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Didelės lietuvių iškilmes po 
visų Ameriką

POPIEŽIUS AUKAVO NE 
SAVO PINIGUS.

Tūlas laikas atgal laikraš-

TIK WATERBURYJE KU
NIGAI SUGADINO 
APVAIKščIOJIMĄ.

Iš visuomenės šventės 
padarė savo krantelio 

garsinimą.
Pereitą nedėldienį po visą 

Ameriką buvo rengiamos 
didelės lietuvių iškilmės. 
Bostone, New Yorke, Chi- 
cagoj, Philadelphijoj, Provi- 
dence’ ir kitose kolonijose 
musų organizacijos ir pa
vieniai žmonės apvaikščiojo 
Lietuvos pripažinimą ir 
siuntė Washingtono val
džiai padėkos rezoliucijų. 
Chicagoje "Naujienos" su
rengė puikiai iliuminuotą 
vakarą, su šaudymais, pake
tais ir visokiomis ugnimis. 
Bostone apie 10,000 lietuvių 
išvien su latviais įtaisė 
miesto gatvėse milžinišką 
procesiją su muzika, vėlia
vomis ir istoriniais flotais.

Nenusisekė apvaikščioji
mas vienam tik Waterbury- 
je — ne dėlto, kad žmonės 
•neButų jo norėję, bet dėlto, 
kad kunigai užbėgo už akių 
ir iš visuomenės šventės pa
darė savo klerikališko kro- 
melio apgarsinimą.

Visos waterburiečių drau
gijos ir kuopos jau rengėsi 
prie apvaikščiojimo Lietu
vos neprigulmybės, tik štai 
subatoj pasirodė vietos kle
rikalų dienrašty "Evening 
Democrat" per visą puslapį 
skelbimas, kad rytoj, tai yra 
6 liepos, Waterbūrio lietu
viai apvaikščiosią savo baž
nyčios 30 metų sukaktuves 
(30th Church Anniversary). 
Vidury puslapio buvo padė
tos kun. Valantiejaus ir 
kun. Bakšio fotografijos, iš 
vieno jų šono šv. Juozo baž
nyčia, iš kito parapijos mo
kykla, o apačioje grupė pa
rapijos mokyklos vaikų su 
dviem kunigais priešakyje. 
Likusi vieta beveik visa pa
švęsta kunigų pasigyrimui. 
Kada tik koks kunigas per 
Waterburį pervažiavo, kiek
vienas aprašytas ir visaip 
išgirtas. Kunigai čia pirmu
tiniai atvažiavo, kunigai pa
rapiją organizavo, kunigai 
bažnyčią statė, kunigai mo
kyklą tvėrė — žodžiu sa
kant, kunigai, tai visa lie
tuvių tauta ir visas jos pro
gresas; visa, kas tik Water- 
buryje lietuvių yra nuveik
ta, tai vis kunigų ir davatkų 
nuopelnas. Jie stačiai taip ir 
sako anglų dienraštyje:
"...the Lithuanian colonv 
owes the rapid strides of 
advencement it has made to 
St. Joseph’s church, and to 
the good priests and 
sisters...” kas lietuviškai 

. reiškia: "greitas lietuvių 
kolonijos pakilimas priklau
so šv. Juozo bažnyčiai, o 
taipgi geriems jos kuni
gams ir seserims (da
vatkoms)."

Pamatę šitokį išniekini
mą Lietuvos neprigulmybės, 
Waterburio lietuviai baisiai 
nasiniktino ir stačiai nebe
žinojo nei kas daryti. Čia 
Žmonės tarėsi ir organiza
vosi, kad parodžius Ameri-

jie 
ap-

j Tūlas laikas atgal laikraš- Į 
čiai rašė, kad popiežius pa-! 
aukavęs iš savo iždo 2,000,- 
000 lirų Rusijos badaujan
tiems.

• tuomet gyrėsi sakydama: 
nimą nepriklausomos Lie- "Tik žiūrėkit, 1 
tuvos respublikos, o čia mu- artymo pas musų šventąjį 
su juodieji generolai ap- tėvą! Būdamas pats betur- 
skelbia amerikiečių laikraš- čiu, paaukavo du milionų ki- 
čiuose, kad šita paroda ren- tiems!" Gražus tai "betur- 
giama jų garbei. tis”, ką milionais gali au-

Pasipiktino šituo kunigų kauti! Vienok dabar pasiro- 
pasielgimu netik pažangus 
Waterburio lietuviai, bet 

! nasibiaurėjo net ir katali- 
kai, nes bažnyčios 30 metų 
sukaktuvės buvo da toli ir 
todėl kiekvienas supranta, 
kad kunigai čia iškišo savo 
mulkinvčią vien tuo tikslu, 
kad užtem džius Lietuvos 
klausimą, o išreklamavus 
save.

Todėl didžiuma waterbu- 
riečių atsisakė toj parodoj 
dalyvauti. Ėjo tiktai būrys 
davatkų ir škaplieminkų.

e

kai dėkingumo už pripa'ži- 
_ • 1 * •

LIETUVOJE IŠKILMĖS 
DĖL AMERIKOS 
PRIPAŽINIMO.
Liepos 28 d. dėl Amerikos 

pripažinimo de jure, Lietu
voje buvo iškilmingu mani
festacijų. Didžios minios 
nuvyko pas Amerikos kon
sulą ir, jam pasirodžius, 
apipylė jį gėlėmis ir sukėlė 
širdingų ovacijų.

Visoj šalyj iškilmingas 
apvaikščiojimas. — (Elta.)

I)EL NEPAMATUOTŲ 
GANDŲ.

Tūli lietuvių laikraščiai ir 
šiaip jau neaiškių tikslų 
žmonės ėmė leisti musų vi
suomenėje gandų, kad Ame
rika Lietuvai pripažinimą 
suteikusi nepilną ir tai su 
sąlygomis, Lietuvai žalin
gomis.

Lietuvos Informacijų 
Biuras šiuomi yra ingalio- 
tas paskelbti lietuvių visuo
menei, kad visi šitie piktos 
valios prasimanymai yra vi
sai be pamato. Amerikos 
vyriausybė suteikė Lietu
vai visišką ir pilną pripaži
nimą de jure, ir tai be jokių 
sąlygų.

Liet. Inf. Biuras.
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RUSIJOS ŽMONĖS GAU-
Klerikalų spauda .. NA LABAI MAŽAI.

. _________________

kiek meilės Didžiuma pinigų einanti ko-

tis", ką milionais gali au- ! > . • a ■»'v« 1 •* 1 •
do, kad tie du milionai lirų, 
kuriuos popiežius nusiuntė 
Rusijon, buvo ne jo paties 

'pinigai, bet tūlo Amerikos 
piniguočio paaukauti, kuris 
užjautė nelaimingiems Ru
sijos žmonėms, bet nenorė
jo savo vardu aukauti, kad 
jo neįtartų "bolševizme". 

: Taigi klerikalai už svetimus 
pinigus savinasi sau garbę.

10,000 ŽMONIŲ ŽUVO 
VIESULOJ.

Kynuose. apie 250 mylių 
j nuo Hong Kong, pereitą są- 
ivaitę siautė baisi viesulą, 
! kuri nušlavė beveik visą 
iSwatow miesteli. Apskaito
ma, kad žuvo apie 10,000 
žmonių. Audros metu jūrių 

: banga užliejo didelį plotą 
sausžemio ir grįždama at- 

j gal nunešė daug žmonių į 
i jūres. Kaip buv^ smarki 
viesulą, tai galima suprasti 
iš to, kad du anglų garlai
viai likos išmesti iš jūrių 
ant kranto.

MIRE SERNAS.
Šerno jau nebėra. Jis mirė 

šį panedėlį Chicagos ligoni- 
• nėj, o seredoje palaidotas 
I Lietuvių Tautiškose Kapi
nėse ant Bagočiaus loto.

Velionis sirgo jau nuo se
nai, bet pastaruoju laiku bu
vo pradėjęs lyg ir taisytis, 
todėl jo mirtis buvo kaip ir 
netikėta. Pasklidus žiniai, 
kad jis užgęso, nuliūdo visi 
Chicagos lietuviai.

Šerno mirtį apgailestaus 
visa liiusų išeivija, nes nei 
vienas lietuvis nėra taip ge
rai jai žinomas ir nei vienas 
nėra tiek daug naudos jai 
padaręs, kaip Šernas. Reda- 

iguodamas "Lietuvą" ir ra-

I

munistų agitacijai ir unijų 
griovimui.

Yorko žydų darbi- 
dienraštis "The 

Daily Forward", 26

viet Russia’ aukų, tai kokią 
teisę jie turi leisti tas aukas 
komunistų laikraščio palaiky
mui? Tas reiškia, kad jie rei»- 

j ka pinigus apgavingu budu.”
Dėl šitų kaltinimų "Sovie

tų Rusijos Draugai" išleido 
atsakymą, bet vietoj pasi
teisinti ir daromus jiems 
užmetimus išaiškinti, komu
nistai paprastu jiems budu 
šitam atsakyme išplūsta so
cialistus ir šaukiasi į Ame
rikos gyventojus, kad jie 
neklausytų šitų "melų, 
šmeižtų ir iškraipymų", ku
rių esanti "kupina kapita
listų ir socialistų spauda". 
"Tuos melus reikia sumuš
ti", jie sako.

Bet komunistai jų nesu
muša. Jie nei nebando už- 
ginčyt, khd "Sovietų Rusi
jos Draugai" duoda komu
nistų laikraščiams paramos 
pavidale "atlyginimo" už 
patarnavimus.

"Fonvardo" buvo • nuro- 
dyta^kad sulyg 30 balandžio 
apyskaitos, "Sovietų Drau
gai" nusiuntė Rusijon .vos 
tik 82,000 vertės maisto ir 
815,000 pinigais.

"Likusius $411,000," sakė 
"Forwardas", "Soviet ų 
Draugai perdavė saviškiui 
‘jungtiniam komitetui’, ku
ris veikia kaip ’pirkimo 
agentas’-ir susideda iš tų 
pačių žmonių."

Komunistų apyskaitoj bu
vo pasakyta, kad tie $15,000 
nusiųsta Berlynan vokiečių 
markėmis. Iš "Sovietų 
Draugų” kasininko L 
Hartmanno paaiškinimo pa
sirodė, kad Berlyne yra kita 
panaši komunistų organi
zacija ir kad tie $15,000 bu- pereitą subatą buvo šitoks 
vo nusiųsta jai nupirkti te- atsitikimas. Augustas 
nai maisto Rusijai, nes Vo-imašauskas, kuris gyveno po 
kietijoj maistas esąs daug 
pigesnis, negu Amerikoj. 
"Foryvardo" reporteris tuo
met paklausė komunistų 
kasininko:

"Jeigu Vokietijoj maistas 
yra daug pigesnis, tai kodėl 
jus nusiuntėt tenai tik $15,- 
000, o likusius 8411,000 ati- 
davėt savo ’pirkimo agen
tui’ čia išleisti? Juk Vokie
tijoj butų galima nupirkti 
maisto už tuos pinigus daug 
daugiau, negu čia."

Komunistų kasininkas 
galėjo į šitą klausimą 
sakyt.

Baisi nelaime 
ant geležinkelio.

MIRĖ JULĖS GUESDE.
Šiomis dienomis Paryžiu

je mirė 77 metų susilaukęs 
Julės Guesde, vienas žy
miausių Francijos socialis
tų ir revoliucionierių.

Julės Guesde (ištark: žul; 
Gėd) buvo gimęs Paryžiuje ■ 
1845 metais, dalyvavo Ko-; 
munoje ir kelis kartus buvo 
nuteistas kalėjimam Perse-i 
klojamas savo tėvynėje deL , .xatsidavimo darbininku kle- .^‘įjkumu, atsimušė į kitą

- ■ ‘ • - 'greitąjį trūkį, kuris susidė
jo iš medinių vagonų ir bu
vo sustojęs ant kelio pasi
imti vandens. Medinis trū
kis likos sudaužytas Į šipu
lius ir 38 žmonės buvo už
mušti, o 137 sužeisti. Du me
diniai vagonai buvo išmesti 
iš bėgių ir nusirito 50 pėdų 
žemyn ir susilaikė prie pat 
Mississippi upės kranto.

Užmušti ir sužeisti buvo 
plačiai išmėtyti. Regykla 
buvo baisi. Sužeisti tėvai 
klausinėjo savo vaikų, o vai
kai verkė tėvų. Vienas kūdi
kis buvo atrastas už mylios 
nuo nelaimės vietos. Jis da 
nemokėjo kalbėti, tik šaukė
si "mama". Jį pasiėmė savo 
globon viena moteris iš St. 
Louiso, nes negalima buvo 
patirti, kam jis priklauso.

Vienoj vietoj vaitoj’o sun
kiai sužeistas vyras, iš vie
nos jo pusės gulėjo užmušti 
jo trįs vaikai, o kitoj pusėj 
buvo negyva jo moteris. Jis 
klajojo ir džiaugėsi, kad vi
si jie išlikę "gyvi".

Nelaimės priežastis buvo 
nepatyrę streiklaužiai ant 
geležinkelio, nors kapitalis
tų spauda slepia šitą faktą, 
kad nediskreditavus skebų 
ir kad neparodžius, jog 
kompanija kalta, kad nesi- 
taiko su streikuojančiais 
darbininkais.

Jei tiek žmonių butų žu
vę per streikierių kaltę, tai 
plutokratų spauda butų pa
kėlus didžiausi triukšmą, 
bet kai dabar, tai kaltininko 
nėra.

O ištikrujų už visus tuos 
| užmuštus ir sužeistus žmo- 
)nes turėtų atsakyti geležin
kelio magnatai. Juk jie ži
nojo, kad jie paveda tų žmo
nių gyvastis į nepatyrusių 
skebų rankas. Vadinasi, jie 
sužiniai statė juos pavojun, 
ir jie darė tai dėlto, kad su
laužius streiką. Taigi dėl 
savo pelno jie žaidė jų gyvy
be, ir dėl savo pelno jie juos 
pražudė.

38 ŽMONĖS UŽMUŠTA, 
137 SUŽEISTA.

Katastrofa įvyko netoli 
St. Louis.

Ant Missouri-Pacific ge
ležinkelio, netoli St. Louis, 
pereitą subatą atsitiko baisi 
nelaimė: vienas greitasis 
trūkis, susidedantis iš plie
no vagonų ir bėgdamas visu

New 
ninku 
Jewish 
ir 28 liepos numeriuose pa
skelbė labai sunkių apkalti
nimų komunistams. Pasi
remdamas jų pačių apy
skaitomis jisai parodė, kad 
iš tų aukų, kurias jie renka 
badaujantiems Rusijos vai
kams, rusai gauna visai ne
žymią dalį; daug tų pinigų 
einą komunistų laikraš
čiams ir agitatoriams, kurie 
ardo darbininkų unijas ir 
socialistų organizacijas.

”Forwardo" žiniomis, ko
munistų sudarytoji organi
zacija Rusijai šelpti, 
"Friends of Soviet Russia", 
palaiko apie tuziną komu
nistų ir "darbo partiios" 
laikraščių Amerikoj. Kad 
teikiamoji jiems pašalpa ne- 
išrodytų paprasta subsidija, 
ji duoda jiems didelių skel
bimų ir paškui išmoka pini
gus neva už tuos skelbimus. 
Tuo budu komunistų spau
da tik ir laikosi, nes skaity
tojų ji turi labai mažai.

Šitą išvadą "Forvvard" 
daro iš pasikalbėjimo su 
"Friends of Soviet Russia" 
kasininku, D-ru J. W. Hart- 
mannu.

Beto, sako "Forward”, ši
ta organizacija išmoka la
bai daug pinigų komunistų 
algoms, kurie, pasinaudoda
mi dabartine padėtimi, dar
buojasi ardydami darbinin
kų unijas. Todėl, jis sako, 
kiekvieno susipratusio dar
bininko pareiga turėtų būt 
kuogrieščiausia "daryt ga
las šitai kriminalei takti
kai," kurios laikosi komu
nistai.

Įvardytos* "Forwardo" 
unijos, kuriose "Sovietų Ru
sijos Draugų" — 
komunistai sėja 
nesutikimų, yra: 
ker’s Union, 
Union, Fancy 
Goods Workers’ 
Workmen’s Girele. Jie norį 
būtinai šitas organizacijas 
išardyti, ir tam tikslui nau
doja pinigus, kuriuos tos 
pačios organizacijos aukau
ja į "Friends of Soviet Rus
sia" fondą Rusijos badau
jantiems žmonėms šelpti.

Kalbėdamas apie "Friends 
of Soviet Russia" apyskai-

I

apmokami 
daugiausia 
Cloak Ma- 

Furriers’ 
Leather 

Union irDARYS MARSO JUDA- gydamas knygas, jisai netik 
MUS PAVEIKSLUS. ;n"klP0( mu? zmo)nes skal_
, ’ .. , . tvt, bet podraug lavino jų

r-. Astronomijos profesorius pro^ švietė juos, šiandien 
D. Todd bandys šią vasarą( ae(įaUg rasite Amerikoje 
traukti judamus paveikslus iįetuviu namų, kuriuose ne- 
nuo Marso planetos. Tuo §erno knygų. "Geogra- 
UksIu yra jau padarytas "Etnologija", "Moks-
specialis fotografijos apa- jag apje ^emę ir kitus Svie- 
ratas ir milziniskas teieško- tug„, „Nematomi Priešai ir 
pas. Paveikslai bus daromi T)raUgaj žmonių", "Rašto —---------- -- . ..
v>hailotte .P orte, j Istorija^ ,,žvėrys ir Žino*“ f kur parodyta, kad iki 30
Nassau. gus", "Senu Gadvnių lšnvke' balandžio komunistų laik-

i Sutvėrimai", ”0ras, Van- Įraščiui "Soviet Russia iš- 
|duo, šviesa ir šiluma", ”Pa-,m°kėta $4,200 paramos (oi 
ėjimas Organiško Svieto", gegužės apyskaitoj šita pa- 
"Iš kur atsirado naminiai Paąp°tą Jau $5,400).
gyvuliai", "Gamtos 1 

! gos", "Biologija", "Apsireiš-! 
. Limai Atmosferoje ’L — tai J 
: vis jo plunksnos veikalai.

Nors daug gero musų vi-' 
suomenei šernas padarė, te
čiaus netekęs sveikatos ir 
darbo ant senatvės buvo at
sidūręs Į didelį vargą ir ne
turėjo iš ko gyventi. !

Taip baigiasi dienos visų

mokino musų žmones skai
tyt, bet podraug lavino jų

POLICMANAS PASIUTO 
NUO GĖRIMO.

Pereito nedėldienio vaka
rą New Yorke išėjo iš proto 
policmanas Owens ir išsi
traukęs revolverį pradėjo 
šaudyt ant 55-tos gatvės. Ji
sai peršovė vieną juodveidį 
per krutinę ir sunkiai sužei
dė kitą policmaną, bet pas
kui pats buvo peršautas per 
pilvą ir turbut turės mirti.

Manoma, kad jisai pasiu
to nuo gėrimo, nes buvo la- __ x ________  „„
bai girtas ir kiek anksčiaus idealistų, kurie save užmir- 
jis buvo kaltinamas pavogs šę viską pašvenčia visuo- 
mu 365 skrynių degtinės. menei.

Į

pajė- i "Fonvard" sako:
"Raporte aiškiai pasakyta, 

kad ’Friends of Soviet Russia’ 
kas mėnesį duoda $1,000 ’So- 
viet Russia’ žurnalui, šitas 
žurnalas talpina straipsnius ir 
žinias apie komunistų judėji
mą visam pasaulyje. Tai yra 
grynai komunistų laikraštis... 
Bet kuomet skaitant žinias 
apie sutinusius nuo bado vai
kus Odesoj ar Samaroj, skaus
mas suspaudžia jums širdį ir 
jus esat davę į ’Friends of So-

sai, Guesde turėjo bėgti už
sienin. Sugrįžęs 1876 metais 
vėl Paryžiun jisai įkūrė 
laikraštį "Egalite" ("Lygy
bė"), kuris buvo pirmutinis 
marksinio socializmo reiš
kėjas Francijoj. Tikrojo so
cializmo judėjimas tuomet 
buvo tik ką prasidėjęs tenai. 
Porai metų praslinkus, 
Guesdes su Marksu ir En
gelsu parašė Francijos so
cialistų partijai programą 
ir buvo vienas žymiausių 
jos vadovųj 1893 metais jis 
buvo jau išrinktas parlia- 
męntąn, kur karštai gynė 
darbo žmonių reikalus.

Tečiaus paskutinės karės 
isterija, kuri apvertė pa
saulį aukštyn kojomis, iš
mušė iš lygsvaros ir senąjį 
Guesde.

įj.,.o KIAUŠINIAI IB MUNŠAI-
NAS NUVEDĖ BE- 

LANGĖN.
Tarp Layvrence’o lietuvių

Ta-

ne-
at-

AREŠTAVO ANSONIJOS 
MAJORĄ.

Ansonia, Conn. — Vietos 
policijos viršininkas arešta
vo šio miesto majorą Meadą 
užtai, kad jis leido nedėldie- 
nio dieną žaisti beisbole. 
Varantą majorui areštuoti 
išleido " kunigų spiriamas 
prokuroras McOrland. Mat 
Connecticut valstijoj yra da 
užsilikęs nuo "raganų" ga
dynės Įstatymas (blue law), 
kuris draudžia nedėldieniais 
visokius žaislus. Jis yra ša
bai naudingas kunigams, 
nes kuomet žmonės negali 
žaisti, tai jie nueina kartais 
bažnyčion. Bet darbo žmo
nėms, kurie per sąyTaitę ne
gauna oro, praleisti nedėl
dienį bažnyčioj yra didelė 
skriauda sveikatai, todėl vi
si pažangus žmonės prieš tą
jį "blue law” protestuoja, ir 
gali būt, kad dabar prasidės 
kova, kad ji panaikinus.

Nr. 71 Oak st., pareidamas 
namo nusipirko pusę tuzino 
kiaušinių, kuriuos krautuv- 
ninkas sudėjo jam į popieri
nį maišiuką. Pakelėj Tama
šauskas užsuko į Dominiko 
bolinę išsigerti porą burnų 
munšaino. Išsigėrus Tama
šauskui užsinorėjo ir boiėm 
pagrajint; bet kadangi jis 
neturėjo kur padėti kiauši
nių, tai jis susidėjo juos į 
užpakalinius kišenius. Pa- 
tėmijo tai bolinės patarnau
tojas, Vilimas Rudis, kuris 
labai mėgsta baikas krėsti, 
ir nutarė iškirsti šposą su 
Tamašausko kiaušiniais: jis 
paėmė jį į glėbį ir pasodino 
ant grindų. Bet Tamašaus
kui šitoks juokas nepatik?;, 
ir jisai pradėjo protestuoti. 
Žodis ,po žodžio ir priėjo 
prie to, kad Tamašauskas, 
netekęs kiaušinių, ant gaio 
da ir lupt gavo nuo Rudžio. 
To jau buvo jam perdaug ir 
jis nuėjo policijon pasiskųs
ti. Rudis buvo areštuotas ir 
kada policijos nuovadoj ka
pitonas jubkais paklausė, ar 
neturi jisai bolinėj išsigert, 
jis prisipažino, kad turi ir 
pasakė net katroj vietoj 
degtinė stovi paslėpta. Ka
pitonas nusiuntė kelis polic- 
manus kratą padaryt. Tuo 
tarpu bolinės savininkas at
ėjo nuovadon savo juokdarį 
tarną išpirkti. Jam tenai 
bebūnant, policmanai sugrį
žo iš jo bolinės su munšainu. 
Tuomet kapitonas liepė ir jį 
su tarnu uždam t už grotų.

Apie Šita atsitikimą rašo 
Bostono "Herald".

I

MIRĖ TELEFONO 
IŠRADĖJAS BELL.

Sydney mieste. Naujoj 
Škotijoj (Kanadoj) coreitą 
sąvaitę mirė 75 metų am
žiaus susilaukęs Dr. AIex- 
ander Graham Bell, kuris 
išrado telefoną. Grabas jam 
iškalta uoloj ant Beinn 
Bhreagh kalno viršūnės, 
r.uo kurios matyt beveik vi
sa Naujoji Škotija su jos 
upėmis ir ežerais, ant kurių 
velionis darydavo savo 
mokslinius bandymus.

f
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KLERIKALAI IR 
BOLŠEVIKAI.

Klerikalai labai mėgsta 
kritikuoti bolševikus ir pik 
tintis jų darbais. Pavyz
džiui, Brooklyno klerikalų 
"Garsas” 29-tam numery 
rašo:

"Daug gyvybių kainavo, kol 
bolševikai susikūrė sau 'ko
munistišką rojų’ Rusijoje. 
'National Tiadende’, rašyda
mas apie abelną Rusijos padė
tį, pastebėjo, kad nuo bolševi-i JOS,

KELEIVISĮ.Mjgll-------- 1 ~

j griovimą Rusijos valdžios, 
tai aš i šitas prakalbas ne
būčiau visai ir važiavęs."

Ir jis tuomet sukėlė toki 
lermą, kad prakalbos pasi
baigė triukšmu.

Bet kiek vėliau, kuomet 
caras likos nuverstas, tai 
kun. Kemėšis permainė sa
vo veidą ir savo "Daibinin- 
ke” pasakė: "Nugarmėjo, 
ačiū Dievui!”

Tegul "Darbininko” re- 
daktorėliai pavarto tų laikų 

■ savo laikrašti, o jie pamatys 
tenai visas savo lyderio 
v eidmainybes.

h

i

eiti vis:>-pasaulinio carizmo pė
domis, ir turėtų laikytis aukš
tesnių normų, kurias nies pri
pažįstame ir stengiamės vy
kintu”

I Panašą protestą siuntė
■ Maskvon pagarsėjęs " Fran- 
’ ei jos rašytojas Anatole
■ France, kuris Rusijai labai
{užjaučia, ir toki pat balsą 
I pakėlė 'Vokietijos profeso
riai ir mokslininkai. Protes-
’tavo Švedijos. Franci-i
j—, Italijos. Vokietijos ir

kų valdžios įsisteigimo Rusijo-'kitų šalių socialistų partijos 
je, ten nužudyta 1,700,000 . ir kitos darbininkų organi- 
žmonių. Laikraštis prideda, žarijos. Siuntė protestą ir 
kad už visas žmonių gyvybes Lietuvos socialdemokratai. j^‘į.uošia Lietuvos piliečiu 
atsakomvbe turi paimti bolse- ■ Visi Šitie protezai nueJ° I vn<rist'.aciia 
vikai. Ir taip, nužudyta 7.675,niekais. Komunistai spiovė). '"G * 
mokytojų; 8,800 gydytojų;'įsiems i akis ir nutarė po-: 
54,000 karininkų; 260.000 ka- i 
reivių; 'intelektualų' 355,250; žudyti.
darbininkų 192,000; kaimiečių : 
815.000. Gi pastaraisiais mė- ” 
nesiais nužudę 28 vyskupus ir 
1,215 kunigu.

"Vadinasi, Rusijos žmonės 
visokeriopai yra žudomi: 
milijonai badą kenčia, milijo
nai jšžudvta, milijonai pasi
rengę bėgti bile" kur, kad tik 
kas juos įsileistų, nes 'rojuje' 
tikrai nebejauku pasidarė.

"Tai tau ir 'komunistų ro
jus’.”
Kad komunistai bei bolše

vikai išžudė daug nekaltų 
žmonių, tai yra tiesa. Bet 
klerikalai neturi moralės 
teisės bolševikų terorą 
smerkti, nes klerikalų atsto
vaujamos krikščionybės ke
lias yra daug kruvinesnis,: 
negu "komunistų rojus". { 
Šventoji inkvizicija ir kry
žiaus karės tiek išžudė žir.o- 
nių, kad laukus butų galima 
užkloti jų kaulais ir upes 
pripildyt krauju.

Taigi, kuomet prisieina 
kalbėti apie nekaltų žmonių 
žudymą, tai klerikalams gc- : 
riausia butų savo burnas už- : 
čiaupti. 1

LIETI VOS VALDŽIOS 
"PREZENTAS” 
AMERIKIEČIAMS.
"Keleivyje” buvo jau r
'kad Lietuvos Atstovy

atsakomybę turi paimti bolše-; . Visi šitie> j)r°f1 JI??? (1 egistraciją Amerikoje ir 
" i kad suregistravus turbut 

: norės audėt juos mokės-i litinius savo oponentus nu-k. - ., •,
i - - * Jciais. Musų spėjimą patvir-

itina "Naujienos". Jos sako;!
"Nesenai įvykusiam pasko

los stočių suvažiavime kun. j 
Kemėšis pareiškė, kad lietu- 

i viai. kurie neužsiregistruos Į 
; paskirtu laiku (iki gruodžio 9 

d. š.m.) ir neužsimokės tam 
tikros duoklės (810.00). ne-’ 
teks Lietuvos pilietybės teistų 
ir savo turto (turbut nekilno- 

’ .iamojo) Lietuvoje.
"Jeigu Lietuvos valdžia iš

tiesę padarė toki patvarkymą, 
tai amerikiečiai turi tuojau 1 

i pakelti griežtą protestą. O jei
gu atstovybė Washingtone > 
prisidėjo prie to, kad toks pa- [ 

j tvarkymas tapo padarytas, 
reikia protestuoti ir prieš 

"Imti duokles iš žmonių,

>

ŽUDYS REVOLIUCIO
NIERIUS.

Socialrevoliucionierių by
la Maskvoj pasibaigė. Ne
žiūrint viso pasaulio protes
tų, bolševikai nutarė 3 revo
liucionierius nužudyt. Jie 
taip pamėgo kraują, kad, 
rodos, be jo negalėtų jau ir 
gyventi.

Kad Maskvos budeliai 
rengėsi prie kruvinos puo
tos, tai buvo jau iš kalno nu
manu, ir'dėlto prieš rengia
mą komunistų piktadarystę 
protestavo viso pasaulio su
sipratę darbininkai ii’ inte
ligentija. Net pačioj Rusijoj 
kilo protestų, štai ką Gorkis 
rašė komisarų pirmininkui:

"Aleksėj Ivanovič! Jeigu 
Socialistų Revoliucionierių by
la pasibaigs užmušimu, tai ji 
bus išanksto sugalvota, pasi
bjaurėjimo verta žmogžudys
tė. Prašau Jus pranešti šitą 
mano nuomonę L. Trpckiui. 
Tikiuosiu, kad Jus nesistebėsi
te dėl šitų mano žodžių, kadan
gi Jus žinote, kad aš per visą 
revoliuciją esu nesuskaitomą 
daugybę kartų pareiškęs So
vietų valdžiai, jogei inteligen
tų naikinimą musų neapšvies
tam ir nekultūringam krašte 
skaitau nesąmone ir nusidėji
mu. Esmi įsitikinęs, kad jeigu 
Socialistai Revoliucionieriai 
bus nužudyti, tai šitas pasibai
sėtinas darbas iššauks moralę 
Rusijos blokadą sočia lis Anės 
Europos pusėje. M. Gorkis.’’

O štai Amerikos socialistų 
vado Dėbso telegrama Le
ninui:

” Kartu su visais civilizuo
tais žmonėmis aš protestuoju, 
musų bendro žmoniškumo var
du, prieš bent kurio iš Socialis
tų Revoliucionierių galabinimą 
arba neteisingų jų laisvės at
ėmimų. Sovietų Rusija gali 
duoti pavyzdį, atsisakydama

DARBININKAS” NORI 
PRIRODYMŲ.

"Naujienos" pastebėjo, 
kad net karės metu, kuomet 
c-aro valdžios pamatai jau 

: braškėjo, kun. Kemėšis 
i "Darbininke" gyrė Mikės 
F valdžią ir niekino tuos žmo
nes, kurie sakė, kad Lietu
vai reikia atsimesti nuo Ru
sijos.

"Darbininkas" apsimeta 
visai to nežinąs ir reikalau
ja "prirodymų". Jis sako:

"Ar nemalonėm ponas 'Nau
jienų' redaktorius nurodyti 
kuriame 'Darbininko' numery- 

i je ir kuriame straipsnyje kun. 
I Kemėšio taip buvo rašyta. La

bai prašome tai padaryti. 
Lauksime bent porą savaičių."

Ar "Naujienos" turi tą I 
"Darbininko" numeri, ar 
ne, mes nežinom, bet kad 
kun. Kemėšis garbino caro 
valdžią, tai yra tikra ties?. ( 
Kokiam "Darbininko" nu
mery tas jo straipsnis tilpo, 
mes dabar jau neatmenam, 
bet žinom, kad tai buvo tuo
met, kaip jis buvo "Darbi
ninko” redaktorium, Jis 
tuomet rašė maž-daug taip: 
"Nepraustaburniai musų ci- 
ciiikai, pabėgę Amerikon ii’ 
naudodamiesi palaida šios 
šalies laisve, nuolatos biau- 
rioja Rusijos valdoną, va
dindami jį Mike, carpalai- 
kiu, ir kitokiais pravardžia
vimais. Caras jiems ir ne
mokytas, ir silpnaprotis ir 
tt. Tą pati jie pliauškia ir 
apie Vokietijos valdoną, ku
rio jie kitaip nevadina, kaip 
Vilius. Tuo tarpu ir Rusijos 
imperatorius, ir Vokietijos 
kaizeris yra didelio moksio 
ir šviesaus proto vyrai, ku
rių musų cicilikai niekad 
savo akimis nėra matę ir 
neturi apie juos jokios nuo
vokos.”

Šitaip kun. Kemėšis tuo
met gynė caro ir kaizerio 
garbę. Dėl šitokio jo lojalu
mo Rusijos carui, "Keleivy
je” tuomet buvo parašyta 
net pašaipa ir kun. Kemėšis 
buvo pavadintas "caro bur- 
dingierium”.

Kad "Darbininko” redak
torius stojo piestu prieš 
tuos žmones, kurie tuomet 
sakė, kad Lietuvai reikia at
simesti nuo Rusijos, tai irgi 
tiesa. Jis aiškiausia tatai 
parodė Brightono prakalbo
se, kurios buvo surengtos 
bendromis spėkdmis dėl 
"Liet. Dienos".Kada "Kelei
vio” redaktorius savo kalbo
je tuomet išreiškė vilti, kad 
iš karės gaisro turės kilti re
voliucija. kuri paliuosuos ir 
Lietuvą iš po caro jungo, 
tai kun. Kemėšis kaip Įdur
tas pašoko ir pradėjo pro
testuoti,kad tai esąs kursty
mas žmonių prieš valdžią. 
Jis pasakė: "Męs, krikščio- 
nįs, esame priešingi kiekvie
nai revoliucijai ir todėl aš 
protestuoju prieš jos apaš- . 
talus. Jei aš bučiau žinojęs, I ranką, eina ginti dvarinin- 
kad čia bus kalbama apiė kų ir buožių reikalų. Tik pa-

I

tai
’a. 

ku- 
rię gyvena svetimoje šalyje ir 
nesinaudoja Lietuvos valsty
bės protekcija, yra apskritai 
neteisinga. Daugeliui gi lietu
vių darbininkų užsimokėt po 
$10.00. dabartiniu nedarbo ir į 
streikų laiku, gali būt neleng-Į 
va. Neturtingi žmonės tą mo
kesti atjaus, lyg kokią bausmę.

"Bet už ką jie turi būt bau- j 
ūžiami: ar už tai, kad jie yra | 
gimę Lietuvoje ir rėmė ją, 
kiek galėdami, savo aukomis ?" ■

Bet kaip bus su tais, kurie ■ 
vra tapę Suvienytų Valstijų 
piliečiais? Ar jie irgi neteks 
savo turtų Lietuvoje?

"Naujienos” tuo labai pik
tinasi ir sako:

"Tai ve kokį ’prezentą’ ap
turėjo amerikiečiai iš Lietuvos 
valdžios. Jie rūpinosi, jie dar
bavosi, kad Lietuva pataptų 
nepriklausoma valstybe; jie 
ėjo jai Į pagalbą kiekvienoje 
bėdoje. O Lietuvos valdžia, vos 
atsistojusi ant kojų, jau kėsi
nasi uždėti jiems pančius!

"Ne šitokios rūšies 'dėkin
gumo’ laukė Amerikos .lietu
viai ir iš Lietuvos atstovybės, 
kurią jie užlaiko savo pinigais. 
Juk beveik visos amerikiečių 
aukos, sudėtos Lietuvos vals
tybės reikalams, 
jamos tVashir.gtone. 
amerikiečiai duoda savo 
kiai uždirbtus pinigus 
kad jiems butų daromos 
jos pinklės?

"Taigi, kol 
protestuot. Tie 
rankas laikinai x 
vos valstybės vairas, tenesity- 
čioja iš Amerikos lietuvių.’’

Protestuoti prieš šitą kle
rikalų begėdystę būtinai 
reikia. Ir tą protestą Lietu
vos valdžia labai atjaus, ka
da ji kreipsis i amerikie
čius su savo bonais ar kito
kiais reikalais. "Prezentas" 
už "prezentą”.

1

I

yra suvarto- 
Nejaugi 

sun- 
tam, 1 
r>au- j

nevėlu, reikia 
ponai, i kurių 

pakliuvo Lietu

JUODOJI REAKCIJA
KELIA GALVĄ.
Juodoji klerikalų reakcija 

Lietuvoj kas sykis pradeda 
vis daugiau ir daugiau kelti 
šlykščią savo galvą. Visų
spalvų ir mosčių klerika
lai — ir "pažangininkai”, ir
''žemdirbiai” ir "krikščio- 
nįs” — nusimeta savo kau
kes ir padavę vieni kitiems

ką rašo "Lietu-(net ir 19-taii paragrafą, kur 
111-tam nume- buvo pasakyta, kad'Lietu

-vos pilietis turi laisvę pasi- 
pasaulyj^ kylanti 1 inktiAI 

reakcija atsiliepia iri musų) 
kaikurias visuomenės grupes, i 
Reakcijos priešakyje eina pas 
rnJis 1‘ažang-a* su p. Smetona 
ir p. Voldemaru. Jie aiškiai' 
stojo ginti tos tvarkos, prie ku- * 
ries dvarininkų rankose turėtų 
pasilikti dideliausi žemės tui- 
tai, jie gina dvarininkus »ir 
jiems artimus didžiaturčius 
pramoninkus ir pirklius nuo 
gilesnių darbo žmonėms reika
lingų reformų. Jie todėl griež
tai ir karštai — 
pi'.tys dvarini 
įlinkai, kaip paprastai tai kad 
daro visi neofitai (perkrikš
tai) — kovoja prieš visas de
mokratines grupes bei parti
jas, kurios gina plačios liau-j 
dies reikalus. Jie stengiasi vi-! 
sur, kur tik gali. Seimą, admi
nistraciją. teismo bei savival
dybių Įstaigas taip sutvarkyti, 
kad visose tose Įstaigose kuc- 
didžiausios Įtakos turėtų dva
rininkai. pramoninkai ir jų 
vienminčiai, o ne ūkininkai ir 
ne darbininkai.

"Dvarininkų — pažanginin- 
ku uodegoj eina žemdirbiai. Jie į 
nesąmoningai pasiduoda dva
rininkų Įtakai, ypač kad ją 
ta~pe yra gana daug stambes
nių ir mažesnių dvarininkų.; 
Tokie pp. grovai Tiškevičiai, 
Krzyževičiai ir jiems panašus 
šiandien žemdirbių Sąjungos 
nariai ir tos Sąjungos slapti) 
vairininkai.

"Taigi 'Pažanga’ ir ’žemdir- 
biu Sąjunga”, muriną darbą 
dirbdami, iš kailio nėrėsi ir te- 
besineria. kad ir žemės refor
ma ir kiti darbo žmonių reika
lus ginantys Įstatymai butų 
panaikinti, kad konstitucija, 
kuolabiausiai suvaržytų liau
dies teises, kad butų Įvestas 
prezidentūros institutas su se
nai apsamanojusiomis 'veto' ir 
'Seimo paleidimo’ .teisėmis. Bi
jodami pasiūlyti naują karalių 
Urachą, p. Smetonai šiandien 
nori, kad tas karalius vadintų
si prezidentu, bet tik-su teisė
mis. kurios suteiktų jam bu
vusiųjų karališkos valdžios 
teisių.
"Krikščionys demokratai, 

rie du metu atgal po rusų 
vokiečių revoliucijų Įtaka 
baime, buvo prisidengę demo- 
kratybės -skraiste, šiandien, 
pasaulinei reakcijai stiprė-) 
jant. pradeda jau atidengti sa-į 
vo tikrąjį veidą: jų ausys aiš-Į 
kiai jau kyšo iš po tos demc-l 
kratybės skraistės.”

Ypač "krikščionių" veid- { 
mainybė paaiškėjo paskuti
nėmis dienomis Lietuvos • 
konstituciją besvarstant.!

si klausykit, 
vos Žinios” 
iv:

'"Visame
ats susisiekti su kitais piliečiais, i 

Vadinasi, klerikalai ren
giasi palaikyti Lietuvoj 
mirties bausmę, cenzūrą, ir 
taip suvaržyti žmones, kad 
jie be prabaščiaus leidimo 
negalėtų permainyti nei sa
vo gyvenimo vietos, nei su- 

(sižinoti su savo draugais.
Ir tuo pačiu laiku tie juod-

- karščiau, negu 
akai ar pramo-

i

ku- 
ir 
ir

I

Kaip žinia, iš pradžių jie bu- i 
\o labai "kairus”. Piršda-j 
miesi į Seimą jie grieščiau- 
slas reformas žadėjo. Jie 
buvo beveik kairesni da už 
pačius bolševikus. Jie skel
bė, kad jie konfiskuos visas 
dvarų žemes ir išdalys jas 
žmonėms be jokio atlygi
nimo.

Bet patekę Į Seimą tie 
veidmainiai pradėjo ką kitą 
giedoti. Jie pareiškė, kad at
imti dvarininkams žemę be 
atlyginimo Kristus nelei
džia. Ir žmonės žemės nega
vo. Jei kas jos nori, tai turi 
pirkti, kaip prie caro val
džios būdavo.

Negana to, svarstant da
bar konstituciją klerikalai, 

'turėdami Seime didžiumą 
i balsų, išbraukė iš jos^ visus 
punktus, kur tik buvo kal
bama apie kokią nors laisvę. 
Jie išbraukė net ir 15-taji 
paragrafą, kur buvo pasa
kyta, kad mirties bausmė 
yra panaikinama. Kunigų 
partija tuo budu parodė, 
kad ji yra pasiryžus viešpa
tauti Lietuvoje su pagelba 
karės stovio ir žudyti poli
tinius savo oponentus.

Jie atmetė taipgi 21 para
grafo pataisą, kur buvo pa
sakyta, kad "cenzūros 
nėra.”

Jie išmetė iš konstitucijos

Kodėl jie pripažino Lietuvą?
) Lietuviai rengia iškilmes, da negana
ir dėkuoja kapitalistinėms i kad i 
valstybėms, ypač Amerikai, negana buvo išaiškinę jiems 
kad pripažino Lietuvą. musų tautos senumą ir kito- 

Bet ar žinot, kodėl jie mu- kius dalykus, Tie aiškinimai 
sų šalį pripažino? j -imperialistinėms valsty-

Kad šils klausimą teisiu- b?rcs
gaj supratus, reikia pirma -10s ?!0 !n(lofriauJa.
žinoti, kodėl iie iki šiol tu!?. Pakankamą! savo
norėjo Lietuvos pripažinti. snip? v,sk« «??"?“;"e- 

.- . . .(norėjo pnpazmti Lietuvos
Jie nenorėjo pripažinti i rjeĮt0> ’kad tas'buvo nepa

jos dėlto, kad nepriklauso- ranku imperialistiniams ju 
ma Lietuva nesutinka su jų pienams, 
pienais. Jiems reikia turėti; 
iš Baltijos jūrių atdaras du
ris i Rusiją. Gi nepriklauso-

spėdamas amerteius, kaJ visįs Pabaltj|os valstybės Imperialistai pamate, 
t:e nesiųstu Lietuvon pmi:,kaip tik tas ^uris „jįaroy” P"°— 
su .aiskuose nes juos tenai . pri žin pabaitijos . _ _ ' 
Ą* ir norilit ^ui '’esti

IJetuvos ^valdžia uždraidė su P^h,. pasida-
į3 daug keblumu: reikia va- pmigus laiškuose siųsti, o 

ateinančius iš Amerikos ap-( 
draustus laiškus Kauno pas-1 
te pastatyti tam tyčia valdi
ninkai atplėšia ir peržiūri,1 
ar nėra juose pinigą. Jei 
randa, tai išima ir pristato 
juos adresatui, kuris turi 
užmokėti valdžiai tam tikrą 
mokestį.

Bet taip, daroma tik su 
apdraustais laiškais. Pa
prastų nežiūrima ir pašti
ninkai tankiai juos atplėšia, 
j ieškodami pinigų, o atplėšę 
sunaikina,' kad paslėpus pė
das. Dėlto taip daug ameri- . 
kiečių •" laiškų ir nenueina 
i joms, kam jie siunčiami.

PATARIA NESIŲSTI 
LAIŠKUOSE PINIGŲ. 
Vienas žmogus rašo is

Lietuvos i "Naujienas”, per-

BORISO PAMINKLO 
ATIDENGIMAS.

apie ją žinojo, 
musų diplomatai da

valstv-

\

j daug keblumų: reikia va
žiuoti prie Rusijos per ne
priklausomų valstybių že
mę. Todėl vieni jų. kaip an- 
jtai franeuzai, norėjo, kad 

• Pabalti ja butų prijungtai 
prie Lenkijos, kurią ji turi) 
savo Įtekmėj, o kiti, kaip 
Amerika ir Anglija, laikėsi 
tos nuomonės, kad susida
rius Rusijoj kitokiai val
džiai, Pabalti.ia būt prijung
ta prie Rusijos iš naujo. 
Amerikos valdžiax skelbė 
viešai, kad ii stoja už neda- 
linamą Rusiją. KaiD Lietu
vos valdžia nepataikavo 
stambių valstybių diploma
tams, kaip ji nešunvuodega- - 
vo užsienio reakcijai, nore-) 
dama sau pripažinimą 
gauti — nieko i

Dabar dalykai pakitėjo. 
Genujos ir Haagos konfe- 

■ rencijos pasibaigė niekais. 
, kad 

Ui,i o’isu Rusija jie jokio biznio 
vals-'nega‘i daryti ir Baltijos ju- 
“ ' rių uostai tenai jiems ne

naudingi. L>elto jie pakeitė 
pirmutinę savo politiką ir 

j pripažino Pabaltijos valsty- 
Į bes. Pripažino jie jas nedel- 
■to, kad norėtų toms valsty- 
ibėlėms gera padaryti, bet 
dėlto, kad uždavus smūgį 
bolševikams. Pripažinda
mos Pabaltijos valstybėles, 
aliantai lyg ir palakė bolše
vikams: "Jus nenorėjot mu
sų sąlygomis taikytis, taigi 
mes dabar jus pamokysim. 
Mes užginsime Baltijos pa
jūriu visą eilę nepriklauso
mų valstybių, išrėžtų iš ju- 

Įsų pačių teritorijos, atkarsi
me jus nuo uostų, atskirsi
me nuo civilizuoto pasaulio, 
r jus galėsit išmirti

- (badu." 
iš-i Taigi pripažinimas 

negelbėjo, i baltijos valstybių yra

!

sau

Pa-
_ ne

Pasigailėjimo ir užuojautos i musų naudai padarytas. Jis 
T „„C -.-i-o vortm’omo? L-oinnLietuvai jie neturėjo nei už'yra vartojamas kaipo prie- . 
skatiką, jie darė taip, kaip monė Rusijai spausti. Tai 
jų interesams naudingiau: yra tam tikra blokada prieš 
buvo: jiems reikėjo atdarą sovietų respubliką, 
durų Į Rusiją, ir nepriklau-i Todėl rengti iškilmes ir 
somomis Pabaltijos valsty-) dėkavoii imperialistams 
bėmis jie nenorėjo sau tas fcad jie naudoja musų sėli, 
duris užsiverti. ! savo imperialistinės politi-

Taigi nereikia apgaudinė-: kos tikslams, yra niekas

Per kariumenės maištą 
Kaune anais metais buvo 
maištininkų nušautas ame- 
rikietis lakūnas Harris. Da
bar lietuviai pastatė jam 
paminklą ant Arlingtono __ ____ ____O________  . .
kapinių Washingtone (jis ti save ta mintimi,, buk iki daugiau, kaip rodymas savo 
tenai palaidotas). Atideng- šiol aliantai nenorėjo pripa- į nesusipratimo, 
darni tą paminklą anądien žinti Lietuvos dėlto, kad jie 
musų prabaščiai norėjo Įtai
syti pamaldas.’ Grinorius 
Garmus net apsiputojęs 
šaukė, kad Harris kritęs už 
"katalikišką Lietuvą”, todėl 
ir paminklas jam turis būt 
"katalikiškai” atidengtas. 
Kada Vinikas pasakė, jog 
Arlingtono kapinėse, kur il
sisi Amerikos karžygiai, ne
valia jokių tikybinių burtų 
daryti, kunigai šoko ant jo 
šaukdami: "meluoji, meluo
ji!” '

Iksas.

Pripažinimo tikroji reikšmė.
(Prisiųsta.)

Anglija, Francija, Italija, si 
Japonija. Belgija, per savo brendimo ne svetimos 
Ambasadorių Tarybą pripa
žino Lietuvą de jure. Džiau
giasi Lietuva, džiaugiasi ir 
jos išeivija. Tai vienas di
džiųjų musų tautos laimėji-

■ • „ \p3C ^a_rsLia,v0®1 p"irj°- nepaliaukime rimtai svarstę pripažinimą pelnomės, 
rius Garmus Kaip tai, gir- sav^ padėties ir reikalų. ’ Gal kam nors parups 
Ci, gali būt, kad ant tautos Ra^ turime buti dėkingi drauge su tuo pripažinimu 
tapimų nevalia butų mels-„ž pripažinimą? Ar tai kyštelėti lietuviams žalin- 
tis. Jo garminiu numany-pUV0‘dovan^ ar figos kovos! gus pasiulijimus. Gal pačių 
mu. tai tik be pamaldų ture-:ir ištvermės’vaisius? Kada j'etuvių tarpe rasis tokių, 
tu būt draudžiama, o ne su'su viršum keturi metai at- kurie už pripažinimo for- 

[gal pasiskelbėme nepriklau-, maiumą bus linkę daryti ne- 
’mais, dar nesuspėję Įrodyti galimų nusileidimų.

J savo tautos pajėgų — maža Butų didžiausia musų ne- 
Mostou’ski'togįpdėjome padrąsinimų iš laimė, jei šią džiaugsmo va- 

___ \ 1 • ’**• • • —• ■ 1 1 ■* t _ 1

šiminti, kad tą vaisių pri- 
** ’) šir

dys, ne svetima malonė, o 
i Lietuvos vaikų kraujas, 
{darbas, vargas ir ištvermė.
Nustotų kritę tie vaisiai, jei 
nebetektume tų ypatybių, 
kuriomis kitų pagarbą ir

pamaldom.
Bet atsistojo atstovybės 

"juriskonsultas” ’* 
(lietuviškai Tiltauskas) ir,kitų tautų. Pripažinimai ėjo landą užtemtų musų kovos 
paaiškino, kad Amerikos labai sunkiai ir labai išpa- tikslai, jei sumažėtų musų 
karžygių kapinėse religinės 
apeigos ištikrujų yra už
draustos.

Kunigams tai buvo toks 
smūgis, kaip kad jiems duo
tų kas kuju tarpuragėm 
Garmus net apkvaito: tik 
žiopčiojo ir negali žodžio iš
tarti. Vinikui jie netikėjo, 
nes tas yra "bedievis”, bet 
jau Mostowski yra jų žmo
gus, ir jeigu jis sako, kad 
kunigų tavoras Washingto- 
ne negiliuoja, tai jau turbut 
taip ir yra. Ir musų jega- 
masčiai nuleido savo nosis 
kaip klumpes.

Paminklas atidengta, bet 
klerikalai negalėjo ant jo 
savo antspaudos uždėti! 
Kun. Garmus baisiai supy
ko, kad jam neduota nei žo
džio toj ceremonijoj ištarti. 
Kalbėjo tik svietiškiai. Į'

Reporteris. ]

i

!

(labai sunkiai ir labai išpa- tikslai, jei_sumažėtų musų 
lengva. Šitie paskutinieji 
didžiūnų pripažinimai atėjo 
tik tada, kada musų tauta: 
Įrodė visam pasauliui, jog ji 
moka branginti savo laisvę, 
moka už tą laisvę kovoti ir 
toje kovoje ištverti. Išlaikė
me pasaulinius kvotimus, 
gavome brandos atestatą. 
Bet musų kvotėjais nebuyo 
tie didžiūnai. Jie patys tebe-

džiujų ir mažuiu tautu kvo-. suglauskime savo eiles, tik

ištvermė. Tasai pripažini
mas tai'tik pirmos svarbios 
pozicijos užėmimas musų 
politinėje pirmyneigoj. Tą 
poziciią užėmę ir ja pasi
naudoję, turėsime eiti to
liau nenuilstamai prie musų 
tikslo: prie Vilniaus, prie 
Klaipėdos, prie tikrųjų tau
tos sienų.

Vieną kovos etapą laimfn- 
laiko dar kvotimus; ir tų di- gai užbaigę, tik dar labiau 
džiuju ir mažuiu tautu kvo- suglauskime savo eiles, tik 
tėja yra žmonijos istorija, dar su tvirtesniu pasiryži- 
Mes išlaikėme pirmąjį didį
jį kvotimą. Bet pasaulio 
arenon išėjus — tų kvotimų 
Lūs dar begalės. Antai keli 
šimtmečiai atgal, laikais 
musų didžiausios politinės. 
stiprybės musų tautos pir- 
malakos — vadai — bajorai 
prakišo kvotimus ir tautą

mu eikime pirmyn. Galuti
nas laimėjimas gal dar toli. 
Bet jisai tikrai ateis, jei mu
sų valia plienu pavirs.

TAUTINU KOVA 
KLAIPĖDOJ.

Liepos pabaigoj Klaipė
dos Vokiškoji Valstybės Ta- 

pasmerkė šimtmečių var-ryba (Staatšrat) išleido įsa
gams, vos ne mirčiai. jkymą cenzūruoti lietuvių 

Dabar nukrito mums pri- spaudą. Vokiečių laikraštis 
brendęs vaisius — alijantųi "Dampfboot” nuolat deda 
pripažinimo pavidale. Bet j žiaurių šmeištų ant lietuvių, 
pravartu visada mums at-| — (Elta.)
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Kas niek* neveikia 
Te niekas nepeikia 

i
AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

PHILADELPHIA, PA. Suvažiavusiems užvis 
Motina norėjo nunuodyti ibiausia patiko naminė.

savo vaikus. ‘^rė vyrai ir moteris, jauni
' m . ! - v • rtr seni. JKada piknikieriaiTurbut niekur nei a baa- | jau^sj pačiame smagume, 

sesnių ir biauresnių atsiti-, pra(jėj0- kalbėtis apie tau
kinių, kaip rytinėj miesto t0 ^|() va:(p4į peni<al

, Y: tarPe lietuviškų kata-(;r crut]a; sako, kad Lenkija 
.ikisKų kumucių. Nerasi nei geresn^ 0 lietuviai didžiuo- 
vienos kata.ikiskos stubos,;^^ kad Lietuva. Toliaus, 
kur kūmutes nedarytų it jar su didesniu Įkaitimu, 
negei tų munsamo. O viena padėta ginčytis apie Vil

imų. Lietuviai sako, kad Vil
imus turi tekt Lietuvai, o 
| lenkai tvirtina, kad Vilnius 
1 turi pasilikt prie Lenkijos, 
įžodis po žodžio prasidėjo ir 
tikroji kova už Vilnių. Pa

keista darban kumščios, bon- 
ikos. ir akmenys. Po vąlan- 
dėlės kova aptilo, pasidarė 
pertrauka. Vėl visi ėmė 
linksmintis ir bliauti. Bet 
vienos ir kitos pusės vadai 
nesnaudė. Jie rinko spėkas 
ir rengėsi prie antro mūšio. 
Ir ištikro, netrukus vėl pra
sidėjo kova, kuri tęsėsi apie 
pusvalandi. Kadangi buvo 
nemažai sužeistų, tai pasi
darė \ pertrauka. Kovotojai 
linksminosi, o vadai rinko 
spėkas trečiam ir galutinam 
mušiui. Trečias mušis buvo 
sunkiausias, nes čia kovojo 
kaip vyrai, taip ir moteris. 
Reginys buvo baisus. Kata
likiškas kraujas upeliais te
kėjo. Ir kažin kokios to mū
šio butų buvę pasekmės, jei
gu į tarpą nebūtų įsimaišęs 
dėdė, kuris keletą karžygių 
paėmė Į nelaisvę ir tuomi 
kova užsibaigė.

Ant kovos lauko užmuštų 
nebuvo, bet sužeistų daugy
bė. Gal nekuriems nuo žaiz
dų prisieis keliauti pas 
Abraomą. Nors lietuviai pa
sirodė didvyriais, bet vis- 
tik didžiausios gėdos jie už
sipelnė kultūringų žmonių 
akyse. Muštynės nekelia lie
tuvių vardo, bet žemina ji.

Girių Pilietis.

UORCESTER, MASS. 
VVorcesterio žinias.

16 d. liepos stovėdamas 
ant Millbury gatvės išgir-

la-į
Ją Į

1
dau dideli triukšmą. Nubė-:^U,OS1V dolerių, jei at-

kė kunigas. Draugas Žali
mas duoda antrą pasiūly
mą: „Čia išviso nėra dau
giau kaip 50 žmonių. Aš

dievobaimingiausią kumutė 
K. jau daug kartų buvo 
areštuota už darymą mun
šaino ii- už kitus blogus pa
sielgimus. Kuomet jos vy
ras pareina iš darbo, beveik 
visuomet randa ją girtą, o 
stuba neapžiurėta ir vaka
rienė nepagaminta. Vyras 
kelis sykius ją perspėjo: 
"Liaukis taip darius, nes ki
taip negalėsime sugyventi, 
turėsime skirtis.” O jinai 
savo vyrui atkirto: „Aš jau 
senai su tavim nenoriu gy
venti, o jei tu man tą pasa
kei, tai eik po šimts velnių 
nuo manęs.”

Vyras išėjo palikdamas 
ja su vaikais. “ 
nėta moteris 
prie savęs „bajorą” ir pra
dėjo su juo gyventi. „Bajo
ras” pasakė, kad jis mielai 
sutiktų su ja gyventi, jei 
vaikų nebūtų. Tad minėta 
moteris sumanė vaikus nu
žudyti.

• 25 d. liepos, vakare, ji su
guldė visus savo vaikus i 
vieną kambarį. Kada vaikai 
sumigo, ji atsuko gesą ir iš
ėjo pas savo drauges. Vy
riausias vaikas suuodęs ge
są pabudo ir pradėjo šaukti 
motiną. Nibko neprisišauk
damas jis išbėgo ant gatvės 
ir pranešė apie tai kaimy
nams. Atbėgę kaimynai ra- 

• do vaikus vos gyvus, kurie 
tuojaus tapo nugabenti į li- 
gonbutĮ. Tekiu budu vaikai 
tapo išgelbėti nuo mirties.^ 
_ Motina tuojaus tapo areš
tuota, nes vyresnysis vaikas 
policijai pasakė, kad motina 
tyčia jiems tą padarė.

" Tai“ matote, kas dedasi 
tarps tikrų. katalikų. 0 mu
su kunigėliai vis šaukia, kad 
tik tie laimingai gyvena, ku
rie bažnyčioj šliuba ima. Ką 
dabar jie pasakys?

Ašerukas.

Tuojaus mi- 
prisikalbino

LOAVELL, MASS. 
Muštynės piknike.

30 d. liepos švr Kazimiero 
Draugystė surengė pikniką 
ant farmos Billericoj. Prie 
šios draugijos priguli . ne 
vien tik lietuviai, bet ir kitos 
„giminingos” jiems tautos, 
kaip tai lenkai, gudai ir ru
sinai — žodžiu sakant, tai 
yra tarptautinė draugija. 
Šv. Kazimiero Draugystė 
tapo suorganizuota tuo lai
ku, kaip Š. J. ir D. L. K. A. 
draugystės pertraukė ry
šius su šv. Juozapo parapi
ja. Tuomet kunigėlis iš išti
kimų savo avelių suorgani
zavo šv. Kazimiero Drau
gystę, prie kurios su pagel
ta alaus pritraukė ir kito
kių tautų tamsių žmonelių. 
Kuomet dar nebuvo už
drausti svaiginamieji gėri
mai, tai ši draugija rengda
vo pasilinksminimus ant sa
lių ‘ su svaiginamais gėri
mais. Susirinkę katalikai 
per dienas ir naktis trauk
davo rudį iš bačkų ir buvo 
užganėdinti.

Bet... užėjo nelaimė, val
džia uždraudė svaiginančius 
gėrimus. Netekę linksmy
bių, šios draugijos nariai 
pradėjo vieni prieš kitus 
zurzėti. Prasidėjo tautiniai 
vaidai: vieni pradėjo agi
tuot už Lietuvą, kiti už Len
kiją, o treti už parapiją. Ki
lus“ tokiems nesutikimams 
gudresni sumanė narius su- 
taikyt. Tam tikslui surengė 
pikniką ant 30 d. liepos. Biz
nieriai privežė užtektinai 
naminės ir kitokių patrovų.

i

l

gau po numeriu 85 pasižiū
rėti, kas ten atsitiko. Ogi 
žiuriu, stovi vienas vyras 
visas kruvinas. Maniau, gal 
gatvekaris ar automobilis ji 
sužeidė. Bet kiti draugai 
man paaiškino, kad kitas 
vyras, turėdamas’ant šio vy
ro piktumą, smogė stiklu 
per burną, išmušdamas tris 
dantis ir supiaustydamas 
veidą. Sakoma, kad prie tų 
peštynių privedęs mun- 
šainas.

18 liepos^ tūla moteris 
(ant Wade st.) sumanė iš
virti munšaino. Bet, mato
mai, prie to darbo neturėjo 
užtektinai patirimo. nes be- 
verdant munšainas eksplio- 
davo ir moteriškę smarkiai 
apdegino. Tapo pašauktas 
gydytojas, bet jis atsisakė 
duoti pagelbą ir liepė kuo- 
greičiausia siųsti ją Į ligon
buti. Nežinia ar ta moteriš
kė pasveiks ai’ ne. Delei 
munšaino žmonės net savo 
gyvastį i pavojų stato.

❖ *

25 d. liepos „Aido” chore 
kilo karštos diskusijos delei 
važiavimo i Lawrence. Tūli 
nariai taip Įsikarščiavo, kad 
iš piktumo netik atsisakė 
važiuot i Lawrence, bet vi
sai išstojo iš choro. Tokius 
karštuolius draugus reikėtų 
papeikti, kad delei menknie
kių tiek daug piktumo rodo. 

Worcesterio Gyventojas.
❖ 36, ❖

28 d. liepos atsibaladojo i 
Wcrcesterį x kunigas Kriš
čiūnas. Pasisamdęs Lietuvių 
Svetainę ant Endicott st.. 
paskelbė, kad bus svarbiau
sios prakalbos apie gyveni
mą žmogaus dūšios ir tikėji
mo paslaptis. Publikos susi
rinko nedaug. Daugelis žin- 
geidauja, kas tai per kuni
gas, kad nesikreipė prie Ja
kaičio, bet pasisamdė bedie
višką svetainę. Netrukus 
atėjo ir pats Krisčiunas. 
Tai yra milžiniško didumo 
sutvėrimas, užsidėjęs juodą 
keturkampę kepure ir apsi
vilkęs ilgom drapanom. Vai
kai sušuko: „Here is big 
lady!” •

Prasidėjo pamokslas. Pir
miausia parodė nuo vysku
po popieras, kad jis esąs ti
kras kunigas, paskui persi
žegnojo ir, paprašęs, kad 
visi užsilaikytų „viežlybai”, 
pradėjo drožti prakalbą. . 
Kalbėdamas aiškino, kad jo 
draugai kunigai pridarė be
dievių, laisvamanių ir socia
listų. Šiek-tiek pakalbėjęs j 
apie tikėjimą sako: „Dabar 
sustosiu kalbėjęs ir parink-

sakysi į 50 mano klausimų.” 
— „Ką su tavim pradėt!” — 
purtosi kunigas. Tuomet Ža- 
limas už dyką pastato jam t 
klausimą: ?Ar tu tiki i do
leri?” Kriščiūnas pamojo 
ranka ir nuėjo sau.

Jeigu tasai kunigėlis nuo 
tokio Žalimo pabėgo, tai ką 
jis giliuoja Mockui — kal
bėjosi žmonės.

❖

Iš 29 Į 30 liepos sudegė 
Worcesterio Lietuvių Ap- 
švietos Bendrovės Svetainė. 
Gaisras ištiko 2 vai. nakčia 
ir nušlavė svetainę nuo vir
šaus iki pat žemei. Laimė, 
kad buvo gerai apdrausta, 
tai Bendrovei nuostolių gal 
ir nebus.

Ši svetainė buvo išranda- 
vota šv. Teresios katalikų 
parapijai ir joje butų buvę 
laikomos pamaldos 7’sais 
nedėidieniais per pabaigą 
šios vasaros ir ateinančią 
žiemą. Bet vos kunigai su- 
batoj atgabeno dievus ir vist 
ka prirengė dęl nedėldienio 
pamaldų, kaip iš nežinomos 
priežasties svetainė ėmė ir 
supleškėjo. Anglų dienraš
čiai spėja, kad gaisras kilo 
veikiausia iš cigarete, bet 
žmonės juokauja, kad su
mutinus Į bedieviu svetainę 
dievus ar tik nekilo karė 
tarp šventų ir piktų dvasių 
ir iš to galėjo pasidaryti 
gaisras.

Šiaip ar taip, o svetainės 
jau nėra ir lietuviai negalės 
parengti daug gerą "pra
mogų. A. j. K.

1

❖

HUDSON, MASS. 
Iš buriučių darbuotės.
Musų buriutės šią vasarą 

savo vilnų nesigaili, duodasi 
kirpikams kirpti iki plikos 
skuros. Bet ką jos veiks, 
kuomet žiemos šalčiai jas 
plikas užklups? "

Bet kirpikai ant to nepai
so. Jie laikosi priežodžio: 
lupk, kol lupasi!

Vietinis anglas kirpikas 
kas metai surengia ant 
šventoriaus fėrus, kurie pa
prastai tęsiasi per tris va
karus. kiekvienos tautos 
buriutėms jisai paskiria '•at
skirus stalus ir paliepia da
ryti bizni. Taipgi Įsako bu
riutėms sunešti visokių 
daiktų, kurie yra leidžiami 
ant išlaimėjimo. Vadinasi, 
patįs atneškit daiktus ir pa
skui patįs pirkite tikietus 
tų daiktų išlaimėjimui. Be

siu aukų nuo jūsų, pažiūrė
siu; kiek duosite.” Surinko 
vos tik 6 dol. 28c. Suskaitęs 
aukas sako: ”Ačiu tiems, 
kurie davėt po 50c. ir 25c. 0 
kitiems tai jei čionai butų 
kalbėjęs Mockus, tai jus bū
tumėt jam. davę po 10 ir po 
30 dolerių, nes kitas yra da
vęs net 500 dolerių. Dabar 
Mockus kalėjime sėdi. Val
džia ji ten uždarė už klaidi
nimą žmonių. Kada aš su 
Mockum ėjau į debatus, tai 
nuo pirmo žodžio jis nuo 
manęs pabėgo. Ot kiek jūsų 
karalius žino.”

Tūli iš publikos ‘pradėjo 
reikalauti balso. Jis atsakė, 
kad duosiąs balsą, visiems, 
bet pabaigęs kalbėt i klausi
mus neatsakysiąs? nes, gir
di, • „mažai pinigų davėte.” 
Žalimas klausia: „Kiek 
klausimas kainuoja?” — 
„Doleris!” — atkerta kun. 
Kriščiūnas. — „Gerai” —

to, dar turi užsimokėti Įžan
gos tikietus. Ar tai mažai 
išlaidų! Bet musų buriutės 
ant to nepaiso: neša, dirba, 
triūsia, aukauja daiktus ir 
pinigus — vis, mat, „dievui 
ant garbės”. O kuomet pri
sieina reikalas paaukauti 
keletą centų darbininkų iš- 
siliuosavimo reikalams, tai 
musų buriutės netik kad ne
aukauja, bet dar kenkia 
darbininkų parengimams ir 
tyčiojasi iš tų, kurie už dar
bininkų reikalus yra pūdo
mi kalėjimuose.

Žiūrint Į musų buriutės, 
prisimena man tas mulas, 
kuris, pamatęs žmogų at
nešant jam ėsti, suglaudžia 
ausis ir nori tą žmogų kąsti 
ar spirti. Taigi ir musų bu
riutės, kaip tas mulas, nesu
pranta net to, kad kas dir
bama visų darbininkų labui, 
kartu> dirbama ir jų labui.

- Kada gi tie musų broliai 
tamsuoliai praregės ir 
pras, kame yra jų tikrieji 
draugai ir kame atkaklieji 
priešai ?

Ex-davatka.

CAIRNBROOK, 1»A.
Lietuvių „progresas”
Išėjus angliakasiams Į 

streiką, tuojaus penki lietu
viai (3 gyvanašliai ir 2 sin- 
geliai) kreipėsi prie unijos, 
kad ji duotų jiems vietą gy
venti ir valgyti. Unija juos 
priglaudė ir maitina.' Tai 
vienas lietuvių „progresas”. 
O antras — jeigu vieni lie
tuviai eina i uniją prašyt 
pagelbos, tai kiti iš pavydo 
bėga anuos skųsti. Tas la
bai juokina svetimtaučius. 
Trečias lietuvių „progre
sas” — tai begalinis liežu
vavimas ir vieni kitų pM- 
vardžiaviams. O kuomet iš 
šalies Į juos pasižiūri, tai 
pasirodo, kad visi toki. Visi 
lygiai girtuokliauja ir nieko 
gero neveikia. Girtuokliau
ja netik vyrai, bet ir mote
rėlės. O girtuoklių apsiėji
mas jau visiems yra žino
mas, neapsimoka apię tai 
nei rašyti.

Nekurtos kompanijos ga
vo no kelis streiklaužius ir 
pradėjo kasyklose darbą. 
Streikierius " kompanijos 
meta iš stubų su pagelba še
rifo. McNeals Coal Co; jau 
išmetė keletą šeimynų. Tą 
pati padarė Imperini Coal 
Co. at Mills Run, Pa., Hus- 
kin No. 3 ir Reitz Coal Co. 
at Centrai City, Pa., Arroiv 
at Rackingham, Pa. Kadan
gi aplinkui visa žemė pri
klauso kompanijoms, tai 
streikieriams nėra kur pri
siglausti. Amerikonai far- 
meriai eina išvien su kom
panijomis ir ant savo že
mės neduoda streikieriams 
statyt šėtrų. Svetimšaliai 
fermeriai duoda, užtat ant 
tų farmų streikieriai ir su-i 
sigrudę. Ninghtingale.

su- sako draugas Žalimas, — aš 
duosiu tau dolerį, atsakyk 
man i klausimą.” — „Kad 
jus visi po dolerį duotumėt, 
tai aš atsakyčiau” — užreiš- vimų.

NANTICOKE, PA.
M ' i4 kova eina pasek

mingai.
Musų apielinkėj mainerių 

kova eina pasekmingai. 24 
ir 26 liepos įvyko du dideli 
mainerių susirinkimai, ku
riuose dalyvavo tūkstančiai 
žmonių. Buvo atvažiavę 
smarkus kalbėtojai iš Pitts- 
tono apielinkės. Vienas kal
bėtojas aiškino maineriams, 
kaip kompanijos su pagel- 
ba prezidento Hardingo no
rėjo apgauti mainerius. An
tras kalbėjo, kaip apie Pitts- 
toną unija laikosi ir kiek 
maineriai uždirba. Trečias 
labai gražiai padainavo 
„Vaiko Sapną” ir „Mame
rto Dainą”, jis taipgi pa
aiškino, kaip darbininkai 
privalo laikytis, kad kapita
listai neapgautų. Ketvirtas 
kalbėtojas papasakojo pu
blikai, kaip kapitalistai nu
siskundė valdžiai, kad da
bar maineriai labai puikiai 
gyvena ir automobiliais va
žinėjasi. Tuogi tarpu kalbė
tojas nurodė, kad didžiuma 
mainerių nei pavalgyt tin
kamai neturi iš ko. šis kal
bėtojas taipgi plačiai išaiš
kino, kaip kapitalistai 
ponu Hardipgu norėjo pri
gaut darbininkus, paski
riant i arbitrac-ijos komisi
ja 3 atstovus nuo unijos, 3 
nuo kompanijų ir 5 nuo val
džios. Suprantama, valdžia 
Į tą komisiją nuo savęs bu 
tų paskyrus ne darbininkus 
bet kapitalistus; tokiu bu
du kapitalistų atstovu butų 
buvę net 8 prieš 3 darbinin
kų atstovus. Unijos virši
ninkai tą prigavyste aiškiai 
suprato ir todėl nesidavė 
apgauti. Užtad ponas Har
dingas pagrasino atidaryt 
mainas su pagelba kariume- 
iiės, iškeldamas mamose 
streiklaužių apsaugai mus; 
■laisvės vėliavą. „Hardingc 
kariumenė kulkomis an
glies neprikąsi” — sušuko 
kalbėtojas. „Tik mes neiki
me dirbti, o kompanijos tu
rės pasiduoti.” Toliaus kal
bėtojas nurodė, kad 
apielinkėj maineriams yi 
daug lengviau kovoti 

nes < 
ir miesčiukų 
yra darbininkams 

prielankesnės'. Wilkes -Bar- 
,r^.^įttston. Scranton ir ap 

■ Jmkin iį y ^estukų . valdžios
'ponui llardingu:' 

peiwa. kad tie miestai ii 
miesteliai kariumenės visa' 
neprisiims. Ir šiandien čir 
nesimato Tokio kareivio.

Tas mus, Nanticoke, jei 
gu pagauna skebą, tai mies 
to vaklžia baudžia. Birželio 
mėnesy buvo unijai praneš
ta, kad čia randasi agentas 
kuris jieško skebu važiuot Į 
West Virginia. Unijos ko
mitetas su policija tuojaus 
pagavo tą agentą, uždarė i 
kalėjimą ir pastatė po 506 
dol. kaucijos. Kadangi kau
cijos niekas už ji neuždeda 
tai ir po šiai dienai jis sėdi 
kalėjime.

28 d. liepos unijos komite
tas su miesto galva ir polic- 
manais nuėjo ant stoties pa
žiūrėt skebu. Iškrėtus pas 
viena skebą atrasta revolve- 

tasai skebas tuojaus 
kalėjimą 

ginklo nešiojimą.
- Ąz $ «

Čia noriu paduoti vieną 
atsitikimą iš lietuvių gyve
nimo. Kastantas Gašiliaus- 
kas, gyvenantis ant E. 
Grand st.. prisivirė munšai
no ir prisigėręs nuėjo į an
trus ar trečius namus, kur 
pradėjo muštis, lakos pa
šauktas čyfas ir policmanas 
ji nuraminti. 
Gąsiliauskas 
.svarų ameri

,1-

daug lengviau 
kompanijomis, 
miestų i 
džius

ris ir 
nugabenta i

• r?

šio.
v- 

su 
čiona; 
i vai- 
,'ikams

UŽ

j Jo stuboj buvo padaryta 
krata ir atrasta 2 ir pusė 
galionų degtinės. Ant ryto
jaus jis užsimokėjo 9 dole
rius už girtuokliavimą ir 9 
dolerius už mušimą čyfo. O 
burdingierius ir dabar sėdi 
šaltojoj. Tai matot, kiek pel
no iš munšaino.

Nantikietis.

NEW YORK MILLS, N. Y.
V isi šventi pribuvo, tik 

kunigo gaspadinės nebuvo.
30 d. liepos šv. Juozapo 

pašalpinė draugija turėjo 
pikniką ant „prošepano” 
dirvono New York Mills. 
Tą-pat dieną, 10 vai. ryte, 
buvo apvaikščiojimas atmi
nimo varduvių dienos Abdo- 
10 ir Senėno M. Julito. Prie 
.0 buvo pridėtas ir šv. Juo
zapas, kurio paveikslą ant 
spalvuotos drobės Įnešė i 
bažnyčią* kad kun. Zabiela 
oašventintų, ką tas ir pada
lė, gaudamas už tai nuo 
Juozapinės gerą atlyginimą. 
?rie tų iškilmių buvo suža
dintos visos šventos draugi
jos iš Utica ir Herkimer. Vi
rt. šventi pribuvo, tik kunigo 
’-aspadinės nebuvo. Taipgi 
buvo renkamos kunigui au
ros, kad kita kartą atsilan
kytų ant pikniko ir savo 
raspadinę atsivežtų. Su
rinkta 11 dolerių. Paskui 
kun. Zabiela pasakė pa
mokslą, pasididžiuodamas,, 
kad Suvienytos Valstijos 
pripažino Lietuvą. Kunigas 
lasakė: „Atminkime, mieli 
larapijonai, kad Wilsonas 
iuvo žydas ir todėl neturėjo 
okios mielaširdystės de! 
Lietuvos. Kaip tik jis prasi
salino nuo valdiško sosto ir 
io vietą užėmė Hardingas, 
ai tuoj musų katalikiški 
reikėjai nuėjo pas Hardin- 
pą ir šis Lietuvą pripažino, 

matote, broliai, bukime 
gerais katalikais, tai 

Lietuva, o jei ne, tai ir 
busime prispausti po 

vetimu jungu. Amen.”
į pikniką buvo atsilankęs 

įurys „prošepanų” jaunų 
zyrų, bet kadangi niekas Į 
juos neatkreipė domės, tai 
r vėl prasišalino.

Iš Herkimer buvo būrelis 
ietuvių jaunimo, kuris dal
ia vo ir žaidė. Iš Uticos jau
nino visai nebuvo. Bet uti- 
•ietės moteris, pamatę kaip 
herkimeriečiai žaidžia, jos 
ustoję i ratą. irgi pradėjo 

;.aisti. Už tai reikia pagirti 
:as moteris, kad ir pas jas 
’ar šiek tiek gyvumo ran
dasi. Abelnai, musų moterė- 
ės yra daug progresyvis
lesnės už vyrus. Jos ir prie 
■aikraščių skaitymo linksta 
daugiau,.negu vyrai.

Bobos Sūnūs.

r* *i ai 
zisi
ius 
ėl

jos motiną j teismą, bet ir 
tenai pralaimėjo, nes pats 
turėjo užsimokėt 20 dole
rių bausmes. Dabar rusas 
grasina kitokiu budu moti
nai ir dukteręi atkeršyti.

Senbernis.

HTNDBER, PA.
Daktarai atsisako gydyt 

streikierių vaikus.
Bervvind and White Coal 

Co. turi savo kontrolėj visą 
miesteli ir net daktarus. Ne- 
persenai iš Cairnbrook, Pa., 
viena lietuvė nuvežė Į Wind- 
ber ligonbutį savo sergantį 
8 metu vaiką, nes ten yra 
žymus daktaras. Ligonbuty 
buvo du daktarai, kurie ap
žiurėjo vaiką ir atsikreipę 
nrie motinos klausia: ”Kur 
dirba šio vaiko tėvas?” Mo
tina atsakė, kad tėvas strei
kuoja. „O, heli” — prakošė 
per dantis vienas daktaras. 
„Kodėl jis neina dirbt i Ber- 
vvind and White Co.? Jeigu 
jis ateis čia dirbt, tai męs 
jo vaiką gydysim dykai, ne
paisant, kad ir du metu gu
lės ligonbuty, o jeigu jis 
streikuos, tai turės mokėt 
už vaiką po 3 dol. Į dieną”.

Motina, nežinodama ką 
atsakyt, parsivežė vaiką 
namo.

Tai matot, kokia pas ka
pitalistus meilė artimo. Jei
gu tėvas streikuoja, tai te
gul jo vaikas miršta, pagel
bės nėra.

C. K. Nightingale.

GREENFIELD, MASS. 
Katalikai streiklaužiai.
Šis miestelis nedidelis, tu

ri apie 17 tūkstančių gyven
tojų. Iš lietuvių yiĄ apie 15 
šeimynų ir keletas pavienių, 
kurie yra išsidalinę i keletą 
partijų. Čia yųą S.L.A. ir 
S.L.R.K.A. kuopos ir Sal
džiausios Širdies V.J. Drau
gystė. Taipgi buvo susitvė
rus sandariečių kuopa, kuri 
dabartiniu laiku neparodo 
jokio gyvumo ir, veikiausia, 
bus mirus.

Išėjus gelžkeliečiams Į 
streiką, tūli musų katalikai, 
atlikę šventą išpažintį, nu
ėjo streiklaužiauti. Štai tų 
streiklaužiiĮ vardai: Franas 
Aguonis, Juozas Dagilius, 
Jurgis Kibartas ir dar vie
nas munšaino suėstas Mai- 
kė. Vienok šitie darbininkų 
reikalų pardavikai streiko 
nesulaužys, nes streikieriai 
laikosi didelėj vienybėj. Jei
gu darbininkai kovą laimės, 
tai, suprantama, tiems 
streiklaužiams darbo tenai 
nebus. Nakties Vėjas.

COLLINSVILLE, ILL. 
Iš progresyvio veikimo.
Kadangi čia nėra salių su 

estradomis bei scenerijomis, 
tai progresyvės draugijos 
bei kuopos sujudo isisteigt 
nuosavą estradą su sceneri
jomis, kurią butų galima su
statyt bile salėje.

Tuo tikslu 26 d. liepos š.m. 
minėtų draugijų bei kuopų 
atstovai turėjo susirinkimą 
ir paskyrė komitetą, kuris 
tuomi turi rūpintis. Ir jeigu 
kur nors butų galima gaut 
tokią estradą su scenerijo
mis, tai nėra abejonės, kad 
čia progresyvių veikimas, 
dailės, srityje žymiai padi
dėtų.

Be to, čia taipgi tos pa
čios draugijos bei kuopos 
sujudo tvert Draugijų Są
ryši. Tam tikslui jau yra 
renkami ir atstovai. Nors 
čia ir maža lietuvių koloni
ja, vienok sujungtomis spė
komis butų galima daug 
daugiau nuveikti, negu at
skirai veikiant.

čia auga gražus būrelis 
lietuvių vaikučių. Sąryšio 
pareiga juos dorai auklėt.

Laisvės Mylėtojas.

PAULSBORO, N. J. 
Munšainierių vargai.

Šiame miestely lietuvių 
ra ne visai mažas būrelis, 

bet jų darbais pasidžiaugti 
negalima. Liuosomis nuo 
casdįeninio darbo valando
mis jie daugiausia užsiima 
girtuokliavimu ir svetimo
teriavimu. štai tik vienas iš 
daugelio pavyzdžių.

Vienas rusas tankiai lan
kydavosi pas tūlą šeiminin
kę ir taip jis šeimininkei pa
liko, kad toji sutiko už jo 
išleist savo jauna šešiolikos 
metų dukrelę, nepaisant kad 
rusas jau turi apie keturias- 
dešimts metų. Rusas pradė
jo pirkti mergaitei visokius 
prezentus, o motina vaikš
čiodama gyrėsi, kad jos 
duktė turi gerą kavalierių. 
Bet kiek vėliaus duktė suži
nojo, kad tasai rusas yra 
jau vedęs ir kitame mieste 
turi pačią ir du vaiku. Ta ži
nia sugadino rusui visą biz
ni, nes mergaitė pradėjo 
nuo jo šalintis ir pagalios vi
sai jam atsakė. Rusas supy

GATVEKARIŲ STREI
KAS CHICAGOJ.

Ši utarninką Chicagoj su
streikavo -6,000 gatvekarių 
darbininkų. Streikas kilo 
dėlto, kad gatvekarių kom
panija nesutiko geruoju iš- vo. u z pasipriešinimą jis ir 
pildyti darbininkų reikalą- burdingieris buvo suareš

tuoti ir nuvežti Į belangę, kęs patraukė mergaitę ir

Tiems atėjus 
nučiupo 24 

r___t ir kirto čyfą,
tik laimė, kad lab’i neužga
vo. Už pasipriešinimą jis ir



rip . ■ • • 1 1 • • 1 tai klausimas liečiąs teisin-1 arptautmė darDininKii ^arų —o^iXmą7kuS-
• • • je kiti opus klausimai savai-

atpuls. Visi šitie klausi- UlgC*lllZ-CXVlJCl. mai liečia nevieną kurią
--------------------  partiją, bet visą darbininkų

Musų partijos draugams 1921 metais vasario mene- klasę. Visam tam Įvykinti 
ir skaitytojams gerai yra ži- syje. Vienos Internaciona- reikalinga ne tik pajėgi} tū
nomą. kad einamuoju laiku, lo pamatas ne kraštutinu- rėti, reikalinga dar gryną

Kas beliko 
komunistams?"

Musų partijos draugams 1921 metais vasario

noma, kad*’einamuoju^laiku, lo pamatas ne kraštutinu- rėti, ~ _
atskiru kraštų darbininkų mai antrojo ar trečiojo Iii- klasinė sąmonė, supratimas

organizacijos, — ternacionalų, bet rėmimas savo reikalų ir aiškus isi- 
‘ darbininku politikos klasine vaizdiniraas ko siekiame, 

~ - - - - y Įvertini- prie ko einame. Dabar iš tų 
bendro visoms ir visu mas tikros padėties ir atsa-' pavyzdžių bus aišku, kokie 

‘ kymas Į tą padėti tokiais reikalai spirte spiria turėti 
darbininkų klasės veiks
mais, kurie visai sutinka su 
klasine darbininkų kova. 
Vienos Internac. prieš ko
munistų politiką, jis mano, 
kad ne tais keliais einama 
prie socializmo, jis prieš de
šiniuosius iš Antrojo Inter
nacionalo, kurie vedė refor- 

susitarimo 
politiką.

politinės 
socialdemokratinės ir sočia- _ .
listinės partijos neturi vie- darbininkų kova, 
no, 1___2— _
kraštų partijoms, jungian
čio centro, arba kitais žo
džiais pasakius, neturi In- 
ternacionalės (tarptauti
nės) organizacijos. Teisybė, 
tokie tarptautiniai centrai 
yra, bet jų yra nevienas, o 
čieli trys, kurie susidarė, 
žiūrint tam tikrų srovių, 
kurios veikia atskirų kraš
tų ir viso pasaulio darbinin
kų politiniame judėjime. 
Kokiu gi srovių ir Interna
cionalų esama?

Turime Antrąjį Interna
cionalą. su centru Londone. 
Prie jo priklauso vokiečių 
(didžiumos) soc. dem. par
tija su 1 milijonu 200 tūks
tančių narių, belgų — 620,- 
000 narių, čekų — 50,000 
narių, anglų — 700,000 na
riu ir dar kitos mažesnės

darbininkams ir jų parti
joms tarptautinę organiza
ciją. arba Internacionalą.

Kiekvieno krašto susipra
tę darbininkai pas save na
mie buriasi i politines so
cialdemokratų ir socialistų 
partijas, vadovaujančias 
darbininkų kovai to krašto 
ribose, dabojant ir tėmijant 
visų didesnių ir mažesnių 
darbininkų reikalų, atsispi-

mų. taikią
(oportunizmo)
Vienos Internacionalas nie- . - . . -
kuo neperdėdamas, stengia- riant visur ir visame kame

• ___ 1___ -___________ __\si sudaryti gyvą (aktingą) savo krašto buržuazijai, bet 
revoliucinę ir tvirtą tarp- nei vieno krašto socialdemo- 
tautinę darbininkų politinę kratinė partija neprivalo
pajėgą; kuri visai sąmonin
gai, organizuotai siektų sa
vo tikslų. w

Iš pasakyto aišku, kad vi
sam pasaulio darbininkų ju
dėjimui trūksta vieno jun-

partijos — iš viso šis Inter- giančio centro arba mazgo, 
nacionalas turi apie 4 mili- kur Įvairių srovių politika 
jonus narių. Antrojo Inter- butų sutaikinta, 
nacionalo partijos pripažis- --
ta bendradarbiavimą su 
buržuazinėmis demokrati
nėmis partijomis, jei tai

, suderinta 
ir. iš kur išeitų nurodymai 
darbininkams ii’ jų socialis
tinėms partijoms, kokių 

______ r____ priemonių reikia imtis, ku- 
yra, jų nuomone, naudinga rion pusėn kreipti savo pa- 
L b* * 1 < 1-1—b žodžiu jėgas, gynimui darbininkų
sakant, šis Internacionalas reikalų.

Kiekvienam sąmoningam,

užmiršti, kad ji yra dalimi, 
pasaulinės kovojančios dar
bininkų armijos — todėl nė- 

; ra tos partijos, kuri ne- 
I svarstytų ir nesidėtų prie 
tarptautinio darbininkų po
litinių partijų centro, prie 
Internacionalo. Kunigas.

(„S-tas”.)

Buvo laikai, kada komu
nistai atskilo nuo Socialistų 
Partijos ir nusivedė su sa
vim pusę jos narių. Socialis
tų Partija jiems buvo neuž- 
tektinąi veikli ir jos progra
mas neužtektinai kairus. 
Komunistai manė, kad su 
iais eis minios ir po dienos- 
kitos jie sukels revoliuciją 
ir Įsteigs komunizmą. Bet 
ar tikrenybėje bus galima 
tai Įvykint, komunistai ne
svarstė ir neprotavo, nes 
nrotauti — tai buržuazijos 
darbas. „Mums tik reikia 
-ukilt, nuverst valdžią ir 
isteigt komunizmą!” — šau
kė jie.

Sulyg tokio savo obaisio 
jie susiorganizavo Į komu
nistų partiją ir parašė jai 
kairių-kairiausi programą, 
kuriame buvo pasakyta, 
kad valdančioji klesa nusi
ginkluotų, o jų draugai ko
munistai apsiginkluotų. Bet 
buržuazija jų reikalavimo 

nenusiginklavo, 
gi neapsigin- 

mat. ginklų netu-

(Prisiųsta)

vienu Anglijos karininku ir 
išplaukė i Angliją, p. Palme
ris, sulyg išdirbto "draugo” 

rainos pieno, pradėjo dar
buotis. Suprantama, toji p. 
Palmerio darbuotė pridarė 
komunistams daug žalos — 
suardė komunizmą.

Ir kaip tai tragiškai tas 
viskas atsitiko. Kada komu
nistai prirengė klausytojus 
taip, jog tie sukišę rankas į 
kišenhis tik laukė Įsakymo: 
štai kepurė, mesk! — tuo 
tarpu, lyg ant patyčių, isi- 
briauja Palmerio agentai ir 
išvaiko publiką, žinoma, di
džiausias nuostolis komu
nizmui. Ir tokiu budu, p. 
Palmeris. sulyg „draugo” 
Frainos pieno, suardė ko
munistų programą: o kada 
nėra programo, tai tai apie 
pati komunizmą nėra nei 
kalbos.

Kad „atkeršinus” savo 
"draugui” Frainai, arba, ti
kriau sakant, parodžius 
iam, jog jis negali sunaikint 
komunizmo, komunistai nu
tarė parašyt savo parti
jai naują programą. Nuta
rimas ivykdintas. Bet ko
munizmas nekaip sekas. 
Tad nutarė perkeist komu
nistų partijos vardą i „dar
bininkų partiją” ir jai para
šyt naują programą: Nutar
ta, padaryta.

Tuoj po to viso, kalbėto
jai pasileido po plačią Ame
riką vykdint komunizmo. 
Bet tas darbas, nelabai jiems 

i sekasi. Žmonių i prakalbas 
susirenka visai mažai, ir tie 
patįs tartum pusiau apmi
rę; nors ir laiko rankas ki- 
šeniuose, bet pinigu komu
nistams jau neduoda. Ko
munistai ėmė vienas kitu 
nepasitikėt. Taip dalykams 
stovint kalbėtojų skaičius 
sumažėjo. Tie kalbėtojai, 
kurie komunizmo laikuos 
pasiėmė „divorsus”, dabar 
vėl „apsivedė”, ir ramiai 
sau gyvena, kurdami naują 
šeimos gyvenimą.

Ir po šito viso, dabar ko
munistams, viskas kas beli
ko,tai „darbininkų tarybos” 
ir „darbininkų diktatūra”. 
Šitą maldelę jie kalba gulda
mi ir keldami. Tečiaus di
džiuma jų jau ir nuo šitos 
maldelės atsisakė.

Laisvės Mylėtojas.

t

Amerikos pripažinimas gino Amerikos valdžios, gal 
Lietuvos nepriklausomybės nepajudino giliau nei pačios 
tai vienas iš didžiųjų lietu- visuomenės. Anglo-saksų 
vių tautos laimėjimų. Dide-Į protas veikia išlėto, bet eina

i 
i

* - .
(lis jisai dėlto, kad: 1) Ame
riką buvo ir tebėra nusista- 
’čiusi nesikišti i Europos po
litinius ginčus; 2) kad ji 
tvirtai stovėjo ir tebestovi 
už nedalomos Rusijos prin
cipą; musų pripažinimo ak- i____ ,___ ___  ___ _
te Amerikos vyriausybė aiš-! prybei, o Rusijos suirutėms 
kiai pabrėžia, kame yra jos bodidėjant, sveikam ameri- 
to linkui Rusijos nusistatyk konų protui ėmė piršte pirš- 
mo pamatinė svarba, būtent ties nuosaki išvada, kad ga- 
Amerika. Įiermatydama, • lu gale gal toji Pabaltija ir 
kad Europos imperialisti- ištikrųjų laisvės verta.' 
nėms šalims gali užeiti pa-! Tuotarpu buvo jau pasi- 
gunda pasinaudoti patogiu keitusi ir lietuvių taktika, 
momentu, Rusijos suirimo kuri patapo atsargesnė ir 
ir išsidalyti ją savo „inta- geriau apmąstyta. Daryta 
,koms ’, kas reikštų ekono-. pažintys, eita Į artimesnius 
mini ir politini Rusijos pa- santikius su viešosios opini- 
vergimą; Amerika, todėl jos valdovais, 
stodama apt teisingumo ir 
žmoniškumo papėdės sulai
ko Europą nuo grobimo žy
gių; tečiau toji pati Ameri
ka vardan teisybės pripa
žįsta nepriklausomybę tų 
šalių, kurios Rusijos buvo 
užgriebtos, kurios tik laiki- ___
nai prie jos priklausė ir ku- jimas Lietuvos naudai, kas 
rios, turėdamos pamatą sa- buvo žmoma Amerikos ad- 
vo istorijoje ir ten buvu- ministracijai, ir musų prie- 
siuose gyventojuose, tikrai tolių amerikonų užtarian- 
užsipelno teisės gyventi sa- tieji žygiai ir ypač Ameri- 
vitu gyvenimu, ką ir Įrodė, kos mokslavyrių galingasai 
per suviršum metus išlaiky- moraliu žvilgsniu žygis.

Į krūvą viską suglau- 
džiant reikia pasakyti, kad 
Amerikos pripažinimas Lie
tuvos nepriklausomybės — 
tai didelis moralis laimėji
mas visos musų tautos jung
tinių pastangų ir lietuviškos 
ištvermės vaisius..

Anglo-saksų

i

tikru žingsniu prie logingos 
išvados. Amerikos visuome
nė laukė šaltai rezultatų 
Pa balt i jos tautų laisvės ir 
su atyda tėmijo Rusijos Įvy
kius. Ketvirtais ir penktais 
metais, beaugant musų sti-

varyta per 
spaudą ir šiaip jau gyveni
me platus ir objektyvis in
formavimas Amerikos vi
suomenės. tokiu budu padė
tas rimtas pamatas abiejų 
tautų susiartinimui. Daug, 
žinoma, nusvėrė ir nenuils
tantis musų išeivijos krutė-

ncišpildė — 
Komunistai 
klavo 
rėjo. nes buržuazija jiems 
nedavė.

Delei šitos priežasties re- 
voliučijingiausias komunis
tu programo punktas puolė. 
Užtai buvo socialistai kalti.

Tuomet komunistų lyde
riai išėjo ant estradų ir pra
dėjo sakyt ilgas, griausmin
gas revoliucijines prakal
bas, idant atgaivinus miru
si savo programo punktą, 

u-, j r- • i Bet... kas karta mirė, tasPilsudskiui uzsispv- . -daugiau gyvu nebegali būti, 
i Nepaisant to, komunistams 
; prakalbos sekdavosi. Žmo
nių prisirinkdavo pilnos 
svetainės, net sienos braš- 

a kėdavo. Visi godžiai klausė-
si

LENKIJOJ NAUJAS HINI- 
STERIŲJABINETAS.

Beveik po dviejų mėnesių 
suirutės, Lenkijoj susidarė 
šioks-toks ministerių kabi
netas. ] 
rus, Seimas atšaukė Kor- 
fantą, kuri pirma buvo no
minavęs naujam kabinetui 
sudaryti, o užgynė paties 
Pilsudskio paskirtąjį D-rą 
J. Nowaką, Krokuvos 
versiteto perdėtini. Korfan- 
tas buvo endekii (tautinių 
demokratų) žmogus. Taigi 
šita partija likos sumušta. 
Pilsudskis paėmė viršų. 
Nors ir jis patriotas, bet su 
„narodovais demokratais” 
nesutinka.

Naujo kabineto sąstatas 
toks:

D-ras Nowak, premjeras;
A. Kamienski. Vidaus rei

kalų ministeris;
K. Sosnowski, karės;
G. Narutowicz, 
J Raczymski, žemdirbvs-

tės;
H. Stransburger, į 

bos ir pramonės;
L. Marynowski, gelžkelių 
K. Moszezynski, pašto

telegrafo;
Rybaczynski, visuomenė.

darbų;
Daro\vski, darbo;
W. Chodzko. sveikatos. 
Lenkų kabineto krizis 

prasidėjo 6 birželio, kuomet 
rezignavo Ponikowskio ka
binetas, ir tęsėsi iki liepos 
pabaigos, taigi beveik ištisu 
du mėnesiu. Per visą tą lai
ką Paliokija buvo be minis
terių. Ar ilgai galės laikytis 
naujas kabinetas, kuomet 
valstybės iždas tuščias ir 
kaimynai jau nebeskolina, 
tai lieka da pamatyti. ' ,

■ ’ ■■ munistų kalbėtojai gyrė ko-
Į DARBININKUS. munizmą, bet jų žodžius is- 

Dirbam, kenčiam, prakaituojam girdo gudresni eiliniai na- 
Vis dėl.labo tik kitu, riai ir tie paliko kalbėtojais,

j,a(j pasinaudojus komuniz
mo vaisiais. Pririšo kalbėto
jų daugybė, pasidarė kon
kurencija, ir lyderiams ko
munizmas paliko jau ne taip 
geras.

Tečiau vis dar nebūtų bu
vę taip blogai, jeigu ne 
„draugas” Fraina, kuris su
sibičiuliavo su Palmeriu. 
Mat, iš komunistų „drau
gas” Fraina mažai gavo 
mokėti, o Palmeris pasiūlė 
jam daugiau, todėl jis Dal
meniui tarnaut nuėjo. 

1 „Draugas” Fraina išdir
bo pieną ir Įteikė ji p. Pal- 
meriui, o pats susitarė su

darbininkų klasei,
j ____
veda ’ taikesnę darbininkų 
politiką, remia J 
reformas (Įstatymus) ir 1.1., 
tai dešinioji srovė darbinin
kų politiniame judėjime.

Antroji kraštutinė srovė, 
— tai tretysis, — Maskvos 
Internacionalas, arba ko
munistinių partijų Interna
cionalas. ši organizacija tu
ri apie 800,000 narių. Jos 
nusistatymas kuogriežčiau- 
sis. Jo politika vedama ton vartoti tarptautinėje plot- 
pusėn, kad tuojau reikia im- mėje, — iš čionai aiški išva- 
tis ginkluoto sukilimo prieš 
kapitalą, nežiūrint ar dar
bininkų klasė galės tai pa
jėgti ar ne, ar tai bus dar
bininkams naudinga ar ne, 
ar galima bus tomis priemo
nėmis Įvykinti socializmą, 
ar ne. Komunistai mano, 
kad klasinė darbininkų ko
va reikia paversti piliečių 
karu, kad jau metas ginklu 
išrišti visus klausimus. 
Siekdami diktatūros, ko
munistai neapkenčia kito- 

• kio darbininkuose nusista
tymo, jie koneveikia kitas 
socialistines partijas, skaldo 
darbininkų profesines orga
nizacijas, kad jose paskui 
paėmus viršus ir Įvykdžius 
aukščiaus minėtus savo tik
slus. Visa komunistų prak
tika, tai bandymai Rusuose. 
Kiekvienas žino, ko komu
nistai siekė Įgyvendinti Ru
suose ir prie kokių apverk
tinų išdavų priėjo. Bet rusų 
bandymai ne vieninteli. Tos 
pačios taktikos buvo laiky
tasi Vengruose, Bavarijoje, 
Suomijoje, — kaip tie ban
dymai pasibaigė, žinoma iš 
to, kad tuose kraštuose vieš
patauja sunki ir kruvina re
akcija. — tai kraštutinis 
kairysis sparnas.

Turime ir trečią srovę, 
trečia tarptautinė organiza
cija — Vienos Internaciotia- j 
lą su centru Austrų mieste j 
Vienoje, ši tarptautinė pr- ] 
ganizaciia vadinama dar ir bus padarytas galas. Šią ga- 
kitaip, būtent, — Tarptau- dynę turi pakeisti socializ- 
tinė Socialistinių Partijų mo tvarka, kurioje risi ga- 
Sąjunga. Austruose ji turi minimo ir išdirbimo Įran- 
apie 500.000 narių. Vokieti- kiai (kapitalas) turės pri
joję — 300,000 narių (vokie- klausyti visai dirbančiai vi-

_ J. suomenei. Jei mažesniais!
dem. partija), Čekų-Slova- klausimais reikalingas tarp- Laiks sukrusti, kuopon stoti, 
kuose — 100.000 narių, Švei- tautinis susipratimas, tai Kiek tik esam, mes visi, 
carijoje ir Angluose apie šituo pastaruoju klausimu Jungti jėgas ir kovoti 
100,000 narių, viso labo apie darbininkai ir jų politinės Jei mes norim būt liuosi.

i 
Į

i

bininkui aišku, kad visame 
pasaulyje, vienodai eina I 
darbininkų išnaudojimas, j 
kad vienokių priemonių 
tenka imtis išlaikymui sun
kios kovos su kapitalu. 
Reiškia, naudojimas darbi
ninkų bendrai yra tarptau
tinis, — tokiu budu turime 
daug kovos priemonių pa-

fe J

kaikurias klasiniai susipratusiam dar-

> da, kad yra reikalo turėti 
darbininkams tarptautinę

■ organizaciją, per kurią ga-
• Įima butų susiprasti ir im-
• tis tinkamų kovos priemo-
• nių. Imkime dar ir kitą pa

vyzdi. Visuose kraštuose 
viešpataujančios klasės ve
da ginklavimosi (militariz- 
mo) politiką, toji politika 
veda prie apsunkinimo dar
bininku ir bendrai dirban
čiųjų dideliais mokesčiais; 
bet to dar mažai, ginklavi
mosi daromas tam, kad ves
ti dar ir kitą, būtent, užgro
bimo (imperializmo) politi
ką. Pastaroji atneša ir pa
gimdo karus, kurie sunaiki
na milijonus žmonių, dau
giausiai darbo žmonių ir 
durnais paleidžia vargšų; 
turtą ir atskirų kraštų ge-! 
rovę, — tokia viešpataujan
čiųjų klasių politika yra 
priešinga darbo žmonėms. 
Prieš ją reikia vesti kovą 
netik pas save namie, bet vi
so pasaulio plotmėje, nes vi
sur militarizmo ir imperia
lizmo politika vyrauja. At
sispirti prieš tokią politiką 
darbininkai gali vesdami 
priešingą savo kovos politi
ką tik tarptautinėje plotmė
je. Imkime dar ir > 
vy: 
rai supranta, kad‘naudoji
mui tik tuomet bus galas, 
kai dabartinei privataus ka
pitalo viešpatavitoo gadynei

?. Imkime dar ir tnepigppa- 
yzdį. Darbinio kų-'kdis'ė ge-

f
i

čių nepriklausomųjų _ soc.

J mil. 250,000 narių. Šitasai partijos kuodaugiausiai tu- 
“ * ■’ susikūrė ri tartis ir susiprasti, nesInternacionalas

kaip tie kalbėtojai i So
cialistų F 
svaidė.

. mingos kalbėtojaus prakal
bos pirmininkas sušukdavo: 

! „Darbininkai ir darbinin- 
1 kės! Jeigu jus noi-ite komu- 
jnizmo, tai jus girdėjote, ką 
i jums kalbėtojas sakė, bū
tent: visų pirmiausia mes 
' turime sugriaut Socialistų 
i Partiją. Amerikos Darbo 
i Federaciją, I.VvAV. uniją ir 
Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoj. Kadangi tos or
ganizacijos yra tvirtos, tai

Partiją perkūnais 
Po tokios griaus-

užsienio;
be pinigu negalime nieko 
pradėt. Todėl, draugai iri 

preky- rankas Į kišenius’” į _
I Klausytojai girdėdami, 

’ kad komunizmo Įvykinimui 
11 mažai ko reikia — tik pini- 
.! gų, tuojaus kiša rankas Į 
3 kišenius ir išėmę popierines 

meta kepurėm Kurie duoda- 
J' o mažiau dolerio, tie būda
vo apšaukiami kontr-revo- 
liucijonieriais. Kalbėtojas 
pasiėmęs iš pirmininko su
rinktas’aukas, grusdavo jas 
sau i kišenių ir skubindavo
si važiuoti Į sanitarišką ho- 
teli apsinakvoti. Ten jis, at
sisėdęs minkšton kresėn ir 
užsirūkęs kvepianti cigarą, 
glostydamas surinktus pini
gus. sakydavo: „Na, dabar, 
tai tikras komunizmas!" į 

Nors ir pašnabždomis ko-

1 -

J?

Kad iš musu darbo vaisių 
Dykaduoniai nutuktų.

Mes kiekvienas jiems uždirbam 
Kasdien dolerių šimtus. '■ 
O mums, vargus prakaitavus, 
Numeta kelis centus.

ATSISAUKIMAS
i visas darbo unijas ir ap- 

švietos organizacijas.

Brangus draugai ir drau
gės darbininkai! Jus jau ži
not, kad ketvirtas mėnuo tę
siasi angliakasių streikas — 
ir pagalba streikieriams la
bai reikalinga. Todėl mel
džiame visų organizacijų 
rinkti aukas ir padėti mums 
streiką laimėti. Mes šian
dien kovos lauke, o jus ry
toj; ir musų laimėjimas yra 
podraug jūsų laimėjimas. 
Daug šeimynų jau badauja 
ir mes tikimės, kad musų 
balsą išgirsite.

Siųsdami aukas, čekius ir 
money orderius rašykit iž
dininko vardu, o siųskite se
kretoriaus adresu.

Pirm. J. Kuncevičius, 
Ižd. M. Kalauskas, 

51 Rutler Alley,
Pittston, Pa.

Sekr. P. Pacenka, 
138 3rd st, 

Wyoming, Pa.
............. , .

Na gi. broliai ir seselės, 
Ar ilgai taip sviete bus ?
Ar vis tranai, tosios dielės 
Musų krauju pilvą pus?

I

Proletaras.
(„S-tas”)

damos savo šalyse valdžią ir. 
tvarką, ir užmezgusios su 
savo kaimynais Įvairių su
tarčių. Ligšiol didžiumos 
Amerikos visuomenės buvo 
manyta, kad Pabaltijos val
stijų pripažinimas Įžeistų 
Amerikos 'principą nedalo
mos Rusijos. Gal seniau ir 
nati valdžia taip manė. Da- 
barinis vienok valdžios ak-j ApiplCSC UiClIlSKUS 
tas tą principą nušviečia' “FU— „ _-į s
naujoj ir teisingesnėj švie
soje; 3) Lietuvos pripažini
mas tai didelis musų laimė
jimas dėlto, kad Amerikai, 
kaipo tokiai, jokios ypatin
gos naudos tasai pripažini
mas neteikia, o tuotarpu ad- 
ministraciją vis dėlto išsta- ’ _ ea{ns o ir tą vakarą buvo 
to ant aštrių kritikų iš pu- įvažiavus su savo vyru Į 
sės visų tų rusofilų, kurie m^stą. Išvažiuojant Kearns 
visada buvo priešingi Pabal- P. aYe^savo uošvei Ulčins- 
tijos atsiskvrimui nuo Rusi- kiene^ $2,800 pinigų palai- 
jos, o taip-pat ir lenkų, ku- kyt, nes nenorėjo su savim

Pereito ket vergo naktĮ 
netoli Tauntono buvo užpul
ti ir apiplėšti Ulčinskas su 
Ulčinskiene, kurie nesenai 
atvažiavo tenai pas savo 
dukterį i svečius. Duktė yra 
ištekėjus už amerikono T.

vežtis.
Pasilikus seniams vie

niems namie, tuojaus Įva
žiavo ant kiemo trokas su 
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reikia padaryti išvadą, kad / 11P1 Y? rais> kūne pasisakė,

rie dar ir po šiai dienai ne
atsisako nuo svajonės užim
ti visą Lietuva.

Taigi visa tai apsvarsčius
tasai pripažinimas — tai di-(^aA. J.le, prohibicijos
delis moralių jėgų laimėji-^ald?ninkai ir tun 
mas. Didžioji kovotoja ir, lat^ namuose 
laimėtoja - tai pati musųl Pas Kearnsą buvo da 
tėvynė Lietuva. Jeigu ji to-inuo ap5^.

- x — A --------------- 0-------------------

(turėjo gėrimų olseli. Plėši- 
ikų matyt apie tai žinota ir 
jie nieko nelaukdami pradė
jo tą degtinę nešti ir krauti 
ant troko. Čičinskas norėjo 
pasipriešint, bet vienas ban
ditų Įrėmė revolveri jo kru-

c v v v Ilv JL/1CVL4 V Cl. tf Vi 42 Ll II Iv j * 1 *1 • • * •• *

įe nelygioje kovoje su kai-.5* 
mynars ir kitais impenalis-', . „r .
tais butų suklupusi, aišku ir 
Amerikos pripažinimas bu- 
tų likęs tik svajonių srityje.

Bet ji ištvėrė, ji laimėjo 
kovas, ji ir karo stovyje bū
narna ĮStenge sutvirtėti per tinėn ir liepė atsisėst Nusi- 
tą skaudų musų į-tonjos. ntj žmogus atsisėdo, 
laikotarpį. r.

Žvmiai padėjo pripažini
mą išgauti ir Amerikos lie
tuviai.

Mes čia bėgyje 3 pastarų
jų metų pergyvenome dve
jopą būdą kovos ir pastan
gų už pripažinimą. Iš pra
džių buvo mėginta griežtos 
ir labai energingos taktikos 
laikvties. Memorandumai, 
notos, rezoliucijos, delega
cijos, parašai berte apibėrė, 
pilte užpylė valstybės de
partamentą • ir patĮ prezi
dentą. Valstybės sekreto-;__
rius kartais buvo griežtai $7,000. 
spiriamas prie sienos. Lei-i •’ J J “ A.1 • g 1 1 '

Plėšikai, matyt, žinojo ir 
apie tai, kad Kearns buvo 
palikes pas savo uošvę $2,- 
800, nes jie užklupo ją ir pa
reikalavo pinigų. Nugąs- 

■ dinta moteris išsitraukė
i pluoštą iš po žiursto ir ati- 

’ * davė. Paskui razbaininkai 
susėdo ant troko ir išdūmė.

Ulčinskiene buvo nubėgus 
pas kaimynus, bet buvo jau 
pervėlu.

Pavogta degtinė apskai
toma Į $4,000, gatavais pini
gais išplėšta arti $3,000, taip 
kad iš rišo nuostoliai siekia

Vienas plėšikų jau pagau-

4

ANGLIJOS MAINERIAI
TARUSI SUSTABDYT
ANGLĮ AMERIKON.
Pietų Valijos (Anglijoj) 

angliakasių federacija nu
tarė daryti reikalingų'dome desėtkais tūkstančių*tas į*p^tetvt^"to $11x000
žingsnių, kad neleidus an- publikacijos reikalams, ne- kaucijos.
glies Amerikon, kur anglia-1 maža tūkstančiu išleista1 — • -----
i_____ _______________________________________________________ 1 i

— -   t ----- --- -------- t «* * - — — -— — — i lYV-Čll 111/ /• Į į į J j 1 v* * J lyj IT l S*

kasiai streikuoja, šitas nu-‘ samdymui galingų lojeriųJku duktė Ona, yra gerai ži-
• _ 1 • 1 1 a 1 • • 1 * f. ‘noma ir So. Bostono lietu-

Kearns’o žmona, Ulčins-

niam angliakasių unijos ko
mitetui su paraginimu, kad 
visos Anglijos maineriai 
sektų Pietų Vali jos federa
ciją.

toji akcija buvo nenaudin7*vjams> nes kaipo gabi daini- 
ga. Ji turėjo ir didelės reiks- njnkė ir artistė nesykį da
inės, bet tik tolimesnei atei-|]yVavo musų koncertuose, o 
ciai. Toji lietuviška audra paskutiniu kartu lošė ”Sa- 
Amenkoje teciau neapsvai- Jomėjos” rolę.



KELEIVIS 5
ima veistis tam tikros bak atsirado ir puvimo nebuvo.•X a rpnifA n a a v ty fA ^ma veistis tam tikros bak- atsirado ir puvimo nebuvo.lO INtiTlA 1 viniz 1 AuA Ų P/IŲt terijos, kurios padaro piene Aišku, kad i pirmą indą gy-

__________ savotiškų atmainų; viena tų
Dar prieš Kristų vienas priežastis ir yra žinomi bu- atlJainų yra atsiradimas

Pajieškau draugo Kazimiero Ste- 

viškio apskričio, Vaitkabalių vals
čiaus, Bambinų kaimo. Meldžiu atsi
šaukti. Aš esu Vidgirių kaimo.

Pijušas Račiia
32 Pond st., Worcester, Mass. 

-----------------r--------------------1

PAJIEŠKAU DARBO BUCERSej.
panaucko, paeina iš Lietuvos Vilna- Esu tą darbą dirbęs ;>er 2 metu. Dar

bą atlieku gerai. (33)
D. DAUNIS

476 Terrace st., So. Boston, Mass.
vų mikrobų pateko iš oro; 
jie radę čia patogias sau są
lygas, ėmė veistis ir sukėlė 
puvimą; jeigu gi mikrobai 
galėti) atsirasti iš negyvos

-„j pasidarymas iš cu-lėtų atgyti, tai ir antrame! H®, i“* a- 
i kraus, esančio vaisiu sulty-inde turėtų pasidaryti tas! ^P£nčįP<SLw2a^u’t18111**11

........................ '' 4-AD.fNAXKEVlčJUS,!
_ Steig. Sefrtio uUfys,' (34 >

vadinamosios pieno rųgš- 
Bundant vis žmogaus tics: nu? ku,i,os Pare“aJ"- 

minčiai iš to amžių snaudu- f“81“ P1“0 sl!on.1?-. N.etrl!-
i kus Pasteras jrode, kad spi- medžiagos, arba negyvi ga- 

i pasidarymas iš <

mokslininkas nurodė, kad da£su ja kovoti, 
pelkėtose vietose yra dau
gybė paprasta akimi nema
tomų mažų gyvūnėlių, kurie lio, į kurį buvo ją nugramz- Į 
oru pereina į žmones ir su- dinę viduramžio neva‘l lt0 
kelia juose sunkias ligas mokslininkai, 
(šiais laikais mes jau žino- scholastikai, 
me, kad pelkėse veisiasi nieku nesulaikomam žmo- 
ypatingos rųšies uodai, ku- gaus norui išaiškinti paga
ne įkandę žmogų gali įleis- liau jam nesuprantamus, , . . x., , , , „ . . - - •-
ti jam į kraują vadinamojo gamtos reiškinius, 
pelkinio drugio mikroorga-. ti paprastu tyrimo^ ekspe- 
uizmų). Mokslininkų spėlio- pimento keliu, o ne iš žo- 
jimai pasiliko spėliojimais,' džių suraisgytomis gudry- 
nes musų akys jau sunkiai L-ėmis, pavyko ir į tą pa- 
įžiuri niežų erkę, prieš ku- slaptingą mikroorganizmų 
rią bakterijos, tai kaip ma- pasaulį mesti šviesos spin- 
žytės peliukės prieš dram- dulėlį. .Jau XVII amžiuje

APSIVEDIMAL

me,

neva 
vadinamieji 

ir <i
auaiianiicii . ■ , , » .irirn<tnr>t-'se* ar 1S krakmolo, yra taip pat, kas ir pirmame.

s pat tam tikrų bakterijų gy- Tuo budu Pasteras įrodė,
veninio padarinys. Visiems kad gyvas daiktas iš negy- 
žinoma, kad sviestas ir vos medžiagos negimsta,

Pajieškau M. ŲRNEVIČIAUS gy
venusio P. 0. Box 202, Dickson City, 
Pa. Prašau atsiliepti. Taipgi pajieš
kau JONO PAULI UKONIO, pusbi >- 

, paeina iš Balsupių kaimo, Ma- 
'i 

I.AU.‘įĄTKEVJČlUS;
Steig. Seiiho natyš’ (34» 

769 Broathvav. So; Bostuir, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos ai- 
’ ba našlės tarp 25 ir 30 metų, be skir

tumo tikėjimo ir pažiūrų. Aš esu 39 
metų blaivas, doras ir protingas vai
kinas. Kuri mylit dorą šeimynišką 
.gyyrninia ir norit gauti gerą vyrą, 
malonėkit atsišaukti, su pirmu laišku 
pirsiunčiant paveikslą, kurį ant pa
reikalavimo gražinsiu. Atsakymą 
duosiu kiekvienai.

M- J. W. W. 
P. 0., Chfside, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 40 metų senu
mo, laisvų pažiūrų. Mylinčios švariai 
ir gražiai namą užlaikyti, malonėki
te atsišaukti, kurios savo ranka laiš
ką galite parašyti.

C. F. P.OMAN
8 Mulvcy st., Mattupan, Mass.

SUGAUK1T VAGj PETRĄ PAU- 
LAUSKJ, kuris taipgi vadinasi BAR- 
kus. Jisai išvažiavo įs Bridgewater, 
Mass. 15 d. gegužės ir apvogė mane 
ant tūkstančio dolerių. Jisai yra jau 
ne vieną merginą ar moterį apga
vęs. Jis nepaiso mergina ar moteris, 
by tik pinigų turi, tai jis prisigerina, 
pinigus išvilioja ir traukia toliau.

bėse ir šiaip ilgai stovėję kiaušinio”, arba taikant šį 
apkarsta; Pasteras išaiški- dėsnį ir prie bakterijų, kū
no, kad tai pareina nuo sa- rios gimsta ne iš kiaušinio, 

ivotiško jų rūgimo, kurį su- o kiekviena bakterija pasi- 
i kelia taip pat tam tikros dalijusi per pusę duoda dvi 
savarankės bakterijos. Šitos naujas bakterijas, kad "visa 
Pastero surastos bakteri- kas gyva — tik iš gyvo”.

/ Nors šis Pastero išrištas 
,tas bakterijas, kurios jau klausimas apie negalimumą 
pirmiau buvo rastos kritu- mikrobų atsiradimo „pačių 
siu nuo pragaro raupų gy- savaime”, gimimo „gyvo” 
vulių krauju ie. Savaime ki-.iš „negyvo” lyg ir atima iš 
lo mintis, ar nebus tik ap-; žmogaus viltį išrišti tą am- 
krečiamos ligos taip pat tik žiu klausimą, būtent — kaip 
savotiškas rūgimas, kurį su-'atsirado - pirmas gyvos me- 
kclia įsiskverbusios į žmogų J džiagos gabalėlis, užtat 
bakterijos, šitokia pažiūra į,mokslas apie mikrobus, at- 
apkrečiamas ligas, kaip pa-įsistojęs ant Pastėro nurody- 
skiau pasirodė, yra visai tei-. tų pamatų, privedė mus 
singa; ja vaduodamasis ki- prie to, kad mes šiandien 
tas tų pačių laikų moksli-j jau nebelaikom apkrečla- 
ninkas Kochas, suradęs mas ligas „Dievo rykšte”, ir 
daugelio apkrečiamųjų ligų kad ir meldžiamės dar ”iš- 
bakterijas. jau visai tiksliai gelbėk mus nuo maro”, bet 
aiškino tų ligų esmę.

Antras Pastero 
nas buvo išrišimas klausimo ... - .-
apie atsiradimą gyvūnų iš ;nin.^a! kovojame su tais, 
negyvos medžiagos. gjtas'kurie musų priešai ir moka-

įme naudotis tais, kūne 
mums neša naudą. Nors ši
tame mikrobų pasaulyje vis 

’tdar yra tamsių užkampių, 
ibet jau nebetoli tas laikas, 
kad žmoerus bus jame jau 
tikras valdovas.
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blį; reikia žinoti, kad bakte- vienas jėzuitas pasidirbri- ,|OS ^a^ai Panašios į
rijų ilgis matuojamas tuks 
tankinėmis milimetro dali 
mis arba mikronais (pa- piene, sūryje mažus ”kirmi- 
prastai nuo 1 ligi keleto mi- nukus”; kadangi jo stiklas 
kronų), o jų stovis tik de- tegalėjo 32 kartu padidinti, 
šimtomis mikronų dalimis, tai žinoma nedaug jam ir 
Nesant tam tikrų prietaisų pasisekė pamatyti. Daug 
šito pasaulio paslaptys ilgus toliau jau nužengė kitas to 
amžius buvo nežinomos. į paties šimtmečio olandų

Ką gi žmonės, plačios mi- mokslininkas Levenhukas; 
nios? Linkę žiūrėti į visą, jo stiklai, kuriuos jis irgi 
kas tik jiems nesupranta-; patsai darydavo, padidin- 
ma, kaip į ką tai stebuklin- davo ligi 270 kartų; su jų 

ktkių tai viršgamtinių pagelba jis įžiūrėjo krauju- 
je ritulėlius, gyvulių sėklo
je mikliai plaukiojančius 

vadinamus sper-

neš padidinamąjį stiklą, 
įžiūrėjo pūvančioje mėsoje,

ga, 
būtybių darbą, žmones aiš
kindavo siautusias senovėje, 
ypač viduramžyje įvairių Ii-• gyvulėlius, __________
gų epidemijas Dievo rykšte, matozoidais, nuo dantų nu- 
pasiųsta jiems už nuodėmes, krapštytoje medžiagoje 
Kas gi reikia daryti, jeigu Įvairius judančius ir neju- 
Dievas baudžia? Kuo gau- Šančius sutvėrimus. Leven- 
singiausiemis mini o m i s bukas tarytum pravėrė du

ris i tą paslaptingą pasaulį 
ir visi gamtos tyrinėtojai 
nepaprastu atkaklumu ėmė
si jieškoti vis naujų ii’ nau
jų to pasaulio gyventoju. 
Ištobulinus 
Įrankį 
krųjų pavyko surasti labai 
daug įvairių mikroorganiz
mų. Bet pamačius tą ar kitą 
mikroorganizmą pro padi
dinamąjį stiklą, susipažinus 
su jo forma, didumu, pa- 

_ slalikumu, t.y. paviršutinė-
žvaigždėto dan- mis j0 ypatybėmis, dar ne-

pasirodys kur nors'ganizmas ‘pažinti. Koks antraip; buvo manoma, kad 
danguje užklydusi iš beri-! vaidmuo tenka mikroorga- tokie gyvūnai, kaip vabalai,

rinktis bažnyčiose, eiti į 
šventas vietas ir prašyti 
Dievą nukreipti nuo žmo
nių tą rykštę. Taip ir dary
davo, ir kas gi išeidavo ? 
Susitelkdami vienoje vieto
je žmonės tik dar lengviau 
perduodavo vienas kitam li
gos bakterijas ir epidemija 
užuot nykusi tik dar grei
čiau plėtojosi, pereidavo riš 
miesto miestan, iš krašto 
kraštan ir nekartą aplankė 
net visus Europos kampus.1 
Švystels žvaigždėto dan
gaus tamsumoje šviesus me-' reiškia visapusiai mikroor- 
teoras, pasirodys kur nors Į ganizmas pažinti.

padidinamaji 
mikroskopą išti-

malda nesitenkiname ir su-
nuonel- f‘ėję rankas nesėdime: paži 

mikrobų paslaptis sek-

klausimas, su kuriuo suriš
tas yra klausimas apie gy
vybės atsiradimą žemėje, 
jau nuo senų senovės neduo-! 
da ramybės smalsiai žmo
gaus minčiai, jieškančiai su
rasti visa kam suprantamą,_______________________
gamtos dėsniais paremtą, koncertai kiekvieną dien y 
išaiškinimą. Ar pirmosios i trečios klesos pas ažięriams 

r j ANT CUNARD TRIJŲ D1DEL.U
LAIVŲ.

Pasąžisriai, kuriems teko važiuoti 
ant Cunard trijų dhieiių • lavų 
"Mauretar'a”, ”Aquitan?<” i: 
"Berengaria”, džiaugiasi turėję lin s- 
mą kelionę, nes visą kelionės laiką po 
du kartu į dieną būna kocertai. Laive 
orkestrą grajina šokius ir kitokiu^ 
muzikos linkinius. Tas priduoda di
delio smagumo pasažieriams.

išaiškinimą.
gyvybės sėklos pateko ant 
žemės iš . pasaulio erdvių, ar 
toji gyvybė pati atsirado 
negyvoje medžiagoje, neži
nomu mums budu susijun
gus daiktybei ir spėkai ? Se
novėje ir viduramžiuos 
klausimas buvo rišamas

Pajieškojimai
bių dausų gražuolė—kome- nizmams vaidinti gamtoje žuvys, žalčiai, pelės, gali pa- 
ta ir jau žmonių minios — šito klausimo XVII ir tys atsirasti iš negyvos ne
plaukia bažnyčiosna ir pra- XVIII šimtmečio moksliniu v ~
šo Dievo nukreipti nuo že- į___ _ -x _
mes tą kometą, kurią j te (paviršutiniai jau su daugy-ta pelės, iš rasos lašų gegu- 

laimių nešėja. , |ta. Buvo manoma, kad mi-į iš asilo mėsos
Suprantame, i

į- džiagos; pav., buvo rašoma, 
kams nepavyko išrišti, nors kad dėžėse su grūdais gims-

laiko visokių ligų ir kitų ne-;be mikrobų buvo susipažin-’žės mėnesyje gimsta varlės, 
laimių nešėja. ; ta. Buvo manoma, kad mi-. iš asilo mėsos — musės ir tt.

Suprantame, kad toks trobai gali judėti neturėda-' (pagaliau nereikia nė seno; 
žmonių susitelkimas labai mi tam skirtų organų, kad. vės: jeigu paklausysime mu- 
lengvai galėdavo duoti epi-.jie gali veikti‘iš toli, kad jie sų žmonių, tai išgirsime dar 
demijos, t.y. masinių susir- net ugnyje nežijsta, kad jie šiandien nė kiek nebloges- 
gimų, pradžią. Ir ištikrujų,! numirę vėl atgimsta ir t-tJnių dalykų, pav. kad utėlės 
viduramžyje, kada visa, kas žodžiu sakant, tikrus moks-^tsiranda ”iš vargo”, ”iš 
tik žmogaus kunui dera, bu-,lo išradimus papildė, nieku prakaito”, kad dyglės balo- 
vo laikoma kuo tai nuode- nesulaikoma vaidentuvė ir.se lietingomis vasaromis at- 

' . „pačios savaime”, 
i’ iš vandens”, kai kurie gi 
'aiškina, kad jas išlyja). Ši-

Pajieškau savo moteries, kuri 
leido namus su burdingierium į 
imdama su savim trijų metų ir pu
sės sūnų vardu Edvardas. To vyro 
vardas Albinas Kalnūskas, 32 metų 
senumo, 5 pėdų 4 colių aukščio, tam
sus ant veido ir plikas, ant kaktos 
perkirtimo ženklas, atkištas sma
kras, labai kudo sudėjimo, vartoja 
rusišką ir lenkišką kalbas. Moteries 
vardas Marė, mažo ūgio, mėlynų 
akių, ant viršutinės lupos augumas. 
2 auksiniai dantys, linksmos išvaiz
dos.

i ap- 
pasi-

mingu, dvasiai pragaištin- j mikroorganizmų pasaulis siranda 
gu, visa gi, kas tik jį vargi- kad ir buvo jau matomas, p 
na — išganingu, kada mies- bet vis dar galutinai neaiš-1 , . ,
uai su jų be galo siauromis kus ir paslaptingas. j tiems manymams žinoma
gatvėmis, į kurias retai te-I Tik XIX šimtmetyje pran-, nesunku buvo padaryti ga- 
pažvelgdavo saulės spindu- euzų mokslininkas Pasteris las; užtat atradus mikrobu 
liai, su jų visai nesutvarky- (gimė 1822 m.) išrišo tą' pasaulį klausimas buvo per
tų nešvarumų pašalinimu ir amžių klausimą. keltas šiton plotmėn ir mi-

’’ 1 ' Prie kiekvienos tiesos pa- krobų atsiradimas iš negy-
keltas šiton plotmėn ir nu

gero vandens patiekimu, ]
buvo puiki dirva įvairių ligą žinimo žmonės eina ilgais, vos medžiagos tarytum vi- 
bakterijoms veistis, kada labai vingiuotais keliais, su siems buvo neabejojamas, 
žmonės vieton valyti nuo dideliais nukreipimais į šalį,1 Taip manyti vertė visiems 
Įdėmų ir gatvių šiukšlynus, ilgais klaidžiojimais, kol pa--žinoma faktas, kad mikro- 
pravesti vandenį iš gal būt galiau viena stipri ranka iš-jbai labai lengvai atsiranda 
£Š*eta esančio kalnų šaltinio veda klaidžiojančius į tikrą visokioje pūvančioje me- 
ir atskirti nuo sveikųjų jau kelią. Taip buvo ir su mi-’ džiagoje, kurion iš kitur 
susirgusius ligonius, rink- krobų pasaulio tyrinėtojais: I tarytum nieko negalėjo pa- 
davosi į maldos namus ir klaidžiojančius po neužma- ‘ tekti, buvo manoma, kad 
vargindami save pasninkais j tomas jo platybes bejieš- J mikrobai atsiranda iš pu- 
ir nemiegu prašydavo Die- kant vis naujų ir naujų jo vančių lavonų, kurie kaip ir 
vo jų nebausti — šitais lai-: gyventojų, galinga Pastero subyra į labai mažas gyvas 
kais įvairii) ligų epidemijos' ranka išvedė į tikrą kelią, daleles. Ginčas tęsėsi ligi 
kaip tik ir labiausiai siaus- kuriuo einant mikrobų

• davo, joms kelią dar paleng- venimo paslaptys darėsi ri3 įvo pagaliau Pastero i 
vindavo .nuolatiniai ty laikij aiškesnės ir aiškesnės. Nesi- 100 
karai (visi juk žinome, kad, tenkindamas 
karas duoda geras sąlygas 
ligoms platintis). Gana bus 
paminėjus garsų viduram
žyje marą, kuris nekartą 
buvo apsilankęs iš Azijos į 
Europą ir nunešė su savim 
į kapus milijonus žmonių, 
dar ir šiandien maldose pra
šoma Dievo „Išgelbėk mus ______ ___ ..... , ____
nuo maro”. Tiesa, nuo'puvimo. Pirmiausia jis su-- inde-priviso daugybė mikro-fbos, 
XVITI šimtmečio maras rado pieno rūgime bakteri-j bu ir prasidėjo puvimas, o į31™0 
Europoje nesirodo, bet uk'ją ir įrodė, kad pienas už-,antrame inde, nors ir ilgai « 
lodei, kad surasta tos ligos rūgsta tik todėl, kad jame stovėjusiame, mikrobų ne

tekti, buvo manoma, kad

PARDAVIMAI
GERA PROGA.

Pa-siduoda čevervkų krautuve, ge
roj vietoj, tarp lietuvių. Savininką 
galima matyt visados.

SMOLSK1S & MAČYS
1105 Washington st.,

Norvood, Mass.

(32)

FARMOS!
PARSIDUODA FARMA!

VISAI PIGIAI.
80 akrų geros žemės, geros triobos, 

visi padarai, užsėti laukai. Aš pats 
savininkas sergu, dirbti negaliu. Jmo- 
kėt kiek kas gali. Rašykit laišką, 
duosiu teisingą atsakymą.

G. STL-LGAITIS 
R 1. Luther, Mich.štai io paveikslas.

Jis karės laike yra pabėgęs iš ar- 
npjes. iš Michigan valstijos, todėl va- 
lir.asi Barkus, bet tikra jo pavardė 

vra Paplauskas. Patariu visiems šito 
.vagiliaus apsisaugoti. Jisai pae’na iš 
Kauno rėdybos, Šiaulių apskričio,. T _
Luo’ ės parapijos. Kas tokį paukšteli I ; arvems. barnė, ledaunes, 
latemysit, tai meldžiu man pranešu 
ženvau paduotu antrašu, už tai gau
sit dovanų. (34)

Mary Danta
57 Park st., Tauton, Mass.

Pajieškome VINCO GRILAUSKO 
GIMINIŲ. Vincas Gutauskas buvo 
užgautas automohiiiaus 24 d. •me
džio, 1921 m., Mahanoy C’ty, Pi. ir 
nuvežtos į ligonbuų mirė. Musų K! u- 
be paliko jo pomirtinė. Todėl j > gi
minės atsišaukite, mes išmokėsime. 
Iš Lietuvos jis paeina iš Subačiaus 
parapijos. Pagrantų kaimo.

Adresuoki!:
V. L. P. Kiiubas

600 E. 4th sL, Chcster, Pa.

PARSIDUODA FARMA!
Parsiduoda 13J akerio farma St. 

Lawrence paviete, New Yorko valkti- | 
joj. Gera 31 ruimų stuba, arkliams ir! 

'i, v’štininkai t 
ir kotokios triobes, 100 obelių. 21 
melžiamos karvės, vienas balius, 4 ■ 
dviejų metų telyčaitės, 3 arkliai,1 
daugybė vištų, kiaulė ir t.t. 3 akerioi j 
apsodinta bulvėmis, 2 akrai saldžiais 
kernais. 1 akras binzais, daugybė šie
no, tūrio užteks išmaitint 49 galvijų, 
šią farmą parduoda todėl, kad 
ninl as turi kitą biznį. Greitai 
kant kaina $12.000.

N4CHOLLS & BABB 
Madrid. N. Y.

(33)

Pajieškau savo žmonos ZJfij's 
Servienės, po’ tėvais Dautarai tęs, 
-viešių plaukų, apie 5 pėdų aukšlio, 
31 metų amžiaus; ji paeina iš Bu
kantiškių, Gražiu valsčiaus, Raseinių 
apsk. Ji mane apleido 1915 m. ir išsi
vežė dviejų metų vaiką Andriuką. 
Girdėjau, kad gyvena apie Ilartford, 
Conn. Turiu svarbų reikalą iš Lietu
vos ir manau greit važiuot į Lietuvą. 
Sugrįžk viską dovanosiu ir važiuosim 
į Lietuvą. Kas pirmas apie ją praneš, 
.am skiriu 10 dolerių dovanų. (34) 

Juozapas Servą
Box 106; Long Island, N. Y.

Pajieškau pusseserės. Petrusės Ja- 
kubauskiutės, paeina iš Virbališkių 
kaimo, Kupiškio apsk. Malonėkit at
sišaukti. (33)

R. Daunis
476 Terrace st., So. Boston, Mass.

Jieškau brolio Juozapo Liniaus, iš 
Lietuvos, Ažitėnų kaimo, Krakių pa
rapijos, Kėdainių apsk. 1914 m. gy
veno Pittsburgh’e, dirbo Rolmano sa
lioj. Brolau, turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos, atsišauk arba kas apie jį 
lino malonėkit pranešt. (33)

Adomas Linius
Box 311, Easton, Pa.

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (suppiies). lš- 
randavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; įr užlaikome expertą, 
mekaniką dėl sutaisomo mašinų. ( ? y 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadway,
T 1 <■ es'“*fh Mm

Telefonas: So. Boston 51370.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. I).

377a RROADVVAY 
80. BOSTON. MASS.
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AR JIEšKOT FARMŲ?~ 1 
štai Karma Parsiduoda!

24 akrai žemės, 12 akrų sodnas, vl- 
«okių vaisią, 7 ruimą stuba. didelė 
barnė. 509 vištų. 3 karvės, 6 kiaulės, 
1 arklys; parsiduoda pigiai. Tik i 
$4,00<» įmokei. Aš žinau daugiau far
mų, kurios parsiduoda. Aš prirodin- , 
siu tiesiog pas savininkus. Kreipkitės < 
ypatiškai aiba laišku, o aš mielai su- j 
teiksiu teisingas informacijas. Tas 
farmos randas netoli Newark, N. J.

MIKE CHUR1NSKAS (33) 
Box 46. Sar.d Brook, N. J.

PARSIDUODA FARMA!
75 akrai labai geros žemės, 9 rui

mų stuba ir kitokį budinkai, 9 kar
vės, Į bulius, 3 veršiai, 2 arkliai, 200 
vištų, auganti javai, visoki Įrankiai, 
2 mailės nuo miestelio. Už viską 
85000. J nešt $2000.

3 akrai žemės, 6 ruimų stuba, 
miesto vanduo, karvė, vištos. Randasi 
pačiame mieste. Kaina $3,800.

96 akrai žemės, 40 akrų dirbamos, 
likusioji ganykla ir Viskis miško, 10 
ruimų stuba, gera maža barnė. Kai
na $3,500.

Turime 1500 fannų ir miesto nuo
savybių pardavimui visoj Naujoj An
glijoj. Visokio didumo ir kainų. Jeigu 
nori pirkt, parduot ar mainyt stubą 
ant farmos ir jeigu nori tą viską at
likt teisingai, kreipkis prie

PETER C1RKUT
Lilley .Building, Matcrbury, Conn.

Htiunaaaa

70 DAINŲ! j!
<!Choru ir jų vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 choralių dai
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytą chorų balsams; 
dalis jų vyrų arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duettų, kurie 
tinka geriausiai vaikų chorams.

Knygos kaina 1 d. 50c.
Atyda! Kas ims iš karto 20 

knygų, gaus už 25 dol.
Siųsk pinigus ir rdšyk: •

* M. PETRAUSKAS
769 Broadway, So. Boston, Mass

TeL: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. NATULAJTIS
LIETU VYS GYDYTOJAS 

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis’

Nuo 1—o po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVĖ, 
DETROIT, MICH.

K. SIDL AUSKO
APT1EK0SE
Visoki Receptai, ar jie butą 
Amerikos ar Europos dakta
rų, būna išpildomi teisingai.

TREJANKA
Trejanka išrasta ir pripažin

ta Lietuvos ir visos Europo3 
senų gydytojų, kaip geriausia 
biteris taisymui žmogaus vidu
jines sistemos.

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

Trejanka biteris sutaisomas 
namie pagal nurodymą Lietu
viškai ant pakelio.

Trejankos pakelis 50c.

KRAUJO ir NERVŲ 
VAISTAI

Kraujo valymui.
Nervų stiprinimui.

Apetito pataisymui, 
Nuo silpnumo ir kt.

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

ATBUDAVOJIMO 
TONIKAS

Gelbsti maisto virinimą, tai
so sugedusias dalis kūno-—pri
pildo žmogų gyvybė*. Tikrai 
geras tonikas. Bonka (su pri
siuntimu) $L>0.

TAIPGI
Reikalaukit nuo pleiskanų, . 

plaukų slinkimo, saulės nude- Į 
gimo, gumbo lašai (ypač dėl | 
moterų), vaikams nuo Kirmėlių, 
Severo’s visos gyduolės. Nuga- 
Tone, Vitamine, krajavos rė
mime! ės. citvoras, visokios šak
nį s ir žievės.

K. ŠIDLAUSKAS
.Aptiekorius

373 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Štai jos paveikslas.
Kas praneš kur jie yra apsistoję, 

as gaus atlyginimo $25.00, arba jei 
ji pati praneš, kur ji yra apsistojus, 
aš norėčiau susirašyti su ja, nes tu
riu svarbų reikalą. O jei ji norės, ga
lės gyventi su tuo, kurį sau pasirin
ko. Dėlto prašau ar jos pačios atsi
šaukti arba kurie iš lietuvių patė- 
mytų panašius žmones, man pranešti. 

Jonas Yurkiunas
28 Connerton st, New Britain, Conn.

Mes dvi sesutės pajieš :om savo 
tėvelio Vinco Vansaueko, iš Suvalkų 
rėdybes, Kalvarijos pavieto, Krosnos 
gmir.o, Ofisninkeiių kaimo. Apie 20 
metų kaip išvažiavo iš Lietuvos, 15 
irtetų kaip išvažiavo iš Scotlando į 
Ameriką. Seniau gyveno VVisconsin 
valstijoj. Meldžiame atsišaukti arba 
kas apie jį žinote praneškite mums, 
už ką busime labai dėkingos.

Julė Vansauckiutė 
15'Shepherds Loan 
Dundee, Sc.tland.

daleles. Ginčas tęsėsi ligi 
XIX .šimtmečio pusės ir bu- 

išris- 
tąs. Paėmęs du indu su van- 
rteniif,’ kuriame buvo galin
čios puti ar rūgti medžiagos 
f šieno mirkalas), pavirino 
juos (vadinasi visi mikrobai 
žuvo, nes virinimas visokį 
gyvą daiktą užmuša) ir vie
ną jų paliko atidengtą, kitą 
gi uždarė taip, kad iš oro 
niekas į jį patekti negalėjo;1 

negali būti nei rūgimo, neiip° I

i LdirvmviaiMoS paviršutiniu 
(mikrobų pažinimu Pasteras 
ėmė jieškoti jų gyvenimo 
apsireiškimų; jis nurodė, 
kad tokie visiems žinomi 
reiškiniai, kaip rūgimas ir 
puvimas, yra mikrobų gy
venimo padarinys, ir kad 
nesant tam tikrų mikrobų.

Aš, Marcelė Peseirė, po tėvais 2e- 
maitaičiukė, pajieškau brolio Juozo 
Žemaitaičio. Jis pirmiau gyveno Prū
suos. o dabar sesuo atrašė, kad ji 

« žinanti, io.-rei jis išvažiavo Amerikon, 
7^. f, r*”"-" Y. ’ tįj. neįjn0 jo adreso. Jis yra apie 48
Kiek laiKO atidengtame metų senumo, paeina iš Suvalkų rė-|

, Šakių apskričio. Paodžiukų 
........ j. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie ji žinote, malonėkite pranešti, 
už ką busiu labai dėkinga.

Marcelė Pusei nė
220 Short st., WesLville, III.

i

I

siųsti

kraštų 
ir tei-

altic Statės Bank
Pirmutinis ir Vienintelis Lietuvių Valstijinis 

Bankas Rytuose. , • ■ - <
KAPITALAS IR PERVIRŠIS — $270,000.00. 

Turtas jau siekia t— $1,125^)00.00.
Priima Depozitus ir moka 4%v - Depozitus galima 

per paštų.
SIUNČIA LIETUVON ir į kitas pasaulio dalis pinigus tu 
pinigais, arba AMERIKOS DOLARIAIS. Išmoka greičiausia:
singiausiai. Ligi 1 d. liepos 1922 m. arti 20,000 žmonių kreipėsi 
i mu« pinigą siuntimo reikalais. TAS PARODO, KAD ŽMONĖS 
PASITIKI BALTIC STATĖS BANKU. Pasitikėjimą mes išdirbome 
teisingumu, sąžiningumu ir draugiškumu.
PARDUODA LAIVAKORTES I LIETUVA ir iš Lietuvos ant visu 
laivą linijų ir kostropiausiai prižiūri, kad keleiviai turėtų smagią 
ir gera kelį ne.
BANKAS ATDARAS kasdien nuo 9 vai. ryte iki 5 vai. vakare, 
sutintomis — iki 7 vai. vakare. TELEFONAS: VVATKINS — 2142. 
Visais reikaiais rašydami adresuokite šitaip: (?)

BALTIC STATĖS BANK,
294 EIGHTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.
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" I KELEIVIS

Sveikatos Kampelis.
LYTIES KLAUSIMU.
Kodėl vyras prie moteries, 

ar priešingai linksta, ką va
dinama priprastai meile, 
kada tas patraukimas vyre 
ar moteryj gimsta, kaip jis 
reiškiasi ir kaip į tą patrau
kimą reikia žiūrėti — lietu
vių kalboje visai nerašoma. 
Gal manoma, kad lyties 
klausimu išsitarti, tai ištvir
kimą platinti, o gal dar tei
singiau, kad apie Ijties klau
simą mažai tenusimanoma, 
užtat ir mažai kalbama. Ne
žinoti to, kas kiekvieno žmo
gaus gyvenime nepaprastos 
svarbos ir reikšmės turi, tai 
vis vien, ką rodyti nekultū
ringumas ir tamsumas.

Vienas garsus kanaunin
kas viename pragarsėjusia
me Lietu'.'os laikrašty smar
kiai piktinasi ištvirkimu so
cialistų "pusbernių”, bet, 
regis, niekad jiems nepata
rė, kaip to "ištvirkimo” pra
silenkus. Pikti žmonės kal
ba, buk garsaus kanauninko 
kelios gražios dukrelės po 
Kauną vaikštinėją... Aš tam 
nenoriu tikėti, tik pastebiu, 
kad piktai žaisti keno nors 
lyties jausmais nėra gera. 
Tolstojus visiems žinomas 
savo raštais lyties klausime: 
jis smerkia lytinį susiėjimą 
ir pataria nuo jo susilaikyti, 
pats užsiauginęs diktą šei
myną ir iki 70 metų skundę
sis lytiniais teriojimais. Na, 
prieštaravimų tame pačia
me asmeny kartais labai 
daug, ir, regis, kuo asmuo 
garsesnis, tuo jų daugiau.

Lyties klausimu noriu iš- 
- sitarti ne vaikams, bet bręs

tantiems jaunuoliams ir su- 
brendusiems, kurių jauna 
siela trokšta visa žinoti, iš
tirti, kas aplink juos nusi
duoda ir kaip nusiduoda..

Jeigu ir daug pasaulio gu
drybių palieka nuo jaunuo
lio užslėpta, tai jam bręs
tant tam tikros atmainos jo 
kūne kreipia jaunuolio aty- 
dą į jo lyties gyvenimą ir 
verčia susidomėti juo 16-17 
metų amžy, kartais anks
čiau, ar vėliau, ne pas visus 
lygiai. Vyriškis pastebi, kad 
jo kūnas augaloja, raume
nys stiprėja, balsas stiprėja, 
kalasi ūsai, barzda, viršuj 
lyties organų plaukai. Senai 
sapnuojamos vyriškumo žy- 
mes galų gale pasirodo, vai
kystės metai paliko praeity. 
Šias vyriškumo žymes, ar
ba dar teisingiau, šios vy
riškumo žymės lydi dar vie
ną nepaprastą nutikimą. 
Vieną nakty jis pabunda iš 
saldaus sapno, tankiausia 
meilės svajonėmis papuošto, 
stebisi nepaprastai malonio 
jausmo perimtas — tai pir
mos "poliurijos”
vaime iš jo lyties organo iš
tekėjo tirštas, balsvas skys
timas, vadinamas "sėmeni
mis”. Tai tikriausia : _ 
lytiniai subrendusio jaunuo-

‘darbo, kovoti su slėgianėio- 
: čiomis mintimis, Į kitų drau
gystę įtrauktų, jis pradeda 
tam tikrais mankštinimais, 
onanizmu vadinant, suža
dinti tankų "sėmenų" tekė
jimą, aroii eina prie mote
ries. kuri už pinigus visiems 
savo kūną parduoda. Pirma
me atsitikime nuolatinės - 
liurijos nusilpnina jauruo- 
iio energiją ir kūną jo kul
tūringume ir inteligentišku
me; antrame — užsikrečia 
—lyties ligomis. Taigi kiek
vienas jaunuolis turi valdy
ti gimusį jausmą, stengt les 
kain galint geriau dirbamą 
‘'.ai’bą atlikti, sportu užsiim
ti, su silpnumu kovodamas, 
iš netinkamos draugystės 
prasišalinti, mokslo ” norą ■ 
žadinti, savo sugebėjimą ką 
nors sa vys tuvio veikti rody
ti, vienu žodžiu, mažiau lė
bauti, gerti, 
ti. daugiau dirbti. 
u-Nae ' _V-x_ 
žmogaus gerovės i 
šaltinis, bet ir žmogus g>"ve- 
nimo tvarkytojas ’ Kas savo 
darbą pamj’lėjo. tas čia ant 
žemės nepražus! Ko ilgiau 
nutęsiamas laikas, be mote-j 
ries apsieinama, to daugiau 
jaunuolis subręsta, sveika
toj sustiprėja, daugiau iš- 

: minties Įgauna, geriau gy- 
Jveniman pasiruošia. Reikia 
į visas pastangas * vyriškiui 

! i • ■ x. dėti, kad iki 27 metu, kadagal kartais jaustą..vyras fau nitaai subrčst
; laiks nuo laiito * ■

« 
a I■ 
I 5 
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pertankiai pasirodo. Jeigu 
po poliurijų jaučiamas nuil
simas, nesmagumas, nera
mumas, stoka apetito, noro 
dirbti, tai jau ne visai nor
malu, tada reikia prie gydy
tojo kreiptis. Poliurijos at
sikartoja ilgus metus, kol 
vyriškis neapsiveda. Kad iš
vengus tankaus poliurijos 
atsikartojimo, kuris blogai 
atsiliepia į sveikatą, ypatin
gai bręstančio jaunuolio, 
reikia neįsileisti perdaug Į 
meilės svajones, reikia var
žyti mintį, reikia ir čia savo 
vyriškumą parodyti, savo 
stiprumą, žmogus, kuris 
blogai valdo savo jausmus 
ir mintis, sunkiai perneša 
gyvenimo vargus ir laimės 
mažiau randa. Svajonės, 
ypatingai saldžios meilės 
svajonės — tai labai karak- 
teringa jaunuolio sielai; 
vargu berasime nors vieną, 
kuris užaugęs nesvajotų; 
jeigu žmogus gyvena vienu
moj, nuo kitų užsidaręs, tai 
svajonės tampa jam dar 
brangesnės.

Iki poliurijų vyriškis ma
žai Įdomaujasi mergele, vy-i 
riškumo žymės jam atveria' 
nauią pasauli, lig šiol neži- 
nota, gal kartais įausta.:, ’ • , „n • K , -- t v i -i • N - - įau mmai subręsta, is-Jaunuolis laiks nuo iaiKO i.• ■„*• <,„,* • i , -•
-Jaučia ilgėsi savo sieloj, z1’ir tuštumg/lyg ko tai tiiik- M S?ty’ kun°1 d3rbl,°- 
tu. kas ta tuštuma papildu- ;.*••?„7^ >•xT- i • i - i • * i vietą ir pasirinkti gvvemmo tų. Jis žvelgia Kiekvieną i - * t’-
jauną mergelę meilės žvilgs- ! , _
niu, lyg jieško tą, kurioj jo1 ^.u0 metų vyriškio gy-
siela atbalsio rastų. Ir ran- venjme Įvyksta vėl maža 
da. Prasideda tas puikus permaina: dabar jis jaučia 
idealis laikas, kuri pergyue- ^ar stipriau reikalingumo 

ali būti c,-ar vieną žmogų nuolat prie 
. savęs turėti, ir jeigu vyriš

kis iki 27 metų be moteries 
galėjo apsieiti, tai paskiau 
sunku. Statistika r.-do, kad 
laba’i mažai yra tokių vyrų, 
kurie iki 30 metų neveJė ir 
neturėjo lytinio susiėjimo 
su moterimis; jų tarpe ir di
džiausias procentas lyties li
gomis sergančiu. Bet ar gali 
vyras išgyventi 27 metus ne
turėdamas su moteria lyti
nio susiėjimo? Ar nekenkia 
tai vyro sveikatai? 'Daugu
ma žymių mokslo vynui, ty
rinėjusių ir tyrinėjančių ly
ties klausimą (pamenu žy
mesnius: Forel; Moli, Pos- 

Jner, v. Gruber, Bloch)' ma- ’ 
ęai no, kad labai yra mažas pro- 

pirmieji "patarėjai’’. Prie centas vyrų^ kuriemfc anks- 
šio prisideda dar netinka- čjau neatbūtinai butų 
mas vyresniųjų elgesys ir ■ ■ —
kalbos, jaunesniems kartu 
esant, netikę paveikslai, 
knygutės, kurios vien'lyties 
jausmams suerzinti skirtos, 
dar čia lyties jausmo spau
dimas ir daug kita svaido,:

niekais užsiim-
Atsimin- 

kad darbas ne tik 
ir' turto

® į niu toj srity
sikurti gyvenimo

na kiekvienas. Kas g; 
gražesnio už jaunystės ro
mantinę meilę? Ja gėrisi ne 
tik jaunystės didvyriai, bet 
ir seni veteranai, audrų ir 
nelaimių gyvendami matę, 
patyrę gero ir pikto, sako
ma, gyvenimą pažinę. Šią 
”idealę” meile turi stengtis 
kiekvienas, kaip galint il
giau išlaikyti’ Tik retai tai 
atsitinka. Iš tėvų vaikai ly
ties klausime jokių patari
mų negauna. Jei pamato 
motina sūnų su mergomis 
siaučiant, tai virži iš užpeč- 
kio ir ėda nugarą, manyda
ma visus vaiko "piktus” pa
linkimus vienu ynu išmušti. 
Žinoma, apsirinka.

Mokyklos draugai —- —
į reuta- 

lingas lytinis su moteria su
siėjimas. Tai priklauso nuo 
žmogaus temperamento, kū
no sudėties, nervingumo, 
užsiėmimo. Iki 27 metų 
abelnai gali kiekvienas susi
laikyti ir privalo, jeigu nori 

jauną lanksčią sielą, blaško, £eru. tėvu-šeimynos tapti, 
kol jaunuolis palieka ideale išlavinti stiprų organizmą, 

uats sa- rceile nepatenkintas. Jis išauginti energiją, vyro ka- 
nradeda reikalauti ko kito;’rakterių, vienu žodžiu 
jam negana su mergele kai-,-J 
bėti. ia gėrėtis, ja džiaugtis, silpnava^u, 

žvmė auga noras ją "turėt"’
_____ _ ________  _ ’ Ir jeigu tik duodama valią didvyris. 
Ko. Pirmos poliurijos nieku visiems pageidavimams, ne- Į . .
ypatingu, kaip ir sekančios, sustengiama save šiek tiek. ’’1SPS sunkumus ir sa- 
neatsižymi. Jaunuolis jau- vov-zirH nptinksTnns.vo slhffivbes nergalL Stmuis 
čiasi, kaip ir pirmiau, tik jo 
sąmonėje jau gimė paslap
tis, kurios jis gėdisi, lyg ko 
tai pikto ir smerktino, ir 
niekam apie tai nesako. Po
liurijos pasikartoja ne pas 
visus lygiai, pas vienus Į dvi 
sąvaiti, pas kitus į tris, ar 
dnr rečiau. Ko žmogaus bū
das gyvesnis, sakoma, krau
jas karštesnis, taį ir poliuri
jos tankesnės.

Klaidinga manyti, kad 
poliurijos yra liga; poliuri
jos, tai visai normalis apsi
reiškimas. Žmogui į tam ti-( 
krus metus atėjus, lyties or- • jonėse 
ganai gamina 
Kada "sėmenų” _ .
prisirenka ir jei vyras netu- i tankiai kartojas. Jaunuolis, 
ri lytinio susiėjimo su mote-' paskendęs meilės mintyse ir 
ria,* tai "sėmenys” pats sa-i lyties jausmuose nebegali 
v^me teka- , |jau susivaldyti pats ir jeigu ....

Poliurijos gali kaip ir li-,neatsitaiko kad kas nors jį nui. 
gy žmogų kamuoti, jei jos suturėtų, paskatintų prie

I
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į Kodėl taip, o ne kitaip?
Kodėl žmonės sako: 

Tele-fonas, 
ronas?

o ne tele-ba-

Tele-grafas, o ne tele-ku-
• nigaikštis ?

Var-šuva. o ne var-kalė ? j 
Pur-ickis, o ne Pur-jose-i 

lis?;
mon-straeija, o ne Die- 

vo-straeija?
Kleri-kalas, 

brukąs?
Kuni-gija, 

virvė?

Traukinis užmušė moterį.
ŠĮ panedėli ant Ne\v Ha- 

veno gelžkelio, netoli Bosto
no, traukinis užmušė seną 
moterį.

Iš BOSTONO I LIETUVĄ 
per Liverpoolį

Ant nauju, didelių. patogių, greitu, 
aliejum deginamų laivų:

ELYSIA ... ~ ‘ ” *
SCYTH1A ..
ASSYR» t ..
TYRRHRN'IA

TAIPGI Iš N EVV YORKO
IV-'jai v <!aaia ekskursija j 

LIETUVĄ ir kitas Baltijos valsty
bes, l.as UTARNINKAS, ant vieno 
iš trijų i’id'iausių jūrių milžinų, su 

sėjimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Southam ptone
M At RETAM A AQl ITANIA 

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ i 9 dienas._ 
Delei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie
(Į NARD-AMHOR LINES 
125 Statė st., Boston, Mass.

o ne kleri-

Žingeidus.
Kodėl jis ne šuva!
Prie jūrių maudynės 
Žmogelis sėdėjo 
Ir nuolat akimis 
Merginą lydėjo.

žavėjo jį kasos. 
Liemuo jos išriestas, 
Jr kojos jos basos, 
Tvirtumas kai piestas.

Jos nuoga krūtinė 
Baltutė kaip pienas, 
Plaukai atsipynę 
Net siekė blakstienas.

Pakilo nabagas.
Iš priekio užėjo,
Ir šypsą Dadaręs 
Akysna žiurėjo.

O ši jin pažvelgus 
Piktai užsisuko, 
() paskui palinko 
Prie savo šuniuko.
Jis laižė jai veidą, 
Vucdega mosavo. 
O merga jį glostė, 
J snuki bučiavo.
žmogus atsiduso 
Ir tarė nuliūdęs: 
"Prakeiktas, .pasaulis! 
Kodėl aš ne rudis?!”

Kytruolis.

KATALOGAS.
Visų musų geriausią Kompo

zitorių muzikališki veikalai-gai- 
jdos; kaip tai dainos dėl solo, du
etu,

‘ įvairiems instrumentams.
• tuviškų Rekordų.
i viską meliodij ų 
’*Player Piano” ir 
viską knygų.

KATALOGĄ pasiunčiame vi
siems ant pareikalavimo dykai, i

JOS. F. BUDRIK (32) Į

choru ir lietuviški šokiai
Lie-

Jaipgi lietu- 
Voleliu dėl
Įvairių lietu-

Į

Rugpiučio S 
.. Ruošėja 1 
. Rugsėjo 15 
. Kuirsėjo 20

iš;;)auK>a kas antri 
f*u>k>ai įtaisyta 

Klesa. i’u:;.ųs ii'.itu- 
ntitariui <k-i 2, ų ,r 

6 ypatų.
i'HAS. KAUFM.VN

99 Stale St, BusUm. Mass.

NORTH
GERMAN

LLOYO
l>u b'd l v;, t s š r t u b n i l is 

IAivuis i

LIETUVĄ
NEiV YORk-i.i:::.MEx

Lah ai
Šeri J i
i re;i::

I t..I » Vi

I

ŪMIA
I

I

I

i
3343 So. Halsted st. Chicago, 111.!'

I
KYLA.

Tas žmogus, kuris išrado šį pa- 
tentą, buvo du sykiu operuojamas 

Į nvo kylos, taipgi bandė dčvėt viso- [ 
į kius diržus, koki tik yra iki šiam i 
- laikui išrasti, vienok niekas r.epagel- Į 
bč-jo. Per daugelį metų ligos nukan-: 
kir.tas, atrado naują sistemą kvi .s' 
arba patrūkimo gydymui. - .Aš nešiu-I

I LIETUVĄ ?
Greitas pasažierinis kelias nuo 
NEU YORKO IKI LIEPOJAL’S 

uer Gothenburgų, Švedija. Pasažieriai 
bus transferuori ant jūrių tiesiai į 

I.IEPOJŲ
S.S. DROTTNINGHOLM 

Kugoiučio 79 ir Rugsėjo 23 
S. S. ST0CKH0LM 

Rugsėjo 5, Spalių 14
Trečios klesos kainos:

l HAMBURGĄ----------------S103.Se;
j DANZIGA ir PILIAVĄ $106.50 
I LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—1 Ievutėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar
SHEDISII AMERICAN LINE, 

21-24 Statė Street, New York City.

'»eria rusinėsi
mas per. vandenį su LIETUVA.

La."ai i.’ Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai j PiLiAVĄ.

Laivai išplauks iš New Yorko

NiimMsnsMM
*” Kugpiuėio 12 1*1

N°ollnAM
DOTTERDAM

Rugsėjo 26 ■ ■

'R™RAM
Musų laivai turi geriausius 

togumus trečios klesos pasažie- 
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE 
89 Statė St_ Boston. Mass.

; lau išbandymui gyduolių, nes žmonės, | 
kurie turi šią naują sistemą, nepaiso | 
apie išbandymus, bet su džiaugsi:-.:

- užmoka ir kitiems rekomenduoja, čia i
■ nėra reikalo, meluot.

-į Delei persitikrinimo meldžiu kreip-Į 
.ils ypatiškai arba laišku žemiau pa.-: 
duotu adresu, įdedant už 2c. štampą i 
atsakymui. (32)

J. F. RICHAKD
131 VValnut st- Holyoke, Mass.

KAM KENTĖTI?Į
Raumatizmo. neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

& PAIN-DPEUER & 
Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsuji per

i

■ PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI. PARTRAU
KI AM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

ARNAVLMĄ KREIPKITĖS I 
JNTERNATIONAL 
TRAVEL BUREAU

NEW YORK, N. Y.

LAIVAKORTES
l UZTUVį PARDUODAM 
VISOM UNIJOMIS. VISKĄ 
APRUPIN \M PRADEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
P.'SODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PA I

LITBDA8IAN TRAVEL BUREAU
136 East 42nd St.,

Kvotimai į Lietuvos 
prezidentas.

i ūnanties’ Lietuvoje rih- -
kinams, mes nutarėm, kad Ik h
vieną kandidatą.} Lietuvos: - YaiabažeakfĮ.'
prezidentus turi ' pastatyti.'’ 
amerikiečiai. Kandidatas te- KYLA IŠGYDOMA,
čia u s turi išlaikyt pirma Stuarto Plapao Paduškaitė. 
kvotimus ir parodyt, jog MUt“ w’~ti ^‘in 
jis supranta Lietuvos politi
ką ir šiaip jau yra apsišvie
tęs žmogus. Taigi mes čia 
skelbiame eilę klausimų, ir 
kas i juos teisingai atsakys, 
tas bus nominuotas ir gaus 
šifkortę Į Lietuvą.

Klausimai:
l.—Katras Lietuvos val- 
ninku neima kyšių?

kun. Purickis 
šmugelio? 
y*ca Lietuvoje

A

Jus galite mesti šalin visus diržus 
kadangi Plapao paduškaitė yra vier 

: tam padaryta, kad jus išgj dj-ti mso 
k ylos. Ji yra taip padaryta, kad kartę 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 

' sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne- 
Į šiojimuf. Pigi. .Tokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri' 
siusime kų sakome, atsiųsime jum- 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORĮĘS___
3058 Stuart Bldg- St. Lauis. Mo

ALTIJOSAMERIKOC
' LINIJA 9Broaclvay, Neverk.MY.

KELIONĖ •LIETUVA
PEŠ. FDX1HBUPGĄ.PIL1/NĄ 
/• ABbA LIEPOJŲ.

.Z?. VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 
_x-—Jz/ Ueuiviai važiuojanti į Pi’iava

aplenkia Lenkų karidorį.
ri/ 3 KLĖS A PADALINTA I KAMBARIUS 

Su 2, 4, 6, ir 8 lovoms. Laivai išplauks 
ESTONTA .............................. Rugpiuėio 23
LiTUANtA ............................ hug.-ėįo 6

iš NEW YORKO AR BOSTONO: 
į Hamirta $103.59 • Piliavą $106.50 

j Liepojų ir Memelį $107.
Mes nemokam gelžkelio tikietą nuo 

Bostono į New Yorką.

LINKSMA NAUJIENA!e O tčlc.1-
už Iii Jo ant

f?.—Kiek 
davaktu ?

4.—Kiek 
vybė 
sc ir si' 
darys

_
ma, h

6. —Kur Amerikos lietu
vių kunigai gauna pinigų 
švento Kazimiero seserims i 
11 '7 i Y L"*

7. —Kur Tautos Fondas' 
padeda aukas?

8. —Kodėl senmergė ver- 
’ eidama prie šliubo?
9. —Iš ko I ’ 

čapsui ?
10. —Kodėl 

devvnakę?
11. —Kodėl 

-> nyčioj vienas
(parapijonams neduoda?

.12,-—-Kaip kun. GarmusJzr-'4’2w * 'v*, iii^iaavo AmerjkonF 
,».-KwT ponai

-- - liik nenusiskuta &a;
| Ką tamstĮ

Lenkų valdžios šulas Skir-

-'kru vyru tapti, o ne lepše, 
, ištyžėliu. jau- 

. nystėj pasenusiu. Ne tas 
kurį kiekvienas 

menkniekis nugali, bet tas,
ai

draugystės prasišalinti, ne
metama netikusios knygos 
skaityti, tai jaunuolis tam-Į 
pa lyties jausmų vergas su, 
visomis apverktinomis pa
sekmėmis.

Vyriškis, gamtos aktyvu
mu apdovanotas, pirmutinis 
pradeda mintį ton pusėn 
kreipti, — mergelę prikal
bėti. Moteris; būdama pasy
vi, bet gera kovotoja, kur 
jos nekaltybei gręsiama, 
priešinasi. Jei jaunuoliui ne
pasiseka mergelę pergalėti, 
tad jis bando nors savo sva- 

! pergalėtoju būti, 
sėmenis”? Erotinės mintys kartais bv<- 
perdaugfna labai stiprios, poliurijos

tiek varžyti, iš- netinkamos ;vo silpnybes pergali. Stipri
“ jkunu ir dvasia reikalingi

•į ir atgimstančiam kraštui, 
' kovojantiems už savo teises, 
| kultūringai šeimynai.

J. Dagilis 
Kand. med 

Karaliaučius, Ib22.
(”2-ba”į

Levonas, 
1.

>
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Lietuvos Atsto- 
Amerikoj surinko auk- 
-idabro, ir ką ji su juo 9
Kas išrado klerikaliz- 
• kodėl?

united 
American 
Lines Ine.

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

KĄ-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA- 

___ ’ VO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
kiniPČiai H a rn iv AIRIV L10 V SALUTA-Kinieciai u<o<j.ras BITTER?S Iš musų che 

(JUŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
fnvas nnmnša DŽIAUGĖSI SALUTARO BITTE- luzas numuša RI0 GERUMU, DABAR GALĖS PA

SIGERĖTI, NES Y'RA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

Taipgi esame pasirengę išpildyt 
visus norus bei užsakymus į trumpa 
laiką.

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne
gausite, tai neimkite kitokio, bet rei- 
kalaukite tiesiog iš mūšų.
SALUTARAS DRUG ik. CnEMICAL 

; CO- DEPT. 18, 
iTUt S»k RaMed st.. Cbica&o. III. 

. i. ...... ..... ..... ---- - ■ - —

* v

i

i 
Prisiųskite man savo braizi- %• 

nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygų- ♦ 
tės "Patarimai Išradėjams,” V 
--------------------------- J, 

Rąžykite lietuviškai savo ad- I

Re*. Patent Atty. •*> 
S PARK ROW. NEW YORK 1
A A A a. A. A

kunigas baž- 
geria vyną, o

5^—Krriel poni arnec- 
_„Jos?

w k Įdarytum,
jei gyventum Letuvoje, da- 
leiskim Utenos apielinkėj, ir 

muntas Tautų Sąjungai pa-: užeitum savo rugiuose kokį 
reiškė, jog lenkai nemaną'Garmų su pana?

15. —Kandidato amžius.
16. —Vardas ir pavardė.
17. —Kur gimęs ir kodėl? 
Pastaba. Kandidatais, ga- 
but tiktai tikri katalikai,

LENKU NEVA PASLŽA- 
DĖJIMAI.

e
Tarp New Yorko ir Hamburgo 

Trumpas susisiekimas su visais portais Centralinės Europoa 
LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS 

nuo Piero 86, North River, pėda nuo 46 st., laike pietų.
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Dideli val

gymui kambariai, salionai ir pinkus dėkai 3-čios klesos 
pasažieriams.

Laivai "Hansa”, ’’Bayei-n”, ”Wuerttemberg” ir ’'Mount 
Clay” turi kelis spėria liūs kambarius.

Du nauji 20,'MIO tonų trijų šriubn laivai. 
RESOLUTE IR REL1ANCE 

išplauks kas antras utarninkis su pirmos, antros ir trečios 
klesos pasažie risis.

Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų 
JULIUS ROTTEN'BERG. 260 Hanover St.. Boston. Msm.

/

pulti Lietuvos, žada priimti i 
Taut. Sąjungos nustatytą i 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
sieną ir net pripažinti Lie
tuvą de jure. Gražus tai žo- Ii 
deiiai, bet .tiems lenkų ”pa-!tai yra tie, kurie skaito ”Ke-

" į” ir neprigųli prie įmin
ti keti, kiek žydo bezmė-šainicriv partijos, kuri ofi

cialiai vadinasi ”blaivinin- 
Pr. br. kų susivienijimas”.

sižadėjimams” tiek tegali-! leivį 
rm> f

IŠRADĖJAI!
JL kuri duodama dykai.
F 1
9 vokatūi.
A M ARTI N LABINĘS

PINIGUS PERSIUNČIAME J VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visu geriausiu Bniję.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
J Kauną iš Boslono ar New Yorko $105.15. Karės taksų $5.

Musų'atstovai išvažiuoja j Lietuvą bėgiu kelių savaičių. Jie gali sa
le ■ kti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Just? draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit fr pasikalbėkit su jais ypatiškai.

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

S103.Se
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Rusija reikalauja 
atidaryti Nemuną.II

Šių, 1922 metų, kovo 22 d., pažiūra i lenkų užgrobimą 
Sovietų Rusijos atstovas p. ginčijamos Lietuvos terito- 
Bavtianas kreipėsi Į Lietu- rijos. (? L.I.B.).
vos Užs. Reik.. Ministerį su Rusija nemananti, kad 
verbale nota, prašydamas Lietuva esanti karo stovyje 
parėdyti, kad butų leidžia- su Lenkija. Viena, Lietuva 
ma plukdyti sielius iš Rusi- pasirašiusi kontrolės komi- 
jos upe Nemunu i Vokietiją sijos pasiūlytą protokolą 
ir i jūres. (29 lapkr., . 1920 m.) apie

Balandžio 13 d. p. Davtia- mūšių sustabdymą (paliau
nąs inteikė antrą verbalę ^os tai dar ne taika. L.I.B.); 
nota prašydamas paskubin- antra — Lietuvos vyriausv- 
ti atsakvmą. . maiiriusis visu tuo laiku

Balandžio 24 d. p. Davtia- .etomis su lenkų vyriausy- 
nas naujoj notoj prisispyręs (Tai
reikalauja Lietuvos val-/’o. L.I.B.). 
džios atsakymo, nes nuo to^ Lietuva 
priklausąs ir ] '

nteko nėiro-

uždariusi savo 
plukdymas rubežius su Lenkija vaduo- 

Rusijos miško, ir visi milži-, damasi ne karo, bet politi- 
niškieji prirengiamieji tuo kos motyvais. Rusija žinan- 
reikalu darbai vakarinėse ti, kad leidimas tą sieną pe

reiti esąs duodamas be kliū
čių visu šalių piliečiams ir 
dėlto toji siena negalinti bū
ti vadinama frpntu. (Karei- 

iviu .eilės, pasirengusios Į 
muši, sudaro frontą. Toksai 

i frontas faktinai yra. L.I.B.) 
Maskvos sutartis, 1920 m., 

liepos 12 d., duodanti Rusi
jai tranzito teisę per Lietu
vą. Tos sutarties dvasia ir 
jos XIII-asis punktas paro
do, ”kad toji tranzito teisė 
negali būti kuo nors apri- 

ib'oiama* ir Rusų vyriausybė 
negali būti varžoma pasi-

Rusijos gubernijose. Toliau 
laukti, sako, Rusija nebega
linti.

Į visas tas notas Lietuvos 
Užsienių Reikalų Ministe
ris atsakė verbale nota ba
landžio 30 d. Nota skambė
jo šitaip:

Į Tamstos šio balandžio 
24 d. verbalę notą 1241 Nrt 
Ministerija turi garbės pra
nešti, kad prie dabartinių 
aplinkybių Lietuvos Vy-Į 
riausybė neturi galimybės 
duoti* leidimą plukdyti Ne-j 
munu Rusijos mišku Lietu-i nL, , , . - .
vos žemėse. - Nežiūrint toj ^ama sau tranato ke’ 
kad Rusijos dar nesudarv-įilus;. , , . , ,
tos su Lietuva prekybos beik .£eJUva’.+ a^sak{Tdamf- 
tranzito sutartys. Taikos įteiktl tranzito teisę N emn- 
sutarties XIII straipsnio R0<upe, elgiantis necuaugin- 
numatytos, Lietuvos Vy-'^f1 linkui Rusuos. Rusija 
riausybė noriai teikė ir 2teityje savo ekonominiuose 
teiks Rusijai tranzitą per sanUkiuose su Lietava to 
savo teritoriją toj daly, , nepamirsianti.
ri vra jos faktiniame valdy-’ Savo vyriausybes įsaky
me; ji netrukdant leis ivež- tas p. Davtianas griežtai 
ti ir išvežti prekes per tas protestuojąs prieš Lietuvos 
savo sienas, kurios Lietuvos vyriausybės atsisakymą su
yra jau taikiai nustatytos teikti tranzito teisę Nefciu- 
su gretimomis draugingo- Hc upe Rusijos miškams, ii 
mis valstybėmis. Bet Lietu-; drauge pareiškiąs, kad ai
vos Vyriausybė neturi gali- sakomyęė už Rusijos nuos-

i

_ , bu-
su’siunti pilnybėje uždėta ant

mybės leisti tranzitą per ne-, tolius, dėl pakeitus, 
nustatyta savo sieną
Lenkija, *su kuria santikiai Lietuvos vyriausybės, 
anaiptol nėra ir negali būti P- Davtianas pasitikįs, kad 
draugingi, kadangi šiai Lietuvos vyriausybė dar 
oldmavus Lietuvos tęritori-. syki persvarstvsianti jo iš
jos dali, Lietuva vra su Len- dėtus # argumentus ir savo 
kija karo stovy; miškų gi nuosprendi pamainysianti, 
plukdymas numatomas per 
karo fronto liniją. Todėl tai 
Lietuva ir neturi galimybės 
tartis su Rusija dėl tranzito 
per okupuotą Lietuvos teri
toriją einant Lietuvos tai
kos sutartimi su Rusija 
(111 str.). — Šį stovį padėjo 
pailginti pati Rusijos Vy-' 
riausybė sudarydama 
Lenkija Rygos sutarti 
panakindama betarpi Ru

Į tą notą Lietuvos Užsie
niu Reikalų. Ministeris geg. 
inėn. 17 d. atsakė šitokia 
formate nota:

J. M. Ponui Rusijos At
stovui Lietuvai.

Aukštai Gerbiamas:
Į Tamstos š.m. gegužės 2 

su d. raštą 120 Nr. turiu gar- 
ir bes pareikšti, kad Lietuvos 

.si- vyriausybė neturi galimy- 
jos susitaikymą su Lietuva, bes sėlių plukdymo reikalu 
naujai benustatant .savo va- mainyti savo nusistatymo, 
karų sieną. Nūnai gi atrodo 
Rusijos valdžia esanti susi
tarusi su Lenkija miško 
plukdymo reikalu per Lie
tuvos teritoriją. Rusijos 
taikos sutartimi su Lietuva 
Lietuvai pripažintą ir iki 
šiol lenkų okupuotą, ir tuo 
budu pritarianti smurto ak
tui Lenkijos padarytam.

riu ^Kibinti Ta^ 
tai, Pone Atstove, tos sutar
ties III str. šie abu straips-

Negaliu sutikti su Tams
tos nuomone ir išvadomis 
karo stovio klausimu. Lie
tuva iki šiol nepadarė tai
kos su Lenkija, okupavusia 
Lietuvos teritorijos dali, ir 
musu santikiai su ja nėra ir 
negali būti draugingi.

Tamstos rašte nurodoma 
į Lietuvos taikos sutarties 
su Rusija XIII str.; bet tu-

verbalę notą p. Davtianas 
atsakė gegužės 2 d., šį kar-_ 
tą jau atsiųsdamas formalę 
notą sekamo turinio:

Sovietų Rusijos vyriausy
bė protestuojanti prieš įspė
jimą,: kad Sovietų Rusijos 
vyriafcsvbė, darydama su
tartinu Lenkija dėl miško 
pluk^B»T’er okupuotą Lie- per okupuotą Lietuvos teri-

mais į atsakomybę už nuos
tolius ir neva i galimus ne
palankius Lietuvai Rusijos 
Valdžios išvadus tolimes
niuose ekonominiuose santi- 

I kiuose.
Lyginai su dideliu nusi

stebėjimu tenka konstatuo
ti neva nedraugingumo Lie
tuvai užmėtinėjimą, kuomet 

i Lietuvos Vyriausybė leido 
ir tebeleidžia Rusijai di
džiausio palapkuipo tranzi-: 
tą visais keliais, kurie yra 
musų žinioje ir kurie eina j 
valstybes, mums draugin-' 
gas.

Prie šios progos prašau 
Tamstos, Pone Atstove, pri
imti mano aukštos pagarbos 
pareiškimą.

Užs. Reik. Ministeris.
Nebus pro šąli pridėjus 

prie anų notų keletą žodžių 
paaiškinimo.

Ir Alijantai, ir Tautų Są
junga ir veik visi musų kai
mynai, nors žodžiais ir reiš
kė savo nepritarimo lenkų 
okupacijai Vilniaus krašto, 
tečiau darbais rėmė tą ne
dorą darbą. Tautų Sąjunga 
mėgino mums primesti prie 
tos progos uniją su lenkais 
< abudu'' Hymanso projek
tai). Rusai Rygos sutartimi 
su lenkais, sutikę ant 
ano garsiojo Vilniaus kori
doriaus (Lenkijos appendi- 
sitis), tuo pat žymiai pasun
kino musų Vilniaus atgavi
mą. Latvių ir Estų vyriau
sybės Varšuvos sutartimi 
su lenkais irgi žymiai lenku 
tikslui patarnavo. To pat 
siekia ir paskutinis Tautų 
Sąjungos nutarimas keisti 
neut'ralę zoną Į demarkaci
jos liniją tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, kuri ilgainiui, 
turbut,- norima bus palikti 
jau nuolatine siena tarp 
dviejų valstybių. Visi Lenkų 
vyriausybės pasiulijimai 
Lietuvai sueiti su Lenkija i 
kokius nors diplomatinius 
santikius siekė vis to pat, 
tai pripažinimo status quo 
Vilniaus krašte, kas reikštų 
faktiną Vilniaus atsižadėji
mą. Taip visiems tarsi su
tartinai prieš Lietuvą vei
kiant, Lietuvių rankose be
liko tik vienas teisėtas ir 
lengvai prieinamas ginklas; 
tai uždaryti Nemuną preky
bai rusų, lenkų, vokiečių ir 
anglų.

Rusai begali verstis tik 
miškais. Lenkai irgi beveik 
visus Pagirio (Poliesės) 
miškus užstatė ar pardavė. 
Anglai ir vokiečiai laukia tų 
miškų. Musų Nemunas te
gali jiems tuos miškus nu
nešti. Dabar suprantame, 
kodėl aliantai, mums pripa
žinimą teikdami stato sąly
gą Nemuno neitralizacijos, 
ir kodėl Lietuva prieš tokį 
reikalavimą spiriasi. Lietu
va nepavydėtu to kelio kai
mynų bizniui. Tik Lietuva 
negali sutikti, kad tas biznis 
eitų per musų galvas tada, 
kada musų sostinė ir musų 
žemių trečdalis yra valdoma 
užpuolikų lenkų —'kaimy
nams tam pritariant. Lietu
va negali sutikti, kad sutar
tys dėl tranzito per okupuo
ta Lietuvos dalį butų daro
ma ne teisėtais tų žemių 
šeimininkais lietuviais, o su 
užgrobikais lenkais. Jei Lie
tuva su tuo sutiktų, ji tuo- 
nat atsižadėtų Vilniauslies iii Str. s>ie ctuu aiiaipa- “

niai nustato du keliu tranzi- miesto ir viso Vilniaus kras-
tui; vienas XIII str. — per 
neokupuotą, o kitas (Iii 
str.) — per okupuotą Lietu
vos teritoriją. Taigi Rusija 
nėra liuosa tranzito keliu 

tarti g;u Lenkija dėl miško pasirinkime* Dėl tranzito

to. Lietuva to padaryti ne
gali. Ir štai kodėl ji iškėlė 
ta savo ginklą, štai kodėl ji 
uždarė Nemuną. Tuo budu 
Lietuva vartoja gal geriau^ 
šiai intikinantj argumentą, 
kad alijantai ir Tautu’S«-

tuvos teritoriją — tuo prisi- tori jos dali reikalinga tar-yunSa galutinai, sukrustų 
tis skyrium einant III str. i £rau?--v^1 Vilniaus lenkus. 
”po to, kai skiriančios Lie-'yai įsegtų, beabejo, sveika- 
tuvą ir Rusiją okupuotosios * ..... .
vietos bus atvaduotos iš 
okupacijos.” Be abejonės 
Tamstoms yra žinoma, jog 
tas atvadavimas dar ne
įvyko.

' Todėl 
anaiptol dar neparodo, ko- Tamstos 
kia esanti Rusijos juridinė taip pat

dėjusi prie lenku užgrobia
mojo akto. Rusija nesiki- 
šanti Į ginčus lietuvių su 
lenkais, jiems patiems pa
liekanti nusistatyti savo sie
nas (tai buvę pabrėžta Ry
gos sutarties IlI-me punk
te), gi teknikinė sutartis 
vienu praktikos reikalu

✓

ton ir Rusijai.
Liet. Inf. Biuras.

Suėmė du plėšiku.
; Chelsea policija suėmė du 
vyru, tūlą Sheehy ir Horri- 

negaliu nestebėtis ganą, kuriuodu ji nužiūri 
griežtu protestu, esant plėšikais, kurie buvo 
Tamstos uurody- tik ką apiplėšę tūlą Thairą.

i

užpakaliu

•*
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Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M

SUSANME M. PUISHEA SHALLNA 
(PUIŠĮ UTĖ)

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

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai i 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.
321 HANOVER ST, 

BOSTON. MASS.

(KASPARAVIČIUS)
425 Broadway, priešais pasta

SO. BOSTON Tek So. Boston
Ofiso valandos:

Nuo 9:39 iki 12
Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki

DENTISTAS
10—12 dieną;
2—5 po pietų; , 
G—8 vakare;

NedėHomis nuo 10—12 dieną.
I

705 N. Main st. kam p. Broad st. 
MONTELLO. MASS.

adresą,
• kainą 

. rkt i: 
prisiųsk 50e. persiuntimo Jėsoms, 

, i . - - kai J'aplaikyst savo namuose.- Nėra jo
kios rizikos. Pilnas uzsiganėdini- 
mas gvarantuotas, arba pinigai 
bus sugrąžinti. Rašyk šiandien.

(35) 
UNION SALES COMPANY

15 S. Desplaines st, Dept. 255, 
x Chicago. iii.

GARDŽIAUSIS IR SVEIKIAUS1S GĖRIMAS

JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žolių. 
JIS priduoda gerų apetitą prie valgio, sudrutūia 

dirgsnius ir suteikia ramų miegą.
-TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.
Vartokite TORAH, o persitikrinsite Kiek jis priduos 

Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCIIOOL ST., CAMBRIDGE, MASS.

------------------------------------------------ .

LIETUVIS DENTISTAS

I
ii

i
i 
i i
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O nelaime! Yra<lang žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugai patars 
naudoti

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilgiukite Ruffles savo gal
vos vilą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir j»o to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina G»5c. a.ptiškošė, arba pris* 
kito 75c. tiesiai į Ubaratoriju

F. A D. RJCHTER <& CO. 
1O4.1I4 So. 4th St. 

Bcooklya, N. Y.

»3> Automa- 
”V anųui.shcr,'* 

. xt->

Vyri.š-

atrodo
Iššoka’ 

pusę 
kai tikra gyvatė ir 
ir nž 7 dienų gausi 
užganėdins. Rašvk

(21)

CHICAGO, ILL.

o už. armonikų užmokėsi,

LAVVRENČIO IR APIELINKES

LIETUVIAMS
PINIGUS SIUNČIAME sulyg pigiausio dienos kur

so perlaidomis ir pinigais į paštą, į visas dalis Lietuvos 
ir Lenkijos. x

LAIVAKORTES, nustatyta kompanijų kaina, pal
ei uodame keliaujantiems į Lietuvą, iš Lietuvos ir į visas 
dKfis .pasaulio. :

KELIAUJANČIUS LIETUVON IR Iš LIETUVOS 
tinkamiausia ir pigiausia aprūpiname visais jų kelio
nės-reikalais: iagauname pasportus ir vizas, išpiidome 
fgafiojimus. afidavitus grįžimo atgal arba giminių ati
traukimo į Ameriką ir sutaisome visokius įvairios rų
šies dokumentus.

MUSŲ PASAŽIERIAI keliauja geriausiais ir pašta- 
vais laivais, aplenkdami lenkų koridorį jūrėmis ir tokiu 
budu išvengia daug įvairiu nemalonumų.

VIETINIAI IR AP1ELINKĖS LIETUVIAI, turėda
mi reikalus ir norėdami gauti tinkamą ir sąžiningą pa
tarnavimą, malonėkite visada ir su visais reikalais 
kreiptis ypatiškai arba laiškais tik pas tikrai lietuvių 
ištaigą: (39)

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVES SKYRIUS
K. A. VENCIUS, Vedėjas ir Notary Public,

70 LAWRENCE ST„ Tel. 1543, LAWRENCE» MASS.

IMPORTUOTI AMONIAI
NAUJAUSIO MODELIO. EKS
TRA DRŪTI KLEVIŠIA1, GARSI 

MUZIKA. GERI K KIŠAI, 
NUMUŠTA KAINA.

Šitie armonikai padaryti is pir
mos klesos materiolo, o ypač kle
viniai, kurie padil-bti su didžiausia 
atyda geriausių mekanikų. Naujos 
mados kedsai, puikiai išdabinti, 
ekstra stiprios dumplės, su skuri- 
niais kampeliais, nikeiiuoto plieno 
kampiniai apsaugoto jai, geru: 

į skambanti balsai. Tai yra nepa 
1 paprastos vertės armonikai. Ka

dangi mes juos pirkom didelei 
kiekybėj Europoj, lodei galiu:* 
parduoti labai žema kaina.

i .ARMONIKAS NO. 95 SU 16 
DUMPLINiV FOLDU. 2i RAK
TU. 8 BASAIS — KAINA Š9.5*).

DUMPLiNIU FOLDŲ.
TV. 4 BASAIS — KAINA $7.95.

Parašyk savo vardų ir 
taipgi pažymėk numerį ir 
armoniko, kurį tu nori pi

I Dr. A. Gom-GlMSk8$
Į; LIETUVIS

a Valandos nuo
A nuofE nuo

Lietuviškai - Lenkiška Aptieką
Jeigu norite teisingu vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

X ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
I? visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenčjvsio 
A reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždegimo 
.į plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų." Taipgi turime nuo visokių slsp- 
K tingų lisį! ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
$ dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių, 
-a Mes jums patarnausime kuoperiausiai, pašaukiame geriausius 
j? daktarus per telefonų uždykų. Todėl jeigu norite gaut gerus 
JA vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu 
I 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

KORTOS!
No. 1. Laimūs Spėjimo Kortos 

gerai žinomos Madame Le Not’- 
mand, garsios mystiškos francuzčs 
moters, kurios pranašavimai- tur
tingiems ir biedniems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortų su 
paaiškinimu kaip įspėti Įhim^, 
tik $1.00. * "

No. 2. Suženklintos Kortos, i ku
rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yrfi. Jos vra 
vartojamos garsiausi.: 
kazirninkų. 
paaiškinimu 
tik $1.50.

magikų ir
Kaina už kaiadj su 

krxiį> jas. pažinti

No. 3. Suženklintos s ge
resnio išdirbimo. Kaina su paaiš
kinimais tik $2.25.

Mes gvarantuojam užganėdini- 
ma arba sugrųžinam atgal pinigus. 

Prisiųsk tik 25c. padengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk koKio nu
merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaikysi kortas savo 
namuose. Adresas: <331

PRACTICAL SALES CO.
12’9 NORTH IRVINO AVĖ., Dept- 2W). CHICAGO, ILL.

AUOIJU -
Dirbtu VPV£Ha^’ .Kukarrfl’> visokiu Ženkleliu, Gazikučių, Ant 

spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. I
STRUPAS'CO.. 90-92 Ferry St. Newark,eN. J J

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

5 DAIKTAI VERTĖS 
$15.00 TIK Už 86.98!

Daiktai, kuriuos čionai mato
te, yra verti $15.00. bet kadangi 
mes nutarėm išparduot juos į 30 
dienų, tai pasiūlome tuos 5 daik- 

. tus žemesne kaina, negu jų pada
rymus atsieina, tai yra už $6.9S. 
(1) Gclcžkelio laikrodis pasida- 
bruotas, sidabro lukštuose, plieno 
judėjimas, laiką rod> teisingai, 
vertėje gali prilygti geriausios 
rųšies laikrodžiams. (2) Geriausia 
importuota vokiška britvą, s i <n 
žiais išmarginimais. {2, .....
tiškas revolveris ___
Dadirbtas iš tikrojo mėlynai-juo< 
plieno, stipriai subudavotas, 
apsaugotojas reikale. (4) 
kas žiedas, 14 karato auksu d< 
tas, su gražiu akmenėliu. . ........
kai auksinis. (5) Kišeninė gyvatė, 
kuri, paspaudus dangtuką. 
iš triubelės ir nulekia apie 
bloko. Atrodo

lengva su ja pridaryt juokų. Prisiųsk 35c. stasopomis 
tuos 5 daiktus už $6.98 C. 0. D., kur'e tikrai jumis 
tuojaus šiuo adresu:

MAJĘSTIC TRADING CO.
730 N. ROBEY STREET, Dept. 5,



W. F. SEVERĄ CO.
CEDAF? RAPIDS. IOWA

r

FARMA ANT PARDAVIMO ARBA MAINO!

I

t

apturėję ^etstinę 
palenjvininųi per vartojimai

Aš turiu tris farrrras, vieną orio kitos, susidedant virš 620 skė
riu žemes, kurios o’idžiunla yra dirbama, vienok 
ko ir ganyklos, kuri siekia did iį ežerą.

Yra treji būriai modernišku namų,
įrankių, ir

Sodas
vaisinių 
senumo', 
venimą.

Moferip Stiprinfoj a us

Pa fi rsite, kad jisai yra 
veiksmingas su^ražimin spėkp 
sure^u Ha vifnuj moteriškę 
■funkciję ir suteikia sistemai 
sveikę. normališkę padėjimu

Klauskite pas apfielęorilis.

į Matykit D. Olseika!i
► Visi, kuri? norite pirkti ar parduoti namus, ukes, biznius arba <
* kurie norite apdrausti (inšiurinti) visokį turtą, malonėkite krein- 1
► tis pas mane. Visiems duosiu greitą ir teisingą patarnavimą. (?) <

D. OLSEIKA
* R*al Estate & Insurance *
; 425 BROADWAY, SOUTH BOSTON. ;

► Tel. 2805-J. So. Boston. <

i H
!§
g

BOSTONO LIETUVIU PARODA^Bs^ 
čius turėjo užmokėti $25 už
tai. kad norėjo pasipriešint 
policmanui, kuomet tas 
areštavo Jendrulą.

už pripažinimą 
ir senatoriui 

kuris darbavosi
1

Pereitą nedėldieni Bosto
ne buvo surengta milžinišk 
lietuvių paroda, kad išreiš
kus Amerikos valdžiai pa
dėkos dėl pripažinimo Lie 
tuvos respublikos. Latvia 
taipgi ėjo kartu su lietuviai- 
ir nešė savo respublikos vė 
liavas. (Jų vėliava susideda 
iš dviejų spalvų: raudonos 
ir baltos).

Be pėsčių maršuotojų. 
manifestacijoj važiavo ke- 
liasdešimts automobilių vė
liavomis papuoštų, ėjo pa
rėdytas ”Uncle Sam” ir ri
tosi didelis papuoštas tro- 
kas su senovės Lietuvos 
karžygiais, o ant vežimo bu
vo angliškai parašyta: "Lie 
tuvos kunigaikštis Gedimi
nas Įkuria Vilnių”.

Parodos priešaky ėjo bū
rys buvusių Amerikos ka
reivių, kuriuos vedė leite
nantas F. J. Bagočius.

So. Bostono lietuvių vy
riausiu-maršalu buvo p. M. 
Petrauskas, o Brightono ir 
Cambridge’aus pulkus vedė 
p. B. A.iauskas ir p. M. 
Venslauskas.

Dalyvavo taipgi daug lie
tuvių iš Norvoodo, Lynno, 
Newtono ir kitų apielinkių.

Kiek buvo žmonių iš viso, 
sunku pasakyt. Bostono 
"Herald” sako, kad iškilmė
se dalyvavo apie 6,000. bet 
"Posto" ir "Transcripto” 
apskaitymu, žmonių buvo 
nemažiau kaip 10,000, o 
”Globe” reporteris priskai
tė net 15,000.

Šiaip ar taip, svieto buvo 
galybė ir svetimtaučiiai ste
bėjosi, iš kur čia tiek lietu
vių atsirado.

Po parodos visi susirinko 
; Boston Common sodą, kur 
buvo prakalbos, muzika ir 
dainos. Mitingą vedė d-ras 
Jakimavičius. Iš kalbėtoji? 
pirmutinis kalbėjo angliš
kai Amerikos leitenanto

I

Protestuoja prieš gadinimą 
So. Bostono.

Locust streeto gyventojai 
__ ___ jSo. Bostone pakėlė protestą
uniformoj adv. F. J. Bago- prieš Tidevvater Oil Co., ku- 
čius, o antras — Lietuvos ii nori statyt tenai 16 alie-

Vyriausi parodos 
”Gedimino Sapnu 

matyt ir

iš ir L. Natkevičius, ir 
Įkūrimą (ant paveiks- 

Lietuvos kunigaikščiu).

s parodo dali lietuvių parodos. 

Steigiamojo Seimo narys Į
.adas Natkevičius, lietuviš- 
lai. Po jų kalbėjo da A. j 
vaškevičius ir kiti.
Mitinge buvo perskaityta1 

r priimta balsavimo ke- 
iu keliatas rezoliucijų, ku- 
'iose dėkojama prezidentui 
ilardingui už pripažinimą 
Lietuvos, 
Lodge’ui, 
lel to pripažinimo jau nuo 

•:o laiko, kaip Amerikon at
važiavo pirmutinis Lietuvos 
itstovas, p. J. Vileišis. Pri
imta taipgi protesto rezo- 
’iucija prieš lenkus, kurie 
laiko užgrobę Lietuvos sos
tinę, ir prieš franeuzus, ku
rie Įsitaisė sau koloniją Lie
tuvos uoste Klaipėdoj- Vi
sos rezoliucijos nusiųsta Į 
Washingtoną.

Reikia da pasakyti, kad 
mitingo pabaigoj išlindo ka
žin iš kur "Darbininko” 
Kneižiukas su dviem poper- 
galiais rankoje. Tai buvo 
klerikalų sufabrikuoti pa
sveikinimai p. Čarneckiui ir 
Lietuvos Seimui. Jis greitai 
juos perskaitė ir nieko ne
laukdamas pabėgo. Kokiu > 
tikslu klerikalai tuos pasvei- £ 
kinimus buvo Į mitingą at- * 
siuntę ir ką jie su jais pada
rė, niekas nežino. Jeigu jie 
paskui juos nusiuntė Atsto
vybei ir Seimui kaipo mi
tingo rezoliucijas, tai jie pa-; 
darė didelę klastą, nes mi
tingas tų pasveikinimų visai 
nesvarstė ir nebalsavo. 
Žmonės buvo ant klerikalų 
taip Įniršę, kad jie butų su 
pasipiktinimu tokius pasvei
kinimus atmetę. Dėlto, ma- 
tvt, "Darbininko” abazas ir 
nedrįso leisti juos mitingui 
balsuot:. * .

jaus tankų po 12.000 galio
nų. Pastatymas aliejaus 
tankų fenai reikštų gyven
tojams netiktai brangesnę 
apdraudą nuo ugnies, bet 
butų nuolatinis eksplioziios 
ir gaisro pavojus visai apie- 
linkei. Ir gerai žmonės daro, 
kad -protestuoja. Tegul 
kompanijos ponai stato sa
vo aliejaus tankas tenai, į 
kur jie patįs gyvena, o ne 
tarpe darbininkų. i 

i

$300 bausmės už munšainą. 
Boleslovas Jendrula už 

pardavinėjimą munšaino,

Pati rado peršautą vyrą.
Nežinia keno Koxburvje 

likos peršautas anądien Ko
be rt Walk, kuris gyvena po 
Nr. 125 Marteliu st. Jo pati 

[išgirdo du šuviu ant antrų 
lubų, ir kada užbėgo laip
tais pažiūrėt, jos vyras gu
lėjo miegamam kambary 
ant grindų be žado. Jam bu
vo peršauta galva. Ar jis 
pats norėjo nusižudyt, at
kas norėjo jį užmušt, polici
ja negali nuspręst.

D-ras Kapočius parvažiuos 
14 Rugpiučio (August).
Dentistas Kapočius rašo 

mums iš Maine’o valstijos, 
kad jis savo vakacijas jau 
baigia ir 14 Augusto tikisi 
būti jau namie.

PARSIPI OD \ AUTOMOBILIUS
Lexinsrton. 1921 metų, 6 cHibderių. 5 
sėdynių. Karate geram padėjime, par
duodu pigiai.

J. G-KAS
75 Sc-o n d st.. Chelsea. Mass.

parduoda štoką.
Groserių, kendžių, tabako ir mėsos 

krautuvė, biznis eina ererai; priežas
tis pardavimo — turiu išvažiuot ar.t 
savo farmos. Parduodu pigiai.

ja Grinr-s st.. tarpe 7th ir »tb st., 
So. Boston. Mass.

SO BOSTONE
Penkių šeimynų me t-Ais namas. 

*-6-6 kambarius dėl šeimynos. “ 
atneša S63.00 Į mėnesi. Gesas 
ietai. Kaina §4,500. Įnešt visai

A. J. KUPSTIS, 
332 BROADM AY.

Po 
R?ndų 
ir toi- 
mažai.

< 33) 
Si). BOSTON.

I

Užsisakykit Anglis Dabar!
Nes vėliau Jų visai negausite. Dide
lius orderius anglių pristatome už 
daug pigiau, negu kur nors kitur ( ? l 

LITHUANIAN AGENCY 
A. Ivaškevičius, Savininkas,

361 \Vest Broaduay, 
South Boston. Mass.

------ ------------------- ~~ 1

Tegul tirštos putos 
išmirkins visą purvą

RINSO putos padaro vandenį muiluotą perdėm. 
Muilas persiėda į kiekvieną audeklo raukšlę ir 

paliuosuoja purvą, be mažiausio kenkimo audiniui. 
Tik lengvas trinimas su sausu Rinso reikalingas 

galams rankovių, kalnieriams ir labiausia įdčvėtoms 
vietoms — ir purvas pasiliuosuoja.

Vartok užtektinai Rinso, kad pasidarytų didelės 
tirštos putos, kurios padarys vandenį muiluotą 
perdėm.

Rinso padarytas didžiausių muilo išdirbėjų sviete. 
Parsiduoda visur. Gauk musų Rinso šiandien — gro- 
sernėj ar department krautuvėj. Lever Bros. Co. 
Cambridge, Mass.

šeimynų skalbiniams Rinso taip tinkamas 
kai Lux ploniems skalbiniams5EVER05 GYDUOLE5 UŽLAIKO 

ŠEIMYNOS SVEIKATA.

SEVERAS 
regulaTOR

KELIAUK LIETUVON!
Rugpjūčio-August 26 d., šiais metais

Labiausia Lietuvių mėgiamu ir giriamu Holland American linijos laivu

Dvišriubinis laivas ROTTERDAM, 24,170 registruotu tonu
37,190 tonų įtalpos.

yra užtektinai miš-

taip-pat dauguma tarmiškų 
įso kitko, vien tik gyvulių nėra.

virš trisdešimts akeriu žemės, kuriame randasi visokių 
medžių, daugiausia ob-Jių, kurios yra apie dvylika metą 
Paminėsiu, kad vien tik iš sodo galima padaryti gera gy-

Namai. kaip viršmir.Cjau, yra moderniški, sn visais įtaisais, kaip 
tai, elektros šviesa, šilto vand .nio šiluma, kaip stuboj, skerdykloj, 
taip ir nekurtuose tvartuose. ? pie visus namus tankiai apaugę ne
apsakomai aukšti medžiai, kurių papuošimas ateiviui palieka dide
lį Įspūdi mintyje.

Šioji farma parsiduoda pirmu kartu per keletą desėtkų metų, 
o galų gale neužsimoka sakyti, kad ji parsiduoda, nes pagal kai
ną, už kurią ią’galima dabar nupirkti, tad geriau sakyti, kad ją 
pusdykiai atiduoda.

Jeigu kas turi atsakantį biznį, namą arba kelis namus, ą: ba ma
žesnę farmą. tad su dadėjiniu $2,000, arba $3,000 pinigais aš galė
čiau mainyti.

ši farma yra B?lfast Maine, apie keturios mylios nuo pat centro 
miesto. Kurie esate užinteresuoti. kreipkitės į mate laišku, telefo
nu. telegramų arba ypatiškai dėl platesnių informacijų. Veliju lie
tuviui pasinaudot šia proga.

VINCEST A. JENKINS-JANKAUSKAS
43 TREMONT ST., Room 603, BOSTON, MASS.

Telefonas Haymarket 4112.

KAINOS Iš NEVY 1 ORK’O IKI KAUNO $107.60. IKI PILLIAVAI $106.50 
Karo taksai atskirai.

Važiuoja didelis Lietuvių būrys iš New Yorko per Rotterdam į Pilliavą 
(Karaliaučių) ir Kauną.
Laivas -ROTTERDAM turi visus patogumus smagiai kelionei. Erdvus ir 
švarus kambariai su 2, 4 ir 6 lovom, šeimynom suteikiama atskiri kamba
riai. šviežias valgis, pritaikytas lietuvių skoniui ir apetitui. Patarnavimas 
visiems mandagiausias. Maloni vieta pasivaikščiojimui ir pasilsiųi ant laivo 
viršaus. Tinkamas rūkymui kambarys n* visi kiti smagumo prietaisai.
Keliauninkus iš New Yorko palydės Lietuvių Prekybos Bendrovės atstovai. 
Iš Rotterdamo iki Kauno asmenini palydovas- <
Jei nori be vargo smagiai ir greitai pasiekti Lietuvą, apsigyventi, bei apsi
lankyti, tuoj kreipkis Į LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ. Čia gausi 
visus paaiškininmus.
Lietuviškus pasus ir sugrįžimo dokumentus mes padarome.
Rašyk tuojaus šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 Broadway - So. Boston, Mass
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