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Kova dėl Klaipėdos 
tik dabar prasideda.
KRAŠTAS PAVEDAMA 

FRANCŲ IR LENKŲ 
KONTROLEI.

Lietuvai paliekama tiktai 
geležinkeliai ir skolas 

mokėti.
Atėję iš Lietuvos laikraš

čiai paduoda tą projektą, 
kuri susirinkę Paryžiuje 
aliantu ambasadoriai išdir
bo Klaipėdos kraštui sutvar
kyt. _ (

Anot "Socialdemokrato”, | 
jei Lietuvos valdžia "durną! 
savo galvą” i to projekto kil-į 
pas Įkištu, tai iš Klaipėdos! 
jai nieko daugiau neliktų, ( 
kaip tik klaipėdiečių skolas 
aliantams užmokėt.

Tas projektas susideda iš 
50 straipsnių, ir kas straips
nis, tai kilpos. 2-ras straips
nis sako, kad Klaipėdos kra
štas bus autonominė terito
rija” Lietuvos valstybėje, 
bet balso Lietuva nedaug tu
rės Klaipėdoje. .Ji galės turė
ti tenai tiktai vieną savo at
stovą, ir tas atstovas galės 
tartis su Klaipėdos vyriau
sybe tiktai tokiais klausi
mais, kurie lies bendrai 
Klaipėdos kraštą ir Lietuvą. 
O tokie reikalai bus tiktai: 
geležinkeliai, telefonas ir... i 
klaipėdiečių skolos, kuriasi 
Lietuva turės aliantams už-į 
mokėti, jei patis klaipėdie
čiai negalėtų.

3-čias straipsnis pabriežia 
klausimus, Į kuriuos Lietu
vos valdžia neturi teisės kiš
tis, būtent: tikėjimas, švieti
mas, viešoji globa ir higiena, 
socialė apsauga, susisiekimo 
keliai (išėmus valstybinius 
geležinkelius), svetimšalių 
Įsileidimas ir apsigyveni
mas, viešosios tvarkos išlai
kymas, civilių prekybos ir 
kriminaliu Įstatymų leidi
mas, teismai, muitų mokes- 
niai. valstybės turtų eksplo
atacija, Klaipėdos vandenų 
navigacijos reglamentacija 
ir prekybos laivų registra
vimas.

8-tas straipsnis sako, kad 
Klaipėdos Seimas susidės iš 
dviejų rūmų, o 9-tas straips
nis jau nurodo, kaip tie rū
mai bus renkami. Pirmuo
sius arba žemesniuosius rū
mus rinks patis gyventojai, 
vieną nuo 5,000 gyventojų, 
keturiems metams. Gi ant
rieji arba augštesnieji rū
mai bus renkami penkiems! 
metams, ir jau nebe visuoti-j 
nu gyventojų balsavimu, bet 
tam tikrų krašto ekonomi
nių interesų, pavyzdžiui:

Du atstovu renka Klaipė
dos miesto magistratas ir 
savivaldybė (Stadtverord- 
neten Versammlung ); 6 at
stovus renka apskričių savi
valdybės (Kreistage), po 2 
nuo kiekvienos apskrities, 
Klaipėdos, Šilutės ir Page- 
g‘ų; 2 atstovu pažymi Preky
bos Rūmai; 2 atstovu Žemės 
Ūkio Romai; 1 atstovą 
Amatų Rūmai. 3 darbininkų 
sindikatai ir 1 žvejų sindi
katas.

Ir šitie antrieji rūmai, ku
riuos galima butų pavadinti
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kų ir francuzų imperialis
tams? .

Todėl "Socialdemokratas ’ 
ir sako:

"Musų krikščioniškieji’ 
spekuliantai, kurie kiekvie
ną Lietuvai palankų Įvyki 
skubinasi Įrašyti Į savo par
tijos nuopelnus, buvo prili
pę ir prie Klaipėdos 'laimėji
mo’. Kun. Bučys, vienas ga
besniųjų politinių spekulian
tų krikščionių tarpe savo 
iaiku pasiskubino tarti grei-
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susios reikšti nepasitikėjimo 
(.valdžiai, prie kurios Klaipė
da susivienijo su Lietuva, 
neturi teisės spręsti musų 
tėvynės likimo, 
nabagas.

"Antantos 
projektas muša 
tik Bučiui, bet 
lengvatikiams.

"Peranksti kun. Bučys ir 
visa 'krikščioniškoji’ brolija 
pradėjo kodylais mosuoti 
prieš savosios valdžios veidą 
už Klaipėdos laimėjimus. 
Kova dėl Klaipėdos krašto 
da tik dabar žada prasidėti.”

Bolševikas paskirtas BALTRLskalėjime. 

arcivyskopu.
---------- Pittsburge buvo padaryta 

NEKOMUNISTINIAI VIE- medžioklė ant komunistų ir 
NUOLYNAI UŽDAROMI.

!
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įią žodi. Girdi, rankos Įšdri- 
□ susios reikšti nepasitikėjimo

senatu, gali paleisti pirmuo
sius rumus.

Susirinkęs Klaipėdos Sei
mas išrenka valdžios virši
ninką, o tas sudaro iš septy
nių narių valdžią arba mini- 
sterių kabinetą, kuris vadin
sis Krašto Direktorija.

Seimas leis istatvmus, 
Direktorija juos vykins.

Klaipėdos krašto konsti
tucija turi atatikti šitam 
projektui ir per 10 metų nuo 
šio laiko jos negalima pa
keisti be Tautų Lygos suti
kimo.

Klaipėdos krašto pilietybė 
yra atskirta nuo Lietuvos 
pilietybės. Klaipėdos pilietis 
nebus Lietuvos pilietis, o

Į Lietuvos pilietis nebus Klai- 
■ pėdos pilietis. Ir Lietuva ne
įgalės imti Klaipėdos piliečių 
‘savo kariumenėn; iš to gali
ma suprasti, kad Lietuva 

! neturės teisės ir savo kariu- 
| menės Klaipėdos krašte lai- 
Ikvti. Visa tai daroma dėlto, 
I kad butų parankiau len- 
I kams. ;
I

i

Visi svetimšaliai Klaipė-! 
dos krašte turės lygias tei-Į 
sės su piliečiais (28 straips
nis). Reiškia, privažiuos te
nai lenkų, ir jie galės šeimi
ninkauti kaip namie.

Klaipėdos uostas ir Ne
muno kelias turi būti liuosi 
visiems, kas tik norės jais 
naudotis (30 straipsnis). 
Reiškia, lenkai, francuzai ii' 
kiti šventieji galės sau lais- 

p ai plaukiot Lietuvos upe ir 
spiaudyt ant jos krantų.

Ir kad visiems atėjūnams 
butų užtikrinta pilna laisvė 
naudotis Lietuvos keliais ir 
Klaipėdos uostu, siūloma su
daryti Klaipėdos uosto ko
misija, kuri bus pilna uosto 
šeimininkė ir saugos sveti
mųjų teises tenai (33 straip
snis).

Šita komisija susidės iš 
keturių: vieną paskirs Klai
pėdos valdžia, antrą Lietu
vos valdžia, trečią Lenkijos 
valdžia, o ketvirtą Tautų 
Lyga. Pastarasis bus pirmi
ninku.

27- tas straipsnis sako, kad 
"privatinė nuosavybė bus 
respektuojama, nebus nusa
vinimų..." Tai reiškia, kad- 
dvarininkų žemių judint ne
valia.

48-tas straipsnis sako d 
Iškilus ginčui tarp Lietuvos! 

Iii' Klaipėdos Vvriausvbiui 
jdel Konvencijos pritaikini- ■ 
mo, Uosto Komisijos Pirmi-! 
ninkas galės pasiūlyti 
abiems šalims savo tarpi-Į 
įiinkavimą ginčo išrišimui, 
šalys turės 30 dienų Idiko 
kreiptis Į Tautų Sąjungos 
Tarybą dėl jos nusprendi
mo. Tam laikui praėjus tas 
nusprendimas taps galuti- 
ml

Tai reiškia, kad jei Lietu
va su Klaipėda negalės ka
me susitaikyt, tai jų ginčą

Pasiskubino

patiektasai 
galvon ne 
ir visiems

POTVINIS.
žinios iš užlietų vietų.
Bangor, Me. — čia tapo 

potvinio išgriauta didžioji 
gelžkelio ir elektros kompa
nijos dambė, kurios pastaty
mas pernai lėšavo apie 
$200,000. Didelė panika bu
vo kilusi Elsvvortho mieste- 

kuris stovi žemiaus

Metai XVIII 
——

Anglija nori nutraukti 
ryšius su Rusija.

RADO GIRIOJE SARGO IR PANAIKINTI PREKY
BOS SUTARTJ.

areštuota 23 žmonės, tų tar-i 
pe Juozas Baltrušaitis ir da 
keliatas lietuvių.

Dabar musų koresponden
tas iš Pittsburgo praneša.'

Panaikinamos taip pat visos 
šventos relikvijos.

Bolševistinių popų suva
žiavimas Rusijoj paskyrė 
bolševiką Vedenski Mask
vos arcivyskupu. Jisai tapo 
pakeltas i augštuosius baž
nyčios viršininkus dėlto, kad 
karščiau už kitus reikalavo 
arcivyskupui Tichonui mir
ties bausmės.

Suvažiavimas taip pat nu
tarė panaikinti visas šven
tąsias relikvijas, kaip antai 
šventųjų paveikslus, stovy- 
las, sakramentus, šventintą 
vandeni, kodylas ir kitokius 
dalykus, pareikšdamas, kad 
jie palaiko tiktai prietarus.

Toliaus "raudonųjų popų ’ 
suvažiavimas nutarė, kad 
nuo šiol visi vyskupai gali 
pačiuotis, jei tik jie to nori. 
Iki šiol pravoslavų vyskupai 
buvo renkami tiktai iš vie
nuolių, kurie buvo priėmę 
celibatą (bepatystę).

Ir nutarta, kad paprasti 
popai gali pačiuotis antru 
kartu. Sulyg senųjų pravo
slavų bažnyčios papročių, 
popas galėjo būti pačiuotas,; 
jei jisai buvo vedęs da pirm 
Įsišventinimo: bet jei jam 
Įsišventinus jo pati1 numir
davo ar pabėgdavo, tai jau 
kitos jis vesti negalėdavo.

Šitas suvažiavimas buvo 
bolševikų sušauktas tam, 
kad pasmerktų ir išvilktų iš 
bažnytinių rūbų arcivysku- 
pą Tichoną, kuris nesutiko 
užgirti komunistų komisarų 
politiką. Suvažiavimas Ti
choną pasmerkė, atėmė jam 
arcivyskupo vardą, ir dabar 
komisarai rengiasi ji nužu
dyti. Iš visų komisarų tiktai 
Čičerinas esąs priešingas 
mirties bausmei, kuris laiko
si tos nuomonės, kad Ticho- j 
no : 
dos Rusijai nepadarys,

LAVONĄ.
Foxcroft, Me. — Pereitą j

.................. i•/ Į 
_ _ r-

gai (game vvardens), john- Į

Darbicčių atstovai parlia- 
mente priešinasi tam.

Londono žiniomis, Angli
jos valdžia ruošiasi per- 

; Greenvillės. Jie buvo išėję j traukti su Rusija visus san- 
kurie!tikins. Nepriklausomoji 

šaudė stirnas uždraustu lai-į Darbo Partija daro didelių 
ku. Tuojaus buvo manoma, ‘ pastangų, kad prie to neda- 

. kad jie tapo nušauti. Ir ta leidus.
nuomonė pasitvirtino. Pe-! Nuo to laiko, kaip valdžios 
į eitą sąvaitę kiti du warde-: atstovas andai pranešė par
itai užėjo Johnsono lavoną Ramente, kad dėl santikių 

su Rusija ministerijoj eina 
pasitarimas, kalbos apie tą 
santikių pertraukimo gali
mybę sustiprėjo ir darbie
čių grupė parliamente jau 
pareiškė, kad ji esanti pasi
ryžus imtis "tiesioginio vei
kimo", kad prie tokio val
džios žingsnio neprileidus.

I Darbininkų organas "Dai- 
iv Herald" sako, jog esą pa
mato tikėti, kad valdžia p’e-

kad už Baltrušaiti reikalau- lapkričio menesy šitoj apie 
jama $10,000 kaucijos. To- hnkėj prapuolė du ginų sar 
kią didelę sumą pinigų sun- C"’ ,
ku esą gauti ir todėl jis sėdi son 1S Patteno ir Brown is• 
kalėjime. Greenvillės.

Kitas areštuotas lietuvis, gaudyt medžiotojų, 
Jonas Urbonas, esąs paleis 
tas už $5,000 parankos.

Kaip ėjo Gegužės 
Šventė. netoli Big Bog dambės. La

vonas gulėjo vandenyje ir 
! jau apgedęs, bet vvardenai ji 
pažino sulyg jo drapanų ir 
ūgio, nes tai buvo nepapras
tai didelis vyras. Dabar jieš- 
koma Brovvno lavono, 
manoma, kad ir anas 
nugalabytas.

Didžiausio triukšmo buvo 
Paryžiuje. Kadangi 1-mos 
Gegužės programas tenai 
buvo paskelbtas iš kalno ir 
buvo pasakyta, kad darbi
ninkai protestuos prieš 
Ruhro okupaciją, tai val
džia uždraudė tą dieną viso
kias demonstracijas Franci- 
jos sostinėj. Tečiaus vakare 
darbininkai Įtaisė didelę 
manifestaciją. Policija puo
lėsi minią krikdint ir kilo 
kruvinos riaušės, kurios tę
sėsi daugiau kaip valandą. 

IDaug žmonių buvo sužeista, 
kai kurie mirtinai.

Buvo taipgi demonstraci
jų Vel’salėje ir kituose Fran- 
euzijos miestuose. Visur ma
tėsi raudonų vėliavų.

Londono darbininkai ap
vaikščiojo savo šventę ra
miai. bet iškilmingai. Gatvė
mis vaikščiojo demonstraci
jos su muzika ir dainomis, o 
paskui visi susirinko sode, 
kur kalbėtojai aiškino dar
bininkų reikalus. Ties Japo
nijos ambasada minia buvo 
susirinkusi su raudonomis 
vėliavomis ir reikalavo, kad 
japonai apleistų rusų Sacha
liną.

. ...... ..... , . Italijoje vietomis buvo 
sušaudymas jokios nau-i riaušių ir susirėmimų su ta- 

’J '........... i —npistajs<
blogo galės padaryti daug, Daug triukšmo buvo taip- 
nes užsienis daugiau pasi- gi Argentinos sostinėj Bue- 
piktins ir daugiau pradės 
Rusiją boikotuoti.

Da vienas Įdomus tame 
su važia vi me a p si re is k i m as 
buvo tas, kad jame dalyvavo 
Amerikos metodistų vysku
pas Edgar Blake, kuris pa- 
i . j 
metodistų bažnyčia remia ir 
palaiko komunistų progra
mą ir jų valdžią.

Šitas pareiškimas sukėlė 
didžiausio triukšmo Ameri
kos metodistuose. Metodistų 
vyskupų taryba Amerikoje 
tuojaus paskelbė, kad Blake 
neturėjo teisės šitaip kalbė
ti; nes Amerikos metodistų 
bažnyčia bolševikų valdžios 
visai neremia ir negina. Vy
skupas Blake tapo jau

h*
nes 
bus

KRUVINOS RIAUŠES 
BAŽNYČIOJ. . .

Bound Brook miestelyje, 
New Jersey valstijoj, 2 ge
gužės Įvyko kruvinos riau- ■* - »r~ * —••• vsės i _ 
čioj”. Bažnyčioj buvo su
šauktas susirinkimas tikslu 
Įkurti Ku Klux Klano sky
rių. Nors žmonės Į tą susi
rinkimą buvo kviečiami laiš
kais. tečiaus prisirinko ir 
nekviestų daug. Kaip tik 
vienas "kliuksų” pradėjo sa
kyti pamokslą ir girti Ku 
Klux Klano organizaciją, 
kurios tikslu yra išnaikinti 
visus katalikus, žydus ir 
čiai tuojaus pradėjo kelti 
triukšmą. Kliuksai šoko 
mesti triukšmadarius lau
kan, šitie gi nepasiduoti, ir 
kilo muštynės. Iš lauko pra
dėjo veržtis daugiau žmo
nių ir bažnyčioj pasidarė ti
kras pragaras. Sulaužyta 
visi rakandai, išdaužyta lan
gai, sunaikinta paveikslai ir 
sužeista keliasdešimts žmo
nių. Ant galo pribuvo poli
cija ir besimušančius išvai
kė

notą dėl persekiojimo kuni
gų, dėl užgrobimo anglų

Ugiies Pilioro Bažny- ž.v?į pakrašty,
............... dėl bolševikų tono susmesi- 

muuose su Anglijos atstovu 
Maskvoje ir dėl sulaužymo 
prekybos sutarties.

"Heraldo" žiniomis, šita 
nota busianti labai rusti ir 
be jokių diplomatinių man
dagumų. "Išrodo, kad Ang
lijos valdžia tyčia pienuoja 
sukelti vaidus ir paskui per
traukti politinius ir preky
bos reikalus su Rusija", sa
ko Londono darbininkų lai
kraštis.

Nepriklausomos Darbo 
Partijos pirmininkas Allen 
sako, kad Anglijos darbinin
kai turi būt pasirengę veikti 
tokiu pat griežtumu ir pasi
ryžimu, kaip jie veikė 1920 
metais, kuomet Anglijos 
valdžia norėjo prisidėti prie 
Lenkijos puolimo ant Rusi
jos.

Darbininkų klesai rupi 
palaikyti pasaulyje taiką ir 
ramybę, nes nuo kiekvienos 
suirutės darbininkai turi 
kentėti. Ir jei kĮla karė, tai 
darbininkai pirmutiniai turi, 
lieti kraują. O Anglijos val
džios pienuojamas dabar 
žingsnis kaip tik ir veda 
prie naujos karės.. Dėlto 
darbininkai ir daro pastan
gų, kad tą žingsni sulaikius. 
Nepriklausomoji Darbo 

, Partija, kuriai vadovauja 
socialistai, dabar šaukia po 
visą Angliją susirinkimus ir

ke, kur tą dreną yra rengia-,^““
Čia kal-!

I - _ 
jlyje, 
‘prie upės, kad pasiliuosavęs 
vanduo nenuneštų jo nuo 
pamatų. Nakties laiku pra
dėjo švilpti gaisrinės dūdos, 
nerspėdamos gyventojus 
apie besiartinanti pavojų. 
Žmonės sukilę skubiai pra
dėjo rinkti savo mantą ir 
neštis Į augštesnes vietas. 
Biznieriai krovė brangesnes 
savo prekes iš krautuvių k 
ofisų ir taip pat gabeno jas 
tenai, kur mažiau buvo pa
vojaus. Kaip Bangore, taip 
ir Elsworthe vanduo pasi
pylė gatvėmis ir rodėsi, kad 
jau atėjo svieto pabaiga. 

' Elektra tuojaus užgeso, 
vandens varymo itaisos su
gedo, ir nors miestas buvo 
užlietas, jei butų kilusi ug
nis, gaisrininkams nebūtų 
buvę kuo ją gesinti. Daug 
triobų arčiau upės tapo nu
nešta. Dabar jau vanduo Pe- 
nobseot upėj nuslūgo ir Ban- 

j goro miestas apšviestas, neo 
likos sujungtas su Lincolno

• elektros stotimi.

1
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Daug triukšmo buvo taip-

reiškė, jog visa Amerikos j monstraciją

Augusta, Me. — čia dau- 
igiausia nukentėjo vietos jk>- 
pieros kompanija, kuriai 

(vanduo nunešė Kennebec 
■upe apie 20,000 kordų me- 
džio. Šita medžiaga apskai
toma i $300.000. Garlaivių 
kompanija taipgi turės ne
mažų nuostolių, nes vanduo __  „
apsėmė jos sandėli, sugadi-! šauktas. Išrodo, kad jis 
no daug prekių ir suardė vo bolševikų papirktas, 
sandėlio stogą.

---- ------- ----
Gardiner, Me. — Automo-1 

bilių dirbtuvė čia neteko še-! 
šių sedanų per potvinį. Su-

i

I

at- 
bu-

KIEK PRIJUNGTA
LENKAMS.

Prijungus prie Lenkijos•/ - V V v r* | ’ » * 1 * • VA A A * f V' * * f

išspręs francuzai su lenkais,naikinti automobiliai kai- neitralinės juostos dali, Vil- 
Tautų Lygoj atsisėdę. Ir tas nuoja po $1,400. Bet didžiau- niaus-Trakų apskritis padi-
sprendimas bus jau galuti 
r.as. Ar ne aišku, kad vy 
riausioji kontrolė ant Klai-'Cobbosseecontee upės, 
pėdos Krašto pavedama len- bar potvinis jau nuslūgo.

sis nuostolis čia buvo tiltas,, dėjo 200 kv. klm. su 8.000 
kuri vanduo nunešė nuo gyventojų. Prijungtoj teri-

Da- torijoj sudaryta 24 seniuni- 
» j os.

nos Aires, kur prie darbi
ninkų demonstracijos prisi
dėjo būrys anarchistų ir su
kėlė riaušes. Buvo daug šau
dymo.

Madride, Ispanijoj, polici
ja užpuolė darbininkų de-

J_l ir pradėjo ją 
krikdyt ginklu. Keliolika 
žmonių sužeista. Įniršusi 
minia paskui daužė restora
nus ir automobilius.

Skaitlingiausios demons
tracijos buvo Vokietijoj. 
Essene maršavo 40,000 dar
bininkų, Miunchene 50,OCH) 
ir tt.

Rygoje 2,000 fašistų už
puolė darbininkų mitingą ir 
keliolika žmonių buvo su
žeista.

Japonijoje per Gegužės 
Šventę areštuota 100 darbi
ninkų, o Varšuvoje 60 areš
tuota ir 50 sužeista.

Kuomet viso pasaulio dar
bininkai per Gegužės šventę i

naikinimo, • tai 1_______
Rusijoj tą dieną militariz- 319 Grand street, kampas 
mas tik ir buvo rodomas. Vi- Havemever gatvės, šių pa
suose didesniuose miestuose _ _
žvangėjo ginklai ir gatvėmis bus: "Komunistai ir Sovietų reikalauja $8 Į dieną; dabar 
maršavo raudonoji armija. Rusija". gavo $7.

Bielinio prakalbos.
BROOKLYN, N. Y.

Draugas Kipras Bielinis, 
Lietuvos Socialdemokratą 
Partijos atstovas, pirm ap- 
leisiant Ameriką kalbės dar 
sekamose vietose Brookiyne 
ir Brooklvnp priemiesty:

Nedėlioj, gegužės 13 die- 
„ą, Maspeth’e, Glaudant- 

b^jr^ieVL7etuvordarbi- TRUMPOS DARBININKŲ 
ninku padėti ir Lietuvos So- ŽINIOS,
cialdėmokratų Partijos dar
buotę. ,

Utarninke, gegužės 15 die- jaj

ŽINIOS.
Lawrence’o mieste sustrei

kavo gatvekarių tarnauto-

ną, jis kalbės Centrai Broo- 
klyne — toj pačioj temoj, 
kaip Maspeth’e.

Seredoj, gegužės 16 dieną, kioti

Suvienytų Valstijų val
džia yra pasiryžusi perse- 

_____ ______ o________ t ____ , gelžkelių unijų vadus 
reikalauja militarizmo pa-(kalbės Brookiyne, Socialistų dėl buvusio gelžkelių strei- 

komunistu (Partijos svetainėj, adresu ko.

Nevv Yorke streikuoja 7,- 
skutinių jo prakalbų tema 000 statybos darbininkų. Jie
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SAKO, KaRė VOKIETI
JAI GALI UŽSIMOKĖTI.
Hearsto laikraščių ben

dradarbis Brisbane sako:
"Galutines karo statistikos 

dabar parodo, kad Vokietija 
neteko 1,846,293 vyrų. Kaipo 
tveriamoji jėga, kiekvienas 
vyras yra vertas nemažiau 
kaip §10,000: taigi žmonių 
nuostolis pinigais butų apie 
18,500 milionų dolerių.

"Tai yra daugiau, negu Vo
kietija dabar galėtų užmokėti, 
jeigu ji net ir norėtų. Bet Vo
kietija turėjo daug didesnių 
nuostolių, negu tie žmonės ar
ba jų vertė pinigais. Ji neteko, 
bent tuo tarpu, savo vietos 
Europoje ir. kaip franeuzai da
bar parodė, ji neteko jėgos pa
sipriešinti priešo Įsiveržimui.

"Tečiaus ji laimėjo respubli
kos valdžios formą, atsikratė 
nuo militarinės autokratijos, ir 
galų gale karė galės jai užsi
mokėti. Autokratija turėjo būt 
kada nors prašalinta, ir kad ją 
prašalinus, reikėjo pralaimėti 
karę."

KLASTUOJA AMERIKOS 
DOLERIUS.

Kauniškėj "Lietuvoje" 
randame išspausdintą šitokį 
perspėjimą:

"Lietuvos Tarptautinis Ban
kas praneša visuomenei, jog 
pastaruoju laiku musų šalyje 
pasirodė daug padirbtų Ameri
kos dolerių. Juos platina, rei
kia manyti. įsikurusi tam tikra 
prigavikų kompanija. Falsifi
kacija daroma gana gudriai. 
Imama, sakysime, vienas ti
kras dolerio banknotas, išdil- 
doma kur padėta ”one dollar” 
(vienas doleris) ir dedama 
"fifty dollars" (penkiasde
šimts dolerių). Taip pat bank
noto kampuose išdildomas 
skaičius I ir dedama 50. Taip 
pat daroma ir su kitos rųšies 
banknotais: iš dviejų dolerių 
banknoto — padaroma šimto 
dolerių banknotas. Tatai pada
ryti pigu, kadangi Amerikos 
banknotai visi vienokio didu
mo."
Todėl tiems, kurie turi 

pas save dolerių, "Lietuva” 
pataria nunešti juos Į banką 
patikrinti.

i . -»

rėš būt kredituojamos jos 
sąskaitom

Šita suma esanti augščiau- 
sia, kokią tik Vokietija prie 
dabartinių sąlygų galinti 

1 sumokėti. Nota išreiškia da- 
■ gi abejojimą, ar 30 bilionų 
’ nebus tik perdaug akyvaiz- 

doje tos suirutės, kokią su
kėlė Vokietijos pramonėj 
Ruhro okupuotė.

Jei aliantų valdžios neno
rėtų tam tikėti, tai Vokieti
ja pataria išrinkti tarptau
tinę ekspertų komisiją, kuo
sa nuo bent kokios politinės 
intakos, taip kaip andai pa
tarė Amerikos valstybės se
kretorius Ilughes, ir paves
ti jai nuspręsti, ar prie da
bartinių sąlygų Vokietija 
gali daugiau užmokėti, ar 
ne.

Kad išvengus ateityje ka
rės su Francuzija, vokiečių 
valdžia pataria, kad visi gin
čai tarp Vokietijos ir Fran
cijos butų sprendžiami tre
čiųjų teismo ar panašiu bu
du.

Vos tik šitas Vokietijos 
pasiūlymas tapo paskelbtas, 
iŠ Paryžiaus tuojaus pradė
ta šaukti, kad Francuzija ji 
atmesianti. Francuzų valdi
ninkai jau turėję su Belgi
jos mimsteriais pasitarimą 
ir nutarę, kad pasiūlymas 
jiems nepriimtinas. Jie tik 
nesusitarę da kokiu budu jis 
atmesti. Franeuzai stoją už
tai, kad pasiūlymas butų at
mestas be jokio apkalbėji
mo; tuo tarpu gi belgai esą 
nuomonės, kad atmetant vo
kiečių pasiūlymą, reikėtų 
padaryti savo pasiūlymas ir 
nurodyti sąlygas, kokiomis 
jie galėtų su vokiečiais tai
kytis.

REIKALAUJA "ATLYGI
NIMO" KOMUNISTAMS.

Po to, kaip komunistų val
džia Maskvoje sušaudė pra
lotą Butkevičių, o arcivys- 
kupą Ciepliaką ir kitus len
kų dvasiškius uždarė kalėji- 
man, Varšuvoj Įvyko didelis 
protesto mitingas, kuris pa
reikalavo iš premjero Sikor
skio, kad visi žinomi Lenki
joj komunistai butų suimti 
ir sušaudyti kaipo valstybės 
išdavikai.
' Ir komunistams nebūtų 
kaip prieš tai protestuoti, 
nes jų valdžia pirmutinė 
pradėjo tokių priemonių 
vartoti.

VOKIEČIAI SIŪLO 30 Bl- 
LIONŲ AUKSO MARKIŲ.

Vokietijos valdžia padarė 
aliantams pasiūlymą, kad 
visų jos karės skolų jiems 
butų nustatyta 30,000,000,- 
000 aukso markių, šitą pa
siūlymą santarvei priėmus, 
Vokietijos valdžia siūlo, kad 
20 bilionų iš tos sumos butų 
leista jai sukelti iki 1 liepos. 
1927 metų, parduodant tarp
tautinėj finansų rinkoj savo 
bonus su tinkamu -nuošim
čiu. Penki bilionai markių 
turėti? būt sukelti tuo pačiu 
budu iki 1 liepos 1929 metų, 
o likusioji suma 
pos 1931 metų.

Berlino nota pabriežia, 
kad Vokietija, pasiremiant 
esamomis sutartimis, mokė
sianti ne vien tik pinigais, 
1 et ii- prekėmis, kurios tu- mirus, Rusijoj galės prasi-

DEBSAS KVIEČIAMAS 
RUSIJON.

Amerikos Socialistų Par
tijos vadas d. Debsas gavo iš 
sovietų valdžios pakvietimą, 
kad jis atsilankytų pas ją Į 
svečius ir pažiūrėtų, kaip 
dabar gyvena Rusija. Deb
sas šitą pakvietimą priėmęs 
ir pasižadėjęs šią vasarą 
Rusiją aplankyti.

Šitą žinią paduoda ”Nau 
jienos” iš "Chicago Socia- 
list”. Nuo savęs gi "Naujie
nos" priduria:

"Yra aišku, kodėl bolševikui 
nori, kad Debsas atsilankytu 
pas i uos. Jie nori panaudot jo 
vardą, kad patraukus savo pu
sėn radikalinių Amerikos dar
bininku simpatijas. Tuo Dėbso 
pakvietimu jie sako Amerikos 
žmonėms: ’Mes nebijome paro
dyt kas yra Rusijoje, ir mes 
toki gerą socialistą, kaip Deb
sas, gerbiame’.

"Gaila tečiau, kad šitoje bol
ševiku demonstracijoje yra 
daug veidmainvbės. Jeigu bol
ševikai ištiesų gerbtų gerus 
socialistus, tai jie nevartotų 
teroro ir nedarytų kitų darbu, 
kuriais biaurisi kiekvienas pa
dorus žmogus.

”0 jeigu bolševikai tikrai 
nebijo parodyt, kas dedasi Ru
sijoje, tai kodėl jie panaikino 
žodžio ir spaudos laisvę? Kodėl 
jie areštuoja socialistus, kurio 
drįsta kritikuot valdžią?

"Bolševikai labai klysta, jei
gu jie mano, kad šituo Dėbso 
pakvietimu jie apdums akis 
svetimų šalių darbininkams. 
Kol Rusijoje nebus laisvės ir 
kol Rusijos socialistai bus grū
dami j kalėjimus, tol darbinin
kai neturės pasitikėjimo sovie
tų valdžia.”

dėti baisus teroras. Valstie-pis 
čiai bolševikų baisiai neken
čia. Bet Leniną jie skaitą 
savo draugu, nes jis mokė
jęs -jiems gudriai pataikau
ti. Jam gi mirus, jie neteks 
menamo draugo^ valdžioje ir 
paliaus tą valdžią rėmę.

Komisarai šitą gerai su
prantą ir jau dabar galvoją, 
kaip nuraminti kaimiečius, 
kuomet tie pradės jiems 
priešintis. Korespondentas 
spėja, kad iš pradžių komu
nistai vartos paprastą savo 
demagogiją: jie dėsis vals
tiečių draugais. Bet ilgai 
žmones apgaudinėti jie ne
galėsią. Žmonės pamatysią 
komunistų veidmainybę ir 
pradėsią versti despotus že
mėn. Tuomet komunistai 
griebsis ginklo ir mėgins 
spėka užgniaužti žmonių pa
sipriešinimą. Teroras busiąs 
toks baisus, kokio da nema
čiusi žmonijos istorija.

Žinoma, visa tai yra spėji
mas, nes kas bus ateityje, 
niekas tikrai negali pasaky
ti. Įdomu tečiaus pasiskaity
ti to korespondento pasako
jimų apie tai. kas dabar Ru
sijoj darosi. Apie Leniną jis 
sako:

"Rusijai Leninas yra komu
nizmo Mrs. Eddy. Bijodamiesi 
valstiečių, komisarai mėgino 
pratęsti jo gyvenimo diena*. 
Bet matydami, kad ilgai jis 
negyvens, jie stengiasi apdie- 
vinti jo dvasią, kad valstiečiai 
ir kiti ne komunistai garbinai 
ji pavidale komunizmo, nors ją 
baimė vistiek nesimažina ir jie 
daro dideliu prisirengimų, kad 
jam mirus būti viskam pasi
ruošus.

"Lenino sveikatos stovis taip 
slepiamas, kad dabartiniu lai
ku tik keli žmonės žino apie jį 
tikrą tieką. Jis galėjo mirti jau 
pereitą sąvaitę. nes negalima 
tikėtis, kad jam mirus svietas 
tuojaus apie tai sužinotu. Kuo
met išleidžiama biuletinas su 
specialistu daktaru parašais 
apie tai, kaip ligonis alsuoja, 
arba kaip jo pulsas muša, tai 
tas pranešimas skelbiamas lik
tai po kelių dienų.

"Išgydyt Leniną nėra jokios 
vilties. Ji naikina užsisenėjusi 
piktoji liga. Pusė jo kūno jau 
suparaližiuota. kalba atimta, 
akis sugadintos ir smegenis 
jau paliestos. Geriausi dakta
rai specialistai yra sušaukti iš 
užsienio ir daro viską, kad ne
prilestus paralyžiaus prie šir
dies. Katrą nors dieną tečiaus 
nieko negelbės ir geriausi mok
slo patyrimai, ir žmogus, kuris 
svajojo apie Utopiją, o susilau
kė griuvėsiu. bus miręs.”

Kas tada užims Rusijos 
diktatoriaus vietą? Kandi
datų esą daug. Trockis, Ka- 
menevas, Kalininas, čičeri
nas, Zinovjevas ir kiti norė
tų atsisėsti Lenino sostam 
Bet kuomet kandidatų yra 
daug, tai galima tikėtis di
delių varžytinių ir intrigų. 
Galimas esąs daiktas, kad ir 
visa komunistų partija, su
skils ir prasidės naminė ka
rė tarpe pačių komunistų.

Vienu žodžiu, Leninui mi
rus, Rusijoj galima tikėtis 
labai svarbių Įvykių, sako 
’Transcripto” koresponden

tas, kuris ilgai tenai tyrinė
jo dalykų stovi.

f
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PAMALDOS Už LENINĄ.
Rusijoj darosi tikros ko

medijos. Kuomet visas už
sienio pasaulis ūžia protes
tais ir kaltinimais, kad so
vietų valdžia žudo dvasiš
kius ir naikina krikščiony
bę, tai susirinkęs Maskvoje 
visos Rusijos cerkvės kon
gresas, iš tiso apie 300 vys
kupų ir arcivyskupų, laiko 
už bolševikų vado Lenino 
sveikatą pamaldas ir pa
reiškia, kad jis esąs "bran
gus bažnyčiai sūnūs”. Sto
gais balsais popai sugiedojo 
Leninui hymną ir apskelbė 
jį garbės nariu Rusijos baž
nyčios.

Arcivyskupą Tichoną, ku-'

iki 1 lie-

KAS BUS LENINUI 
MIRUS?

Kas bus, kuomet Leninas 
mirs? šituo klausimu dabar 
susirupinus visa Rusija.

Bostono "Transcripto" ko
respondentas Percy No.el 
pranašauja, kad Leninui

priešinosi komunistų1 
tvarkai ir gynė cerkvės tur
tus kongresas apšaukė "val
stybės išdaviku”, atėmė jam 
titulą ir nuvilko arcivysku- 
po rubus, palikdamas jį pa
prastu piliečiu, taip kad bol
ševikų valdžia galėtų jį su
šaudyt be jokios baimės. Sa
vo rezoliucijoj popų ir vys
kupų kongresas pareiškia, 
kad bolševikų valdžia Rusi
joj nepersekioja tikėjimo, ir 
nors ji pati "netiki, bet daro 
gerai, kuomet daugelis iš 
musų, kurie tikim, darome 
blogai.”

Šitas faktas turėtų ir ak- 
iam parodyti, kad dvasiški- 
įa yra niekas daugiau, kam 
tik viešpataujančios gaujos 
įrankis žmonėms mulkinti.

Pirma Rusijos popai gar
bino carą ir skelbė, kad jis 
yra Dievo pateptinis”, o 
dabar jie gieda hymnus bol
ševikui Leninui ir sako, kad 
jis yra "brangus bažnyčios 
sūnūs.”

Jei ateitų iš pragaro pats . . .v - -, .Liueiperis ir atsiustų 7nt | kuomet ne savo parlamentf 
sosto, kunigai ir už jo svei-!-r? daug šnekėję n w- 
'.ata mišias laikvtu. i““ argumentais pojlmeję

- - i kad Ruhro užėmimas yra
j būtinai Francijai reikalui- 
•gas?” pastebėjo korespon-’ 
(lentas.

i "Jie gali tatai padaryti vi-

1<?snis už apgalėtąjį. Pergaliu SfikO raSytOJOS ;ė tiktai parodo, kad perga- 
I /i _ n i cl lėtojo pusėj buvo daugiauGeorge Bernaru Snaw. žiaurios spėkos, o žiaurumo 

visuomet daugiau tenai, kur 
!mažiau proto."

"Bet argi Francuzija ne
turi teisės reikalauti 
lygini m o ? pa k lausė 
kietis reporteris.

"Atlyginimas", 
Shavv, "tai niekas daugiau, 
kaip civilizuotas pavadini
mas plėšimo. Nėra jokios 
priežasties, kodėl Vokietija 
turėtų mokėti Francuzijai 
atlyginimą, išskyrus tik tą, 
kad Vokietija tuo tarpu yra 
silpna, o Francuzija tuo tar
pu stipri. Reparacijų rinki
mas yra niekas daugiau 
kai tik banditizmas, vistiek 
kad ir diplomatiniais žo- 
Ižiais apvilktas.”

George Bernard 
mano, kad dabartinė 
elizijos politika veda pasau- 
i neišvengiamu budu prie 
įaujos karės.

George Bernąrd Shaw yra 
vienas žymiausių Anglijos 
rašytojų. Jis yra socialisti
nių pažiūrų galvočius ir 
laikraščiai godžiai gaudo 
kiekvieną jo žodį, šiomis 
dienomis vieno Amerikos 
dienraščio reporteris nuvy
ko pas ji pasiteirauti apie 
tai, kas, jo nuomone, dabai 
butų išmintingiausia fran- 
euzams padaryt.

"Išmintingiausis žingsnis 
franeuzams”, sako Shatv 
"yra tiktai vienas. Jie kuo- 
greičiausia turėtų išeiti iŠ 
Ruhro tuo pačiu keliu, ku
riuo jie tenai Įsilaužė. Kuo 
met plėšikas Įlenda i mane 
namus, tai nereikia jokių 
debatų, kad pri rodžius, jog 
jis turi iš mano pastogės iš
sinešti.”

"Bet kaipgi francuzų vai- I 
dininkai galėtų tai padaryti

sau at- 
ameri-

sako

Shaw 
Fran-

Visiems gdvas šalin!

NUBAUDĖ "SOCIALDE
MOKRATĄ” IR "LIETU

VOS ŽINIAS".
Krikščioniškoji valdžia sai paprastu budu”, atsakė 

i Kaune uždėjo "Socialdemo- rašytojas. "Praryti visas sa 
ir "Lietuvos Ži- vo kalbas, pasiimti visas ša

po 1,000 litų pabau- vo tankas ir kulkosvaidžius, 
ir iškeliauti namo. Kitokie 
išėjimo nėra. O iš Ruhro jit 
turi išeiti.”

Kalbėdamas toliaus apie 
karę, Shaw pasakė:

"Aš nežinau, kas šitą karę 
laimėjo. Aš tik tiek žinau, 
kad Anglija ją prakišo. Se
noji; Anglijos Huto politika 
yjįĮsuomėt būdavo -žiūrėti 
kad mažiitė musų kaimynk? 

Belgija.

kratui” 
nioms” 
uos užtai, kad pakritikavo 
nešvaria krikščioniu politi
ką.

Nors šita ekspropriacija 
oficialėj kalboj yra vadina- 

pna "pabauda”, betĄikrumo- 
: Įe ji yra paprastas plėšimas. 
Juk nėra skirtumo, ar ban
ditas užput^a žmogų ir atki
lęs revolverį atima ją~ 
nigus ant tilto, ar kri 
nių 
tatai pasišaukęs pilietį i sa-

prievartos keliu piliečiui at- bėms tiek sustiprėti, kad jo; 
imta 1,000 Iįt&! " ......

Krikščionims turbut labai
prireikė pfijigų rinkimų agi-
1 RciiRi vinimi iic KUinio^» k-iiATįSk tavo iekin..tajppasieigTi. Rad neieidu5
reTidlfetiVėrganizacija ar- Dratobti įr padidėti
netpilietis, Organizacija ar . taip pat neleidus susi- 
ba jos laikragtis prasizengm galybęi aRt
prieš sates Intymus. Tuo- elgėmės su-
C'etj.-ka tininrįt nacionalių savo reikalų
mokratas” ir "'Lietuvos Ži- 
nios” prieš joki Įstatymą ne
nusidėjo. Jie nepadarė jo
kios skriaudos nei asmens, 
nei valstybės reikalams. Jie 

! kritikavo tiktai abelną krik
ščionių politiką ir aiškino, 

litaip klerikalų partija ap
gaudinėja žmones. Bet tai 
juk nėra joks prasižengi
mas. Visose demokratinėse
saiise rinkimų metu parti- admirolus drebėti savo b; 
jos kritikuoja viena kitą, iš- luose 
parodo viena ydas, i ne pralaimėjo-
skelbia savo nusistatymus, me mes nešame
ir tik sulygto žmones spreii- vieni patįs piniginę jos naš- 
dzia uz ką oalsuot. Jei iųes. sF0iinom karei visus
t ios kritikos nebūt, tai 1 va.- pinigus ^[es mokame visas 
tižią galėtų susispiesti viso- x - - -- - • •
Lie vagis, šmugelninkai iri 
paskui skriaustii visą salį- 
Lietuvoje gi tokia kritika 
yra reikalingesnė da negu 
kitur, nes ji yra jaunutė val
stybė, vos tik atsistojusi sa
vom kojom, todėl labai svar
bu, kad statomi jos prieš
akyje žmonės butų sąžinin
gi ir nusimanytų apie šalies 
reikalus.

Šitokiais motyvais ir "So
cialdemokratas" su "Lietu
vos žiniomis" vadovavosi, 
kuomet jie kritikavo kunigi
nę partiją ir jos demagogus, 
todėl bausti jiems nebuvo 
jokio pamato.

Antras dalykas, spaudos 
ir žodžio laisvė yra gvaran- 
tuota pačios Lietuvos kons
titucijos. Taigi krikščionis 
demokratai, norėdami nutil
dyt kitu partijų spaudą, lau
žo net ir šalies konstituciją, 
tą konstituciją, kurią jie pa
tįs parašė.

niu komendantas padaro anapus pertakos,
—L. *_ ■ nutų silpnutė, ir niekuomet
o butą. Rezultatas tas pats:-neduoti didžėmio valsty- 

— - - — - ■ 1 — i • _ - i * -12— — — —1 J _

galėtų būti mums pavojumi. 
A "Mes stojome karėn ne 

♦. dėl tų veidmainingų moty-

Bet mes nepasiekėm nei 
vieno savo tikslų. Belgija, 
pirmu kartu savio istorijoj 
šiandien yra susidėjus su 
Francuzija militarėn są
jungom Francuzija šiandien 
didesnis pavojus musų ap 
saugai, negu Vokietija butų 
galėjus kada nors būti. Vien 
tik mintis apie francuzų ore 
laivyną ir nardomąsias lai
ves verčia musų generolus ir

>a-

skolas. Mums gi niekas ne
moka. Francuzija ginkluo
jasi musų pinigais prieš 
mus pačius. Ir Fošas (Foch) 
vis dar kalba apie apsaugą 
tokiais žodžiais, kaip 191 > 
metais kalbėdavo Baily 
MaiF. Žmogus, kuris kalba 
apie apsaugą politikierių ii 
generolu žodžiais, yra žmo
nijos neprietelis. Norint ti
kros apsaugos, reikia panai
kinti visą pavojų; reikia pa
naikinti visą militarizmą, v 
ne ginklus galąsti.

"Francuzijos gi apsisau
gojimas nuo kares reiškia 
sunaikinimą visų kitų šalių 
Taip rodo jos programa. J 
veda karę ne vien prieš Vo 
kietiją. bet ir prieš Angliją 

"Žinoma, Fošas ir kiti jc 
rųšies žmonės, kurie dabai ; 
valdo Franciją, neturi pir
mos rųšies proto. Aš neno
riu mažinti karinių Fošc 
gabumų. Gali būt, kad jis 
yra gabus generolas. Bet 
pergalė karėje da nereiškia,' 
kad pergalėtojas yra tobu-

Kaip lengva šiais laikais 
būti pranašu. Vos tik kelios 
dienos atgal straipsnyje 
"Kova už valdžią” mes iš- 
reiškėm nuomonę, kad po 
Butkevičiaus ir Tichono by
lų būtinai turės sekti ir žydų 
rabinu bylos, nes to reika
lauja "teisingumas”.

Ir neišdžiūvo am to laik
raščio juodydas, o pranašavi
mas j£u išsipildė. Komunis
tų valdžia tokią bylą jau už
vedė, ir tai ne prieš vieną 
rabiną, bet prieš visus kar
tu.

Jei jau teisingumas, tai 
teisingumas, trauk velniai!

Kas gi abejoja dėl "darbi
ninkų-valstiečių’ valdžios 
teisingumo? Ji yra absoliute 
ii- neklaidinga, taip kaip ir 
popiežiaus valdžia. Ne vel
tui prie sustiprinimo savęs 
jie eina tuo pačiu keliu — 
laužai ir mirtis "atskalū
nams".

Visi, kurie tik kitaip pro
tauja, negu komunistai, yra 
atskalūnai. O kaip su atska
lūnais (heretikais) elgtis, 
tai komunistus išmokino po
piežiaus viešpatavimo isto
rija ir pats didysis inkvizi
torius.

Gyvuoja valstybė. Valsty
bė turi savo Įstatymus. Gy
vuoja visuomenė. Ji taipgi 
turi savo Įstatymus. Ir tai 
suprantama. Valstybės Įsta
tymas Įgyja galios tik tuo
met, kai visuomenės narys 
kreipiasi prie jo pagalbos.

Bet taip protauja papras
ti žmonės. Nėtaip mano ko
munistai. Tai aišku iš jų ve
damos bylos prieš rabinus.

Mat, rabinai žydų gyveni
me pildo netiktai pamoksli
ninkų ir mokytojų prieder
mes, bet eina taip pat ir liuo- 
sanorių teisėjų pareigas. Jų 
nuosprendžiai palaikomi tik
tai jų visuomenės opinijos 
galia.

Pavyzdžiui, susiginčijo 
tarp savęs dvi pusi — saky
sim, vyras su pačia, tėvai su 
vaikais ir tt. — ir visi jie 
kreipiasi Į rabinų teismą, šis 
gi perkratinėdamas bylą re
miami ne valstybės Įstaty
mais, bet žydų tautos papro
čiais ir Maižiaus nustaty
mais.

Taip jie gyveno ne dešim
timis, bet šimtais metų vi
suose pasaulio kraštuose. Ir 
Afrikoj, ir Azijoj, ir Euro- 
]ioj, ir Amerikoj — visur. li
tas niekam nebuvo pavojin
ga, nes jei žydas rabino teis
mu būdavo nepatenkintas, 
jis visuomet galėdavo kreip
tis Į šalies teismą.

Bet komunistų viešpatavi
mui tas pasirodė pavojinga. 
Rabinų teismuose jie Įžiūrė
jo "kontrevoliuciją", t.y. ne
pripažinimą komunistinių 
teismų, reiškia, ir komunis
tinės tvarkos.

Kas pripažįsta kitoki teis
mą, negu komunistų, tas yra 
komunizmo heretikas, tas 
išdavikas sovietų Rusijos ir 
turi būt atiduotas teisman.

Komunistai jaučia, kad jų 
dienos baigiasi. Jų jau nie
kas neklauso. Rusijos liau
dis, kurią jie da kol kas pa
galba durtuvo valdo, fakti- 
nai jų nepripažįsta ir skaito 
juos tiktai neišvengiamuoju 
piktu. Todėl visa komunistų 
neapykanta išsilieja ant tu, 
kurie turi tamsiose miniose 
kokios nors intakos
iigentu, dvasiškių, filozofų.

Visiems jiems — galvas 
i’alin! ("N.R.S.”).,

I
I

Skaitytojų Pastabos.
Ligšiol aš vis piktinausi iš 

:ų nuolat kartojamų kalbų 
r rašinių apie komunistų 
mokytojo" Dėdelės girtuo

kliavimą. Bet užvis labiausia 
oasipikūnau, kuomet pats 
pats savo akimis pamačiau 
Dėdelę prieš Brooklyno pu-, 
oliką taip girtą, kad net 
niauru buvo i ji žiūrėti. Ir 
įrišta tas bjaurybė girtas 
būdamas eiti ant pagrindų 
šviesti" žmones’

Nuo to laiko dar daugiau 
pradėta kalbėti apie Dėde- 
ės girtuokliavimą. Aš gi pa- 
■nisliiiau: reikėtų ji paskirti 
prohibicijos agentu, nes jis 
gerai naikina degtinę.

Komunistai, pamatę "Dar
be” straipsni apie Ramsey 
McDonaldą, tuoj pasisku
bino ji išversti ir pasiųsti 
mijos sekretoriui šlosber
giui, reikalaudami, kad V. 
Pošką išvytų iš redakto
riaus vietos, o priimtų Pru- 
seiką. Bet vargšai nieko ne- 
ješė, nes šlosbergis tą 
straipsni buvo matęs pir
miau nei komunistai.

Dabar "Darbe” yra tilpęs 
:o paties McDonaldo pasvei
kinimas Amalgameitams. 
Jeigu jus išverstumet šitą jo 
straipsni ir pasiųstumet 
Šlosbergiui, tai "šiur" jis 
Poška išvytų. Tik pasidar- 
luokit.

Kad "išėdus” iš "Darbo” 
V. Pošką, komunistai pradė
jo vartoti šitokią "gudry
bę”: Patįs parašo ką-nors 
įpie Pošką i "Vienybę”, o 
'Laisvė” perspausdina. Tuo
met komunistai tą raštą iš
verčia anglų kalbon ir pa
siunčia šlosbergiui sakyda
mi: Žiūrėkit ką Poška kal
bėjo socialistų prakalbose 
Elizabethe. Išvykit ji iš 
'Darbo".

Matot, kaip "gudriai” jie 
veikia!

Aš i Dėdelę visuomet žiū
rėdavau gerai, bet staigu 

I mano pažiūros linkui jo per- 
i umainė, ir štai delko. Aš at- 
I įminiau, kad iš to žmogaus 
Zamilijos apie tris ypatos 
-ra pasikorę. Jeigu žmonės 
žudosi negalėdami panešti 
sunkaus ekonominio gyve- 
įimo, tai čionai ir būna prie

žastys jų saužudystės. Bet 
taip išaiškinti tas priežas- 
is, kuomet žmogus, gyven
damas pertekliuje, pasidaro 
tau galą? Tankiausia aiški- 
įama, kad tokie žmonės bu- 
ta jeigu ne visiški bepročiai, 
ai bent silpnapročiai. Na, o 
Dėdelę kilęs iš gana turtin
gos familijos — jo gyveni
mas tai palivarkėlis. Žinant 
visa tai ir teminant Dėdelės ________
Jgesi, gauni toki supratimą, į Auseklis” 25 metų sukaktu- 
kad "obuolys nuo obelies ne-(ves. Laikraštis išėjo Bosto- 
toli ritasi..." ine ir iš ten slaptai buvo ga-

Daugelaičių Bernas, benamas Latvijon.

inte-

LAIKRAŠČIO 25 METŲ 
GYVAVIMO 
SUKAKTUVĖS.

Latvių socialdemokratija 
kovo 27 d. plačiai apvaikš
čiojo pirmojo latvių social- 
demokratiškojo laikraščio
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Draugo K. Bielinio 

prakalbos.

ja, — vis tai esą dalykai, už 
kuriuos atsakomybė krin
tanti ant socialdemokratų.

r, . , .. |Bet anie savo kromelį, apie
Balano.zio -į d. draugijų,l:Ornunistų darbą, ką jie yra 

jąrysis suruošė drg. K. Bie-!nuvejkę darbininkų naudai, 
hnnu praniubas. 'l ose pra- !as Bimbalas nepasakė nei 
Kalbose, anot sąryšio plaka-!pUSės laužto žodžio. Visą ši
lelio, turėjo dalyvauti. ir Pe-Į-tą j(( mali-maiienę galimąl rjpi I ietuvos 
inkienė, bet pastaroji, pa bu -šųlygint i su negramotnujų 
gusi urosos kur tai ^ingo- inUsU kunigu spyriais, kuriu 
Jos vieton buvo pastatytas j<lau;osi ti‘k£ai tikimieji pa- 
Bimba, kurio kailis taip rauipnis 
skaudžiai nukentėjo No»;-į‘LTai kad sakė, tai sakė 
woodo praka.oose. . . . !kunigėlis pamoksią; tai kad

Besiklausant drg. Bielinio (verkiau, tai verkiau, sesele, 
prakalbos mums, moniellię- 1!et vjsas padalkas prišluos- 
čiams, daug kas paaiškėjo iš <jjau ašarų, — pasakoja da- 
Lietuvos darbininkų klasės vatRa davatkai, tokio pa- 
padėties. Mes sužinojome ne mokslo prisiklausius, 
tik bendrąją darbininkijos; Na, lxA apie ka kunigėlis 
padėti Lietuvoje, bei paty- ia pamokslu sakė ir kodelei 
rėme, kad komunistų skai- davatkos "padalkos" šlapios, 
dymo darbas davę progos tai nei kunigėlis nežino, nei 
Įsigalėti Lietuvoje kuni-pati davatka pasakyti ne-Inistai bandė kitaip aiškinti

ja. Jei tamsta, p. Bimba,’mažažemiai buvo užmiršti (Daug kas gali bimbinti, bet 
moki skaityti savo popiežių ir t.t.

Bimbos Kalbėiimo būdas,laiškiai ir nuosekliai išdėsty- 
mot K. Bielinio, esąs visai ( u ir nušviesti darbininkam

evangeliją, tai še, paskaityk, 
ir isifikink, sako K. Bielinis.p 
Bei Bimba rusiškai skaityti panašus i šulerio-kazirninko 
nemoka ir publikai daugi Įpročius. Kazyrų-šulęrių 
juoko buvo iš keblios ;o' darbas yra vien tik tame, 
žmogaus padėties. kad atatinkamai sudėsčius

komunistu ‘kazvras ir apgavus savo 
taktikos drg. K. Bielinis praugus. Bimba šuleriuoja, 
primena, kaip jie elgėsi lai-f’-ada kalba apie 100 milijo- 

i1!a aukso markių paskolą, 
(kuria esami gavusi Lietuva 
;.iš Vokietijos; jis šuleriuoja, 

•‘kada kalba apie bendrąjį 
|frontą ir visus kitus Įvykius, 
į kurių pats nesuprato, bet 
(stengiasi savo nesąmones 
(.kalbėti savo klausytojams, 
kitais žodžiais, juos apgauti.

Pasibaigus 15-kai minutų, 
Bimba bando atsakinėti, 
bando būti šlykštus, kad iš
šaukti publikoje pritarimo, 
(•et jam tas nevyksta. Visa 
komunistų parapija su ra
binais, farizėjais, musonin
iais ir davatkomis, subar- 

(bėjusi iš visų Montellos 
.—1.__--------- {apielinkės kampų, neturi
į Kad pas komunistus nėra jpritorii. Bimba varinė- 
;nusistatymo opiais Lietuvos ?a tuščias frazes, varsto žo
liausimais, tai drg. K. Bie-!pžias ir ?aloP prisipažįsta, 
įlinis perskaitė straipsnį iš jkaa . socialdemokratai esą 
j komunistų "Kareivių Tie- -aęai g}lflrųs, todėl komunis- 
sos”, kurioje komunistai pri- tul‘i atsargus, 

ntą komunistai darė todėl ^o^a Bimbai atsakymą. Jis pažįsta, kad 4919 m Lietu-

Rusią žemės politiką, kad šiaudų neiškulsi grudu.

mažai tokių, kurie galėtų

_ ---~ z  X </ < ’ ,
ke Želigovskio puolimo, sa-Į 
Rydami, kad lenkų Įsivyra
vimas Lietuvoje busiąs nau
dingesnis Lietuvos darbinin
kams. ”Mes negalime palai
kyti Lietuvos jos kovoje s a 
lenkais”, skelbė tuomet ko
munistų atsišaukimai. Taip 
pat buvę ir dėlei Klaipėdos. 
Komunistai tuomet sakė tai, 
kas jiems ant seilės buvo už
ėję. Tik tada, kada iš Mask- 

..... _. - - p>'os atėjo nurodymai, komu-
isigalėti Lietuvoje kum-pati davatka pasakyti ne-inistai bandė kitaip aiškintis, 
gams ir jų reakcijai. Lietu- rali. i Bloga komunistams, kada
vos. komunistai netik patįs Bimba irgi kad rėkė, tai j nutrūksta telefonas su Mas- 
nedalyvavo St. Seimo rinki-'rėkę; bet jei paklaustum jo!kva: jie tokiais atvejais pa
nkuose, bet šaukė darbiniu- pasekėjų, apie ką jis rėkė,; laiko net francuzų ir lenkų 

Jie negalėtų pasakyti ir j imperialistus 
kaip jie čia jums pasakys, (

ir kad ir jis pats nežino, ką jis' 
pliauškia.
Drg. Bielinis sukerta Bim

bos "argumentus”.
Gavęs žodi, drg. Bielinis

Na, bet apie ką kunigėlis

muose, bet šaukė darbiniu 
kus nebalsuoti ir už socialde
mokratus. Jie šmeižė pasta
ruosius kaip Įmanydami, i 
rezultątas buvo toks, kad 
Lietuvos darbininkai dau
gumoje balsavo už Darbo! 
Federaciją ir tuom sudruti-! 
no reakciją Lietuvoje. Visą!
V,

kad jiems"nebuvo"svarbus pareiškia, kad apie sovietų 
Lietuvos darbininku reika- ^u?ija Ms nekalbėjęs ir nei 
lai. Jie tarnavo lik Maskvos vieno žmogaus nekliudęs, 
valdžiai ir jiems rūpėjo tos bet tą padaręs pats Bimba, 
valdžios vedamoji Lietuvoje Reiškia, Bimba ir meluoja 
politika, bet ne darbininku ir žmones durniais vadina; 
reikalai. Už pusmečio komu- taip daro tik komunistai, 
ristai patis prisipažino, kad kurie visur nori būti vadais 
jie klydę,' bet savo šmeistų/r skaito save išmmtmgiau- 
prieš socialdemokratus ne-.'s>ais už visus.
atšaukė. i Del Bimbos pasakymo,

Komunistai veidmainin-'kad "mokslas yra buržuazi- 
gai siūlė sudaryti darbinin-;jos išmislas", drg. Bielinis

■ !ku valdžia iš soeialdemokra- jako, kad pats Bimba, kiek 
tu, liaudininkų, kuniginės žinąs, esąs skutęs A^lpa- 
■Darbo Federacijos, lenku ir'raišo ’kičmyje” bulves ir 
žydų. Kalbėtojas nurodė,5norėjęs pasimokyti buržua- 
kad toksai siūlymas buvo ir -Jnia mokslo, tik jo galva 
pasilieka nepriimtinas, nes buvusi persilpna tiems mokt 
jokiu budu negalima šutai- jlams suprasti.
kinti socialdemokratu ir Uar vienas svarbus 
"krikščioniškosios" Darbo i Bimbos "argumentas” buvo, 
Federaciios,'kuri visame kaj kad arg. K. Bielinis esąs 
me rėmė ir remia Lietuvoj org- Grigaičio ir Michelsono 
reakcija. Gi apie lenkus ir draugu ir kad jie viens ki- 
žydus' nesą kas nei kalbėti, t? 'bučiuoją į barzdą”. Drg. 
nes aišku, kad su žvdu ir K- Bielinis sako, kad išti- 
lenku buržuazijos atstovais krujų ir Grigaitis ir Michel- 
jokia darbininku partija ne-j^nas yra. jo draugai ir jis 
galėjo net ir tartis del vai- galis su jais pasibučiuoti, 
džios sudarymo. Tokia vai- !Het jei pasibučiuoti Į barz- 
džia galėjo sudarvti tik pa-i«as Bimba skaito prasižen- 
tįs siūlytojai — komunistai, !pmu, tai K. Bielinis noris 
nes tik'jie esą pratę dirbti |:<inoti, į kokią vietą Bimba 
buržuazijos naudai.' į^vo draugams bučiuoja, ka-

Daug ir kitu klausimu i§- Jis su jais pasimato? 
kėlė drg. K. Bielinis. Jo'kai-((Bimba turbut nežino to, 
ba buvo turininga, gvva ir (kad Rusijos komisarai be- 
vaizdi;- ji tęsėsi daugiau (veik visi su barzdomis.—

i Už 1914 metų karą visa 
atsakomybė, anot Bimbos, 
krintanti socialdemokra
tams. Musų draugas klausia 
liimbos, ar jis žino, kad tais 
laikais ir patįs komunistai 
buvę socialdemokratais, to
dėl ir‘jie yra ir pasilieka at- 
sakomingais už pasaulini 
karą ir tų metų Įvykius.

vadinęs publi- ' Del Rusijos drg. K. Bieli- 
ką. Bet d. Bielinio kalboje uis paskaito iš rusų komu- 
nieko panašauš nebuvo. Kad-nistų laikraščių ir Įrodo pu
čia buvo Bimbos melas, tai Mikai, kad tame komunistų 
galėtų paliudyt visi žmonės.

i Toliaus Bimba ėmė taip name tik Petrograde buvę J 
blevyzgot, kaip paskutinis 63 tūkstančiai bedarbių. Vi- 
bomas ir girtuoklis, kuris soje Rusijoje bedarbių yra 
visai nesiskaito su žodžiais, keliatas milionų. Toliau 
Ir juo toliaus, tuo daugiau skaito ištraukas iš praneši- 
jis karščiavosi ir šokinėjo !mų ir protokolų penktojo 
po estradą, žodžiai veržėsi Rusijos profesinių sąjungų 
iš murzinos jo burnos be jo- suvažiavimo ir nurodo, kad 
kios prasmės ir logikos. Ko- Rusijos darbininkų algos, 
kių nesąmonių prikaJbęjo šis skaitant senais pinigais, 
žmogus,’ sunku aprašyti, pernai metais buvo 2 rub. 
Mokslas esąs "buržuazijos 86 kap. mėnesiui, kad tokių 
išmislas; Kerenskis ir s-d. (darbininkams algų nebuvo 
esą vienas ir tas pats; vokie-{ir nėra niekur pasaulyje, 
čių reakcija, kaizeris, Inter-jTai šitokia yra Sovietų Ru- 
nacionalas, "bendras fron-sija, kur valdo komunistai! 
tas”, Grigaitis, Michelsonas, j Darbininkai tenai miršta 
Maskva, Kapsukas, kokia badu tuo metu, kada Jkomi- 
tai Degučių šeimyna, kurią sarai, panašus Bimbai de- 
nuskriaudė Lietuvos polici- magogai, lėbauja ir puotau

pusantros valandos ir mestoj,)- 
nepasijutome kaip praėjo; 
tasai laikas. '

Bimbos kalba.
# Drg. K. Bieliniui užbaigus 

kalbėti, gauna žodį komu
nistų "spykeris" Bimba. Ši
las žmogus tuojaus stvėrėsi 
meluot. Girdi, K. Bielinis 
šmeižęs "matušką” Rusiją 

durniais ’-------- “•kUir

"rojuje” peniai metais vie-

i

II v f

Montellos prakalbos mane 
vos komunistai vykdę neti- itikrino, kad iš komunistų

jis

nacionalas,

senais pinigais,

!•> 
tikrąją jų padėtį. Tą padėt: 
mums nušvietė drg. K. Bie
linis savo kalboje. Komu
nistinės saulės šviesa prade
da jau gęsti ir musų Monte- 
lloje. Bimbos, Petrikienės ir 
kiti panašus jiems tinginiai 
savo žygiais ir pliurpimu 
mus ir šį lianą itikrino, kad 
laikas tai saulei užgęsti.

Sąryšio Mazgas.

JEI NE, TAI GAL BŪT JO
MAISTAS JAM NETINKA.

i

j

Negali būti tobulo pamainyiuo 
vieton motinos pieno. Bet kuo
met jo nėra, tai nėra geresnio už 
pieną, kuris parduodamas sterc- 
lizuotuose induose ir vadinamas 
Eagle Pienas.

Kūdikio sveikata ir augimas di- 
duiuojc priklauso nuo maisto ir 
priežiūros kurį jis gauna. Gali 
ant Eagle Pieno atsidėti dėlto, 
kad gydytojai po visą šalį jį re
komenduoja ir išrašo motinoms, 
kurios negali savu kūdikiu žin
dyti.
Mes >u»ų kalboje esame atspausdinę in
strukcijų kain prirengti Eagle Piet ą kūdi
kiams visų amžių. Jei nori šitų instrukcijų, 
-išpilti- k kuponą ir pasiųsk mum šiandien.

[nėja. Skelbia, kad bus pui
kiausias koncertas, o kuo
met publika susirenka, tai 

i vieton koncerto išgirsta vi
sokių pliovonių.

V. i). Kukutis.

valdžia ant syk butų atėmu
si tiems žmonėms gyvastis.” 
fui pasakęs Bimba susirau
kė tartum rūgštų agurku 
perkandęs, pasiraivė ir ėmė 
visa gerkle šaukti: "Katali
kai, tautiečiai, socialistai, 
kunigai, šnipai, policija ir 
aidoblistai — visi susivieny- 
jo prieš komunistus.” Čia jB 
vėl vieną akį primerkė, išsi
šiepė ir, lošdamas per dan
tis, tęsė: "Prakeikiu juos vi
sus, nuo prasčiausius davat
kos, ligi šventam tėvui-po- 
piežiui, kad jie butų pasiųs
ti ten, kur komunistų val
džia pasiuntė kunigą Butke-

• i • *>vicių.
Vadinasi, Bimba norėtų, 

kad visi katalikai, socialis-Į 
tai, tautininkai ir aidoblis
tai butų sušaudyti, taip kaip’. - X • 1 1
bolševikai sušaudė pralota Išsidaro nuostolių, taip kad 
~ ‘ ' ni o-uiciu daugiau ir nedrįsta nieko

i rengt. Tokiu budu veikimas 
stovi ant vietos.

Paskutiniu laiku čia susi
tvėrė Lietuvių Namo Ben
drovė. prie kurios susispietė 
geras būrys vietos visuome- 

1 aiškų darbuotojų. Minėta 
Bendrovė likos inkorporuo
ta Conn. valstijoj ir dabar 
y ra pardavinėjami šėrai. 
Prie Bendrovės gali pri- 
klausyti visi geros valios lie
tuviai. Kaip girdėti, visuo
menė tam darbui atjaučia, 
ką parodo gausios aukos 
Bendrovės fėrams. Girdėti, 
kad ir daug draugijų nutarė 
prisidėti prie to visuomeniš
ko darbo. Kaip greit su
plauks reikalinga suma pini
gų, vietos lietuviai įsigys 
svetaine.

12 d. gegužės prasidės 
Bendrovės fėrai, kurie tęsis 
iki 19 d. gegužės. Gi 13 d. 
gegužės, vakare, atsibus di-

NEW HAVEN, CONN.
Lietuviai žada įsigyt nuosa- 

vią svetainę.
Nors šiame mieste skaito

ma Jaugiau 3,000 lietuvių, 
vienok veikimo jokio nėra. 
Rodos, didžiausia priežastis 

i neveikimo, tai neturėjimas 
nuosavios svetainės. O čia 
gauti svetainę kokiam nors 
surengimui veik negalima. 
Jeigu ir gauni kokią lietu
viams nežinomą svetainę, 
tai draugija, kuri ka-nors 
parengia, vietoj uždirbti,

i

BROOKLYN, N. Y.
Komunistai apgaudinėja pu
bliką. Pruseika ’salaveišio” 

rolėj.
Nesenai komunistai buvo 

surengę čia prakalbas, kad 
išaiškinus žmonėms, kodėl 
Lietuvos valdžia sugriuvo, j Butkevičių. Jisai geistų, kadic'au?k‘^. 
Kadangi garsino, kad prie įtik jis. Bimbalas, ir jo pati, " 
prakalbų bus ir koncertas,!Binibalienė, pasiliktų am 
tai žmonių prisirinko dau-įšios ašarų pakalnės. Tuo- 
giau kaip paprastai. įmet jiedu, kaip tas Adomas!

Pirmininkas atidarė susi- isu Jieva. užveistų pasauli ti- 
rinkimą ir perstatė kalbėti ikrais komunistais, 
graborių Bimbalą. Tasai pa-j Užbaigus Bimbai kalbą 
silipo ant pagrindu, viena renkamos aukos. Aukauja 
aki primerkė. " išsišiepė ir Pakinę Bimba, Prusei- 
sako: "Lietuvos buožių vai- ka> Abekas, Petrikienę ir lei
džia nuteisė du komunistu i komunistų lyderiai. Ko- 
. , glektuojant Bimba vis rėkia:
Kalėjimą ligi gyvos Salvos-pDuokite pinigu, sukelsime 
As šimtą kartų geriau bu-! revoliuciją Lietuvoj!” Atsi- 
čiau sutikęs, jei Lietuvos i randa ir keletas paprastų 

i nesusipratusių darbininkų, 
(kurie irgi aukauja komu- 
Įnistams. Mat, vargšai, neži
no, kad jų pinigai niekur to
liau nenueis, kaip tik i vie-, 
tos komunistų raudondvari.

Pasibaigus kolęktai pir- 
i alininkas atsistoja ir sako: 
i "Koncertas neįvyks, neš vie
pi dainininkai paklydo, kiti; 
(susirgo, o

i 
I - 
i kas šaukia: 
į seika!”, 
taip nėra. Publikoje praside
da juokas, komunistai ner- 
vuojasi. Pagalios du komu- 
nistukai nubėga i apačią ir 
randa Pruseika prie, baro. 
Atsivedė ji Įraudusi, ’ mato-! 
mai gerai prisitraukusi į 
"mėnulio ašarų” nuo šaknų.! 
Tasai pasilipęs sako: "Kad. 
nėra koncerto, tai negerai. ■ 
Publiką negalima suvadžio-r»0 dol. Aukavo Šie draugai: 
ti.” Tuomet Pruseika, kaip! J. Vinciunas 10 dol.; J. 
tasai "salaveišis” pradeda Į g aleika 5 dol.; S. Zdanaus- 
uats dainuoti. Pirmiausia;i-us 2 dol.; po 1 dol. aukavo: 
sudainuoja Lietuva brau-, J- Zdanavičia, J. Belieckis, 
gi”, paskiaus "Atsisakom’T. Valeika, O. Lukšienė, X 
nuo senojo svieto". Išpildęs'Kelienas, Prakalbose Buvęs 
"koncertinę” programo dali (b* S. Michelsonas. Smulkių 
jis pradeda kalbėti. Sakosi (aukų 6 dol. Viso 30 dol. 
permatąs, kad pasaulyje' J. V.
yra tik dvi geros organiza
cijos — viena komunistų, o 
antra kataliku. Esą, tik šios) 
dvi organizacijos gina savo 
principus be jokių kompro
misų. I

Na tai ir suprask tu, žmo<apsirinko‘'’’Keieivį” savo or- 
. , ’ 1 \ " x y; i*i-!<ranu įr ant tolesnio laiko,
vbę sako. Bimba prakeikė Todėl kviečiu visus narius, 

; gyvenančius kituose tnies- 
; tuose, prisiųsti prenumeratą 
už "Keleivi” Draugystei iki 
1 d. Birželio-June, 1923 m. 

A. Stankevičius, sekr., 
P, O. Box 16, St. Charles, III.

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)

Eagle Pienas yra pragarsėjęs 
kaipo kūdikių maistas per tris 
gentkartes. Daugiau kūdikių ta
po išpenėta ir išauginta su Eagle 
Pienu, negu su visais kitais kū
dikių maistais krūvon sudėtais.

Neturėtumei daryt bandymus su 
jūsų kūdikio maistu, bet tuoj 
pradėk iš syk vaitot Eagle 
Pieną, šimtai tūkstančių europc- 
jinių motinų visoj šaly vartoja jį 
su geriausioms pasekmėms mai
tinant kūdikius. Jus irgi turėtu
mėt jį vartot jei negalite žindyt.

.... (Lithuanian)
X

Val^riai -dėl Vaikų
Vaikų Knyjja

THE BORDEN COMPANY 
% Borden Building, New York 
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treti sūstreika-l___ t _____7___ ____
Tai pasakęs jjerstato;ųeiis koncertas su prakalbo- 

’ ~ Imis. Dainuos keli žymus lie
tuviai dainininkai iš Brook
lyn. N. Y. ir kalbės J. Neviac
kas iš Boston, Mass. Visas 
pelnas minėtų parengimų 

Įeis svetainės naudai.
A. Makulis.

h’o.”
Įkalbėti Pruseika. Bet Pru- 
(seika nepasirodo. Pirminin-Į 

’ “ ” : "Pruseika! Pru-j
bet jo kaip nėra,’

CAMBRIDGE. MASS. 
Aukos socialdemokratams.

Per drg. Bielinio prakal
bas, 24 balandžio, Lietuvos 
socialdemokratams surinkta

I

t _____
ST. CHARLES, ILL.

D. L. K. Vytauto Draugy
stės narių atydai.

Šiuomi pranešu, jogei D. 
L. K. Vytauto Draugystė

gan, katras tų kalbėtojų tei-l 
| s;
i katalikus ir visus kitus, iš
reikšdamas net pageidavi
mą, kad jie butų išnaikinti, 
o Pruseika sako, kad kata-, 

ilikų organizacija yra taip! 
gera kaip ir komunistu. 
Man rodosi, kad Pruseikos 
žodžiuose yra daugiau tei

sybės, nes ištikro tų dvieju 
partijų taktika kovoje su 
savo politiniais priešais yra 
vienoda. Komunistiški de
magogai elgiasi taip lygiai, 
kaip ir klerikališki juoda
šimčiai. Anais metais kata
likiški juodašimčiai užpuolė 
ant draugo Perkūno prakal
bų ir atėmė tam žmogui 
sveikatą, o šįmet komunis
tiški chuliganai užpuolė ant! 
draugo Bielinio prakalbų 

i ?”lizabethe ir sumušė pra
kalbų pirmininką draugą 
Degutį.

■ žmonės, skirstydamiesi iš 
šių prakalbų, išmetinėjo ko
munistams, kad jie savo pa
skelbimais publiką apgaudi-

i
A

Geriausi
Cigaretai



Kerenskis ir bolševizmas.
Vienas Skandinavijos lai

kraštininkas, Steen Kamp,
yra tikriausios priemonės Centralės mokyklos turi o 
senai sistemai vėl gražinti delius ir smagius namus n

nesenai turėjo šį pasikalbę- Bolševizmo prigijimas tai Kiek reikalinga 
jimą su Aleksandru Kerens-j geriausiai rodo, 
Iciu, dabar viešinčiu Berly- " “ 
ne.

Klausimas- Ar Tamsta ti
ki, kad dabartinė Rusijos 
politika susilauks pripažini
mo Sovietų vyriausybės?

Atsakymas: Sovietų vy
riausybė, dalyvaudama dau
gely konferencijų, de facto 
jau pripažinta; bet aš nema
nau, kad Rusus pripažintų 
de jure tuojau. Didžiosios 
valstybės jau senai supratu- 
sios, kad Rusija neturinti 
reikšmės, kaipo pasaulinis 
faktorius, kol ten viešpatau
ja dabartinė sistema.

Klausimas: Vadinas, Ta- 
mista esi nuomonės, kad su
darytosios ir projektuoja
mos prekybos sutartys netu
rės jokios Įtakos į Europos 
ekonominę politiką?

Atsakymas: Ne, atvirkš
čiai, aš kaip tik manau, kad 
pradėtas ir projektuojamas 
prekybos susisiekimas su 
Rusija visai teisingas daly
kas. Kaipo Rusų patriotas, 
aš džiaugiuosi ne tik tuo, 
kad per Rusų sienas gabe
namos vėl prekės ir maisto !v 
produktai, o ir dėl dabai- su
sidariusių aplinkybių. Pre
kybos sutarčių klausimas 
esąs Sovietų bandymas su
daryti Rusijoj naują ekono
minę bazę. Tačiau, vargu 
Sovietams pavyks sėkmin
gai padaryti šį eksperimen
tą. Nes sunku duoti naują 
ekonominę politiką, neduo
dant drauge politinės lais
vės. Antra vertus, šioji lais
vė sudarytų pavojų bolševi
kų diktatūrai, kas reikštų 
šių galą. Vadovaujantis šiuo 
noint de vue, prekybos su
tartys man atrodo patogus 
pereinamasis periodas, nes 
juo prasideda bolševizmo 
paskirstymo procesas. Už
sieniuose. o taip pat ir Rusi
joje pasidarę visai aišku, 
kad dabartinė padėtis nega
linti ilgiau tęstis. Rezultate 
turėtų pasikeisti Sovietų si
stema.

Klausimas: Ar Tamsta ti-| 
ki, kad sistemos pakeitimas I 
nuverstų Sovietų vadovus?

Atsakymas: Aš neabejoju 
dėl to, kad dabartinė vy
riausybė pasiliks, kad siste
ma ir pasikeistų.

Klausimas: Ar Tamsta > 
Tamstos partija mano, ga
lėsią bendradarbiauti su So
vietų vyriausybės asme
nims?

Atsakymas: Pasikeitus si
stemai — kodėl ne? Bet są
lyga turėtų būti politinės 
laisvės Įvedimas. Jei Leni
nas man duotų tiek laisvės, 
kiek aš jam daviau, ar nors 
tik tiek, kiek mes turėjome, 
esant caro valdžiai, tai aš vi
sada sutikčiau sugrįžti į Ru
siją ir padėčiau atstatyti tė- 
vyne.

Klausimas: Ar galimas 
daiktas, kad Rusai milita- 
riai padėtų Vokietijai?

Atsakymas: Kariumenė, 
tai daugelio valstybės funk
cijų ekstraktas, bet šiandien: 
Kariumenei reikalingi ne į randas miestuose, nes nebus 
vien tik durtuvai, bet ji turi iįdaug norinčiu mieste 
remtis stambiąja pramone; irvventi 
ir tobula technika. Krašte, į Automobilius permainė ir 
kur nėra nei transporto) j,;ajmo gyvenimą Amerikoj, 
priemonių, nei pramonės, g j dienų ūkininkas turi vi- 
nei technikos, negali butiisas miestiečio progas, nes 
kariumenės, kuri šiuo mo- su pagep,a automobiliaus 
mentu butų pa\ojmga Eu~)ga]i lengvai susisiekti su 
ropai. j miestu. Jis geriau gali vesti

Klausimas: Jums buvo savo biznį, lankyti teatrus, 
prikišama, kad Jūsų politi- x]auSyti prafcaR)ų jr daly
ką buvusi persilpna. ir kad vauti kituose pasilinksmini- 
% „ revoliucija buvusi muose. Jis gali duoti savo 

senai Rusų vaikams geresnį mokslą, ne

C4.“

kito. Bet dabar, aviu auto-hgių tiesų, sekti bile biznį 
mobiliams, vaikai gali lan-pu* užsiėmimą pagerinimu 
kyli dideles mokyklas, įs-i.... ..
teigtas centralėse vietose.) 

■ ’ " i j.

i
Isamdo mo-

nes jis — kytojų.
j_ tiki Ūkininkai daugiau varto-

________ Pažiurę- ja automobilių Amerikoj. 
"Ochrana”, seniau vadi- negu bile kuri kita klesa. 

....... . > valstijose 
o kaip. Io\va, South Dakota ir 
‘ Nebraska, vienas žmogus is 

į penkių turi automobilių. 
p (Trečia dalis visų automobi

lių Suv. Valstijose yra uki- 
ninkvstės distriktuose.

I Bet tas žymus išplėtoji- 
imas motorinės transporta- 
cijos pakėlė daugeli proble
mų, iš kurių svarbiausia yra 
apsaugojimas gyvasčių. At
simindami, kiek automobili į 
ir vežimų vartojama šian
dien, sužeistų ir užmuštų 
žmonių skaičius mažas, bet 
daugelis valstijų bando dar 
labiau sumažinti nelaimin
gų atsitikimų skaičių. Mas- 
sachusetts ir Connecticut 
jau pasekmingai nukirto 
skaičių sužeistų ir užmuštų 
žmonių, nors automobilių 
savininkų skaičius ir padi
dėjo.

Automobilių industrija, 
duoda darbą milijonams 
žmonių netik išdirbime au
tomobilių. bet pagaminant 
ir pristatant medžiagą, iš 
kurios i. '. 
daryti. Duoda miestų gy
ventojams progą l. 
priemiesčiuose ir taupiu’: 
pinigus, pagelbsti gelžke- 
liams atvežti tavoms ir pa
gerina kaimo gvvenima 

F.L.I.S.

toji pat sena sistema 
su nauja etiketą. . 
kit, ____\_____  ___ , _ . ...
narna žvalgyba, dabar gavo' ŽemdirbisKOse 
tik kitą vardą — "Čeką”, c ’ ’ ’
jos žmonės ir metodas pasi-, 
liko tie patys.

Kerenskis pabaigė inter- 
view, pabrėždamas, kad Ru
sų tauta, darbininkai ir ūki
ninkai, nepritaria ir neat
jaučia bolševizmui. Bolše- 
' izmas pats savyje mirštąs.

Elta.

Aotomobiliii industrija 
Suvienytose Valstijose.

Automobilių išdirbystė 
yra trečias didžiausias užsi
ėmimas Suv. Valstijose. Su- 
viršum už pusantro biliono 
dolerių vertės yra parduo
dama motorinių karų ir ve
žimų Suvienytose Valstijose 
kas metas. Ta suma yra di
desnė, negu praleisti pinigai 
už vatinę medžiagą, miltus, 
rakandus, čeverykus ir už 
viską kitką, apart mėsos, 
geležies ir plieno. Mėsos pa
kavimas yra didžiausia 
Amerikos industrija. Gele
žies ir plieno išdirbystė ir iš 
geležies ir plieno padaryti 
daiktai užima antrą vietą.

Automobilių pramonė yra 
tokia didelė, jog ji inima ir 
uitus užsiėmimus. Motori
nių vežimų išdirbėjai varto
ja 22% alumino, beveik 
12% vario, 40% Suv. Valsti
jose produktuojamo stiklo; 
ir 80' < pasaulio gurno.

Darbai milijonams.
Yra apskaitliuota, jog 2,- 

131.400 žmonių dirba auto
mobilių industrijoj. Iš tų 
256,000 dirba automobilių 
fabrikuose. 250,000 dirba fa
brikuose, kurie gamina au
tomobiliams reikalingus 
daiktus ir 236,000 dirba ga- 
ražiuese. Kiti yra pardavė
jai, važiotojai ir medžia
gos pristatytojai.

Toks žymus automobilių 
industrijos augimas padarė 
didelę perinamą kaslink 
Suv. Valstijų gyventojų ap- 
-igyvenimo vietų. Dešimts 
metų atgal daugiausia žmo
nių šioje šalyje gyveno prie 
didelių gelžkelių. Dabar jau 
žmonės pradeda apgyventi 
tas vietas, kurios yra leng
vai pasiekiamos automobi
liais. Dvidešimts aštuoni 
elektrikiniai gelžkeliai var
toja busus, kaipo pratęsimą 
jų gelžkelio linijų.

New Yorko apielinkėj na
mų budavojimas žymiai au
ga toliau už miesto, ir užre
gistravimas priemiesčio gy
ventojų automobilių irgi žy
miai auga, šeimynos, kurios 
pirmiaus mokėjo augštas 
randas mieste, dabar gali 
rasti gražias vietas prie
miesčiuose ir sutaupyti už
tektinai pinigų nusipirkti 
automobilių. Manoma, jog 
tas judėjimas per ateinan
čius penkis metus sumažins

kruvina
neišvengiama ; 
korupcijai panaikinti.

Atsakymas: Ne,
Rusijos sistema jau
L.-." ‘' . ” . , - .
vikų perversmą. Teroras ir viena mokytoja, nes vaikai

gu jo tėvai jam davė. Pir- 
senoji rniaus vaikai nuo ūkių turė- 
buvo jo lankyti mažas kaimo mo- 

panaikinta, dar prieš bolše- kyklas su mažai vaikų ir tik 
vikų perversmą. Teroras ir viena mokytoja, nes vaikai 
kraujas žudo revoliuciją ir gyveno pertoli nuo vienas

rių Konferencija nutarė;
užsiėmimą pagerinimui pripažinti Lenkijos sienas. 

sa\ o geroves, žinoma, vai- Bet draug su tuo Lenkija 
negali sekti koki užsi- gavo dar visą eilę dovanų.

l)anaši‘l Pirma, Ambasadorių Tary-. įgavai juumią
Jt>ą. J u tuii tiesą imti pro_ ba nuspyrė perduoti jai Amerikos lietuviams rengia 

Tu 2;čtVaiKo tre<*ia Jav<>žino teritoriją, dėl ku-‘Suvienytų Valstijų Laivy- 
• 'lsklą. J°g jis tu- rios Lenkija iki šiam laikui‘nas United Statės Lines.

Ekskursija į Klaipėdą.
u 
gas

Labai idomią ekskursiją

ri mokintis ir tinkamai pri-j ginčijosi su čecho-Slova- 
sirengt prie gyvenimo. įkais; antra, duosnųs Amba-

I agal senus įstatymus, tė-;sadoriai dovanojo Lenkijai 
vas buvo atsakomas už vai- Vilniaus srytį, kurią dar ne- 
ao mokslą. Bet niekas nega- senai nesutiko pripažinti 
įėjo priverst tą tėvą duoti 1 enkams net Tautų Sąjui^’ 
< aikui inokslą. Dabar moks- ga, ir trečia, A 
lo padėjimas persimainė ir Taryba atidavė _______
;apo įvesta priverstina sis- Rytų Galiciją. Francuzija 
rema- skubina sustiprinti savo iš-

Daugelis Amerikos vaiku tikima vasalą I^enkiją, kuri, 
'tegauna jokio mokslo. 1920 Francuzų diplomatų išskait- 
metais Su\\ Valstijose buvo j liavimu, privalo pakeisti at- 

su- gyvenusią carų Rusiją, kai
po Francuzų agentas Ry
kuose. Todėl Francuzija sku
bina su ‘dovanomis’ buržua- 

izinei Lenkijai, atiduodama 
jai dideliausius žemės plotus 
su nelenkiškais gyventojais. 
Kodėl tai daroma dabar, pil
iai suprantama. Dabartiniu 
momentu Francuzija pa
skendusi Ruhro avantiūro
je. Jau paaiškėjo, kad šioje 
avantiūroje Francuzams 
nėra ko laukti paramos iš 

to.**DįbatVmSul&raių ly~ An^j°s ir Amerikos pusės.

i rengt prie gyvenimo.

aikui mokslą. Dabar moks-

teveik 5.000,000 vaikų t. 
virš dešimts metų amžiaus, 
kurie negalėjo skaitvti arba 
rašyti. Tai reiškia? kad tu 
visų bemokslių vaikų tiesos 
buvo pamintos.’ F.L.I.S.

ga, ir trečia, Ambasadorių 
‘ Lenkams

skubina sustiprinti savo iš-

Anglį nepasitikėjimas 
francuzų politika.

Angių spauda paduoda de- j 
batų Žemuosiuose Rūmuose 
smulkmenas dėl užsienio 
reikalų ministerijos biudže- 
i _ _ _______
denis Symon įnešė pasiuly-1 Paskutinis balsavimas Ang- 
mą sumažinti tai armijai at- lų žemuosiuose Rūmuose, 

; pataikaujančios 
raneuzams konservatyvės

JT* *' * v ---- .
automobiliai yra pa- leidžiamus Kreditus, nes vy- kuomet 

iiausybės politika pasižymi 
gyventi neveiklumu, nors padėtis 

Ruhro krašte vis rimtėjanti. 
griežtai kritikuodamas vy
riausybės taktiką, Symon 
pareiškė: "Vyriausybė ne
keičia savo politikos, nors 
pastarųjų laikų įvykiai ne
tikėtai greit pakeitė padėti. 
\ilgių kariumenė dabar iš 
\isų pusių apsupta, vieton 
i o, kad turėti savo sektorių, 
tik sparnuose susisiekia su 
sąjungininkų kariumene, ir 
ra aplinkybė labai trukdo 
Anglų prekybą Pasyvus vo
kiečių priešinimasis, mato
mai. eina prie< galo, dažnai 
kartojasi ekscesai, kuriuose 

taip ir iš kitos pusės. Tai tu
ri būti jiersergėjimu Anglų 
Politikai, kuri visą laiką nu
sileisdavo. Ar ne laikas An- 
ylų vyriausybei aiškiai pasi
sakyti, ar Francuzų opera
cija atsako Versalio trakta
tui? Sunkiai tvarkoma laike 
keturių metų Anglų preky
ba Koelne, turinčioji didelės 
reikšmės visai imperijai, iš 
karto susmuko. Todėl Anglų 
•vriausvbė to konflikto

Vaikų tiesos.
Čia norime pakalbėti 

puti apie vaikų tiesas.
‘J?tru- 

Gir- 
dime daug kalbant apie vy
ru ir moterų tiesas, bet apie fc. A 7 v

vaikų tiesas niekas nepaiso.
Pažiūrėkime pirmiausia 

ar vaikai turi tiesų.
Gal visi sutiks su tuo. jog,puna auku kaip iš vieno 

vaikas turi tiesą gyventi. "
Bet kadangi per daugeli sa- 
\ o jaunystės metų jis negali 
nieko sau išsirinkti kas jam 
reikalinga, tai svarbu, kad 
kas nors jam parinktų vis
ką, kas jo gerovei tinka
miausia. Ir kuomet jo gyve
nimas prasideda, svarbu 
jam turėti tvirtą kūną. To
kiu budu mes ir sakysime, 
jog vaiko pirma tiesa yra 
turėti tvirtą kūną. Jis turi , w _______
tiesą sveiku gimti. Todėl Tautu Sąjungai perdavimo 
nuo tėvų priguli daugelis ‘ ....................
atsakomybių. Vaikas turi 
tiesą gauti tokią prižiūrą ir 
toki apsaugojimą, kokio jo 
kūnas reikalauja.

Nesenai vienas mažas pie
tinis miestelis • pasamdė 
slaugę. Tarp kitų dalykų, ji 
pasvėrė mokyklos vaikus, i- 
53r '< iš tų vaikų netinkama 
svėrė dėl jų metų. Po dviejų 
ar trijų metų sveikatos dar
bo tarp tų vaikų, slaugė vėl 
juos pasvėrė, ir šitą syki tir. 
12% netinkamai svėrė. 
visi pripažįstame f akta, j 
jog prieš Įvedimą to sveika
tos darbo, daugelis vaiku 
negavo to. kas jiems prigu
lėjo. Kuomet 53 iš kiekvieno- 
šimto vaiku netinkamai svė
rė, tai tas parodo, kad tų 
vaikų tiesos nebuvo prižiū
rimos.

Antra vaiko tiesa gali bū
ti sulyginta su vyro laisvės 
tiesa. Žinoma, vaikui nerei
kia duoti tiek laisvės, kiek 
augusiam žmogui, bet vi- 
tiek jis tą tiesą turi. Jis turi 
tiesą būti vaiku, jis turi tie
są žaisti, bėginėti, džiaugtis 
ir augti. Jis turi tiesą tinka
mai praleisti savo kūdikys
tę, ir fabriko durys nuo jo 
neturi tą viską atimti.

Augusio žmogaus 
neperduodama tiesa —
jieškojimas laimės. Advoka- l’fs pasiryžo padaryti zmg©-

nas — United Statės Lines. 
Ekskursija bus ant laivo 
"LEVIATHAN", buvęs Vo
kiečių laivas "Vaterland”. 
bis laivas yra naujai pertai
sytas. ir tik pertaisymas jo 
apsiėjo suvirs $8,500,000.00. 
Yra tai naujausias, didžiau
sias ir geriausias laivas vi
same pasauly. Išplauks jis 
pirmu kartu iš New Yorko 
su "Lietuvių Ekskursija" 
Liepos (July) 4, 1923 me
tuose.

I "Leviathan", Southamp- 
įtone, Anglijoje, pasitiks ma
išesnis laivas — nes šis oke
ano milžinas i Klaipėdą 
plaukti 
negali, 
žieriai 
žesnio 
suojant 
vos vėliavomis, plauks tie
siog i Klaipėdą. Bus tai

savo didumo delei 
Visi lietuviai pasa- 
bus paimti ant ma- 
laivo ir tada plevč-
Amerikos ir Lietu-

t.ent būti jos konduktoriais.
Klaipėdoj laivas ir kelei

viai bus patikti United Sta
tės Lines atstovybės Kaune 
n* Lietuvos valdžios atatin
kamų atstovų su ataiinka- 
i tomis ceremonijomis. Kurie 
galės ir norės, tai ekskursi- 
jantai aplankys Juodkrantį 
(Sch\vartzort) ir ten Lietu
vos juroj — mus prabočių 
vandenyse ir gintaro lopšy
je — nusimaudys, ir toliau 
trauks aplankyt Rambyną, 
P irutės kalną ir kitas svar
bias vietas. Kurie skubinsis 
namo, galės važiuoti nieko 
nelaukiant — nuo laivo tie
siog pas saviškius.

Visi, kurie manote važiuo
ti Lietuvon ši metą apsilan
kyti arba apsigyventi, reng- 
kitės ant 4 Liepos. Bus tai 
mus istorijoj atmintina die
na. Linksma paskelbti ir tai, 
kad kaina nei centu nebus 
brangesnė: iš New Yorko Į 
Klaipėdą tiktai SI 12.00 tre-

svarbus nuotikis mus išeivi-j čioj klesoj, o antroj ir pir- 
jos ir tautos gyvenime: pnoj klesose reguliarė kaina, 
Amerika pripažino Lietuvą ■ pagal kambarius ir vietas, 
de jure, ir dabar jos laivas: Kas galite, dalyvaukite 
apsilankys Lietuvos vande- šioj ekskursijoj. Tuojaus nu-

* savo apsilankymu eikite pas vietinį arba arti
miausi laivakorčių agentą ir 
užsiregistruokite pirmoj, 
antroj arba trečioj klesoj. 
Jei kur nėra vietinio agento, 
tai kreipkitės laišku prie ži
nomų lietuviškų laivakorčių 
agentų arba tiesiog prie

nvse ir i 
uždės pripažinimo žymę, 
kad Klaipėda yra Lietuvos 
langas į pasaulį.
Ekskursijoj dalyvaus daug 

žymių Amerikos lietuvių, jų 
, daktarai, 

priklauso nuo kokių 25 bal- ' vertelgos, ir darbininkai, 
su perėjimo opozicijon, dariKas nori gali gali važiuoti 1 United Statės Lines, 45 Bro- 
karta patvirtino, kad akty-!”*™3. 3n.t.ra-. gbat. trečia 3dway, New York arba Unt- 

- , .. . ... (Klesa. važiuojant tiesiog iįted Statės Linos, 7a Statė
vų savo avantiu os įe ėjų yjaipėdą bus sutaupytą Street, Boston, Mass. 
r rancuziia turi jieskoti ki- ciaug- pinigų, kurie yra mė- 
tur. Ji ir jieško tokio sąjun- torni visokioms pasportų kos laivu su Lietuviška Eks- 
gininko imperialistinės Len-; vizoms Įvairių kraštų, irjkursija i Lietuvos Klaipėdą! 
kijos asmeny. Mes nesiima- taipgi bus išvengta daug ne-) Bus tai tautos diena. Ne- 
rnp nei tvirtinti nei neirti Į smagumo persikraustant su laukdami nieko užsiregi-
kad už tų didžiųjų valstvbi'jlir tam panašiai,žydruokite ir dalyvaukite.

4 .. ‘ . ‘ . ‘ į mus lietuviai yi a kviečiami Šios ekskursijos niekas ne
su F raneuzija priešakyje. vadovauti ta ekskursiją, bu-1 užmirš, kas joje dalvva.us. 
Lenkams suteiktų dovanų, Į ______ č_____ ' '
gludi naujos karinės avan
tiūros pavojus Rytų Prū
suose. Bet Tarybų Rusai, 
saugodami savo gyviausius 
tarptautinės reikšmės inte
resus, negali šaltai žiūrėti i 
nors ir nepastovios politinės 
lygsvaros, 
sijos vakarų pasieny ir jam 
artimose srityse, įžeidimą.

LJSJB.

z;________________ .

Anglų vy riausybės likimas i carpe advokatai, 
piiKiauSO iiUO KOKIŲ Oai- 
cn n^rniimn nnn7imiAn rloi*’*— _ - ------------— ----------- .— A V X V 7 ! •

kartą patvirtino, kad akty-: p“™3’
vių savo avantiūros rėmėjų

j

Kas tik gali, valio Ameri-

Lietuvių Moterų Globos Komiteto Reikalais.
ATVIRAS LAIŠKAS.

Lietuvių Moterų Globos 
Komiteto Valdyba reiškia 
savo širdingiausios padėkos

susidariusios Ru-; Augštai Gerbiamam ponui •» susidariusios nu ■ wtpattcvttt

i ja, vaikai linksmi, pilni gero 
ūpo.

'Malonu matyti, kaip visi 
zaikai mokomi arba amato, 
arba leidžiami į augštesnes 
mokyklas, ir tuo budu duo
dama jiems galimybės pa
skui savistoviai uždarbiauti 
ir turėti užtikrintą ateitį.

Prie tam galiu pasi
džiaugti, kad Prieglaudos 
globėjai ir vedėjai jokių 
kliūčių man nedarė dėstyti 

j Prieglaudos mokykloje tiky- 
įbą ir netrukdė vaikams at- 
pikinėti jų tikėjimo pareigų, 
vienu žodžiu stengėsi auklė
ti juos brangioje tėvams ir 
tautai religijos dvasioje.

Kun. A. Sabaliauskas, 
“Karo Ligoninės ir L. M. G. 
Komiteto Prieglaudos

Kapelionas.
’ Kaunas,

Į Kovo 2 d., 1923."
_ ____ _

Iš to laiško matome, kaip 
neteisingai, kaip nesąžinin
gai elgiasi krikščioniu de
mokratų laikraščiai ("Gar
sas”, "Darbininkas", "Drau
gas ), šmeiždami Lietuvių 
Moterų Globos Komitetą, jo

į MIKUI PETRAUSKUI už 
malonų paaukojimą dalies 
savo koncertų pelno našlai
čių prieglaudų naudai, ir iš 
savo pusės kviečia Amerikos 
visuomenę kuogausingiau- 
siai lankyti p. Petrausko 

J koncertus, atsiminus, kad 
As manau, kad sekanti p uo bus suteikta didžiausios 

Nobelio dovana teks sandą-Į paramos Lietuvos našlai- 
nes jis čiams ir karo aukoms.

Klaipėdoje su 
Įvairiais diplomatais "nu
kreipė" išnaujo gręsianti 
pasaulini karą.

ŽARIJOS.
I

klausime neprivalo laikytis 
neigiamos pozicijos". Įta- riečiui Ivaškevičiui, 
i.ingas konservatorius lord gerdamas 
I’ercy ir nepriklausomas 
konservatorius Mossley taip 
pat skaitė reikalingu per
duoti klausimo Išrišimą 
Tautų Sąjungai. Baigdamas 
>avo prakalbą Mossley pa- 
>tatė klausimą: "Kodėl mes 
negalėtume vieni ar susita
rę su Amerika išnaudoti 
ekonomines ir finansines 
priemones, kad priverstume 
nenuoramas tautas padary
ti taiką?” Vyriausybės at
stovas davė neaiškų atsaky- _ __ v—
mą. Jis net atsisakė du^i jjus jęeiti, nepasidalindami 

, ėltS, 
>ybė skaito, kad Francuzija, 
užimdama Ruhro kraštą, 
•žeidė Versalio traktatą. 
Balsavimas davė 249 už ir 

prieš vyriausybę. To- 
;kios nežymios, daugumos 
vyriausybė dar nei kartą 
neragavusi. L^B.

Ką sako rusai deki Lenkijos 
sienų pripažinimo.

Maskvos "Izvestija talpi
na J. Steklovo įžangini 

■ 7 straipsni, kurį sutrumpinę 
trečia lnes Pafluo^ame: 

yra Galop didžiosios^ valsty- 

tas mums pasakytų, jog tas * b nuo kurio jos dėl visos 
reiškia, kad vyras gali, pri-, eilės motyvų iki šiam laikui 
silaikant prie kitų žmonių griežtai laikėsi. Amhasado- pėdomis.

1

I

L. Kaupienė
L.M.G.K. Vice-Pirmininkė.

B. Grigaitytė
Sekretorė.

’t

Lietuvos klerikalai kovai 
su bedieviais organizuoja 
fašistus. Tai ką tada veiks 
musų vyčiai? Pasirodo, kad 
jie nenaudingi -nei tautai, 
nei bažnyčiai.

Kaip tik Leninas susirgo, 
tai komisarai žydai pradėjo 
tarp savęs didžiausius erge- ” “ — - - - , 

sakymą, ar Anglų vyriau- Įenjno sostu. Taip atrodo, 
— j ad "česnakai” su "silkėmis” 

užvaldys visą Rusiją.

Sakoma, kai vienas .mirš
ta, tai kitas gema. Taip išti- 
kro ir yra. Vos tik Chicagos 
"Žinios” numirė, tuojaus už
gimė "Telegramas”. Bet ir 
šis atrodo suparaližiuotas. 
Veikiausia ir jį "viešpats 
pašauks pas save”. Tada 
gims koks nors "Radiogra
mas”.

Komunistai visa gerkle 
sušuko: "Žiūrėkit, Lietuvos 
buožės šaudo Klaipėdos dar
bininkus!”

Aš irgi sakau: bloga, kad 
Lietuvos buožių valdžia pra
deda eiti Rusijos bolševikų 

A. Garbukas.

L.M.G. KOMITETO PRIE
GLAUDOS KAPELIONO 

LAIŠKAS.
L.M.G. K-to Prieglaudų 

Kapelionas g. kun. A. Saba
liauskas atsiuntė Amerikon, 
L.M.G. K-to Pirmininkei se
kančio turinio laišką:

”L.M. Globos Komiteto 
Pirmininkei, 

Poniai Šleževičienei.
"Jau treti metai, kaip esu 

Kapelionu L.M.G. Komiteto 
laikomos prieglaudos.

"Nors toj prieglaudoj vai
kai surinkti iš visų pašalių, 
kiti, matyt, kilę iš labai tam
sių namų ir skurdžių gyve
nimo apystovų, čia, reikia 
pasakyti, visi jie gana grei
tai ne tik buvo nuprausti, 
švariai apvilkti ir sočiai pa
valgydinti, bet igyjo net ma
nierų gerai išauklėtų vaikų.

”Nors, kaip tai kiekvie
nam žinoma, pavalgydinti 
kuo ne du šimtu vaikų, labai 
nelengvas darbas, tačiau, 
matyt, Komitetas sugebėjo 
rinkamai aprūpinti maistu

i
-T.

i

užlaikomas prieglaudas ir 
i.iO atstoves Amerikoje. Ne
sinori tikėti, kad tie "krikš
čioniški ’ laikraščiai butų 
galėję vesti agitaciją prieš 
gražų labdarybės darbą. Ar 
gi jie nežino, kad mažutėlius 
aprengti, papenėti, išauklėti

• yra labdarybės švenčiausis
Ąr j’c.ms pagailo,

kad Amerikos lietuviai gali 
sudėti kiek pinigu tų našlai
čių duonai?...

Visas aukas siuskite tie
siog atstovių (D. šleževičie- 

U-V- Vencienės) adresu, 
294 Eighth Avė., New York, 
N. Y. čekiai reikia rašyti 

.. *. v - 'vardu: Lietuviu Moterų
vaikus, nes jų išvaizda visai'Globos Komitetas? 
sveika, veideliai raudonuo-' & y



KORESPONDENCIJOS.
PHILADELPHIA, PA. 

"Laisvės” koncertas.
Subatoj, 14 balandžio, 

Eagle’s Svetainėj Įvyko 
’ garsusis” "Laisvės” kon
certas. Kadangi taip plačiai 
buvo garsinama ir užtikrin
ta per "Laisvę”, kad "sce
nos kankinių šiame koncer
te nebus”, tai, prisiskaičius 
"Laisvės”,tuoj nusipirkau ti- 
1 ietą už doleri, nes bijojau, 
kad paskui neliks.

Atėjus subatos vakarui 
Įsipauderiąvau, apsidabinau 
ir einu ant koncerto,kur ma
niau rasti daug žmonių. Bet 
žmonių buvo mažai, tik vai
kų beveik trečdalis. Pasitai
kė atsisėsti tarpe svetim
taučių netoli "draugių” gy
vanašlių ir keliato "draugų” 
senbernių. Jau pusė po as
tuonių, o programas dar ne- 

• prasideda; žmonės pradeda 
nerimauti — nusibodo lauk
ti. Galiaus išeina ant scenos 
vakaro pirmininkas "drau
gas” Kutavičius ir praneša 
publikai, kad jie negali tuo
jau pradėti, nes daininkai 
praktikuojasi — mokinasi. 
’ Tai tau ir devintinės” — 
pasigirdo iš publikos juokai 
ir neužsignėdinimas. Kon
certas buvo rengiamas per 
du mėnesiu ir dainininkai 
negalėjo išmokti per tą lai
ką, bet kada reikia dainuoti, 
tuomet mokinasi. Galiaus 
susilaukėm jr programų. 
Pirmiausiai dainavo iš Bro
oklyno Menkeliuniutė, so
prano ; Stankūnas iš Brook
lyno, basso; Eleonora Mari
no Swayne, soprano; Gildą 
Vetrone, piano solo, Franci- 
sco Marino, baritono, Di Fa- 
sio, flute solo; M. Vaidžiu- 
lienė, soprano; Donis, smui
ką solo; Adelė Mankiutė, 
jauna mergaitė, piano solo. 
Paskui buvo pertrauka, kur 
buvo paleista ant turgaus 
"Laisvės” šėrai. Čia "drau
gai” pradėjo-sušilę žuvauti 
kiek galėdami. "Draugas" 
Kutavičius nuo scenos leido 
graudingus burbulus pirma 
j vyrus, bet kad iš vyrų ma
žai kas tuos šėrus pirko, tai ‘ 
atsišaukta i moteris. Nors 
labai lengvoms išlygoms pa
leista, pinigų nereikalauta, 
tik naduok varda ir to už-

užiuojas, kiti boles stumdu, I 
kazyruoja, o treti namie se-j 
di, su gaspadinėmis disku-į 
sijas varinėja ir joms balius | 
rengia. .1

Yra požeminių šaika, kuri 
ir veikia po žeme, kaip kur
miai, niekuomet Į aikštę ne
išeina. Mat bijosi šviesos.

Balandžio 14 d. š.m. J. Bu
tėnas davė koncertą su savo 

__ iš Worcester, 
negali Mass?,.kaip tai-. V. Tumanis, 

F_ Stankiutė ir M. Visbarie- 
nė.

Programas buvo išpildy
tas labai gerai, o ypač Butė
nas dainavo profesionališ
kai. Gaila, kad publikos ma
žai buvo. Tokie parengimai 
ne tankiai esti ir vertėtų i 

paskui pasileido juos kuoskaitlingiausia pu
blikai lankytis.

Žinoma, rasit, butų buvę 
ir daugiau publikos, jeigu 
ne tas musu atbulkarnieris 
Cia-Plikas. Kaip tik išgirdo, 
jog čia bus koncertas, tai 
Šmakšt ir surengė kokius 
ten fėrus, kad tik kaip nors 
publiką nuviliojus ir apjuo- 
c.inus musų dailės mylėtoju' 
ir veikėjus dailės dirvoje.

Tai mat, toks jų amatas, 
. šmeižt ir skleist

sau
pa-

kad norit susijieškokit 
žmogii, kuris tamstoms 
duotų. Komisija atsisako 
tas gėles paduoti todėl, kad 
tamstos gaunate, o kiti dai
nininkai negauna." Na, ar 
tai reikia didesnės kiaulys
tės! Jeigu kiti dainininkai 
negauna, tai ir tie, kuriems draugais 
draugai nupirko, i 
gauti. Eisim toliau. Jau vie
nuolikta valanda; pastebė
jau, kad žmonės i užpakalį 
sužiuro, atsigrįžau ir aš pa
žiūrėti, kas ten tokio nepa
prasto. Nagi viena "drau
gė”, trečiu sykiu gyvanašlė, 
puola nuo vieno žmogaus 
prie kito, 
bėgti per svetainę. Publika 
pradėjo šnibždėti: "Susirgo, 
susirgo, išbėgo daktaro...” 
Bet kas susirgo — nesima
to. Paskui ta gyvanašlė at
bėgo iš kitos pusės svetai
nės, susirado S. Mankų ir su 
juo per duris išbėgo. Dau
guma manė, kad tai daktaro 
išbėgo. Už valandėlės su
grįžta atgal be daktaro. Vėl 
šnibžda prie "draugų” ausų. 
Galiaus sužinota, kad bolše-įnurvint, _____
vikėliai besėdėdami pradėjo tarp žmonių neapykantą, 
iš sarmatos rausti, kad sve-, Ar nelaikąs butų Provi- 
timtautė gavo.net tris bu- denco progresyviam ir lais- 
i i,„ 0 jų žvaigždė vaį manančiam jaunimui su-

Menkeliuniute-sispiesti Į vieną būreli, reng- 
iti susirinkimus ir vasaros 
metu' išvažiavimus ant tyro 

: oro, vietoj rūgti ant tos 
Chalkstone avė.?

kietus gėlių, 
dainininkė 
negavo nei vieno. Ir suma
nė. kad geriau vėliau, negu 
niekad, nupirkti jai gėlių ir 
toji "draugė , trečiu sykiu 
gyvanašlė, buvo paleista au
kų parinkti, kad nupirkus 
gėlių. Bet ant jų nelaimės, 
laikas jau buvo vėlus, gėli- 
nės uždarytos ir gėlių nenu
pirkta. Kasžin ar ir kituose 
miestuose "draugai” 1 ’ _
"darbuojasi?” Stasė. mui Lietuvių Svetainės, ku 

randasi po No. 29 Endi-

WORCESTER, MASS. 
Worcesterio žinios.

Balandžio 12, 13 ir 14 die
nomis atsibuvo Suvienytų 

taip Draugysčių f erai palaiky
mui Lietuvių Svetainės, ku 

iri randasi po No. 29 Endi- 
’cott st. Fėrai buvo gana ge
ri jr gerai surengti. Apart 

[biznio buvo ir programas. 
Subatos vakare buvo šokiai; 
grajino "Žiburėlio” orkes
trą. žmonių buvo gana 
daug, daugiaus negu ant ki
tų parengtų fėrų, nes žmo
nės supranta svetainės nau
dingumą ir todėl stengiasi

Iner, Mass. Choras, kuris be
ne geriausia pasižymėjo už
isus chorus.
Buvo šiame koncerte ir 

.žymių solistų. Pirmiausia 
dainavo K. Menkeliuniutė- 
Januškienė iš Brooklyn, N. 
Y., kuri, kaipo žymi daini
ninkė, savo užduotį atliko 
gerai. Taipgi šauniai sudai
navo ir Jonas Butėnas, vie
tinis baritonas. Elena Auš
tiut ė, kontralto, iš Brook
lyn, N. Y., irgi nemažai už
žavėjo publiką. Stasys Vai
neikis, tenoras, turi stipru 
balsą ir kelias dainas sudai
navo vykusiai, tik pas ji per- 
mažai matosi gyvumo, tur
būt dar nepripratęs prieš 
publiką stovėti.

Publikos buvo vidutiniš
kai. Matosi nemažai ir sve
timtaučių. Abelnai imant, 
koncertas paliko gerą Įspū
di. žvirblis. .

ir

vičius.
šioj apielinkėj, priklausė prie vi
sokių pirmeivišku organizacijų, 
taipgi atvedė daug žmonių ant mėnesyje švęs 50 metu 
teisybės kelio. Velionis Mazui- 
Kevičius buvo sužeistas
Kasyklose ir už poros savaičių

Jis buvo gerai žinomus HOLLAND AMER1CA LINDA
TURI NALJĄ LABA.

Holland Ameiica Linija šiame 
suka K- 
su at- 
sriubų 
Laivas 

rnodernis-

darbininkų. Darbai dabar 
kiek sumažėję, bet greitu 
laiku prasidėsiąs overkotų 
sezonas.

Seka raštininko rinkimai. 
Nominuojama du: R. Saikus 
ir Pranas Mason. Mason lie
ka išrinktas. Pirmininko pa
dėjėju išrenkamas J. Kati
lius, kuris pasitraukia iš 
Pildomosios Tarybos. Tary
bos delegatu išrenkama A. 
Čepaitis.

Vasarai nutarta rengti 
draugiškus išvažiavimus i 
miškus. Įnešimas,kad i seka
mą Iokalo susirinkimą butų 
uakviestas Fosteris kalbėti 
apie "Unijų švietimo Lygą”. 
Strazdas sako, kad kviesti 
FosterĮ Iokalo nariams, ku

lnų susirenka koks pusšim
tis, neužsimoka. Be to, loka- 
lo nariai ir taip jau žino pa
kankamai apie Lygą. Tat 
jeigu jau kviesti FosterĮ, tai 
geriausia surengti jam ifia- 
sini mitingą. Tas reikalas 
pavesta pildomajai tarybai.

Šiame susirinkime komu
nistai parodė daugiau drau
giškumo, bet pas juos visgi 
da yra ta mintis, kad tik jie 
vieni yra "tikri" kovotojai 
ir darbininkų įsikalu gynė
jai.

tavęs nuo jos gyvavimo 
anglių plaukimu naujo dviejų 

laivo "VEENDAM”.
mirė. Tapo palaidotas ant laist .1 ”VEENDAM” yra 
lietuviškų kapinių Nanticoke, klausias iš visų laivų, su geriau- 
Pa. Paliko nubudime moterį ir s;ais ^trankumais keleiviams, 
dvi dukteris Aldoną ir Mildą.

Lili būna jam lengva šios ša
Fts žemelė. F. K.

PARDAVIMAI,

PARSIDUODA M0T0RI- 
LAiVAS.
n.. l(i 11. P. Kvrmath. 
ilgi'1, pusiau uždara-;, 

visais parankamais, 
aplinkybės ve:ėia parduot, 

pigiai. Laivas randasi 
1ET,

A. KIBELIS
s St.. Brockton, Mass.

NiS
;i-. 1920 

nėdų 
švie .t.

SCRANTON, PA.
•llirė Dilbaitis ir Vaitkevičienė

šiomis dienomis mirė staigia 
nurčia Motiejus Dilbaitis. Nuėjo 
sveikas i darba ir netrukus par- • 
vežė is darbo negj va. Velionis; 
nikeliavo Amerikon su savo tė
vais turėdamas vos tik dešimts 
metų. Čia, Amerikoj, jis užaugo 
ir mirė turėdamas 50 metų. Bu
vo vedęs, bet su pačia nesv.gyve- 
iio ir todei persiskyrė. Likosi io 
sūnūs Algirdas 22 metu, kuris 
gyvena pas motiną. A. a. Motie
jus buvo populeris žmogus, su 
visais sutikime gyveno, jį sunku 
buvo užpykinti. Buvo laisvų pa
žiūrų ir pusėtinai apsišvietęs. 
I.ikosi palaidotas be bažnytinių 
apeigų, ant lietuvių tautiškų ka- 
p nių, šalę savo mylimos moti
nos.

Taipgi nesenai mirė Rapolienė 
Gna Vaitkevičienė, apie 70 metų 
moteris. Ji išgyveno Amerikoj 
apie 25 metus; paėjo iš Vilniaus 
lėdybos, Trakų apskr., Tunios 
parapijos, Vaisodžių kaimo. Mi
lė po sunkios ir ilgos ligos. Jau
nystėje ji buvo labai tikinti ir 
prigulėjo prie rymiokų bažny
čios. Bet prieš mirsiant ji šau
kėsi tautiškos bažnyčios kunigo, 
’ ienok jos vyras pakvietė ry- 
r.'.ioką. Likosi palaidota ant lie
tuvių šv. Juozapo kapinių, su 
bažnytinėm apeigom.

Kačių Juozas.

;.auang
d parduosiu 

NANTASKET

3 Battle

PAKblDl ODA
Visokių daiktui Geležinė ir I’lumbe- 

rvstės krautuvė (Harduare <£ Pluni- 
bing Store). Biznis via gerai išdirb
tas, geroj lietuviu apgyventoj vietoj. 
Priežastis pardavimu — savininkas 
išvažiuoja į Lietuvą. Atsišaukite:

JOHN KERE1SZA (19)
111 Įmes St.. Maistelio. Mass.CHICAGO, ILL. 

Rubsiuvių susirinkimas.
Balandžio 13 d. Unijos 

svetainėje Įvyko Rubsiuvių 
Unijos Liet. 269 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas. Su
sirinkimą vedė pirmininkas 
V. Prusis. Priėmus praeito 
susirinkimo protokolą, buvo 
skaitoma laiškai nuo Įvairių 
darbininkiškų organizacijų. 
Toliau sekė Jungtinės Ben
drosios Tarybos delegatų 
raportai. J. Katilius prane
ša, kad 269 iokalo rezoliuci
ja prieš paskyrimą Socialis
tų Partijos kampanijai pini
gu didžiuma delegatų bal
sais liko atmesta. Girdi, 
mums, kairiesiems, biskį ne
smagu buvo, — pridūrė de
legatas. Unija ir bosai suti
kę algų pakėlimo klausimą 
rišti arbitracijos keliu. Taip
gi nutarta, kad amalgamei- 
lai Gegužės pirmą apvaikš
čios erdvioje Medinah Tem
ple salėje, prie Cass ir Ohio 
gatvių. Delegatas dar pra
nešė, kad buvę užklausta 
unijos manadžeriaus Levi
nio, ar teisybė esanti, kad iš 
unijos iždo apmokama žydų 
laikraščio "Fonvard" repor
teriui už aprašinėjimą Ben
drosios Tarybos posėdžių. 
Levin atsakė, kad tai esanti 
teisybė. Girdi, žydų laikraš
tis daug pasidarbavęs dėl 
amalgameitų. Todėl ir mo
kama reporteriui $20 sąvai- 
tei už to laikraščio patarna
vimą unijai. Kiti delegatai 
tą pranešimą patvirtino.

P. Tumosa pranešė, kad 
oolitinių kalinių apsigynimo 
fondas surengęs "bazarą',

šapus Darbininkas.

i REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS DARBININKAS 

Lietuviu Koopei aty viškoj Buėernėj, 
{.erai suprantantis tų darbą. Blaivam 
’r teisingam darbas art visados. Ui- 
mokestis gera. Atsišaukit šiuo adre
su: (20)

S. ZID1AL1S
25 Lowcit S t., Middleboro, Mum.

REIKALINGI VYRAI
Prie elektros furnių darbo, dary

mui aluminuin. Darbas atliekamas 
serai ventiliuotam budinke, kur yra 
užtektinai tyro oro. \_

Astuonių valandų darbo diena.
Nuolatinis darbas, nėra nesusipratimų 

su darbininkais.
Burdas pas jūsų tautiečius ir stubų 

■ andos pigios. Galima stultas nusi- 
, irkL ant lengvų išlygų. Vyrai turi 
būt sveiki. Atvažiuokit arba rašykit

ALUM1.NU.M COMPANY
OF A.MEKlCA (19)

Masscna Sta., Lawrence County. N.Y.

CAMBRIDGE, MASS. 
Drg. Bielinio prakalbos.
Balandžio 24 d., vietinė 

socialistų kuopa, buvo su
rengusi d Bieliniui prakal
bas. Kadangi buvo darbo 
vakaras ir lietus lyjo, tai 
publikos prisirinko nedaug. 
Kurie buvo atsilankę, tie tu
rėjo progos Įsitikinti, kas 
yra socialdemokratai Lietu
voje, apie kuriuos čia viso
kių šmeižtų skleidžiama.

Draugas Bielinis savo 
vaizdžioje kalboje aiškiai iš
dėstė socialdemokratijos 
veikimą ir siekius, iš ko ma
lėsi, kad klerikalų šaukimas, 
buk socialdemokratai yra 
niekas daugiau kaip tik tie 
patįs bolševikai, o komunis
tų plepėsis buk socialdemo
kratai yra niekas daugiau 
kaip tik ta pati buržuazija, 
kaip ir klerikalai —- yra ly
gus šmeižtas. Socialdemo
kratija Lietuvoje yra ištiki
miausia darbininkų partija, 
į kurią visi susipratę darbi
ninkai spiečiasi, nepaisant 
nei kunigų anibono, nei 
Maskvos agentų auksabur- 
niavimo.

Klerikalams drg. Bielinio 
prakalba labai nepatiko. Vy
čių "generolas” su savo "šta
bu" po prakalbų šoko ginti 

_Į "šventumą” 
ir, kaipo Įkaitęs klerikalas, 

f klausimą .pa-
-- - —

i

REIKALINGA MERGINA.
Mokanti vartoti ”typev.riter” maši- 

i ėię. dirbti pirmos kiesos ofiso dar
bą. Atsakančios sąlygas; ui.mokes
ti, gera; darbas ant visados (perma- 
i>.-nt). Atsišau.kdamo.s rašykite ang
liškai, pareikšdamos: (1) ■šiek meti: 
onžiaus. (2) koki darbą dabar dirba
te (3) ar tuuit'e patyrimo (expi- 
riencc) ofiso darbe, (4) kiek kokioj 
nokykloj mokinotės. Ir (,5) kokią k-> 
tą kalbi prie angliškos galite viduti
niai vartoti.

L. A..
P. O. Box :»59. Bistoa. Mass.

BROOKLYN, N. Y.
Sorkininkas Bimba ir girtas

Pruseika.
13 d. balandžio čia buvo 

taip vadinamos komunistų 
"prakalbos". Pirmiausia
"spyčino” sorkininkas Bim
ba, pasakodamas apie kokią 
tai kunigo Šliupo Panevėžy- ___ ~ ___ ____
•ie_ banką Įr kitas^ nels^1T??' ją paremti. Žinoma, tarp tų 

...........  svetajnės rėmėjų yra ir to
kių, kurie "remia" svetainę 
tik tuomet, kai gauna progą 
ant steičiaus pasilipę pa- 
bliauti ir save pasigarsinti, 
liet kuomet reikia prie sve
tainės rėmimo prisidėti su 
darbu ir vieną-kitą centą iš
leisti, tai tokių "rėmėjų” ne
pamatysi. Taip laike šių fo
rų iš tų "karštagalvių” pu
sės liovei k niekas nepasiro
dė. -Jie tik nori viską kon
troliuoti, bet kuomet reikia 
dirbti, tai jų nėra.

nes, iš kurių publika turėjo 
gana juoko. Bet apie tą sor- 
kininką neapsimoka nei kal
bėti.

Antras kalbėjo L. Prusei- 
teks' Bet"sakoma, kad putė ką. Ilgas laikas, kaip buvau 
šiaurys vėjas, tai mažai kas Pm-oit-si L-alhunt
ant jų meškerės kabinosi.

I

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Juozo Staiigo, gy- 

■ ena -Vmcrikoj. Meldžiu atsišaukti 
šiuo antrašu:

Veronika Staligaitė 
Šiauliai, dvaras Gubernija, Lithuania.

i

Pajieškau savo draugės Marijono.- 
Abraučiutčs, po vyru pavardės neži
nau. Gyvena Cleve’land, Ohio. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Kastancija Kanzienė
22S9 Tromblv St., Detroil. Mieli.

REIKALINGI AGENTAI.
Po visus miestelius Suvieny

tose Valstijose, pardavinėt gva- 
rantuojamus nuo lietaus Rain
uotus, Lietuviu išdirbystės. Da
bar sezonas, atsišaukit tuojaus 
ir klauskit informacijų. (2>)

Biznio vedėjas F. W. TIKNIS 
American Eagle Garment Co.

339 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Aš, Uršulė Sadauskienė, paj’ieškau 
i elik.-o Česnulevičiau.-. -Jis paeina iš 
5 ilniaus rėdybos. Andriulių kaimo. 
'Geidžiu atsišaukei arba kas apie jį 
žinote malpnėkite pranešti, busiu la
bai dėkinga.

Uršulė Sadauskienė
22 Medow St.. Northamotor.. Mass.

Pajieškau Petro Rumšo, is Stem
plių sodos, Švėkšnos parapijos. Rasei
nių apskr., Kalino rėdybos. Aš esu iš 
Ugabrasties sodos, po pirmo vyro va
dinuosi Marijona Petrilieuė. Turiu 
mie jo svarbų reikalų. Meldžiu atsi- 
-:iiikti arba kas apie jį žinote malo
nėkite pranešti šiuo adresu:

Mary Holmberg
Rox 522. Blank Eaglc. Montana.

girdėjęs Pruseika kalbant, 
lad aš tikėjau, kad per kelis

<r 
i?

. Bet apsi
rikau. Kaip jis pirmiau bu
vo pusėtinas girtuoklis, tai 

, nes ir 
šią prakalbą sakė prisipūtos 
munšaino. Iš jo prakalbos

Koncerte buvo keliolika metus Pruseika galėjo datų 
svetimtaučių, tai jie stebėjo- pažengti pirmyn, f
si iš tokio žioplo turgaus ii' 
tų rengėjų, kad žmonės su-U U4 ICllgVjU, 4YC4.V4. ,------- - o

mokėjo už likietą, o tie ne- dabar dar didesnis, 
leidžia jiems koncerto išgir
sti. bet turgų varo. Po nepa-

kuris davęs gryno pelno apie lderikališkąji 
ir, j

norėdamas
sėkmingo turgaus vėl pra- nieko pamokinančio nebuv o; 
dėta koncertas, kuris tęsėsi darbininkui. Visa jo prakal-i 
beveik iki dvvlikai. Daini-: ba susidėjo vien tik iš pludi-

- - \ mo, keiksmo, melavimo ir
šmeižimo. Daugiausia pu-

ninkai dainavo gerai. ,
Norėčiau žinoti ar visuo- L 

se miestuose ■'draugai" ko- įpf CT ’.^ai pyle ant soc-.a- 
munistai taip kvailai elgiasi, parake, aad jam
ar tik pas mus? i ktenkalai Pa mka nes jie

Renriant M koncertą, ko-1?^ v?rt,°'Ja
v kaip ir komunistai. Taip jis

misija buvo laba! ‘' jr užbaigė nesąmonėm savo 
nežinojo ką kvies i_dau uo- . prakalby. Be£ mat iš girto 
u Komunist i 4 ^oęaus kitko nei norėti
dėkingi Vaidziulienei, kuri * 
gavo geruosius svetimtau- (ne^aL - 
.čius dainininkus ir muzi
kantus. kurie didesnę dalį 
programo išpildė. Vaidžiu- 
lienė ėjo i jų Ttonservatoriją 
mokintis * ir ji jų priprašė 
dalyvauti šiame koncerte. 
Kitaip koncertas butų buvęs 
visai silpnas. Bet žiūrėkit, 
kokia kiaulystę komisija pa
darė. Buvo atnešta trįs bu
kietai gėlių Eleonorai Mari- 
no Swayne ir vienas Vai-’ 
(ižiulienei. Ta svetimtautė 
garsino tą koncertą, parda
vė kelioiiką tikietų, tai jos 
draugai, ateidami ant kon
certo, nupirko jai tuos bu
kietus gėlių. Gi koncerto 
pirmininkas drg.' Kutavi- < 
čius Vaidžiulienei su Sway- ■ 
ne pranešė: "Komisija atsi- Kirbant ir naikinant jį. 
sako tamstoms gėles ant Jaunimo čia mažai ir tas 
scenos paduoti; mes paduo- pats išsisklaidęs kaip žydo 
sim tas gėles už scenos, o bitės. Vieni geria, pravar-

Dabar Brooklyno apšvies- 
tesnėji publika gali padaryti 
palyginimą Pruseikos pra
kalbos su drg. K. Bielinio 
prakalba. Vienas visai beša
lis žmogus einant namo pa
sakė, kad Pruseika tiktai 
chuliganas prieš Bielini. 
Dauguma rimtesnių žmo
nių taip sako ir tas yra tie
sa. Pas-tis.

PROVIDENCE, R. I. 
Margumynai.

Tai užmirštas kampelis ir 
atstumtas nuo pasaulio. Vei
kimas yra mažas arba, ge
riau sakant, visai jo nėra. 
Jeigu ir yra kokis veikimas, 
tai tik prie "mučelninko ’

( Balandžio 22 d., Mecha- 
nies Hali, buvo parengtos 
koncertas S. L. D. A. 2-ro 
apskričio. Buvo garsinta 
pradžia 2 vai. po pietų, bet 
kaip pas lietuvius yra pri
prasta vėlintis, tai ir šio 

koncerto programas prasi
dėjo 2:45 vai., tai yra beveik 
visa valanda vėliau, negu bu
vo garsinta. Pirmiausia pa- 
griežė "Žiburėlio" orkestrą 
po vadovyste Jablonskiutės- 
?4eškuvienės. Griežė nekaip, 
nes dar nėra užtektinai išsi
lavinus. Potam dainavo L 
L. Ratelio Choras iš Nor- 
\vood, Mass., bet dainos iš
ėjo labai silpnai, galima sa 
kyti tik bliovė, o ne dainavo 
Vėliaus dainavo "Liuosy- 
bės” - Choras ir Montcilo 
Mass*,Reikia pripažinti, kad 
šis. choras sudainavo kėlėt? 
dainelių gana gerai. Toliau 
ant programo sekė Worces- 
terio "Aido" Vyrų Choras, 
kuris sudainavo kelias dai
nas pagirtinai. Garbė už tai 
Aido" vyrams. Bet... kuo

met pasirodė visas "Aido" 
Choras, tai sugadino vvor- 
(.esteriečių vardą. Reikėtų 
smarkiai papeikti "Aido" 
C horą už vieną dainą, kad 
neišsimokinę bando dainuo
ti. /

GERA PROGA
Gali padaryt turtą kiekvienas, iš

dirbdami‘kelis reikalingus daiktus be 
kurių i ei vienas automobilius negali 
eiti, ir parduot už pusę kainos negu 
parduoda kiti. L’ž keletą desėtkų do
lerių gaiit atidaryt savo dirbtuvę ir 
krautuvę, nereikia mašinerijos nei ži- 
1 ujimo. Įdėkit štampų atsakymui.

(19) 
The N. O. Mechanical Electric Morka 
541 Carondelet SU New Orleans, La.

trylika šimtų dolerių. Be to, 
Fosteris laike savo maršru- _  __
to surinkęs apie dvejetą: statvtį pradėjo apie "viską 
Tūkstančių dolerių. Organi-iklausri jr tuom pačiu laiku 
žarijos taipgi pnsiuncian- patsai klerikaiiškai atsa- 
čios aukų. kinėti.

Iš "Farmer-Labor Party”| Kada pirmininkas tą "ge
nerolą" apmalšino ir paso
dino, tada draugas Bielinis 
Į svarbesnius klausimus at
sakė su platesniu paaiškini
mu.

Dabar girdėti, kad vyčiai 
pasakoja, buk jiems neatsa
kyta Į visus klausimus. Vy
ručiai! Jei jums butų buvę 
svarbu, kad kalbėtojas at
sakytų i visus jūsų klausi
mus, tai jus būtumėte nuėję 
pas kokį progresyviškii 
žmogų ir paprašę jo, kad 
pamokintų kaip reikia klau
simus kelb^tojams duoti, ta
da butų buvęs kitas dalykas. 
Dabar gi jums buvo svar
biausia, kad ant kalbėtojaus 
savo klerikališką tulži išlie-

i konferencijos delegatas .J. 
Bendokaicis praneša, kad 
konferencijon buvę kviesta 
trys šimtai Įvairių darbinin
kiškų organizacijų, bet dele
gatų -esusirinkę tik 50. Kon
ferencija apmirusi ir neįdo
mi. Bendokaitis sakė, kad, 
girdi, "bendro fronto” reika- 
’u liepos mėnesin Fosterio 
vadovaujama "Unijų Švieti
mo Lyga” šaukianti konfe- 
renciią, kur busiąs sudary
tas komunistinis bendras 
frontas. Lyga kviečianti vi
jas politines ir ekonomines 
darbininkiškas organizaci
jas, o taipgi ir Socialistų 
Partiją, dėtis Į bendrą 
frontą”. _________ _____ —

Iš "Friends of Soviet Rus-1 jus, ką jus ir bandėte daryti. 
«ia” pranešimą davė J. Bu-j Kalbėtojui buvo tas pastebė- 
agas. Jis susirinkimui pra-'ta ir jis nesiskaitė su jumis, 
lesė tik tiek, kad susirinki- kaipo su rimtais žmonėmis, 
mo dieną pravėpsojęs, bst Nors prakalbose buvo ne- 
ateityje pasiprovysiąs. (daug žmonių susirinkę, bet

Biznio agentas K. Kairys aukų socialdemokratams su- 
pranešė. kad užeita lietuvis- rinkta $30.00 dol. 
ka skebinė rubsiuvykla, kur 
dirba daugiausia lietuviai; 
darbininkai. Bet suorgani
zuoti darbininkus ten nega
lima. nes bosai nieku budu

Petras.

Pajieškau savo draugų: Juozapo 
Vaitkaus, Kartinos pciapijos, Kaune 
rėdybos ir Antano Vepšos. Pirmiau 
abudu gyveno Kanadoj. Kas žinote 
meldžiu pranešti šiuo antrašu: 

Albertas Daugintis (20)
820 Douglas St., W. Akron, Ohio.

Aš, Andrius Pillus, pajieškau VVili- 
mo Versiacko, Vilniaus rėdybos. Tra
kų apskričio, Valkininkų parapijos. 
Pirmiau gyveno East Cambridgc. 
Mass., <> dabar nežinau kur. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu- (20)

Andrius Pillus
Box ! 1, Lyon Mountain, N. Y.

Pajieškau brolio Juozapo GrPajieškau brolio -Juozapo Grigo, pa 
eina iš Kauno rėdybos, Pauragnu pa- 

Dabulos viensėdžio. Pirmiau 
Lavvrence. Mass., o dabar ne- 

kur. Vieldziu atsišaukti arba kas 
jj žinote malonėkite pranešti, 
dėkingas. (20)

Kazimieras Grigas
Banks Avė.. Supcrior, VVis.

ra pi jos, 
gyveno 
žinau 
apie 
busiu

31 1

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos, 

našlės arba gyvanašlės, kad ir su vie
nu vaiku, bile butų graži ir gera ga- 
j adinė. Daugiau žinių suteiksiu laiš
kais. Atsakymą duosiu kiekvienai.

A. Rimkus (20)
31 Spring St„ Union City, Conn.

'S.

■' p ’■ i apsivedimui mergino.--, kun 
r.iylėtų apsivesti ir gyventi laimingai.

3 metų, šiek-tiek pamokintas. 
, kurios norite susipažinti ar 

su manim, rašykite šiuo

M. Wi;liams (20)
Chicago, Iii.

Pajieškau

Aš esu 3: 
Merginos 
; psi vešli 
antrašu •

1065 Ponia r Avė..

EDWARDSVILLE. PA. 
Mirė Feliksas Mazurkevičius.
22 d. balandžio persiskyrė s-.t r

Ant galo dainavo Gard- nenori Įsileisti organizuoti] šiuo pasauliu Feliksas Mazurk

AR ŽINOT, KAD —
La:kotan>vje. tarp hienos i. 1921, 

Ui Balandžio 30. 1922. į šią šalį buvo 
įleisto tik 1.257 lietuviai? Ar žinot, 
kad paprasti cigaretoi turi savyje pa
prasta tabaką, bet Helmar Turkiški 
C’iraretoi turi 1<H»G tyro Turkišku 
T r. bako ?

I

VISŲ ATYDAI.
C. G. LUKSIS, žinomas fotografas, 

i ereitoi ■ metais važinėdamas po Lie
tuvą nufotografavau daug gražių ju
damų ir nejudamų paveikslų dėl tų. 
kurie užsisakė išvažiuojant į Lietuvą.

šiais metais gegužio 29 d. Cunard 
Imi ja. greičiausiu laivu ”Maurita- 
i:ia”, vėl keliauju i Lietuvą ir itiana-a 
apvažiuoti visas Lietuvos dalis. Jeigu 
l.urie norėtumėt, kad lankantis jusy 
krašte nufotografuočiau jūsų tėvu.-;, 
gimines, triobas kur gimėte, augote 'r 
gyvenote, parašykite savo vardą, pa- 
vąrdę ir antrašą, kur dabar gyvenate. 
Taipgi pažymėkite ką norite, kad nu- 

• otograiuočiau Lietuvoje ir paduokit? 
į iiną antrašą kur ta vieta, ir žmones 
-a odas i Lietuvoje.

Informacijas surašę pasiųskite šiuo 
antrašu: (20)

C. G. I.UKšIS.
1315 South l-’airfieM \ve„ 

CHICAGO. ILL.

C. G. LLKšlS.
Laisvės Alėja No. 9.

KAUNAS, LIETUVA.

KYLA IŠGYDOMA, 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus tralife mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė vra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
kylos. Ji yra taip padaryta, kad l.art^ 
pridėjus nenusenka ir’ tuo budu ge
resne nejru diržas. Jokių diržu ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ka sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIES
3058 Stuart BIdg.. Si. Louu. Mo.

gavo.net


KAS GIRDĖTI LIETUVOJE !
(Iš Lietuvos laikraščių) j

I

ę. B r m M r . ,  x
DVARININKAS 

ŠUNLUPA.
(Nuo musų koresjiondento>

Raudėnų valsčiaus, Gir- 
kontų dvaro nuomininkas 
J. Švarcas atsižymėjo, kaipo 
geras vagis ir šunų lupikas. 
Pagavęs tūlo Tryškių gydy
tojo Babelio šunį, pakoręs ji 
išvilko iš kailinių, manyda
mas pasipelnyti. Jo talkinin
kas nepatenkintas atlygini
mu už dalivavimą prie tos 
operacijos, apskundė milici
jai, kuri ant šunies laidotu
vių spėjo atvykti. Atgit)ję 
’tedeum liauuamus”. pa
šventinę gerai šventu mun- 
šainu, palydėjo lavoną i am
žiną pailsį sykiu su byla.

Matomai, kad ne pirmas įas projektas tuo tarpu yra 
šunelis atsisveikino su savo 
žiponu to rakalio garbarnė- 
ie, nes daug buvo nusiskun
dimų apielinkėje dėl pra
puolusių šunų.

Pirm to minėtasai rakalis 
buvo pavogęs valstybės 
gelžkelio bėgius. Prie ko bu
vo užvesta byla ir buvo kal
tinamas, kaipo vagis krimi
nalistas, vienok iki šiol šis 
paukštis besnapis vaikščio
ja laisvas, ausižvalgydamas. 
kur sučiupus dar koki šunį 
ar bėgių. Jei tai butų koks 
ordinarčikas, senai po kalė
jimus tąsytų, o tokioms 
’augštoms asaboms” val

džia neranda vietos patup
dyti, kuri atsakytų visiems 
poniškiems komforto reika
lavimams. Būt geistina įne
šus Seiman projektą, kad 
pastatytų Ironišką kalėjimą.

Parazitų Priešas.

i NETEISINGA ŽINIA.
Laikraštis "Echo" pasklei

dęs žinią, esą gudai ruošią 
tautinių mažumų bloką rin
kimams į Lietuvos Seimą, 
Sužinota iš tikrų šaltinių, 
kad toji žinia buvo duota as
mens, kuris neturi nieko 
’iondra su gudą veikėjais.

Iš KLAIPĖDOS.
Klaipėdos projektą lenkai 

rašė.
Kovo 29 d. Vakare Lietu

vos Delegacija gavo iš Am- 
Konferencijos 

projektą dėl 
su didžiosiomis 

Kiek buvo pa-

basadorių 
konvencijos
Klaipėdos 
valstybėmis, 
tirta iš pačių Ambasadorių

toks, kaip ji lenkai buvo pa
siūlę. To projekto tikslas 
icrp kita ko įsprausti Klai
pėdoje neliečiamą su cliplo- 
natinėmis privilegijomis 
Lenkijos atstovą Lietuvai.

ŠVIETIMO MINISTERI
JOS SUMANYMAS.

švietimo Ministerijos 
liama sumanymas 
politechnikumas, 
s Y. 
universiteto 
Atiltetas. 
“tikumas 
minarijos rūmuose, kur bu- 
oY skaitoma teorijos lekci
jos. Praktikos darbams la
boratorija manoma Įsteigti 
kareivinėse. Įsteigus poii- 
t.-.-hr.ikumą Klaipėdoj, stt.- 
uclitai gaįėsią praktikuotis 
uešte, celiulioze ir kituose 
’i brikuose.

ke- 
steigri 

Ten bu- 
perkelta iš Kauno 

technikos fa- 
Biistą politech- 

turėsiąs se-

Cukraus pramone.
Netolimoje ateityje Lietu

voj manoma įkurti cukrau* 
pramonė, tam tikslui jau su
daryta prie Lietuvos Ūkio 
Banko komisija. Vienas tos 
komisijos nariu, vyksta i už
sienį organizuoti ten, Lietu
voj augintų cukraus buroku 
perdirbimą ir gabenimą Lie
tuvon jau padirbto iš jų cu
kraus. Daromi bandymai vi
soj Lietuvoj cukraus buro
kų auginimui ir jau praeita 
rudenį tam tikslui išarta 30 
deš. žemės.

REIKALINGA VIZŲ-
Vokietijos konsulas Klai

pėdoj praneša, kad prisijun
gus Klaipėdos kraštui prie 
Lietuvos, norintiems pereiti 
dabar Nemuną, kaipo Lietu
ves ir Vokietijos sieną, rei- 
1 i a turėti Vokietijos konsu
lo- viza.

tegali be jos apsieiti- 
Lietuva neturi jokiu Lt 
tad Lietuviams i1- reiki;- 
lis. kad skilios. k<>ki;i' \
užtrauks, butu pačiu i-i‘‘t ' 

‘rankose, kad nepavedu- 
ilinans j užsieniu ir kij

I iu kontrolei, kaip ta! . 
t:kę sc kitomis naujai 
valstybėmis.

BALTU STATĖS 
j asi. ašydamas sutartį 
vos Fi?ansu .\linisu-r 
Amerikos Lietuviu pi 
dideliame darbe*, kaip 1 
Lietuvos Iansvės 1’iis'k 
ir Lietuvos ValsUuė 
Paskolos laiksti 
na i ja v yra Bal 
priimti ir jo už 
Paskolos Lakstai 
iš l.ietuv.os l'inaasi d 
jos prisiųsti. Paskolos 
'.ietu*.oje yru iždinės? p. 
nilna in ' crty’oe. L;iis\ė 
ios^ Bonai nėra kol ka> 
m i. bet jie I ietu • oje '- 
vertę ir Valdžios _>i.; 
nžstatan (kaucijoms ii

Pranešdami apie i 
kos Lietuviu visliom 
turime vilties, kac 
niai Lietuvos piliečiu 
taip jau ir Įvairios organ 
.•ems Bonu patinimą ir 
■ave valstybei.

Prie progos norime > 
ead Baltic Statės 
Korespcndentu 
gų:

1) Lietuvos 
l<os ir Pramonės

Lankas.
3) Lietuvos Kredito
4) Lietuvos Pre-kyL 

monės Bankas:
5) Late ijas 

’iygoje;
6) Bank Toevarzvstv 

.Izielczych V diliuje;
7) Deiitsche La 

Vokietijoje.
Visais bankiniai’ 

kreipkitės sekančiu adresu:
BALTU STATĖS BANK 

294 Eighth Avė..
Ne» Yoi k. .\

LINDA
Patrink tr Pilt S’i

V

• O

Į SENĄ SALĮ!
- LL.OV©

$106.50
— $1«7

Neimkit kitciao, kaip tik su šiuo 
paveiksiu.

Salutaras ligas gydo.
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs tik. vartoja Salutarą:

tavo kūdikis gauna tinkamą 
ma4«tą> tai jis augs stiprus ir svei

kas. Eagle Pienas yra priimtas mai- 
kūdikiams per 63 metus ir išau

klėjo . tūkstančius kūdikių į stiprius 
ir sveikus vyrus bei moteris.

Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, prisiusk 
niunts, šitą paskelbimą ir mes jums pasiusime pe
nėjimo instrukcijas. Kūdikiu Knygą ir kitokias 
brangias informacijas, dykai,

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BL1LD1NG NEVV YORK

Ncsikankink su

trčtpj Diegliu i 
faidi.-kjc 
.‘.Lskriais

Nčurčl'iL
Skins..

Skaeiamsis

air. ų vietą, ligi
Li.ši odos v!-g::ii;. —ir iižgn 
di: antis, iualaati; p.ileii/v 
uias tuoj.'.ns užstos.

Til rasai Pain-Expelieris turi 
aNKARO vaisi

LAIVAI.
Nuo kovo 13 iki 16 d. Klai- 

i'CJos uostan atplaukė trys 
hivai ir taip pat išplaukė 
trvs.

1 LIETUVĄ
Greitas paaažierinis kulisus 
NEW YORKO IKI IJEPtUAUS 

Gothenburgtj, Švediją. PasužieriaJ 
tra&sferuoti ant jūrių tiesiai i 

LIEPOJŲ

S. S. STOCKHOLM
Gegužės 2> i.* Birželio .'ii)

S. S. DROTTNINGHOLM
Birželi. 9 :i l.i.-pu-s 7

S. S. KUNGSJ1OLM 
Birželi19 sr Lie|Mx 2C

Trečios liesos kainos:
HAMBURGU------ ;-----------
DANZIGA ir PILI AV A 
LIEPOJV «r KLAIPĖDĄ

Su damokėjimu $3.00 taksų. 
Trečios klesos pasazieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkjtės nrie Vietinių Agentų ar
SWED1SH AMERICAN LINE. * 

’ 21-24 Statė Street. New York City

t

Parapijonys susipešė.
Tauragė. Kovo 19 d. evan

gelikų parapijos susirinki
me įvyko kruvinų susirėmi
mų. Parapijonų dalis jau 
nuo senai prašo kito klebo
no, nes esamuoju kun. Vi- 
ineriu nepatenkinti, tatai 
kovo 19 d. tarp klebono šali
ninkų ir jo priešininkų išti
ko peštynės. Yra keletas 
sunkiai sužeistų. Tas nesusi
pratimas ir susimušimas tu
ri savyj tautiniai tikybinio 
pobūdžio.

Baltic Statės Banko 
Pranešimas Amerikos 
Lietuvių Visuomenei.

>•

Lietuvos2)

;>

L

Saugok
Dantų
Palivą

Pakruojis, Šiaulių apskr. 
Musų žmonelius tik ir ka

muoja vietiniai kunigai. 
Klebonas užsakė, kad tiems, 
kurie balsuoja už socialde
mokratus, jisai negalėsiąs 
duot nuodėmių atleidimo

1923 m. balandžio 25 d. BAL- 
TiC STATĖS BANKAS pasira
ivė sutarti su Lietuvos Finansų 
Ministerija, ir nuo tos dienos 
Lenkas lieka Lietuvos Finansų 
Ministerijos Įgaliotu Korespo'.- 
de-ntu Amerikoje. Pagal tą su
la ti Baltic Statės Bankas yra 
• galiotas pardavinėti Amerikoje 
sietuvos Laisvės Paskolos Bo
nus ir Lietuvos Valstybės Iždi
nė--

Pati svarbiausioji 
jūsų dantų dalis 
yra jų pavirsk Plo
ni lukšteliai paiivos 
yra pačios gamtos 
apsauga nuo 
nykimo.

1‘KESIDENT KARDINO
Gegužėm 12

t HORGF VVASH1NGTON 
Gegužės 19

: dESlDENT ROOSE\ ELT 
Gegužės 26

S. AMER1CA
Birželio 2

PRESIDENT F1LLMORE
Birželio 6

i RESlDENT ARTU V R
Birželio 16.

NORTHGE^AN

Buk Mandagiai Patarnaujamas
klesos pasažieriui ant Suvienytų Valstij i 
laivų jaučiasi geri.: ir praleidžiu uiagiat

Jie miega naranlčuose po 2. i arba 6 k;, r.ba-
Jie turi rūkymo kambarius, socialius srdionu-. 

srajina muxi ;a, atskiras moterims kambarius ,r 
drko. Jie /;una serą valgį ir p:it:u-

rečios
Linijų 

laiką, 
riuo.-e. 
kur 
J:tug vietos ant 
navimą prie stalų.

Pasinaudok < uo paiairavimu. Reikalauk :reri;.u- 
io až savo-pini?’ ■ Tui'.iJta busi vaišinamas kaip !>■<- 
as ir tartfcSta^ l> tj bus viii.šinuut: ponia ant Su-
ier.ytų.L'miję laivų; -It-ri u manai nartrauk’.i 
svo ii:>.-■ tčv>»:7-ss t>a-;ęsk j.u.s lar.:.

icrit^r ąėt Suvteijyfiį Valstiją Unijų 'aivų. Užtikrmi 
:■ ‘r uerą patarnavimą. Ei . »>::< a.U- i.::. -
i musų- ojrejrtą a -ba raš-jk tiesiui į

United Statės Lines
■ EJ Broadway New York Uity

V jsraliou Operuoii.jai delt:

UNITED STATĖS S1IIPPING BOAR1)
i ~ąį |; naiįiį.' -...................................... ......

Į

Salutarą Riterį žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ii 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neramia jam lygaus, nei u> 

y ii viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
butelį, o mes vžtikršmm. kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvus busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų. kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
priduodamas savo aptiekoriaus ad 
sa. adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
Ih'U'G & CHE.MIUAL t <>.. Ine.. 

Bent. 1S
1707 S. Halsied St.. Chicago. III.

LAIVAKORTĖS jūsų giminėms 
ir draugams Lietuvoje per

BREMEN V
Lietuves Valstybės autorizuota, 
Linija dėl emigrac-jos.

Delei laivakorčių ir kitų 
formacijų kreipkitės pus

NORTH GERMAN I.LOYI)
Ubas. Kaui'man

192 Washington st..
Boslon. Mašs.

in-

Paskolos Lakštus. Taip pat 
zrti.tic Statės Bankas yra įgalio
tas mokėti už L. L. Paskolos 
j^c.’.u kuponus nuošimčius. Ant 
nutarties Lietuvos Finansų Mi- 

per išpažinti, jie, gir.’i, ture- misterijos vardu pasiraššo Ei
sią eit prie vyskupo. Mat r.ar.sų, Prekybos ir Pramonė-, 
kunigai Įsiuto matydami, Ministeris gerb. V. Petrulis; iš 
kad jų pozicija jau griūva, i Rtntos Ranlrn misiąs naši-1 
tai nors taip pradėjo gąs
dint. Aš pats ėjau išpažin
ties, norėdamas ištirt, argi 
tikrai jisai neduos išrišimo. 
Teisybė — nedavė, kam bal
savau už socialdemokratus. 
Bet pavok ką, užmušk žmo
gų, tai kunigai duos išriši
mą. Tai matot, i ką Kristaus 
mokslas virsta.

D. Adomaitis.

NAUJI BANKNOTAI.
Lietuvos Bankas praneša, 

kad kovo 
apyvarton 
po 50 litų.

2^ d. 
nauju

A

Baltic Statės Banko pusės paši
las > Vice-Pirmininkas 
5?u>h.

Lietuvos ekonominė 
yra tokia, kad 
raentas i Lietuvos Laisvės Pa
skolos Bonus yra geras, užtikri
nąs investoriamš 5r> ant jų pi
nigų ; nuošimčiar-išmokami kas 
metai. 1935 m. bus sumokėta ir 
visa suma. Kiekvieno Amerikos 
lietuvio pareiga yra duot; savo 
Valstybei paramos ir įgyti L. L. 
Paskolos Bonų, kuriais bus pa- 
i»elbėta Valstybei tvarkyti nau
jai kuriamą ekonominį krašto 

banknotu «<>M- Jokia valstybė negali apsi
eiti bo paskolų, tad ir Lietuva

jis išleido

7

M. W.

padėtie 
i n vest-

dantų

Kaziakui. Apie komunistų 
dorą” nevertą nei kalbėti, 

šiek-tiek protaujanti 
nės pažįsta tuos dema-

>gus.
Viską žinančiam. Kad ko-

■ mistai išdavė VyturĮ-Miš- 
Lietuvos ‘budeliams.

če tai "Keleivyje” savo lai-
■ buvo rašyta. Draugas sa- 
r. kad nekaltai pralietas 
•aulas ir nužudytojo šei-.
uos ašaros neduos komu- 

<tų-išdavikų sanžinei ra- 
ybės. Bet juk ne pas visus 

komunistus sanžinė yra. j 
lki< Dėdeles, Bimbalus, Še- 
v ligas, Bačkius ir kitus to- 

i' sanžinė jau senai mi-
v •

Ar jus tnnat ir nu- 
gramdot tą palivą 
nuo savo dantų be
naudodami šiurkš
čius ir žvyruotus 
dantų dalytojus?

Colgate’s valo dan
tis tikru budti. Jis 
negali pakenkti pa- 
livai ar-minkštoms 
plėvelėms. .Jis pa
lieka burną švarią, 
vėsią ir gaivinan
čią. Daktarai ir 
Ilentistai visur re
komenduoja C o 1- 
g a t e’ s.

Geri Dantįs
Gera Sveikata

K c respondentams. Delei 
kos laikraštyje vietos 

r zesnės svarbos korespon- 
■nci.ias prisiėjo gana, žy

li sutrumpinti. Tikimės, 
ei korespondentai už tai 
musų nerugos.

FARMOS
’ ARSIDUODA FARMA. 

akrai žemės, 60 akru diibames 
;. apvalytos nuo akmenų, už-

- miško ii vandens, 10 saniba- 
. ... 2 Iiarnės, 2 vistininkai. jra- 

; - kitoki budinkai. visuose
< vii .-.n. TaipSU kartu su far- 

,-n.-i<lmxia zO karvių, kurios duo- 
no v/. S2500 i im-tus,- 3 arniia:. 

ą. vi okie jrtmkiai ir masme-
• ai m.i randasi 3 mailių atstume 
......P-a. vieną muilė nuo srelzke- 

, krautuvių ir dirbtuvių, pu- 
■ i li s nuo mokyklos, prie *iį"
Uz v -!<a tik $75»''O. jnęst

ii ant lengvų išiygų. Atsdankj.a 
.ai . ba .ašyk angliškai smo

'•IRS. ANNA halpern
[.- f). \\ ebster. Mass.

NAMAI IR ŽEMĖ.
Negirdėtas Baronas 
Grand Rapids. Mich.

i’ dedu ir mainau farmas ant 
•i.ipereių. Kas non pirkti far- 

.• mainyti namą ant tarmes, at- 
kvkit vakarais arba r3Š\Kit.

J. JOE. RIMKUS <221 
1133 Ha nulio" grand rafids. mich.

DOVANAI

; Geriausias ii; tiesiausias susineši-
' mas per vandeni' su LIETUVA.
Į Laivai iš Ratterdamo nuveža pa- 
j sažierius tiesiai j ...........'

išplauks
b liGTTERDAM ..

VOLENDAM ....
i N EU

1! v
tegumus trečios kiesos pasažie- 
"lams.

l'žsisakant vietą kreipkitės pris 
viei<..~ agentų arba pas

UaLLAND america line 
Slste St_ B«3ton. Mass.’ -4

DRAUGIJU'ATYDAI!
OlT*hf 11 VPVėIiavV. Kukardų, visokių Ženkleliu, Guzikuėių, Ant- į 
J-Z1A MVU ¥V spaudų ir kitoMų Draugystėms reikalingų dalykų.
Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. i 

(STRUPAS'CO., 90-92 Ferry St, Newark* N. J. j j 
--- ------- -  _ II _ - '

1_____-________ . ■ ■ I ! L L ■ -_______________ ——-p—, ‘

"JIOINT

TliURIN-
specialius

JOINT SER.VICE WITH

iru m piausias kelias į

Laivai
va it nuo
River pėua nuo 4bth

Kam baliai i ir 6

trecios klesos
riams. Laivai
CLAY , 
"BAYERN
CARROL1
GIA
kambarius.

CE”
LIN” 3 klesos

JULIUS ROTFENBERG,
260 Hanover st

Lostun. Muss

FILIAVĄ. 
iš New Yorko 
.... Gegužės 12 
... Gegsižės 19 ! 

A?vlS':’ERi)A?d Birželio 2 
Ij Musų laivai turi perinusius pa- 

ir~~ 

,'ii

■ u »r t 
fa rmai padur- i 

vežin.as. f 
50 vištų, i 
na; buivią.
10 mi 

iki stočiai. Turiu parduot greitai 
savininkas persikėlė gy vent: mie 
Kaina $:i,800. Įnešt $2,000.

MRS. V. .MICKEViĖIA 
STILL TOP FARM. 
STRICKL AND. M E.

PARSfDUODA FAR .IA.
125 akrai žemės, CO akrą dirb.-mos 

miškas; G kamo likusioji ganykla i
barių stuba. rakandai. siuvama ra; 
na, skalbimo 
vanduo stuboj.
jai, 2 ”bogės”, 
logės, 3 karvės.
kralikai, 70 obelių

masina, maudynė 
visokį f_
1 sunkus
3 arkliai.

užtekt
Laukas susisiekia su up?,

UNITEDAMERIUN LINES

ACS 
štai’. 
119)

HAMBURG AMERICAN LINE

LIETUVĄ
išplaukia kas sa-

ir
;ose

FARMOS IR NAMAI.
GRAND RAPIDS. MK'HIGAN.

Parduodu mieste namus biznius 
aplinkui miesto farmas. Taipg: v 
lietuvių kolonijose Michigan valstijoj
ant lengviausių išmokėjimų. Turime 
ant pardavimo arba mainymo 17«» 
GERŲ iarmų. didelių it mažų su bu
čiukais ir sodais, prie ežerų ii- upelių; 
žemė gera, molis su juodžeme ir žvy- 
įu. lygi. Broliai lietuviai, jeigu, kuris 
norite pirkti farma arba stubą ir gau
ti teisingą patarnavimą. kreipkitės 
pas savo tautietį. -Jeigu kuris iš jūsų 
n išimate važiuoti niikt farmų Į 
Fountair. arba Scottvilie. Mich, tai 
sustokite Grand Rapids, Mich. ir pa- 
natykit mano fatmas; jeigu jums ne
nutiks, tai aš nuvešiu i minėtas kolo
nijas uždyką su automobilium. Su vi
sais reikalais pirkime arba mainyme, 
-•ašvkite arba atvažiuokit pas: (21)

JOS. STANKS
REAL ESTATE AGENCY

1211 McRevnolds Avė..
GRAND RAPIDS, MICH.

PARSIDUODA FARMA.
Geriausia farma visoj Barres apie- 

geros žemės, 75 
miško yra 100.00 * 

5:mhi kordų malkų.
3 kumbai ių, 

150x45, vietos yra dėl 3
;0 veršių. Iknnėj yra šakė su ark- 

visur 
G?i i 
gero

lit;kėj, IŠ" akrai 
akrai virbamos. 
•M-du lombsrio ir 
Stuba nedidele, 
gera, 
ir 
liti šieną traukt. Vanduo bėga 
ir vandenio niekad netrūksta.

i vištir.inkai ir geros sodas, prie 
j k< lio. arti miestelio, •% mailčs į liarro 
i Plains, Mass.. arti mokyklų, krautu- 
vių ir gelžkelio stočių; 23 melžiamos

11 atvės i - bulius, 12 telyčių, 3 a.kiiai.
1 yra nauja mašina karve melžti, pa- 
| kinkai, vežimai ii kitoki farmos įran- 
ikiai; 20 vistų. Viskas parsiduoda už 
$7500. įmokėti $3500. Viskas geram-' 
stovyje. Šita farma yra labai gražioj; 
vietoj ir paranku dirbti. Parsiduoti i 
deki svarbiu priežasčių. Pasinaud 
kit proga. Adresas: (2

A. ENCHUS
M apie Hali Farm

Bos 163. Barre Plains, Mass.

bume. 
"> karvių

i

AR ŽINOT, KAD —
Kongreso Knygynai \\ ashingtanc 

turės didelį lietuvių skyrių, su daugy
be lietuviškų knygų? Ar žinot, kad ėš 
viso : akomo tabako nėr;- geresnio 
kaip Turkiškas tabakas, iš kurio pa
dirbti Helmar Tarkiški Cigaretai?

CUNARD
AR Tl’RI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvienytų Valstijų Konsulas 
Kaune dabar priima aplikacijas dėl 
nasportų visų kitų metų ”quotos”. 
CUNARD patarnavimus yra grei
čiausias pasaulyje. PasaŽieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt i’<jai 
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europą Ras keieta dienų.

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
sažieriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo laiką išlaidas dėl 
to. kad priveda pasažierius prie 
pat laivo, šis patarnavimas veltui.

Dėt tolesnių informacijų kreipki
tės pas bile laivą agentą,
Cunard Line,
126 Statė SL, 

Boston, Mass.

I’iero SG Nort'n

lovom anė visų laivų. Dide
li valgymui kambariai,
lionai ir puikus dėkai tik

Nauji trijų
RESOLUTĖ

pasazie-

’IIANSA , 
”MOUNT

riubų laivai
■RELIAN-*

”ALBERT I3AL-
veža 1, :

pasažierius.
UNITED AMERICAN LINES

tam, kuris mano važiuoti i Lietuva, 
atsiųsim visai uždyką ką tik apturė

tas nuo laivų kompanijų įvairias spalvuotai paveiksluotas puikias 
knygutes, cirkuliorius ir labai svarbius naujus pamokinimus. Tuo- 
jaus naudokitės iš šios nebūtos progos ir rašykite mums reika
laudami tas dovanas, o džiaugsitės gavę.

IN1 ERN ATIONAL TRAVEL BURBAU. INC. J(Lith. Dep.) 
1.36 KAST 42nd STREET, ::: NFAV YORK. N.

Pinigu Siuntimas—Laivakortės—Partraukimas Giminiu.
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Strošnas daiktas atsitiko 
Užpalių parapijoj.

Arba kaip "bedieviška” valsčiaus taryba pareikalavo 
kunigėlio mokesčių Lietuvos reikalams.

Kristaus pusėn.Lietuvoje dabar būna be žiūrima 
galo Įdomių atsitikimu. Štai, Kristus neturėjo nei aruo- 
Užpalių valsčiaus Taryba du, nei arkiydžių, nei kiau- 
pareikalavo, kad parapijos lydžių, 
klebonas kun. J a rastinas už
mokėtu. 1 2o litus nepapras
tų mokesčių karės reika
lams.

Kunigas tuo baisiai Įsižei
dė. ir parašė Valsčiaus Ta
rybai šitokį laišką:

”Šių metų 12 dieną sausio 
mėnesio gavęs įsakymą nuo 
Užpalių valsčiaus valdybos 
sumokėti 125 litus kokių ten 
nepaprastų mokesnių — nu
stebau! Nes tai dar pirmas 
ir visoje Lietuvoje negirdė
tas įsakymas — kad katali
kiška valdyba ir taryba da- 
leistų taip išniekinti ir Įžeis
ti savo kleboną ir dekaną, 
išmetant jį iš dvasiškio luo
mo ir priskiriant prie kur-

p 
nei kišenių A’argin-į! 

kam savo rūbe. Gyveno kaip!,' 
paukštis ir už savo mokslą: 

{niekam netiesė rankos — Ii-; 
tų gauti. 0 musų ’jerar-Į 
t hai’? Už krikštynas ir pa-j 
kasvnas, už šliubus ir net 
maldą Dievui, už viską litai. 
Ir dar pikčiau, 
šiaučius-kriaučius, 
derėsi.

"Ir net nedrįsk ’jerarcho’ 
j ialiesti. Rekvizicijų pra
džioje. kai buvo sunkiausias 
jų metas, ne tik kunigų rek
vizuojami eržilai stodavo 
priešais, bet ir patys kuni
gai. Nes jie ir tas rekvizici
jas skaitė tuomet savo dva
siškojo stono Įžeidimu, buvo 
linkę neliečiamon ’jerarchi-!

kaip pas
— neiš-

,y > •

R

I

H

B

Tek: Markei 6234 
ir Markei 4526

DAKTARAS

Laikas: 1—3 ir 7—9 vai. v a k. 

3732 MICHIGAN AVĖ.

DETR01T, MICH.

(S

i

STRAIPSNIS XIX.

I

S
B 

y_ 
f

I

F. MATULAITIS
LIETU VYS ^GYDYTOJAS 

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis-

Nuo 1—i po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVR.
DETROIT, MICH.

Tat Besek 6»M

OR. N. M. FRIEOMAR
SPEC1AL1STAS VENER14K l 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ 
Taipgi kraujo liga Ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1M9 WASHINGTON 8T.

BOSTON. MASS.

piu, siuvėjų ir kitu laisvosjjon’ įtraukti ne tik save, bet 
nrofesijos amatininku. Ne,{^ klebono aruodus, Karves,; 
--vyrai katalikai ! aš nesu i arklius ir visa, kas tik 10; 
nei amatininkas, nei laisvos {yra- 
profesijos žmogus — aš esu: Ir kas tuomet knkscio- 
akvse kataliku oer šventi-1 ^ms tiek daug kalbėti apie 
mus—išsižadėjęs‘laisvii pro-i valstybingumą ir tėvynės 
fesiju — o irašvtas i jerar- nieilę, jei jų šulai, kai vals- 
chija bažnyčios"Kristaus, iš.tvbei reikia litų, stveriasi 
kurios iusu komisijos žyde- rašyti piktus pareiškimus. 
Mokai ir vienas kitas komu- ”O kiek puikybės pas Die- 
nistas manės neišbrauks.iv0 tarną. Vyrai katalikai.. 
Man nesvarbu tie 125 litai? aš nesu nei amatininkas, nei 

____ _  siaučiams-kriaučiams lygus, 
garbė._ Och! Och! Och! Suvaldyk,

— Man svarbu principas ir 
mąno dvasiška g-----  .
Taigi, vvrai, kuriems dar {tevel, raguotą dusią. Kns- 
vra brangi katalikų religija, i Jus įsakė savo mokiniams 
tiems turi būt brangi ir ku-^T1^1 nuzemiIįtu tarnu kiel.- 
nigo garbė. — Todėl aš ir.vienam vargšui, o prie tam- 
kreipiiios prie jūsų, kad jus,^. matome, be lazdos pei 
šitą begėdišką sumanymą Prieiti negalima. Negerai 
žydu ir komunistu griežtai j  ------- *-----:.

. 1 •____ VII !• •atmestumėte, nes kitaip jus 
užgausite ir įžeisite ne tik 
mane, bet ir visą katalįkiš-

Lenku banditų puolimai
Kovo 10 d. perrengtų len

ką parapiją, kurią jus atsto-,k’ą kareivių būrys, apie 80 
v’aujate, nesTiuu jos esate iš-žmonių, dviejų karininkų 
rinkti ir jums butų gėda, i vedamas su trims kulkosvy- 
kad mažuma jumis už nosies' džiais puolė Ogrodnikų kai- 
vedžiotų, o jeigu jau visi mą Kučiūnų valsčiuje, be
būtumėte tos nuomonės.1 tos gyventojai atkakliai pa- 
kaip žydai ir komunistai -- sipriešino užpuolikams. Ar- 
tada aš galiu rasti dar Lie-(timųjų kaimų gyventojai, iš- 
tuvoje vietų, kur mane taip girdę šaudymą, pasiskubino 
skaudžiai neįžeis." {pagalbon. Po 4-rių valandų

Reiškia, šitas "dusių ga-,kovos, lenkai atsišaudydami 
nytojas” ketina bėgti į to-{ pradėjo trauktis atgal. Ke- 
kią vietą, kur iš jo mokės-į (etas lenkų nukauta ir kelio- 
čių nereikalaus. Ir išpludęs lika sužeista. Lenkų bandi- 
valsčiaus valdybą, kad ji tai, keršydami gyventojams 
drįso taip "įžeisti" ”dvasiš-{už nepasisekimą, sudeginę 
ką stoną”, kunigėlis baigia {tiltą ties Kalviškių kaimu, 
savo laišką išreikšdamas vii-J Kovo 11 d. lenkų "parti- 
tį, kad valsčiaus taryba su-jzanai”, 20 žmonių, puolė Ku
pras sav’o klaidą ir mokės- čiunų kaimą, bet vietos gy
čių iš "dvasiškos asabos” ne-; ventojų pastangomis tapo 
reikalaus. Pasirašo: ’T “ 
Katalikų Bažnyčios dekanas {du nukautus ir keletą 
Jarašunas.

Prie šito kunigo laiško nuostolių nėra. 
Socialdemokrate" yra pri 

durtas šitoks paaiškinimas

Rymo, išmušti, palikdami vietoje i------ , ....... . . . gu-
žeistų. Iš gyventojų puses 

. Pasitrauk
dami banditai Įsibrovė pas 
kai kuriuos ties Kučiūnais 

Rašto paaiškinimui turi- gyvenančius vienkiemius, 
me pridėti, kad uždėtas kun. Atėmę 6 arklius. 8 karves ir 
Jarošunui mokestis, tiek už- ; keliolika avių ir, smarkiai 
gavęs jo širdį, yra nepairas-; sumušę pasipriešinusius, pa
la karo reikalams rinkliava, sitraukė. 
Ta rinkliava imama iš mies
tų ir miestelių gyventojų, 
kurie minta savo profesiniu 
darbu. Mokestis dedamas ne 
tik šiaticiams, kriaučiams, 
kaip mano įtūžęs kunigas, 
bet ir inteligentinėms profe
sijoms: gydytojams, advo
katams, inžinieriams, moky
tojams ir t.t.

"Kas gi stebėtina, kad Už-, 
palių žiedeliokai ir komu
nistai’, gal ir visa katalikiš-

.

z\ "
1

Tek No. 550 3
l.ll-n l t IS GYDYTOJAS 3

Dr. Francis A. Reynolds
(UINGAILA) tj

Ofiso valandos: jį
Itytai.s iki 9 vai. Po pietų nuo -S 

2 iki -1. \ akarais nuo G iki 9. Jį 
Nedčlioinis nuo 1 iki 3. 3
419 M Al N ST, ATHOU .M.ASS. 3

“STOK 
IR ŽIŪRĖK 
APLINKUI 
SAVĘS

v ‘ ‘ ‘ *I
I

i
iI
i
iI

MEDICINOS D Ik i AR AS

LEO J. PODDER
Is l'l-.TKOG^AiK) 

l'rob-.MM-dK tlaklsri; Kok-ijoj 
SI’E< ĮAUSTAS VYKI! ir 
MOTERĮ/ LIGI.. TAIPGI 

KRAUJO ir SKL'KOs 
LIGŲ.

Gydo, reikalui esant, su 
X Ku.v ir fk-ktrj.

Ofi.-jo vūki:«;«>s: Xi|(» 5 ii;i'.į:!',0 
vakarais. Xc<K-ldie:iiuis nuo JI 

iki h
360 ( GMMONIVEAl.i'U AVĖ. 

arti .Massairhiiseus A ve., 
Telephone B«ck liay 0458, 
(»9 < H A M BERS STRIvET, 

l'iioiu: Haymurket
OLs.i valandos:

8—9 A.M. 2—3, 7-8 I'.M.
BOSTON.

Kalba rusiškai ir lenkiškai.

|g
*2>

Past'-bėsit vyrus rūkančiu* HEL- 
M.A.R Turkiškus Cigaretus.

j{ ADVOKATAS

i H. G. McDOWELL

Į
veda visokias bylas vi- į 
SUOSE TEISMUOSE. RODĄ 
DUODA VISIEMS DYKAI.

KREIPKITĖS PPATIŠKAI 
ARBA LAIŠKU (-)

| H. G. McD0WELL •
j! 80 VVALL ST.. Room 617.
NEW YORK. N. Y.

Mak-ni ir užganėdinant: Išraiška 
ju veidu, reiškia, jog jie geriasi 100% 
tyru Turkišku Tabaku esančiu HEL
IU ARI OSE.

HEi.MAR Turkiški Čigaretai duoūa 
jums kokybę ir malonumą. Paprasti 
čigaretai duoda Jums tiktai kiekybę 
ir danginus nieką.

KŪDIKIU
EROVėsskYRIUS 

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Kūdikis Turėtų Mankštintis.
Jaunas kūdikis nejučiomis mankšti

nasi kada mėto rankutėmis ar kojo
mis gniaužydamas delnus, voliodama
sis po lovutę. Net verkimas yra mar.k- 
šiinimosi forma ir todėl mes sakome, 
kad kūdikis, kuris niekados neverkia, 
r.ėra normuliskas.

Dienos metu, budinant, kūdikis nuo
latos kruta. Svarbu pridaboti, kad jo 
drapanos nebūtų Įierankštos, nes ki
taip jo krutėjimai bus varžomi. Ne
reikia j. nei perilgai laikyti priseg
tą prie aukštosios kedukės, arba prie 
lovos, kad jis negalėtų vartytis.

Pasijudinęs gardelis yra geriausia 
proga kūdikiui mankštintis. Jų gali
na pirkti įvairių rųšių. Vaikštiko ne- 
rtKomenduojame pirkti, kadangi jau
ną kūdiki nereikia akstinti stovėti ant 
kojų. Dėl to daug kūdikių gauna iš- 

1 laipvt&s kojas, nes jų kūnas dar ne
stiprus vaikščioti.

Karktuke reikia parinkti atsižvel
giant į kūdikio parankunią, o ne ma
dą. Tai turėtų būti keturių ratų, gerų 
sprendžinų, su geru apgaubsiu, ga
linčiu apsaugoti nuo saulės ir vėjo, 
■’i turėtų būti ruiminga su užtekti
nai vietos paloms, kad ypatingai šal
tame ore kūdikis butų gerai apsaugo
tas nuo klimato. Sulankstomos ka- 
: ietukės irgi yra geras parankumus, 
ypatingai jei kūdikį reikia vežti trum
pą kelią. Vienok nereikia kūdikio pa- 
liKti jose iigam laikui, nes dažnai jie 
neparankus ir kieti.

HELMAR yra supakuoti kietose skry
nutėse. kas apsaugoja juos nuo susi- 
lauž'. mo ir susimankymo. Paprast: 
čigaretai yra supakuoti j pundelius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ
IR VARD4

Išdirbėjai augučiui 
rūšies Turkiškų
Egyptiškų" Cigu 
ietu pasaulyj

BOJCES o f
1O oi-lO

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
^Jp’gu norit? teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

rin. 10.) Salėm st., kur rasite visokių naminių v-aistų. šaknų nuo visą- 
Krų ligų, kaip lai; nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
ti i, nuo kosulio i: i.itų ligų, taipgi turime nuo visokiu slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo Jei vyrų ir 
mote:;:. L'iehų iš Lietuves ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patai liausime kuegeriausiai. pašaukiame goriausius uaktartis 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučč- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nčnt ina- 
>oni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno niauk ;

yri mirtinu priešu ph iskanu. Tik kelis 
kurtus panaiuloius jas iš galvos visiškai 
prpuvks pieiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos o<lo vilgar.ėiit jilauku, naudokit }> ifį!its.
Kaina 65 centai aptickose, arba už 75 centus prisiunčiama 

tiesiai iš lai oratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brcoklyn. N. Y.

SUNKI LIGA.
Dažnai išsivysto iš isise- 
nęjusio šakio. Alilionai 
žmonių kozaą žiemą mir
šta nuo paprasto persi
šaldymo. -Jei užsišuldęs 
lai greičiausia naudok J. 
Baltreno Sveikatos Gelbė
toją. Apart ta. dar galite * 
Kauti sekančias gyduoles:

1. Kraujo Valytojas, ku
ris išvaro šąltį ir sušildo 
kraują.

2. hrištolava Cerauninko Aiiva, išvaro šaltį, išvalo skilvį ir grobu*,
3. inkstų Gyduolė, kuri išvaro šaltį iš inkstų ir strėnų.
4. Mineraiiška gyduolė dėl maudynės, ištraukia iš viso kūno šaltį 

ir visus nesveikumus. Šitų gyduolių kaina 1 Bonka $1.00. Tos 
gyduolės yra geriausios, nes daktarai ir slaugiotojos (Nurse) ti
krina ir liepia naudoti tokiuosegydymo atsitikimuose. Reikalaujant 
ir pinigus prisiūnčiant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame į visas da- ‘ 
lis Suvienytų Valstijų.

Brangus Broliai ir Seserys, šitą apskelbimą pasilaikykite ateičiai. 
SVEIKATOS GELBĖTOJAS — DRUG CHEMICAI. CO.

J. Baitrėnas, Prop.
2500 W. Pershtng Rd., Cii'.cago, 111. Phone Lafayette 0919.

Didelis Bargenas
PARSIDUODA

NAUJAUSIŲ DAIKTŲ 
25 daiktai vertės $35.00

TIK Už $9.95
Toks nervuotas ir aržus, kad

• negalėjo miegoti.
Dabar yra sveikas.

Penas -J. B. jacobs iš Carini, 
rašo: ” . .
rūtai tam atarai aš buvau toks neį
duotas ir aržus, kad neculčj<: - n.ic- 
goti ir visa mane sveitati ’otr o suny
kusi nuo persidirbinio. Aš uzsisak. iu 
Kuga-Tone'e vienam mėnesiui gydy
tis ir turiu pasakyti. ka<i aš ’•», te 
laiko esu sveikas. Iš širdies pataria 
imti N'.iga-Tone’ą kiekvienam tarta 
ė;am menką sveikatą.” Nuga-Tone 
imasi kliūties iš pat dugno išvaryda
mas laukan nuodus, pagerindamas 
' irškinimą ir maitindamas bei suta> 
svdamas visus ;yvybinius organus. 
Pamėgink jį pats ir Įsitikink. Vienam ) 
p inant menesiui gydytis tik 81.1)0. 
Nuga-Ter.e’ą pardavinėja visi trere-.- 
rieji aptiekiu inkai pozitingai garan- 
taodami. kad jis suteiks pilną paten
kinimą, arba pinigai bus grąžinami 
(garantiją rasi prie kiekvienos lv.ni- 
l.elės), arba ji pasiųs tiesiog apmok.- 
tu Nationa! Ląboiatory. S.
• ash Avė., Cr.icago, Ilk. prisiimtas 
Jiems Si.oO.

i 
ril , * 

Tirm Nuga-Tone’o ėn>inr: ap.e 
atgal aš buvau 

aržus, kai! negalėje:.

PARBAIGTA 
Nervu Jiega
Menki Nervai Naikina Sveikatą! Jie 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatą.
Imk Nuga-Tone’ą Ir Jausies 

Kaip Naujai Gimęs!
Nvga-Tone turi brangios vertes vais 
kerai žinomu gydytojams visose šalyse ir 
SuinLorr.ą nuo nervų suirimo, kaip štai, pras 

atmintis, si’pni nerung 
Byvybcs organai, nery; s 
prumo žudymas, r.emieg: 
dvasinis slejjimas, histerja. 

» neuralginiai skausmai, ar 
IJ sopus vicnvalinio nuovargio 
h jausmas.

1^41 Šitas pu ikusprepc.ra t as 
b taipgi turi tam tyčia raistą 

padarymui kr- ujo gausum. 
raudonu, grc’.uu įtekančiu; 
jis sttgr-;žina raudona svei- 
kstos žėrėsi r.uLlysku .iems 
vcidim.s ir Hcsems žmony. s 
suteikia k;-no. Jis sugrą žina 
energiją ir pajieąą dirbti 
tiems, kurio, liko silpnais, ar 
kenčia nemalones sekmos 
ilgai prasiu sustos ligos* 
gripo, ar perdėjimų.
Be to Nuga-Tonc turi 
šešis kitus vertingus vais
tus, kurie nevalo spuogus 
nuo odos ir puikiai veikia 
susirgus nevirškinimu, vi- 
dunu užkietėjimu, turi ne
sveikas kepenis, galvos 
skaudėjimą, širdies pykiraą 
ar tulžies kliūtį. Nuga- 
Tone padaro kvapą tyru, 
nuvalo apklotą liežuvį, pa
didina apetitą, ir sutvarko 
skrandį ir vidurius taip, 
kad jie veikia natūraliai.

Nuga-Tone’ą 
Musu Rizikų

Nuga-Tone atseina tik $1.00 pakeliui— 
užtenka 30 dienų; 6 pake»:..i lik už 3-5.00. 
Pampink Nuga-Tone’ų 2* dienų musų 
Fiziku ir jei tau pasekmės nepatiks, sugrąžink 
likusių dali, o mes atiduosime pinigus atgal. 
P-riąsk šiandien—TL’OIAUS. Tavo nežus ne 
centą*- Nuga.Tone yra taipgi pardavinėja
mas apt Sekose ir yra ju ganant uomas. kad 
ll» suteiks pHną patenkinimą, arba bus 
Pinigai sugrąžinti. Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelio.
••••••M

Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

NATIONAL LABORATORY.
Dep. ED- < -1018 S. Wabash Avė., Chicago. 

Gerbiamieji: įdedu $.........-......... ui-..... —-—
pakeiį-ius Nuga-Tone’o. Aš imsiu Nuga-Tone’ą 
per 20 diem; ir jei man nepatiks. a< likusią dalį ' 
pac-iųsiu atgal ir jus man sugrąžinsite pingius.

AUGŠTOS VERTĖS REVOLVERI A f

Pamėgink

Kaip augšėiau rašyta, dažnai pa- 
i.aiko, kad motinos neįstengia žindy

ti savo kūdikių i;- tada įeikalinga pa
rūpinti jiems kitokio peno. Geras gry
nas, sveikas katvės pienas, tinkamai 
pasaldintas, geriausiu cukrumi, ir at- 
: įiežtas reikalingu kiekiu vandens pa- 
r pina motinus pieno vietos užėmcįą. 
tietiau.-ias mišinis parinkto pieno ir 
geriausio cukraus parsiduoda po var
vu Borden’s Brand Pieno. Per tris 
gentkartes .Amerikos motinos atsidėjo 
ur.t šito puikaus pieno. Penint sulyg 
nurodymų, jis duoda įirčiausj panašu
mu į motinos pieną.

Borden’s Eagie Pienas šiandien au
klėja daug Kūdikių, kurių tėvai buvo 
;tio išauklėti, ir kurių tėvų tėvai buvo 
tuo pačiu pienu išauklėti ’60 ir ’79 
metais ano šimtmečio. Kada apsvurs- 
tai. kad Bo.-der.’s yra pienas vartoju- 
n.as per tris gentkartes ir vis labiau 
vartojamas didesnio žmonių skaičiaus, 
tai saka: tam turi būti priežastis. 
O priežastis ta, kad jis pasirodė esąs 
patenkinantis ir saugus per tiek iaiko 
i.ad žmones jam< turi pasitikėjimo.

Nežiūrint Kur eisi šitoje Įilačiojo 
š'.iy ar Kanadoje, visur gausi ta pati 
šviežią Borden’s Eagie Pieną beveik 
i:i?kvieaoje krautuvėje. Visais at- 
■-v.lgiais, tai yra saugiausias pienai 
i.udikiui kada motinos pieno nėra.

Kovo 12 d. banditai, 30 
žmonių, su 2 kulkosvydžiais, 
karininko vedami. įsiveržė į 
Parapšių kaiihą. netoli Ku
čiūnų. Mušdami gyventojus 
šautuvų buožėmis, prisiplė
šė 3 vežimus įvairių daiktų, 
{pasiėmė 4 karves, 2 arkliu ir 
keletą kiaulių. Pasitraukda
mi išsivarė su savim du ūki
ninku, kurių likimas nėra 
žinomas.

__  _ P Tą pačią dieną naktį visu 
koji valdyba su taryba ne-(baru nuo kaimo Raketijos 
užmiršo ir klebono. Kas jam iki Eglinės lenkai dėl neži- 
butų sumokėti tėvynės gyni-{nomos priežasties pradėjo 
mo reikalams 125 litai. Jog smarkiai šaudyti, bet pa- 
ne nabagas ir uždirba. Ktm. šaudę 3 valandas paliovė.
Jarošunas, tik rūstybės pa-Į Kovo 16 d. lenkų banditai, Kada prisieina jusų 'kuilik;u\-išau. 
gautas, tartum greitas butų 40 žmonių, karininko veda- i ^ipnus, sveiku? vyrus t < i m«- 
- - - ---- •• -- • « • . - — -• • » ’ • teri.-, niekas nėra taip svarbu, kaip

t laistąs pirmose dienose. Todėl žmo
nės jau senai pametė bandinėję. lš- 
fintingi žmonės nerizikuoja. Jei mo
tinos pienas išsenka, jie nepuola į ru- 
Į.estį. bet pastato kūdikį ant Borden’; 
Eagie Brand l’ier.o. Pasinaudok pri
tyrimais tiek milijonų vaikų paskuti- 
tvų trijų gentkarčių.

I

i

bėgti iš Užpalių. Nesiskii- mi, puolė Beržininkų kaimą, 
bink, tėveli! Tokių duonin- Prisiplėšę daugybę daiktų, 
gų parapijų Lietuvoje ne- banditai norėjo paimti auk- 
perdaug. j sinį žiedą iš senutės Okron-

”Ir ’del Kristaus bažny- glienės. Puolėsi net keli lup- 
čios’ reikėtų kiek atsargiau. (ti. Kadangi žiedas sunkiai 
Kai buvo nustatoma "jerar- movėsi, tai banditai belup- 
chija’, tai turbut dar buvo darni nulaužė jai pirštą. Skaityk šituos straipsnius kas savaitę 

ir pasidėk ateiviai.

Musų garsus ”A. D. C.’’ Revolve
riai yra pilnai garantuojami, kurie 
padaryti iš geriausio mėlyno ar nike
liu nušlifuoto plieno, astuonkertinis! 
vamzdis ir graži gurno medžiagos ■ 
rankena; jie padaryti dvejopo didu-' 
mo: 32 ir .38 kalibrų; 32 kalibras už-; 
taisomas su šešiais šūviais. <> kalibras') 
38 — su penkiais šūviais. Tai yra la-j 
bai brangus revolveriai, tačiau musų ■ 
specialė kaina yra tik $5.68. i

Nesiųsk pinigą iš kalno — iškirpk ' 
tiktai ši apskelbimą it prisiųsk mums! 
kartu su 40c. apmokėjimui persiunti- j 
mo lėšų. Pažymėk kokio kalibro :r; 
kokio padarymo revolverį nori Tuo G 
$5.68 užmokėsi tuomet, kai revolveri 
bus pristatytas.

Neatidėliok, užsisakyk šiandien, r.:;' 
mes jų nepei daugiausiai turime.

(10-21);
THE (VESTERN COMPANY. j

2136 W. Chicago Ave„ llcpt. III) j
CHK’AGO. ILL.

Pasižiutčk į šią iliustraciją ir spr.sk pats apie vertę šit: 25 daiktų, ku
riuos nres siūlome beveik dykai. .Jeijru tu pirktam šiuos visus daiktus at
skirai, tai .atsieitų jie mažiausia $35.< 9. bet musų kaina už šiuos daiktus 
i:k Daugelio daiktų, kurie čia randasi, tu visai nesi rrtatęs ir niekur
ju nejra’i tfauti, kaip tik pas mus. Šio visi daiktai yra labai naudingi ir 
tamsta busi jais užganėdinta.-. Jeigu kaikurie šie daiktų tau nėra reikaliu- 
i i. tai vistiek apsimoka juos užsisakyti, nes paskui juos ;ali parduoti 
savo draugams atskirai, tokiu budu uždirbant pinigų. O tuos daiktus pirks 
kiekvienas, kuris tik pamatys. Jeigu t .msta šiais daiktais nebusi užganė 
•tintas ir ^grąžinsi juos mums į 10 dienų, mes sugrųžinsim tamstai pi
nigus. Tii daiktai yra tokie: (1) LAIKRODĖLIS, gelžkelio mados, si- 
•labiuotai-nikeliuoti lukštai, gražiai irbrąižytas, gerai lodo laiką. (?) 
SIENINIS LAIKRODIS, rankomis išpaustytas, toleruotas, toks lygiai, 
kain jus matot ant šio paveikslėlio, gerai ix>do laiką, (.’i) PAAUKSUO
TAS RETEŽĖLIS. ( !) I'ONTANINŠFLUNKSNA. vertės S1.50. <5) RAN- 
KOVĖMS (JUZIkAI. ;6) KAKLARAIŠČIO SAGUTĖ. (7) SULANKSTO
MOS KIŠENINĖS zlRKLIUKĖS. naikaus plieno, nikeliuotas. (St KlšE- 
NIMJS ĮRENGIMAI: peiliukas, šaukštukas ir sakelės, labai parankas 
o rikiai ke lionėje ir piknikuose, tinka kiekviename kišertiuje. (!O PYPKt.
• jo PI ALKAMS MAŠINĖLĖ vertės -S3.W». (11) SKUKINIS BRUTAI
■ilR/AS ii?) NAMINIS KINEMATOGRAFAS, per kurį matosi puikų, 
j iždai 30 vaizdu duodama su kiekvienu. (13) BILU KNYGELĖ, su tri
mis komiiortmentais. (14) KALNIF.P.IAUS SAGUTE. (15) ŠUKOS, (lt) 
PUIKUS‘|-t AUKSUOTAS ŽIEDAS. '17) OPEROS STIKLAI, verti 
s: oo (18) PENKIŲ ĮRANKIU KIšLNĖLIS kuriame randasi •> įrankį 
i.uin tai šriubat:aukis, yla, greiconus ir kiti. (19) BRUSLOTO 
MAUS APSAUGOS BRITVA. (20) KOMBINUOTAS Sr.KRETwB 
' (MIKELIS labai drūtas, ji gali ati i.iryti tik Kis. kuris žir.o sekretų. 
SKUTIMOSI ŠEPETUKAS. (22)* ŠALIKO ŠPILKA. (23) CKiARETJfT-
• iUKi: ir (21) MAŠNELĖ. . .

vEciUSK PINIGU 1ŠKALNO. tik nkirpK si apskelbimą. )dek 50e. frl 
-e-siun* ioo lė*v. o uz daiktu.- užmokėsi ?9-9\ ka»P juos atlaikysi savo na- 

Kr -L tuojavs. kol kaina dar t epakilo
GRAND NOVEI.TY CO.

13’8 . AUGUST A STREET. Dept. 135, CI1ICAGO. U.I..
.Valstija

f
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SURINKTA SO. BOSTONE

b

1

Telefonas 5U2'W.

I
l

Delei

Brangiu

Dovanu

. •
H

ji

NA\ADAUSKAS 
! 'Belzebubo" rolę.

■

I
1
*

demokratams.

Taupyk 

šiuos

Leibelius

Valandos: nuo 
nuo 
nuo

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.

J. L. Pašakarnis O. D.
377a BROADWAT

SO. BOSTON, MASS.
REIKALAU- 

1L1USTRUOTŲ 
PREMIJŲ LISTO.

"N erta taup\ t šiuos Leibeiius" LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
randavujame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome expertą 
mekaniką dėl sutaisymo mašinų. (7) 

PETRAS JAKIMAVIČIUS
541 Esat Broadway,

South Boston. Maa* 
Telefonas: So. Boston 51370.

tiems musų kaimy- 
kurie nuolatos vis 

socialistai So.

KURIE RAN-

L1ETDVI4I PENTORIAI
Padarome visokį karpenterių 

darbą iš vidaus ir lauko, penti
nam?, baltiname ir sutaisome 
viską, kas tik reikalaujama pa
taisymo. Iš senų namų padaro
me naujus. Lietuviams geru 
proga kreiptis prie mus. nes 
darbą padarome gerai ir pigiai.

(-) 
JONAS STANTsLOVAiTlS 

929 Broad* ay. So. Boston, Mass

ganizuojasi atskirais vals- ; 

Vifttinoc 7miAC aljį‘iu?.v?įinasi xiv’ j VlvUllvb /filiuIBS tos organizacija ir gali su
sidėti iš daugelio kuopų. i 1 

»A4aaa ■ n • i Tokių vietos organizacijų $610.00 suku Socidl* .socialdemokratų Partija tu- 
;raiti jau 40 su viršum ir, jei 
Įji augs taip sparčiai toliaus, 
kaip auga dabartiniu laiku, 
ji turės savo skyrių po visą 
Lietuvą.

Be to. greta raitijos yra 
organizuojamas Lietuvos 
jaunimas ir profesinės dar
bininkų sąjungos.

Išklausius svečio praneši
mo, buvo kalbama apie lietu
vių socialistų judėjimą Į 
Amerikoje. Pasitarus, buvo : 
priimta šitokia rezoliucija:. 

Bostono apielinkės LSS. 
kuopų konferencija, įvykusi, 
6 gegužės dieną ir svarsčiusi 
LSS. atstatymo ir atgaivini- j 
mo klausima, nutarė: J

1. Kviesti visus apielinkės * 
kolonijų draugus imtis dar- j 
bo. kad suku rus vietose Lie- f 
tuviu Socialistų Sąjungos Į 
kuopas:

2. Iš

I 4Up\k

šiuos

Lei heliu*

PRASYK

Deki

Brangiu

Dovanu

Tel. S. B. 2468

Dr. J. C. Landžios
(GYDYTOJAS 1S LIETUVOS)

VALANDOS; 9—11; 2—4; 6—9

506 BROADVVAY,
SO. BOSTON. MASS.

t-:

Aukavusiųjų draugų vardai.
"Keleivis” gali su džiaugs

mu pranešti visuomenei, kad 
nuo 23 kovo, tai yra nuo tos 
dienos, kaip sandariečiai už
puolė ant socialistų mitingo, 
iki šiai dienai musų susirin
kimuose So. Bostone buvo 
surinkta Lietuvos socialde
mokratams $610.00 aukų. 
Padengus $126.75 lėšų, gry
no pelno Lietuvos darbinin
kų reikalams liko $483.25.

Tai yra geriausis atsaky
mas 
nams, 
plepa, buk
Bostone jau išnykę. Skait
lingi musų susirinkimai ir 
gausios aukos parodo, kad 
visuomenė mums pritaria ir 
remia musų idėją.

Žemiaus seka vardai tų 
draugų ir draugių, kurie au
kavo Lietuvos socialdemo
kratams drg. Bielinio vaka
rienėj 22 balandžio.

K. Šidlauskas $50, S. Š. F. 
$50, J. G. Gegužis $25, D-ras 
Mikolaitis $10: po $5.00 dėjo 
šie draugai: E. Utcinskaitė, 
D-ras Kapočius, Geo. Gegu
žis, V. Gegužis, Manelis, Mi- 
chelsonienė, Zavistanavičia 
ir J. J. Jankauskas; J. Ga- 
briunas davė $3.00; po $2.00 
aukavo: J. Mažeika. Drau
gas, Draugas (kitas), Či
činskas ir J. Raulinaitis; po 
S1.00 sumetė: Rubikas, Mi- 
zara, Ambrozaitis, Anies- 
ta, Janiševičius, Barkaus
kas; Greviškis, Lakačaus- 
kas, Raškikas, Kalvelis, Vir
balas, Valeika, Kiežis, Laka- 
čauskas (antru kartu). Pa
lionis, Malonis, Alekna, V. 
A. J., Taurinskas, Mąrcilio- 
nis, Armanavičienė, Draugė, 
Bačiulis ir J. Neviackas.

Ant rytojaus, po vakarie
nės. aukavo dar: K. Šidlaus
kas $25, S. Vileišis $10, P. 
Valukonis $5, Pilka $5, N. 
Gendrolis $5 ii* S. $1.

Per "Keleivio” redakciją 
prisiuntė St. Keršis iš No. 
Woburn. Mass., $2.00; Ado
mas Pauleka iš Pittsburgo 
$2.00: Tarnas Kreivėnas iš 
Pocahontas, III., $1.00: Le
onas Stankevičia iš Manisti- 
ęue. Mich., $2.00: A. Arma- 
navičia, vietinis, $1.00.

Tų draugų, kurie aukavo 
mažiau kaip doleris, vardai 
nebuvo užrašinėjami.

Balandžio 26, per drg. 
Bielinio prakalbas aukavo: 
S. Michelsonas $25, J. G. G. 
$10, J P. Raulinaitis $2, A. 
Pūras $2, ir po dolerį davė: 
J. Gabriunas, P. Gabriunas, 
A. Kirdis, P. Gorka, J. J. 
Jankauskas, J. Neviackas, 
D. Pasažinskis, R. Mizara, 
R. Vaitekūnas, V. Gegužis, 
J’. Brazaitis ir A. Limontas.

Kitkas buvo suaukauta 
smulkesnėmis aukomis.

Drg. Bielinis ir- LSS. 60 
kuopa taria visiems aukavu
siems širdingą ačiū!

susidariusių kuopa 
įkurti Massachusetts (Bos
tono) Rajono organizaciją, 
einant Sąjungos konstituci
ja ir vaduojanties VIII LSS. 
Rajono Įstatais;

3. Massachusetts Rajono 
organizacijos sukonstruavi- 
mą konferencija paveda tam 
tikrai trijų draugu komisi
jai, kuri dviejų mėnesių lai
kotarpyje privalo sukviesti 
Massachusetts Rajono kon- 
Tercnciją.

Aktų Opera

STATO “GABIJA”
Nedelioj

20 Gegužės
1923 m.

BROADttAY
TEATRE

2 VAL, 1A> PIETC

So Bostone
Apart "Gablji 

Choro dalyvaus 
solistai is kitur 
Simfonijos Orcho- 
t ■'a. V a d o v a u s 
Kompozitorius M. 
Petrauskas.

"Velnias Išradč- 
’a-’* yra svarbu vi
siems pamatyti ir 
bus proga pamaty
ti, kaip Velnias Iš
randa degtinę ii 
žmonės ją ragauja.

Pirkite tikietus 
iš kalno, šėdyn- s 
rezervuotos.

Tikietus galima 
gauti pas "Gabi- 
jo.-;” narius.

Kviečia visus 
"GABIJA .

Perfumų dirbtuvėje ant 
beach streeto pereitą suba- 

ištiko ekspliozija, kurioj 
žmonės buvo apdeginti.

SAVO GROSERNINKO
DUOT

STANDARD

CHALLENGE PIENO
VARTOK KUR TIK PIE
NAS IR CUKRUS YRA 
REIKALINGI.

Už ŠIUOS LE1BEL1LS GAU- 
T BRANGIAS DOVANAS 
PASIUSK BILE KURIUO 
ADRESU,
I’ASl ANT LEIBELiO UŽ
PAKALIO,
DAMAS

u 
i 
ia

Tel. South Boston 26’3 
Residence Aspinwall 0531

SUSANNE M. PUISHEA SHALLIA 

(Puišį ur ė)
j Lietuvė Moteris Advokatė
t 253 Broadvray. So. Boston. Mana. 
I.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

(AKIU SPECIALISTAS)

Gegužinės prakalbos 
pavyko.

i
Cambridge'aus pažangios 

lietuvių organizacijos buvo 
j arengusios pereitą nedėl- 
dieni prakalbasTarptautinei 
Darbininkų šventei pažy
mėti. Kalbėjo drg. Bielinis, 
aiškindamas tos šventės 
reikšmę ir darbininkų užda
vinius. žmonės klausėsi aty- 
džiai ir. pabaigus kalbėtojui 
kalbėt, sumetė Lietuvos so
cialdemokratams apie $20. 
.Komunistai bandė statyti 
1 Jausimų, bet kad jie nei pa
tįs nesupranta, ko jie klau
sia, tai iš publikos buvo pa
prašyta, kad drgu Bielinis 
pakalbėtų apie Klaipėdą, ką 
svečias ir padarė. Ir čia kal
bėtojas vėl iškėlė, tokių da
lykų, apie kuriuos"”Amerikos 
•lietuviai da nebuvo girdėję. 
Žmonės klausėsi su 
siu atsidėjimu ir 
boms pasibaigus da 
jo eiti iš salės.
J ————

Drg. Debsas kalbės.
Šią, savaitę Bostonan ap

važiuoja didis Amerikos 
daibininkų vadas. Eugene 
v. Debs. Amerikos Socialis
tų Partijos skyrius čia ren
gia jam prakalbas, kurios 
įvyks šią pėtnyčią, 11 gegu
žės, 
atre, ant VVashington st., ne
toli nuo kampo Dover st., .
Pradžia bus 7:30 valandą. I-r Pats I:asls*ėpė. 
Lietuviams darbininkams, 
kurie supranta anglų kalbą,! 
patartina nueit senelio Deb-, 
so pasiklausyt.

didžiau - 
prakal- 
nenorė-

c

Beveik palaidojo jjv v ą ko
munistų vadą.

Mums pranešama šiiok 
atsitikimas:

Pereitą savaitę, kuon 
So. Bostono komun.isi ii 
vaikščiojo pirmąją _• -
Jų vadas S. visiem.' furni - 
jo" munšainą belinė;. I • ki
tiems "fundyjo". ir pats _ė- 
rė. Paskui nuėjo su ? 
' kumpanija" pas grai 
kazyriuot ir bekazyria • 

i nuvirto nuo kėdės. Nuo 
; ir pasispardęs išsitiesė, 
(dėsi, kad jau mirė. Gr: 
irius manęs, kad čia bus 
i biznio ir paėmęs savo 
istrumentą norėjęs .iau ; 
j ui komunistų vadui tam 
ikrų sakų po skūra, kaip 
; prastai su numirėliai: 
. daroma. Bet tuo tarų 
I vėl pradėjo spardy 
įsirodė, kad jis
■ tik munšainas ji voiioja. 
ida graborius įvertė ji

iri
•i r

į

I 
I t 
I B 
Į 
i t 
I B į 
i * 
i
I B 
I I 
I B 
I

irtu
Rg-, t

y r
i < 
pa 
res.
T,

_ savo
.’ežiman ir parvežė namo.

Taigi kad kiek, komimis: į
'vadas butų gyvas iiusiųsias 
pas Abraomą.

i 
neimu

Pavogtu automobilium su
važinėjo du žmogų.

Pereitą panedėlio vakar?, 
jlilforde jaunas vagišius pa
griebė prie teatro sto
vinti automobilių ir pasi
leido važiuot tokiu greitu
mu, kokiu tik galėjo. Savo 
pasiutime jis užvažiavu ant 
vieno vyro ir merginos, ku
riuodu ėjo gatve ir abudu 
smarkiai sužeidė, bet to vis‘> 

sau to- 
apie niaiie

i)

Grand Opera House te- :lePaisant jis važiavo
— - _ j liaus ir nubėgę - —’

! paliko automobilių ant k<
■ Ct. T *- I

!

i

Užmušė lietuvj policmaną.
Pereitos pėtnyčios vaka

rą apie Jamaica Plain buvo 
užmuštas lietuvis policma- 
iias, Petras Oginskis. Jisai 
važiavo motoriniu dviračiu 
ir buvo parmuštas automo- 
biliaus, kuriuo važiavo tūlas 
Pansata. Oginskio dviratis 
tapo sulaužytas, galva su- 
skaldvta ir nugabentas Ii- 
gonbutin jisai tuoj mirė. Ji
sai gyveno So. Bostone po 
Nr. 565 Eighth st.

5 žmonės žuvo gaisre.
Lynne pereitą savaitę su

degė didelis gyvenamas na
rnas, kuriame žuvo 7, žmonė- 
ir gaisrą gesinant keliolika 
žmonių buvo sužeista.

l 
I

■

t

Ant kampo Harvard ir; 
School gatvių, Brookline, i 
automobilius įvažiavo i ap-j 
kokos langą. Didelis ląngo' 
ciklas tapo įvarytas į vidų; j 

?to da tapo sudaužyta so- ’ 
ės fontanas ir išmėtyti in- i 
ai su aiskrvmu.

k 

!:'• 

i 
l;‘ 

1 >•
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Svmphony Hali
Boston

KAS VAKARAS

POPS
ORCHESTRA Iš 80 S\ MPHO-

N) MUZIKANTU

AG1DE JACiHIA. 
Konduktorius

Populiaris programas- 
pasistipi inimas.

NEDĖLIOJ, GEGUŽĖS 13,

RIŠO T< HAIKDUSKIO 
PROGRAMAS

Sėdynes po 25c.. 50c. ir $1. 
Be taksų.

10—12 dieną;
2—5 po pietų; 
6—S vakare;

- Nedėliomis nuo 10—12 dieną.

7*5 N. Main st. kamp. Broad »t. 
MONTELLO. MASS.

Jeigu kenčiate nuo akių skaus
mu, atlankykite mane 19 metų 

praktikoje
Rl'SIšK \I-L!ETUVISKAS 

AKIU SPECIALISTAS 

DR. N. I. MIRKIN 
OPTOMETRISTAS

43 CHAMBERS ST, BOSTON. 
Tel. Bowdoin 2349-M.

Studentą-- Mass. College of 
Optoinetry, Philadelphia Colletre 
ir kitų.

VALANDOS: Nuo 9 ryte iki 
7:30 vakare. Nedūldieniais it 
pėtnyčiomis iki 3 p > pietų. Spe- 
cialės valandos papral sutartį.

(22)

i

I

PARDAVIMAI.
i'AKHDl ODA SOMERVILLE » 
mj nų šluba. 18 kambarių, elektri- 

peukių metu senumo, moderni š- 
v -ai- atžvilgiais. Renaų

■ mėnesi.
Birželio 

‘i'onaokit

Tenementas bus tuščia- 
1 dienos. Kaina $12.000. 
savininkui:

Somerville 3847-M.

Reikalingi Vyrai
PRIE FO L NORĖS DARBO. 

Darbas Nuolatinis. 
Patyrimas nereikalingas. 
(IKI FU N WHEEL CO.

Gerrish Avė.. C’nelsea. Mass.12

Į
[t

i
i

GROSERNĖ PARSIDUODA.
A. Jeseiiunas parduoda savo 

rosernę po Nr. 2Ą9 D st. Ptates- 
’ jj žinių galima gaut ant vietos, 
<"rba telefonu:

So. Boston 1385-J. (19)

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
oUčERNĖ prie pat byčių, labai pi-

N - i irtiems pirkti labai serą proga.
Nepatyrusius aš apsiimu išmo- 

.r.ti: ' (20)
675 E. 8th St- So. Boston. Mass.

PARSIDUODA KEREDŽIUKAS dėl 
vežiojimo, visai naujas ir dpi- 

■ojama mašina, visai pigiai. Galima 
t nuo 5 vai. vakare. (Ii#>

.1. S. REMEIKA
2 Citv l’oint CU So. Boston. Mass.

i A RSIDUODA BUčERNĖ 
IR GROSERNĖ.

■ ta apgyventa lietuviais _ ir len- 
. kito storo ant tos gatvės nėra. 

:.:j!os už -‘5 kambarius ir storą tik 
kn^tumerių ant knygučių 54. 

Ii visi užsimoka tnojaus: -epyvar- 
- • savaitę 500; orderių rinkt

-•.a. iot nereikia, pirkėjai pasiima 
Parsiduoda pigiai, už $1.10”.

• t .iri užmokėt tuojaus, nes sav;- 
. ,a- eina į didelį biznį. Klauskite: 

MR-KUS >
T,*, iJroadwav So. Boston. Mass.

V

>.)

DR. J. MARKUS !
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS | 

Specialistas sekretną ii‘ che?- | 
nišką vyrą ir moterų ligi#. ■ 

18 Parmenter Si., Boston, Mass. I 
(Prie Hanover St.) !

Tel. Richmond 668. (-) •
Valandos i>>:o 9 ryto iki 8 vak. J 

t

Tel.: Richinond 1410

Dr. David W. Rosen į
> Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir

■ Į Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

j i SLAPTAS
b VALANDOS;
1 i Nuo
< i Nuo
į [ Nuo

I 321

LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakar*.

VALUTKEV1ČIAUS

TREJANKA
arba

TREJOS-DEVYNERIOS

Susideda iš 27 įvairių gydan
čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemali- 
mą, dispepsiją, išpūtimą, rieme- 
nį ir t.t. Geriausiai pataiso 
apetitą.

Trejankų pakelis 50c.

ŠALČIO IR GRIPO PROŠKOS.
Nuo šalčio galvoje, gripo, šal

čio purtymo, skaudėjimo kūno 
ir kaulų. Nėra geresnių gyduo
lių nuo šių nesmagumų, kaip 
Valutkevičiaus Šalčio ir Gripo 
Proškos.

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar stam- 

pomis.
ANTHONY VALUTKEVICH 

PH. G.
15 intervale st., Montello. Magn.

9i
i
B

I

f

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST, 

BOSTON, MASS. |

Sveikata Tai Gerybė!
Ar neturit jokių skausmų ? Neduok įsivystvt jiems.
J.L'SU PASISEKIMAS GYVENIME ir draugijoje, taipgi linksmybė 

•Jūsų visos šeimynos, priguli nuo Jūsų sveikatos.
Būna ypatiškų reikalų kur būtinai reikalingas Jūsų kaimyno aptieko- 

riaus gydymas.
MES turini daugybę geriausių vaistų ir gyduolių, kurie tikrai pagel

bės Jūsų sveikatai.
■Jūsų Receptai pas mus bus išpildami ekspertų reg. aptiekorių. Lietu

vis. kuris čionai yra. patarnaus visiems Jūsų reikalams. Jis yra malonu3 
Jūsų draugas. Nesidrovėk pasakyt jam visus savo nesmagumus, o jis vi
sados pagelbės. (-)

BROADVVAY PHARMACY
KAMPAS D ST. ir BROADVVAY, .::: SO. BOSTON. MASS.

t

i

VIETINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA

LSS. narių konferencija nu
tarė organizuoti Mass.

Rajoną.
Praėjusį nedėldieni So.

Bostono Lietuvių Salėje Įvy- 
ko vietos ir apielinkės LSS. 
narių ir pritarėjų konferen
cija, kurioj drg. Bielinis pa
darė pranešimą apie Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos augimą ir jos darbuotę. 
Iš svečio raporto paaiškėjo, 
kad musų draugai Lietuvoje 
veda labai platų darbininkų 
organizavimo ir švietimo 
darbą. Tas darbas nas juos laikraščių, kurie buvo sudėti 
tenai eina truputi kitaip,1 siųsti j kitus miestus. Pilna 
negu pas mus, Amerikoje, stotis prisirinko durnų, bet 
Pas mus čia Sąjungą sudaro ugnis buvo greitai užgesin- 
kuopos, o pas juos Partija ta. Blėdies padaryta į $5,000.

Gaisras ant South Stationo.
Pereito nedėldienio rytą 

ant South Stationo buvo ki
lęs gaisras ir apdegė daug

i ■

Lynne tapo autorųobiliaus 
■suvažinėtas ugnagesių kapi
tonas Stimson. Žmogus, ku
ris ji suvažinėjo, netarė' • 

neinei registracijos kortos, 
laisnio.

PUIKUS 
INVESTMENTAS.

1 ū apartmentų, storas ir 8 rui-
i namas. Atneša $500 į mė

nesį.
Nurv.ood, 3Ia.ss., arti Plymtun 

Press. Adresas: (20)
109 Eriedmans, st.,

Boston. Mass._ __i,-- —---
Ties Doi ’chester avė. 

tiltu ant gelžkelio tapo trau
kinio užmuštas nežinoma. > 
žmogus. Jis buvo apie ūo m- - 
■ ų amžiaus, svėrė 185 sva-- 
rus. buvo apsivilkęs tamsiai 
mėlynu siutu ir ruda skry
bėle.

no
PARSIDUODA j r

BARBERNĖ.
Apiekiikč apgyventa lietuviais, i u- 

ai.-. ir lenkais, biznis išdjčbias net
■■ metu ir gera: apsimokantis. S:tvi- 
nkas eina į platesni br«t ir parduo- 

pigiai. , i
A. U'.

< <>4 < ambridgc St-
K. Cambridgc. Mass.

Kriminaliame Busto. > 
teisme tapo nuteisti kalėj i- 
man du broliai Loganai už
tai, kad Dorchestervie api
plėšė tūlą žydą, atimdami 
jam $116.

ANT BROADWAY
ir dideli šloin: 

Brcad'vay. galiausioj vietoj S ■. 
>SL'jne. po t> kambaFiUs šeimyna’, 
x>! •- šviesa. džcnitoriau> nereiki... 
ries geros, dar galima daug dau

žti gauti. Kaina 455,000, įnešti rv
SV.OOO. Kas.kitę: t21-

P. O. Box 3059. Boston, Mat-.

S

LIETUVIS DENTISTA8

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą.
SO. BOSTON TeL So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

į
i••j

'BOSTONE
RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 

AMERIKOS DAKTARŲ.
Užlaikom visokius vaistus, nuo įvairių ligų. 

Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus.
Tikra Lietuviška TREJANKA........................ 50c.

Prisiunčiame Vaistus ir per paštą.
Oficialiai Įgaliotiniai Lietuves ” V AISTI JOS”.

Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra
šykit pas mus, mes turime. Atsakymui prisiųskit 
pašto ženklelį.

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
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5EVER05 GYPU0LE5 UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

I

A»]fTscpfišl^is NosfTs

KAINA SOc

l\ldbsŲie peš eptfegorilų.

Vdriojdn|a$ qbo rjiežb, išberinj 
ir lųlolųu odirjės li^os.

SEVERAS 
E S K □

BT R B O S 
$1.75 už galioną vertes $3.00 

Išdirbtos musų dirbtuvėj 24 spalvų ir baltos.
STOGO F ARBA .. $1.25 galionas
SIETŲ FARBA ...
$4.00 DU PONT grindų vamišis
$2.00 INTERIOR VARNIŠIS ..■

t i ' ' 1 ..... .
YVhite Lead ir Aliejai 

VISOKĮ BUDAVOTOJŲ ĮRANKIAI 
stogų, sietų ir vištininkų dratai 
Viskas žemiausiomis kainomis.

Veltui pristatymas.

1.25
2.50
1.25

* fe’ "

»

SOUTH END HARDVVARE CO.
1095 Washmglon St.. —:— BOSTON, MASS.

Td. Reach *>3o3 ir «>3«)2

*>




