikia trijų va- kai priemiesčiuose, 
landų, o ryžiams užtenka miškuose oras yra geras, bui varyti svetainės, laikraš- 
pusvalandžio. Abelnai, čieli vieta plati bėgiojimui, žai- tiai ir t.t. Gi musų žmonės 
grudai reikalauja ilgiau vi- c-imui. mankštinimuisi. Pa- kėdė paprotin sakyti pra
imti, negu sumalti. Nekurie togu čia ir užsikąsti. kalbas ir debatuoti publiš-
yra dalinai apvirinti, kada Bet -vargiai bent viena koše vietose, kur žmonės ši- 
juos perkame, kaip tai avi- tauta sunaudoja išvažiavi- tokių dalykų nejieško. Vie
liniai grudai. Bet jei jie vai- mus i miškus taip blogai, :ia, šitokis* elgimasis ,yr’a

IŠVAŽIAVIMAI I 
MIŠKUS.

Miestų gyventojai vasaros 
laike bent šventadieniais va
žiuoja kur nors i laukus ar
ba miškus tyru oru pakvė-
ipuoti. Turtingieji turi va- 
isarnamius arti jūrių ir eže
ru, turi dvarus, todėl jų ne
matyti publikai skiriamuo
se miškuose ir retai tepasi
rodo jie publiškuose soduo
se. Prie namų jie turi gra
žius kiemus ir verandas, 

nes jų yra Kas kita su biednuomene ir
‘ » vadinamos vidutinės 

Jiems ir 
šeimynoms ikirėja mies-

. .- ITa«kai Tegul Jusu Veidrodis Paroda
liais tikslais: gauti tyro oro Rezultatus,
ir saulės šviesos, pasimankš-! 
tinti, pasidžiaugti gamtos' 
gražumu ir protiškai pasil-ų 
sėti. Miesto gyvenimas su __
jo skubėjimu, trenksmais, toJa s-./iaikv 
lenktynėmis, proto ir nervų 
erzinimu ikirėja. Ir kaip ne- ^•udrutind: 
jauku giriose girdėti birbi
nant armonikas arba išgve
rusiai pučiant kokią nors 
dūdą, bei dainuojant veršių 
balsais! Tinkama, daili mu
zika ir daina giriose butų 
da saldesnė. Netvarkąs gar- Nedėvėk diržo—išvengk pa
sai yra triukšmo kėlimas ir vojingos operacijos 
stovi prieš nervų ir proto stuarvo limpančios plapao
iiigieną.

Už viską prasčiausia yra 
prakalbų sakymas tose vie
tose, kur žmonės išvažiuoja 
pasilsėti nuc miesto Įtempi
mo. Mokslui yra mokyklos, 

r- 
Ypač bui dirbtuvės, politikos dar-

rSA^, VOOR A
PRETTY SMART

Trijų Metu Kanklių Kny
ga,” už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

"Trijų Metų Kanklių”-pre-. 
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst pašto Money 
Order’iais šiuo atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja, 60. 

Kaunas. Lithuania.
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Didelių Bargenų 
Krautuvė

MALIAVOS Ui GELEžINTAh DAIKTAI 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS BOSTONU

MES SUTAUPYSIM JUMS DAUG PINIGU ANT GELEŽI
NIU DAIKTU. STOGU, STIKLU. MALIAVŲ IR 
MA LIA VOJ1M O Į KA N KI U

ATEIKIT PAS1Ž1UKĖII 
Dykai pristatom aut vietos

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 U ASHINCTON St, BOSTON, MASS.
Arti Dover Street Eieveito Teicf.

iizšyk apie Dykai Suteikiamus 
išbandymus.

u.-ą liaukai neturi slinkti ir 
■Teturit tapti plikiaiSį tod"-. kad yra 
įr.cr.č, kuri prašalins ėdančius plaukų 
s;.-.nis mikrobus Šioji skirtinga me- 

y« jūsų plaukus, negyvus 
plaukus, prašalins pleiskanas, šilimą 
plauku ir apsaugos nuo nuplikimo 

dama ir pailgindama plaukų 
gy-.a?ti <lei vyru ir moterų. Prisiųs- 

; ši' suv-j adresą kol dar r.epervėlu cel 
išbandvmo per 15 dienu dykai.

A Y.M ES COMPANY
" !32 N. Itobey St. H-79, Chicago. IIL

jos yra išlaukinės gy-
kuno ir 

sustiprinimą toms kūno ; : 
;.-.ar.3 reikalinga. Neturi i

. nei sprer.žino. Ner.usicn- ;
ir r.eatsiremia i kauk’s. Tukstan- .

..i-. ../L,XLcrvrlACi j

. :■ sutrukdami nuo darbo ir dau- i 
praneša, jogei šitokiu budu išsi-

va prid
U J - SI M L.

i?< dr.Iis
imas 
incisco.
v ralis

. išr-mo diržo, _
l'.iolt-. limpančios prie 

adančios s
i m . kurioms reikalinga.
’.)) šniūrą 
ir nes . _ . . .. . .

i šiomis paduškaitėir.is gydosi na- j

jogei šitokiu budu išsi- 
Mir.kštos kaip mošastas—lehg- 
J3t—nebtangios. Uz jas gauta 
i. medalis Romoj. Granų Prix 

Paryžiuj ir g rbingas pami- 
Panamos Erpozirijoj. Sur. 

f -.neiseo Procesas atsitaisymo yra, 
r.c,uralis ir daugiau nzreikia derėt- 
di Mes prirodysim tai posiąsda-Į 

jums Plapao išbandymai visiškai' 
PYKAI. Nesiųsk pinigą, tik parašyk

P. s. (-) <
Pi.APAO LABORATOK1ES

• v5S Stuart’s Bldjr., St. Louis, Mo.

G. GEORfilsDE
Iš Paryžiaus Universiteto
Atidaro gydymo ofisą po 

numeriu
480 BOYLSTON ST.. BOSTON
Specialistas nervu ligų. Kraujo 

ir romatizmo.
Ofiso valandos:

Nuo 11 iki 12 ryte ir, 
nuo 1 iki 4:3į) pu pietų. 
Nedėlc'icniais:
Nuo 11 iki 1 po pietų.

kerno suplonėjimo Gorsetas 
No. 333 tikras baYgenas. Jis 
turi žemą viršų ir vidutinį 
ar.daroka. Padirbtas iš drūto 
ružavo ar balto kotilio Miera 
M jki 36. kaina tik §3.00.

N«so Hvgieaic.Fa.hion Institute 
E. 16ch Se.. New York (Dept. S.)

rTS ME 
WFE
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GARDŽIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS.

JIS padarytas iš Įvairių GYDANČIU šaknų ir žo
lių.

JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 
dirgsnius ir suteikia ramų miegą.

TORAH GALIMA GAUTI VALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖSE ARBA TIESIOG DIRBTUVĖJE. 
Taipgi musų kompanija išdirba ir kitokius geriau
sius Tonikus. 4XGinger Ale aukščiausios rūšies.

TORAH COMPANY
S6 M INDSOR ST., CAMBRIDGE, MASS.

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—aš jums teisybę pa^ 
sakysiu, kad jus ir jūsų giminės su savo 
šeimynom per visokias lieas ir nesveikumus 
esate pražuvo jr niekur iš savo namų negalit 
išeiti, ir nespėjai ’ i šokiem gydytojam bilų 
išmokėt. Brangus kaimyne, aš pasakysiu 
apie savo familiją ir vaikų išauklėjimą'per 2<> metų. Mes rei 
vartojom Sveikatos Gelbėtoja, J. Baltrėno i

lavom ir 
ųs, kurie 

gai pagarsėjęn etik Amerikoj,’bet ir £;>r. r. j i.iiošč dalyse. TaigL mie
lasai kainlynėli, mes visi naudajam J. Baitrėr.o Bitei.’, kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina krauj:' ’ ....................
toliai ’ ' - ..................................

■ 2<> metų. Mes reikti, 
vartojom Sveikatos Gelbėtoja, J. Baltrėno naujo išradimo vaistų^, nu<>e 
ats.ekia aukščiausią laipsni gydymui visokių ligų, kurie vra taip garbin- 

a i.__ j? _ . Į
J. Baitrėr.o I"- — ,..____ _____ __

/ • . v---- ?.-■------------ --------j-- >r neleidžia įsikūnyti ligom; ir taiplų/visokių gyduolui užlaiko. \
ElKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM.CO.

J. Baltrėuas. Prop.
2500 W. Pershing Rd„ Chicago, IIL

G YVENIMAS
MĖNESINIS GRYNOJO MOKSLO ŽURNALAS 

leidžiamas Mokslo Drangą 
Redaktorius Dr. A. Karalius

GYVENIMAS kiekvienam svarbus, ma'onus, reikalingas ir nau
dingas. t

GYVENIME surasite paskutines mokslo naujienas.
GYVENIME mbkslas yra ikRėstomas taip aiškiai, kad kiekvienas 

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

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

Nepraleiskit nei vieno Gyvenimo numerio.—Išsirašykite Gyvenimą 
visiems metams.—Tapkite Mokslo Draugais.—Gyveninio vieno m.' 
merio kaina 20c.—Vieną metą prenumerata 82.00.

Siųskite užsakymus ir laiškus šiuo adresu: 
GYVENIMAS 

3303 Se. Morgan Street,



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

kad žmogus galėjo išsivys
tyti iš žemesnių gyvūnų. Iš 
to apielinkės fanatikai ir 
davatkos išpūtė didžiausią 
baubą ir pradėjo skųsti „kul
tūrininkus” valdžiai ir ku
nigams kaipo bedievius, bol
ševikus ir taip toliau. Rezul
tate iš valdžios pusės buvo 
pašauktas būrelio pirminin
kas pas nuovados viršininką, 
kuris pirmininkui’net pradė
jo grąsinančiai kalbėti, tik 
paaiškinus dalyką nutilo.

Dabar su „bedieviais” 
stengiasi apsidirbti vieni ku
nigai. Atsitiko laidotuvės. 
Buvo užpirktas palaidojimas 
už 100 litų. (Prie užpirkimo 
kunigas prikaišiojo bedievy
bę).

Atlydėjus paskirtą valan
dą, visa laidotuvių eisena 

i buvo sustabdyta ir pareika
lauta, kad dar reikia pridė
ki už „liktarnas” 50 litų ir 20 
litų tarnams. Tuos pridėjus, 
buvo Įleista i bažnyčią. Da
vatkoms baisiai nepatiko 
„Kultūros” būrelio uždėtas 

suknelių paslėpti, pačios iš- ant karsto vainikas, mat, be- 
' ’' dieviškas.

Prie kapo duobės pasam-

Kova su raudona spalva.
ĄŽUOLŲ 'BUDA, Mariam- 
pclės apskr. Liepos 6 d. Lie
tuvos Socialdemokratu Par
tijos Ąžuolų Budos organi
zacija suruošė viešą vakarą, 
padedant Mariampolės or
ganizacijos veikėjams. Buvo 
vaidinama „Penktas Prisa
kymas” Br. Vargšo drama 
1 veiksmo. Vaidinimas pavy
ko gana gerai, viskas rodo
si kaip reikiant, publika lai
kėsi gana tvarkingai Bet, 
kur buvęs nebuvęs, ateina 
nuovados viršininko padėjė
jas Černauskas ir namato 
kad rengėjai ir artistai ne
šioja prisisegę raudonus 
ženklelius. 0. Visagali! Čer- 
nauskui ima krūtinėj kunku
liuoti noras kovoti su raudo
numu. Tuojaus griebė už 
ženkliuko vienaip, kitam. 
Regėdami p. černausko įnir
timą, kiti vakaro dalyviai 
net pradėjo ženklelius dėtis 
į kišenę. Kai kurios panelės 
buvo su raudonomis sukne
lėmis. Tai tos negalėdamos

I

bėgo namo bijodamos, kad 
načalstva ir jas puls.

Tvarkos dabotojas suardė avias kunigas sakydamas 
ramų svečių ūpą. Lietuvos pamokslą visus iškeikė pa- 
respublikos milicija iki šiol leistuviais. vagimis, social- 
tebeserga raudonumo bai-idemokratais ir bolševikais, 
me. Naujas Vidaus Reikalų V ieną visai nekaltą žmogų 
ministeris p. Starkus turėtų j net pirštu nurodinėjo, visaip 
atkreipti i tą domės ir imtis iiškoiieveikdamas, 
sergančius gydyti. Sočia!-: Visos laidotuvės davė pro- 
demokratų Partija yra lega- £°s davatkoms plepėti viso- 
lė partija. Viso pasaulio so-jkių niekų.
cialdemokratų ženklas yra Ar negeriau butų buvę, 
raudonas ženklas. O Lietu- kad kunigėlis vietoj tulžies 
vos neretas milicininkas, ji šmeižto, byt paaiškinęs susi- 
pamatęs, iki šiol virsta An-rinkusiems kasdieninių po- 
duluzijos jaučiu. Jau metas'terių reikšmęnekalbėk ne-

• j? i 4-/-v ■L-.i r>r\4-A^ol- lr«wi vmr»YT_butų pagalios apsiprasti.

žmogžudyste.

teisingai, neteisk, kad nebū
tum pasmerktas ir t.t.

Aš nuo' savęs patarčiau 
vieną: nepasiduokim siurbė-

SERĘDŽIU&. Liepos 6 d., ierns> kurie už musu pačiu 
apie 4 vai. po pietų, nežino- pinigus mus pačiUs niekina; 
mas žmogžudys peršovė Jo- ‘ 1 - -
tiškrų kaimo gyventoją Pra
ną Šimkų, seneli apie 60 me
tų amžiaus, kuris atvežtas 
Kauno ligoninėn liepos 7 d. 
nuo žaizdos mirė.

Apie 4 vai. pilietis Mažei
ka ir Kaminskas ėjo iš mies
telio namo i Jotiškius, esan
čius viso vieno kilometro at
stume nuo miestelio. Jiems 
įėjus Į apaugusį krūmais 
upeli Južupi, iš krūmų iššo- 
ko plėšikas su brauningu ha J) kai tik šiek tiek ap_ 
rankoje. Is Mažeikos atėmė si§vig^i3j tuojaus sulenda į 
laikrodi ir kiek pinigų. Pr Pociaidemokratų partiją. To- 
Šimkus tuo tarpu taip Pa<- jjau sako/ ivairus žvdber- 
nusileido nuo kalveles į upe- iai, kriaučiai—
h ir čia pastebėjęs bebėganti susįburė j. socialde-
plęšiką, arauge su piį Ka- mukratu skvrių.
mmsku ėmė vytis. Tuo tarpu Mieia*Daratėle, ar tai tu 
pikt^dans šovė is braunui- tik šiandien sužinojai, kad 
go, pataikydamas pil. Siųi- kurjg ^k susjpratęs proleta- 
kui i pilvą, irtai buvo mirti- tai kiekvienas dedasi į 

socialdemokratų partiją ne
žiūrint, ar jis butų raštinin
kas, žiaučius ar kitas koks 
/'aibininkas, kuri tu, Dara
nčia. su neapykanta vadini 
žydberniu. Gaila man tavęs, 
mieloji, kad tokia supelėjusi. 
Daj?ar pasakyk man, kokios 
gi tos pažangesnės organi
zacijos, Į kurias tu manai 
traukti jaunimą? Gal pava
sarininkai, ateitininkai, tre
tininkai, šventos Zitos, Ur
šulės ar Katrinos brolijos? 
O gal zakristijonų „federa
cija.” Ne, mieloji Daratėle, 
neišeis iš tavo rūpesčio nie- 
’ . Darbininkai senai jau

go, pataikydamas pil. Šim 
« • • •« *• • •» . • _ _ J-•

persekioja.
I Davatkos lementacija.
ALYTUS. Zakristijonų laik
rašty ’T. Sargas” liepos 12 
d. kaž kokia davatka iš Aly
taus (būtinai davatka, nes 
tik davatkos pletkus nešio
ja) lementavoja, kad Aly
taus jaunimas niekam neti
kęs. Nesideda i pažangesnes 
organizacijas, (klerikalų pa
žangesnės organizacijos! ha,

sišviečia, tuojaus sulenda Į

na žaizda.
Spėjama, kad plėšikas bus 

vienas iš pabėgusiųjų . iš 
Kauno kalėjimo, nes pirmiau 
apie jokius plėšimus bei už
puolimus Seredžiaus apylin
kėse nebuvo girdėti.

Žmonės kaimiečiai labai 
nusiskundžia, kad valdžia 
reikalaujanti perdaug for
malumų ir mokesnio ginklui 
(revolveriui) laikyti. Ką gi. 
galėjo nors ir tris vyrai pa
daryti vienam ginkluotam 
galvažudžiui, kuris niekuo 
nerizikuoja, besislapstyda
mas žaliuojančiuose kru-’_____ _______
muose bei javuose. Ir net ko Darbininkai senai jau 
tiiukšmą sukėlus ir daugiau dažinojo, kad visas tas tavo 
vyrų subėgus, sunku butų dj.aUgįjas kunigas išperėjo 
toks plėšikas sugauti. ijr kad jų pažangumas at- 

------ -------- v , ^kreiptas dyseliu atgal.
Kunigai kovoja su apšvieta.. Darbininkai puikiai mato, 
UZARAI, Jankų vai., Šakių koks jiems gyvenimas dabar 
apsk. Vos prieš pora mene- Lietuvoje, kuomet ją valdo 
šių čia įsikūręs „Kultūros” tavo „pažangios” organiza- 
burelisjau suspėjo padaryti cijos. Tą pat supranta ir 
keliatą susirinkimų ir su-1 Alytaus jaunimas. Ir nors 
rengti porą paskaitų, ku-tu plyštum beorganizuojant 
riose buvo nagrinėjami žmo-^o tau tas taip nesiseka) pa
gaus kultūros klausimai vasarininkus ir kitus, nors

madieni Dzūkijos ateitinin
kų kongresus, tavu mulkini
mo darbelis nepavyks. Dzū
kijos ir ypač Alytaus miesto 
jaunimas žino savo kelią ir 
tu jo nesuklaidinsi.

Kurortas.
PASVALYS. Čia nuo senų 
laikų yra medicinos pripa
žintas geros sieros šaltinis. 
Padarytu analizu šaltinyje 
yra gerokas nuošimtis sie
ros. Vonios daromos visai 
pigiomis kainomis, bene po 
5 litus. Kambarys parai kai
nuoja po 1 2 litus, maistas— 
y litai dienai arba 90 litų mė
nesiui.

Oras neblogas, visur ža
liuoja, švaru ir sveikas kli
matas.

i

VILNIUS. Naktį i liepos 10į
1. šeši ginkluoti plėšikai už. j

> ouolė katalikų kleboniją j 
Konstantynove, Švenčionių i 
apskrityje. Plėšikai nužudė Į ~ 
vietos kunigą ir dvi tarnai
tes ir pasislėpė.

Plėšikai nužudė Konstan 
tynovo kunigą.

Piktumo aukos.
JĖZNAS. Liepos 5 d., apie 9 
vai ryte, susibarę du* broliai 
Babiliai. Vienas iš piktumo 
oadegė trobesius, kurie ir 
sudegė, o pats pasiėmęs 
skustuvą pasipiovė po kaklu.

I

jam kentėt

I

i
I

; TOllHzBAUYį
I

karštame 
laikyt ii

Babij Powder
Geriausias Kūdikiams—Vartok

-

Neduok ____
ore Geriausias būdas laikyt i| 
vėsiai tai išharstyt Jchnson's 
Baby Pcwder. Dautarai ir nur- 
sė® jį vartoja de! vaiku, c- taipgi 
ir didžiuma motinu šioj šaly ji 
vartoja labiau, negu bile koki 
kitą pauderi. Jus taipgi priva
lot vartot Johnson’s. jeigu norit, 
kad jusą kūdikis jaustųsi gerai.

Eikit i aptieką šiandien ir pir
kit Johnson’s Babv Powder. Tai 
geriausias paude; 
vardą ”Jchnson’s 
kad b;:tu kryžius ;

to uuw
pa.

/ Užlaikyk 
Savo Kūdiki 

Sveiką

:js. Atminkit 
ir tėmvkit 

ant baksdio.

ininko posakį nori aiškinti 
kaip naują katalikų akciją 
prieš juos. Jos tarpe kelia
ma mintis, kad Lietuvos lai
svamaniams reikia būtinai 
kuogreičiau susiorganizuoti 
ir greitu laiku šaukti Sąži
nės Laisvės Šalininkų. Kon
gresas Kaune.

Koperacijos šventė Kaune. |
- “ “ ’ “ “ ’

pardavė. Jie prisipažino, nu
teisti B. 2 sąvaitėm, o S. 1 
savaitei kalėjimo.

;

Į LIETUVĄ
lite būti Lū tuvoj 
>ną met?, pailgi
nt laika dar vie
ni:. metu siams jei 
ikėtę. ’.’asikiaus- 

arčiausio Uaitcd 
so a r bu ji 

informric:
syk 

latcgurcus vižiuoj;
laivais: 

•teras

SU VM- 
jų.

: patyrinėkite 
it United Sta- 
varus, patogų » 

maistas, patik-
,mns, dideli dū'.ial,

TATES LINKS 
Nev.- York Cily 
ietinį agentų 

Boston. .Mass.

s l.iniį 
tmbnria 
antis parama 

bei.ų koncertai.
UNITED S

15 Bru2L!w'uy.
Matykite jūsų

75 Statė St..
.'•i; r.agihz ,< 'peraturs for 

Un'ted Statės Shšpping Board

r'A , 
' - ■C t

ENEW YORK 
HAMBURG

*------------n-----

r

c

f.7 J
fe

>c

V' LIETUVĄ
PER BREMENĄ

Ant parankaus ir didelio 
Vokiečių laivo

COLUMBUS
TIK ASTUONIOS DIENOS 

ANT VANDENS
Apsigyvenę ateiviai Kali ap
lankyt savo gimines Euro
poj ir sugrįžt laike dvylikos 
mėnesių j Suv. Valstijas, be 
priskaitymo prie kvotas.

Delei informacijų Kreipki
tės prie vietos agentų ai bu i 
IS2 AVushington St., Boston.

;S2 \VASHINGTON ST, 
BOSTON. MASS.

>

NORTH -CERMAN

LLOYDHAMBLRG AMERICAN LLNE
TRUMPIAUSIS KELIAS i

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas suvar

tė. Geriausi musų laivai
"Resolute.” "ReUance," 

”Albert Ballin.” 
"Deutschland”

veža I. II jr III klesų pasažie- 
rius. Taipgi populeriai laivai 
"Monnt Clay,” "Cleveiand,” 

’AVestplialia.” "Ransa” ir 
"Thuringia.”

UNITED AMERICAN LINES 
JULIUS ROTTENBERG.

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

Complete in Itself
išgalanda, gelažų br it v oje 

visai neišimant jos. Greitas. 
Parankos. Lengva išvalyt. 
Visas setas—britva so diržu 
ir extra geiažtėMis, Jl.bVO ir 
aukščiaus.

LC
KLAIPĖDOS TEISMO 

KRONIKA. .
Sunki vagystė;

> sūnūs KI. važia 
vo pereitų metų rugpiučio 

_ ——- - • “ J
Į---------- --------—jyr—’
liui, dviračiui suirus, užsuko i 
jis pas ūkininką G., dviračio' 
susitaisyti. Dviratį lauke 
palikęs ėjo jis į namą. Sugrį
žęs rato jis neberado. Nuė
jus jam i daržą, pamatė jis ’ 
bėgantį vyrą, kuriam jis i Lietuvius išteisino, 
šaukė: ’T ~ 1 ____ __________
kur suriko kitas vyras: lietuvių mokyklų Birželio 16' 

į’Duok jam.” Susyk nubildė- d. buvo pabaigta Vilniaus 
jo šūvis ir Kl. parvirto gal-; apygardos teisme. Inspekto- g 
voj kulkos ištiktas. Vagys riatas negalėjo įrodyti, jog 
pabėgo, o KI. ilgą laiką Klai-J tos mokyklos buvo slaptos, įg 
uėdos ligoninėj gydėsi. Pas- atbulai, buvo iškelta aikštėn g 
kui vogtojo dviračio dalįs visa eilė oficialiųjų doku- H 
surasta pas Kretingą pas mentų, kad apie kalbama- & 

j darbininkus Kojeli ir Pipirą Pias mokvklas plačiai žinojo g 
(iš Klaipėdos). Pipiras nu- oficialinės lenkų įstaigos, g 
teistas dėl atsikartotinos tam skaičiuj ir švietimo vy- 3 
sunkios vagystės 5 metams riausybė. 5
sunkiųjų darbų kalėjimo ir Teismas, matydamas kad § 

gystės^ 4 metus^ sunkiųjų yra iškėlęs bylą,'taikos teis-1 g 
mo nutarimą panaikino ir,p 

j visus asmenis išteisino. 13 
Gražaus "komplimento” 

susilaukė lenkų mokyklų 
inspektoriatas iš mocenato 
Wroblewskio. P. Wroblews- 
tis, matydamas inspekto
riaus stropumą ne vietoj, 
priminė, kad caro laikais nei 

i vienas mokyklų inspektorius 
(bylų dėl slaptų mokyklų ne- 
keldavęs teisman: galop net 
buvęs caro valdžios įsaky
mas, d^audžiąs švietimo vy
resnybei dalyvauti bylose 

! prieš slaptą mokymą, 
i------------------------------------------ -—------ •'

Liepos 5 d. visi koperaty-' .
v ai jau iš rvto pasipuošė.! L kminko
Gatvėse visur dalinami at- i ’ Pere^ . - --
sišaukimai i piliečius. Aero-( Pa^.e*
planai mėto iš aukšto bro
šiūrėles, atsišaukimus. 6 vai. 
po pietų automobiliai, pasi
puošę tautinėmis spalvomis, 
gėlėmis ir šiaip miesto gra
žioji publika skuba į Vytau
to kalną „L. F. L. S.” futbo
lo aikštę, kame 6 vai. 10 min. 
išeina grumtis dvi stipriau
sios Kauno futbolo koman
dos: ”L. F. L. S.” ir „Kovas,” 
delei pirmenybių, kurias lai
mėjus, gatmama, koperaci- 
ios šventės rengimo komisi
jos pastatytą dovaną—si
dabrinę taurę—100 dolerių 
vertės. Šios, jau plačiai j 
Kauno publikai žinomos fut-l 
holo komandos, sutraukė 
daug žmonių. Kiekvienas, 
prasidėjus rungtynėms, se- 
■», ----------- ■ - - - -«
vieną smūgi. Jau pradžioje 
žaidimo, savo gana gražia 
oasuote. „L. F. L. S.” gavo 
laugiau simpatijų publiko
je, negu „Kovas.” Pirma da
lis žaidimo baigėsi 1:1. Per 
pertrauką vienas kalbėtojas 
iš tribūnos aiškino koperaci- 
jos svarbą kasdieniniame 
žmogaus gyvenime.

Po 10 min. pertraukos pa
sirodė vėl aikštėje futbolis- 
tai. Dabar lošimas ėjo karš
tesnių. gyvesniu tempu. Vel
tui dėjo visas pastangas 
„Kovas,” kad atsiloštų, da
bar Įmušta jiems vieną ”go- 
la.” Pačiame lošimo isisma- 
ginime referi švilpukas su
stabdė, skelbdamas žaidimo 
pabaiga. Laimėjimas 2:1 
"L. F. L. S.” naudai.

Po Vytauto kalno sodne 
iiuminacijos, ”fire-workai.” 
muzika. Visur kioskai pil- 
’ intėliai koneracinės idėjos 
’ rošiurų, atsišaukimų, laik- 
•aščių.

Šių metų pasaulinė kope- 
acijcs šventė Lietuvoje yra 

antroji iš eilės, iš kurios ma
tyti, kaip sparčiai žengiama 
prie koperacinės idėjos.

Bandytas išveržitnas.
Darbininkas Martynai 

Rupšius iš Janušių Gergės 
reikalavo iš ūkininko Albu- 

•žio „gero užmokesnio,” ki
taip jis viešai paskelbsiąs,

^kad jis buk prieš pusę metų 
;su jo (Kupšiaus) žmona ly
timi susinešęs. K. nuginčy- 
ja,.atskiro, gal „gero” užmo
kesnio reikalavęs, jis tik, 
vietoj 10 litų, kuriuos A. bu
vo jam skolingas, prašęs pu
sės centnerio rugių, tada ir 
apie minimąjį dalyką žadė
jęs tylėti. K. gaus 30 litų su
mokėti.

~4

VJet/Iuto-Strop Razor

DRAUGAI!
Skaitykit ir piatinkit dar

bo žmonių laikrašti 
"KELEIVĮ.”

i?SHS2S252S?5ZSHSa52SBSZSaS2S2SH52S252S2S2S2S2S2S2S2S2S2SHff1jiiS<.’S<lSas?irJ ..v...v.... — L
Sustok!” Iš kažin-' Garsi 'Varnionių byla dėl

kFSkus irS kiet K<*lis ™" d:‘ sunkios va. inspekt<)riatas te grin lo

Bus laisvamanių kongresas.
KAUNAS. Įvykęs Katali

kų Kongresas Kaune liepos 
1-3 d. š.m. ir Kongreso pir
mininko kun. Maleikos pa- 
i eiškimas, kad Lietuvoje ka
talikai yra per daug nuolai
dus masonams ir socialis
tams, Kauno progresyvinės 
ir laisvamaniškos visuome
nės tarpe sukėlė daug nera
mumo. Laisvamanių sto-

darbų kalėjimo. Bausmė to- 
ikia, kad žmones nuo tokių 
nenaudėlių apsaugojus.

I
Nusikaltimas prieš dorą.
Mėsininkas Karstys iš 

Klaipėdos nuteistas 6 mėne
siams kalėjimo, kadangi jis 
9 metų, mergaitės lyties da
lis užgavo bei ją privertė su 
jc- dalimis taipojau dąrvti. 
K. prisijažino ir apgailėjo 
savo nesąmonėj padarytą 
darbą. Todėl bus jam baus
mė dovanojama, jei jis per 
dvejus metus gerai elgsis ir 
800 litų vargdienių iždinei 
paaukos.

t

Nuslėpimas.
Elektromontėras G. 

miršo persikraustydamas 
naujojo gyvenimo koridory- 
je vieną rutuli su baltiniais. 
Antrą dieną jis jo'nebera
do. Praėjo daug laiko, kol 
jis šaltkalvį Joną Tydeksą 
iš Klaipėdos sutiko, pas kurį 
jis pastebėjo, kad jis jo vir
šutinius marškinius dėvi, 
šis prisipažino marškinius 
ir jlar keliatą baltinių radęs 
ir sau naudojęs. Jis nuteis
tas, atsižvelgiant Į jo ikišiol 
gerą elgesį 50 litų bausmės 
mokėti, arba 5 dienas kalėji
mo kalėti.

v* uz-

Labai Svarbi žinia Važiuojantiems Į Lietuvą 
Rugsėjo Mėnesy.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS
Pirma Specialė Ekskursija Lietuvon į Klaipėdą

Ant greito dvišrubinio, su naujausio išradimo 
dėl atsaugios kelionės įtaisymais 

Laivo “ESTONIA”
10 Rugsėjo - September, 1924 m.
Ponas Juozas Sir.'trus, užveizda Lietuviško Skyriaus Baltijos Ameri
kos Linijos, gerai žinomas Amerikos lietuviams, važiuos drauste kaipo 
vadas ir prižiūrėtojas šies ekskursijos. Jisai suteiks reikalingas infor
macijas kelionėje, prižiūrės oagažą ir pasirūpins užganėdinti kiekvie
ną keleivi, mandagiai jiems patarnaujant. .Moterims ir vaikams ke
liaujantiems be globos prižiūrės, kad Lut suteikta specialė atyda.

Trečios Klesos Laivakorčių Kaiaos: 
I KLAIPĖDĄ—>107.00. J KAUNĄ—910TJJ9

Karės Taksai Atskirai
Atskiros kajutos dėl mažų ir didelių šeimynų su 2-4-O-8 lovomis. 

Važiuojant visu keliu vandeniu tiesiog į Klaipėdą, yra tai didelis Lie
tuviams narankumas. Nereikia kitų šalin vizų, gana vien tik lietuviu
ko nasporto.—Taigi visi-, kurie jau pasirengei ar manot važiuot Rug
sėjo mėnesy Lietuvon, apsigyventi ar pasisvečiuoti, važiuokit ant lai
vo— "Estor.ia.” 10 d. Rugsėjo (September). nes tai kaip tik gera pro
ga jums pasitaiko prieš pat žiemą. Geresnės nei nelaukit.

Laivas Puikus 
švarumas ir Patogumas

Kratomi Paveikslai
O kas svarbiausia—jūsų tautietis vadas ponas .Juozas Smitrus nuveš 
j pačią Klaipėdą. Žinote patys ir gerai suprantat ką tas reiškia;jo pa
tarnavimas, prižiūrėjimas ir pasirūpinimas užčėdys jums daug klapa- 
to ir apsaugos nuo daug bereikalingų iškaščių ir išnaudojime.—Todėl 
nelaukit, rgs laikas neperilgas.—Tuojaus užsisakykit vietas. r.usipir- 
kit laivakortes ir apsirępinkit reikalingais dokumentais pas savo vie- 
tin- agent- arba—

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadwav, >ew York
120 N. La Šalie St., Chicago, IIL g
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Bttterthan a Maatard Plaatar

Gero Maiste i Valias 
MaknuR* Patarnavimas

j

Vagystė.
Važiuotojai Brinkys ir 

Seidler’is iš Klaipėdos ture-i 
io nuo unijos sandelio drus
kos parvežti. Šita proga jie 
pasinaudojo vieną bačką sil
kių parsivežti, kurią jie vie-1

g

Sužinok Savo Ateitį!
SKAITYK

“BURTININKĄ”

?

r?,

I

Burtinin
kas yra 2? 
puslapių 
mėnraštis 
“B.” telpa 
Burtai- 
monai;

Juokai: Patar
lės; M i s I y s; 
Planetos; Bur
tininkų rate- 

Buriinai 
oro; Būri
mai I a i- 
mės; Dvy 
lika dan
gaus žen
klų: Raga 
nos ekzor 
tas, ir t.t.

B. kai
na met.
$1. Dėk 
doleri 
laiško n 
ir adre- 

bsuok:
‘BURTININKAS”

9 j

9

Nuo Kosulio ir Šalčio. Galvės Skau
dėjimo. Rhenmatizao ir Visokių . 
Skausmų ir Dieglių.

VISOSE APTJEKOSE
35c and 65c, jan and tufe*.

Ho.pital size, $3.00

t MEDICINOS DAKTARAS Ij Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado I
I* Specialntas Slapto ligų moterų ir vyrų, kraujo ir slturoa. Kalba len- I 

kiškai ir rusiškai. į

(Telefonas Haymarket 339® I
69 CH AM BERS STREET. BOSTON. MASS. I

Tarp kito ko buvo paminėta, kviestumėt kiekvieną sek- vykia šitą Kongreso pirmi- nam pirkliui už pusj? kainos'/ic w. 33rd ST. chicago, ILL,

t

I

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
JeiRu norite teisinjrų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikit* 

kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusin reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučč- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Į - nnt 100 Salėm st, kur rasite visokiu naminių vnistų, šaknų nuo viso- 
]

: i



Vietinės Žinios
Generalis Rubsiuvių 

streikas Bostone.
Pirmadieny, rugpiučio 11 

d., aštuntą valandą ryte 
Bostono rubsiuviai Amalga- 
meitai sustreikavo.

Ko reikalauja jie? Didės- ti kauciją, 
nių algų? O gal trumpesnių! 
darbo valandų?

Vietos rubsiuviai turėtų 
teisės reikalauti didesnių 
algų ir trumpesnių darbo 
valandų, nes iš kiekvieno 
dolerio, kuri šiandien pirkė
jai sumoka už drabužius 
darbo lėšų padengimui, dar
bininkams tenka vos 23-25 
centai. Bet dabartiniu mo
mentu streikieriai pirmoj 
vietoj stato ne algos pakėli
mu ir ne darbo laiko sutrum
pinimą.

’ Svarbiausias šio streiko 
tikslas yra;—priversti sam
dytojas pildyti padarytas su 
unija sutartis.

i Dalykas štai koks. Unijos 
ir samdytojų sutartyse pa- 
vyzdin, vra punktas, kuris 
sako, kad sutarti pasirašiu
sios firmos darbą turi duo
ti unijinėms dirbtuvėms. 
Nespėja tečiaus rašalas iš
džiūti pp; sutarties - pasira
šymo. k'Sfp samdytojai jau

rie, Įbauginti bedarbės, rub- narį. Suprantama, veikiant Socialistai rengia gegužinę, eina tas geležinkelis, tuo- 
imavtojų ' ' *“

i engia didelę gegužinę 24
• ugpiučio (Augusto) ant 
Vlado Shameklio farmos, El- 
iis. Mass., netoli Noruoodo. 

Nebus tai paprastas biz- 
ojų ir unijos, vadovaudama-nio piknikas, kokius rengia
• * a 1 • 1Ae Vk i W Aria *

siuviai bevelija ir vergauti, atsakomingoms sa 
bile tik dirbti. Jeigu strei- asociacijoms, reikalinga ir

'■.am tikra mašinerija, sus: 
'ėdanti iš unijos ir samdy- 
oją atstovu ir vadinamo be
ako pirmininko, kuris iš- 
prendžia ginčą tarp sanuiy-

kieriai privers samdytoju* 
padėti kaucijas, jeigu ji* 
privers samdytojus priimt 
tam tikras minimum algt 
skales, tuomet samdytojas 
kuris nukapos darbininke 
algą žemiau minimum ska 
’ės. atsidurs pavojuj praras-

is sutarties, dėsniais.
paminėtuose 
nėra nieko

jau sitveruni
siunčia darba skebmėms ehesterv.

Aukščiau 
eikalavimuose 
patingai naujo ir nėra įlie

jo tokio, ko samdytojai ne
galėtų išpildyti. Teisybę pa
akius. samdytojai jau yra 
ie kartą sutikę su tokiais 
eikalavimais. Svarbumas 
io streiko yra tame, kad 
priversti samdytojus pildy- 
i sutartis. Taigi reikia ma- 
ivti. kad streikas nenusitęs 
lgat

Prielanki ♦streikieriams 
įplinkybė yra ta. kad šiuo 
aiku prasideda rudens dra
bužių sezonas. Samdytojai 
•andasi tokioj padėty, kad 
ų interesai reikalaus greito (;aUir Kitų, 

’.usi taikymo.
Jeigu tečiaus atsiras už

sispyrėlių samdytojų, kurie 
tenorės išpildyti teisingų 
iarbininkų reikalavimų, vi- 
•a unijos galia bus panaudo- 
a tam, kad Įveikus ir juos, 
tors reikėtų ir 

’<as vesti prieš ta 
' P. S. Tarpe 
reikia dar pažymėti sekami:

1. Sučekiavimas darbo, 
kitaip sakant, idant samdy-

South Bostono ir Cambri- jaus yra gelžkelio stotis, ži
oge‘aus lietuviai socialistai noma kaip Ellis Station. 

Nuo tos stoties Į kairę eina 
Everett St., kuris ir veda 

, tiesiog j Shameklio farnią. 
i Gatvekariais irgi galima 
[nuvažiuoti. Iš Bostono rei
kia paimti nuo Forest Hills 
Grove St. karą ir ant Grove 
St. persėst ant East Walpo- 
le karo ir važiuot iki tos pat 
Ellis stoties. Tenai išlipus ei
ti po kairei Everett streetu 
iki gegužinės vietos. Gatve
kariais iš Bostono lėšuoja

<itos organizacijos, norėda
mos tiktai pasipinigauti iš 
susirinkusios publikos, bet 
■•■us išvažiavimas su dideliu 
programų, taip kad suvažia- 
■,ę svečiai galėtų netiktai 
smagiai laiką po žaliuojan-. 
čiais medžiais praleisti, bet 
podraug ir dvasinės naudos 
kuo daugiausia turėti

Gegužinės programas su
sidės iš sekančių dalykų:

(1) Prakalbų,
(2) Dainų,
(3) Visokių žaislų, kaip

"Meškerė, —1_”
• o--------- --------- - —-vj **• ****^<**, ttvo j x cv \ ovaiuiu

u rinkimas (moterų reikalų. Beto, reikia paskir-

dirbtuvėms. Pasekmėj to, 
skobai dirba, o unijistai rub
siuviai badmariauja.

Bet kaip unijk mano pri- i 
versti samdytojus pildyti 
sutartis?

ji nori sudaryti tokią pa
dėti, kurią paskutiniuoju 
streiku, sudarė Now Yorke. 
Tenai iš stambesnių ir atsa- 
kpmingesnių firmų susitvė
rė samdytojų asociacija. 
Padarytoji su ta asociacija 
sutąjjfc. tapo pamatu, įiely- 
gyrtaflit frtešifeliu sutartims,; 
daromoms su atskiromis 
firmomis, kurios aso
ciacijai nepriklauso. Bet at-' 
skiros firmos, dariusios su 
unija sutartis, turėjo užsi
dėti kauciją—didesnėj su
moj, kai firma stambesnė, ir 
mažesnėj, kai firma mažės- i 
nė. Jeigu šitokia padėjusi' 
kauciją firma taps sugauta 
laužant sutarti, ji tuojaus: 
praras kauciją. Tai ve, nori
ma ir Bostone priversti i 
samdytojus padėti kauciją.

Kitas dalykas: Bostono; 
streikieriai reikalauja mini-į 
mum algų skalės. Mat, dėl; 
abelno rūbų siuvimo pramo
nės apmirimo, rubsiuviai 
turi mažai darbo. Yra žmo
nių, kurie nedirba po tris- 
keturis mėnesius. Samdy
tojai naudojasi darbininkų 
suvargimu ir troškimu dirb
ti ir kapoja jų algas. Savo 
tikslą samdytojai atsiekia j 
maž-daug tokiu budu^ dir- l 
ba, sakysime, kokioj dirbtu-: 
vėj darbininkai; Įeina sam
dytojas ir sako: "sutiksit 
dirbti pigiau, bus darbo, o, 
jei nesutiksite — uždarysiu! 
dirbtuvę." Naudoja samdy-j 
tojai ir kitokius "argumen
tus," kurių visų pasekmė 
tankiai būna ta, jog kai ku- ’

Streikieriai išstatė dai 
vieną reikalavimą, būtent 
produkcijos reguliavimą 

i Ką tas reikalavimas reiš- 
i kia?

Dalykas ve koks. Jausda
mi stoką darbo, tūli darbi
ninkai sutinka neretai dįrb-, 
ti netik pigiau, kaip nusta
tytoji unijos skalė, bet ir il
gesnes darbo valandas: be 
to. juos verčiama dirbti vis 
smarkiau ir smarkiau; iš jų 
sunkiama kai kuriose dirb
tuvėse tiesiog kruvinas pra
kaitas. Kad sulaikius šit? 
piktą, unija nori drauge su 
samdytojų atstovais išdirbti 
tam tikras normas, kurios 
nusakytų, kiek maž-daug ; 
tam tikros rūšies darbo ga
lėtų būti reikalaujama iš 
darbininkų dienoj arba sa
vaitėj.

Galima priminti, kati uni- i. 
ja pritarja ir fabrikantų bei 
.kentraktoriu asociacijų su- 
sitvėrimui. New Yorke, Ro-

_, Chicagoj veikia 
tokios asociacijos. Sutartys 
su šiomis asociacijomis yra 
nelvgnant modeliai sutar
tims, kurios daroma su at
skiromis firmomis. Apart 
to. jeigu kuri i 
asociacijoms firma arba 
kontraktorius sulaužo su-. _ _ _
tarti, unija perspėja apie tai vardus, pavardes ir adresus iki Nonvoodo, viršum kelio ant 241 Broadway,-So. Bostone, 
asociaciją, ir pastaroji pati visų kontraktorių, dirban- skersai eina geležinkelis. Iš- V’isi svečiai džiaugiasi musų ge- 
idažnai ima nagan toki savo čių ios darbą. V. Poška, lindus , apačia tilto, kuriuorai pagamintais valgiais.

ti po kairei Everett 
iki gegužinės vietos.

apie 20c. asmeniui.
i
I Socialistų mitingas.

Ateinančios pėtnyčios va
karą, 15 rugpiučio, "Kelei
vio" redakcijoj bus South 
Bostono ir Cambridge'aus 

.. . lietuvių socialistų mitingas,
ui Meškerė, Pypkė," [Prašomi susirinkti visi 
Pastas, bėgimo lenktynės, draugai, nes vra\ svarbiu 

bulvių rinkimas (moterų reikalų. Beto, reikia paskir- 
žaislas), virvės traukimas ir ti tvarkos prižiūrėtojus ren-

Už pasižymėjimą bus 
duodami visokie prizai.-

1 arp^kitų dalykų ous tik-Mass. valstijos Amerikos 
\ ,7 Federacija užgvrė

rinkas ar moteriškas, kokio La Folletto kandidatūrą ir

l’giamoj gegužinėj.
LSS. 60 kp. Sekretorius.

ras aukso laikrodėlis—vy- Darbo

Kas norės, 
įžangos mokesnio sve- jančią peržiūrėjimo Sacco- 

čiams nebus. Už vietą už-ĮVanzetti bvlos iš naujo, 
mokės patįs rengėjai. Jie; *_____
taipgi pasirūpins, kad iš1 *• nsvečiu niekas nebūtų alka-L,,®1 Bostone arės-
pa. ituota 20 streikuojančiu ruo-

...... ,■ -....... , ...........  .- ‘ Socialistu gegužinės P!(kiet«: Policija juos 
tojai leistų unijai žiūrėti i 5uomet būdavo idomios, betika’t,na. trukdymu judėjimo 
m knygas, kiek ir kokio dar- simet žada būti įdomiausia. |anr &atvnJ- 
bo išsiunčiama, ir kur............... Kaip nuvažiuoti. — Va-į • ~

2. Registravimas kontrak- žiuojant iš Bostono automo-’ BRANGUS SVEČIAI, 
priklausanti torių. Unija reikalauja, kad diliais, reikia važiuoti Wa-| Vakacijas leisdami pas mus 

firma, išduodant darbą kon- shington streetu, taip kaip Į .atvyksta daug svečių, tai yra į 
traktoriams, paduotu unijai Norvvoodą. Neda važia vus dn ūsų restoraną, kuris randasi

il-i Vi-u-n-ru-vrlr, L-zvKr, ant. 241 Broaduav.’So. Bostone.

uriėmė rezoliuciją, reikalau-

Severo^ Gyduolei užlaiko 
šeimynos sveikata.

>ČL NEVIRINIMO

«uatiprinim« nu«ilpnėju«ių 
ir stokos apetito vartok

Į
i

SEVERA’S 
BALZOL.

g

AbJ •*» stiprintoja* 
vyrams ir moterims.

,, ura Ų<t virini-
tr.ą ' i .:! .i)i 3 ri -alinimus, otipri- 
■r prie .lormališkos veik
mė*

Kinu BO it 8b centai.

Klauskite pas aptiekorius.

ju

W F SEVFRA CO 
(f DAR RAPins. IOWA

ilginus strei- 
,s firmas.

reikalavimų

mokesnio ____ _________ ____
Už vietą už-įVanzetti bylos iš naujo.

ATDARA
KIEKVIENĄ \
SU B AT A ir

____________ __ .... Ii

A
i

DIDELIS | STOGDENGIS 
rrrz’yi c (Roofens)

Į [\ Į\Į / Į\ ytl X Mes darome visokius stogus
• •• v XX XV/ jr taisome senus- Darbą gvaran- 

Rengia Lynno Lietuvos Sūnų ir tuojame ir padarome ateakan- 
Dukterų Draugystė ir Cambrid- čiai ir pigiai. A^ Ivaškevičiaus 

ge’aus Lietuvių Benas
Subatoj,

16 Rugpiočio-August
* Pradžia 1 vai. po pietą

PENNY BROCK ROAD
(miesto darže)

ir kitų lietuvių namų savininkų 
darbus darau suvirs per 15 me
dy ir kožnas namų savininkas 
gali manim pasitikėti, kaipo pa- 

i tyrusiu stogdengiu. (33)
MARTIN ROOF1NG CO.

361 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

A. Ivas Real Estate Ofise 
ant antrų lubų 

Tel. So. Boston 0605.
WEST LYNN, MASS į

šokiams grieš benas ir sve-į 
čiai galės smagiai pasilinksmin
ti. Malonėkit atsilankyti.

Kviečia Rengėjai.
Kelrodis: Važiuot karais arba

automobiliais iki McDonald Sq., 
nuo čia eiti Cottage St- iki

mvd tunu jįciM o/idko iju’f
Boston St.. Boston St. suktis po ‘ pleiskanų ir plaukų slinkimo Naujas 
kairei iki Myrtle St., pasisukt po _
kairei i Walnut St. ir eiti iki dalykus. Vieta paranki, priešais fa- 

ijerauzę, netoli britvinės. (351
IPenny Brock Road ir tuojaus 

daržas.

Kerpam Merginom Plaukus
Naujausiom madom. butenU ”Bob- 

binu.” "ShinRle bobb,” ’Half bobb,” 
”VV*ter-waving,” ”Curling,” ”Shanu 
pooiriR,*’ ”Mas.-aRe” ir t.t. W

Vyrus taipgi kerpant Darbas pir 
mos klesos. Turiu gero toniko nuo

biitvas parduodam ir senas galaą- 
dam Parduodam visokius barberių

PARDAVIMAI ,.
—PARSIDl’ODA saldainių ir 

greserių krautuvė. Gyvenimo 
kambariai ant vietos. (34) S

112 F St., So. Boston, Mass. 'J
PRIJl ŠEIMYNA NAMAS PAR- 

SHUOPA ANT 166 W Tih Street,1 J
S o. E-stone Kaina S 1,500. Klauskite, J 8 
Te! L’niversitv 6355 (35, g

PARSIDUODA PENKI V KAMBA- 9 
K1U vienos šeimynos namas, su vi- J 
.- ais įtaisymais Namas randasi ant į S 
l-ampo. su namu parsiduoda ir du lo-|» 
t ii žemės. ER. GABALIS | _

76 Dudlev St, Ariinston, Mass.

jerauzę, netoli britvinės.
KAZYS BAB1NSKAS

116 Dorchester Avė.. So. Boston, 
Telephone So. Boston 0915-W.

Tel.: Ricbmond 141*

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, LenkiAkai ir 

Rusiškai.
G YIX) CHRt»ilŠKA8 IR 

SLAPTAS UGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo k iki 3 diena.
Nuo 7 iki 8 vakare. 
Ui HANOVER ST.

BOSTON. MASS.

PARSIDUODA 3 šeimynų namas 
su dideliu daržu., randos neša S6-1.00 
mėnesy. Matykite savininkų ant 1 
lubų. 673 E. 2nd St, So. Boston. .Mass. 1

PARSIDUODA 3 ŠEIMYNŲ 
NAMAS. i

Eąst Cambriage. elektriką. Ražai ir 
t dietai: ieisrų *352 mėnesy, kaina 
$4.500. Klauskite 96 Thorndike St, E. 
Csmbridge. Tel. Ur.iversity 1143-.M. 1

► TeL South Boston 3520 <
[ Residence Aspinvall 0870 [

: S. M. Puiširte-Shallna i
! LIETUVE MOTERIS !

ADVOKATE ,
[ 364 Broadvay, So. Boston. Mass. ‘
► Room 2. <

9 KIEKVIENĄ 
SUBATOS 
VAKARĄ

I

352 iki 362 Washington Street, Boston, Massachusetts
1 ■ ' ■" ■■ ■—— —l >■■■ ■■ ■ ——————— M ■ » ■■■

BROWN & CO., Berlin, N. H., yra Dideli Popieras Išdirbėjai ir turi Save Irotavę. Norėdami Krautuvės Vietą užimti Ofisams, jie pardavė mums Visą Tavorą

GATAVAS PARDAVIMUI SERED0S RYTE
VISAS MINĖTOS KOMPANIJOS KRAUTUVES TAVORAS, kurio vertė yra $13,000, susidedi iš VILNONIO AUDEKLO DRESEMS, VOILES, GINGBANS, BRETONŲ, 
PAMUŠALŲ, PERKELIU, L4NGTIESEMS AUDEKLO, PLANELIO, AUDEKLO PAILODEMS, ABRUSAMS ir STALTIESĖMS. Taigi Didelė Krūva Metelius ir Vaikins 
Apatinių Drabužių, Storinių ir Audeklinių Pirštinių. Kibinu, Visokių Smulkesnių Daiktų, Prijuosčių, Didelis Lotas Gorsetų, Kalnierių, Leisi), Mašininių Apatinių 
Drabužių, Moterims ir Vaikins Balų, čeverykų r Kitokių (vairunynu.
 %  .

po 25 centus po 50 centu po 95centus
72 poros Moterų FIBRE PANČIAKŲ
112 perų Moterų Bovelrinin PANČIAKŲ
250 porų Moterų V ESČIŲ
50 Kūdikių BONNETŲ ir niegstinių BATELIU
150 porų Moterų Audeklinių PIRŠTINIŲ

100 porų Moteriškų GORSETŲ ir FERR1S VESKIŲ
200 porų Moterų Audeklinių PIRŠTINIŲ
50 Vaikų MIDDY BLIUZELIŲ
75 Moterų Balti VIRŠUTINIAI ANBAROKAI
50 Moterų PRIJUOSČIŲ, rinktinių
75 poros Vaikų Apatinių MARŠKINIŲ
28 Moterų UNION SIUTAI

25 Moterų ir Vaikų SVEATERIAI
25 Baltos Vaikų DRESIUKĖS
20 Moterų PALAIDŲ BLIUZELIŲ
100 porų Moterų SKURINIŲ PIRŠTINIŲ 
2'00 porų Moterų Aukštos Rūšies GORSETŲ

Easy Basement and linasirained Suller

Dar Specialią Tavoro
KURIS NEATĖJO Iš BERLIN

Pirmos rūšies Windsor pui
kiai atspaustas Washanre- 
de PLISSE CREPES, kirp
tas iš pilnu šmotą. Jardas. 20c Pusiau mIU PI.ISSE CRE

PES, Bakas Ružavas, Mė
lynas ir Įvairiu Kitokiu 
spalvų Puikus . Jardas.

35c
Jardo platumo puikiai at
spaustas ALGERINE TLS- 
SAUS. pusiau šilkinis, pui
kiai išmargintas. Jardas ..

45c Jardo Platumo Sunkus 
bloctone cretones, 
spalvos pa rantuotos nuo 
nušutinto. Jardas ............. 38c

32 coliu pirmos rūšies Bro- 
ffon LADLASSIE CLOTH 
TVB Sl’ITINGS, lygių spa
lvų ir įvairią. Jardas .....

20c Rcmnants Puikus baltin
tas N \ I N s O O K S ir 
LAMAS. Jardo platumo, 
pilnos rnjer<», fardas

Visi Vilnoniai. Juodi ir 'K
Mėlyni, O

MOTERŲ ir MERGINŲ 
DEPARTAMENTAS

Antros Lubos

Irgi iš Berlin, N. H.

FIBRE AC
SWEATERI Al 1 —
Juodi. Mėlyni ir Rusvi. Miera 40 iki 46

1 Lotas Moterų —i
čeverykų 5vC

MOTERŲ EXTRA DIDELI

1 Lotas Moterų 
ir Vaikų £. £ 

čeverykų

MAUDYMOSI SIUTAI 1 Lotas Vaikų gfl AH

čeverykų 1 —


