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KDNIGO DELORMO BYL 
BUS ATNAUJINTA.

RADIKALŲ REDAKTO- I 
RIUS AREŠTUOTAS.

i Sydney mieste, Kanadoj,'ANTRAS
1Įj| A PAPU A C tapo areštuotas laikraščio lVlAv\JvnAiJ| ”Worker” redaktorius Bru-

LLOYD GEORGE PATARIA 
PRIPAŽINTI RUSIJĄ.

ŠVEICARIJOS MOTELIS 
IŠMETĖ BOLŠEVIKŲ 

AGENTĄ.
Telegramos iš Lozannos 

praneša, kad šveicarų hote- 
lis tenai išmetė bolševikų 
propagandos agentą Štur-1 
merį, kuris buvo atvykęs te
nai su Maskvos delegacija į 

i Artimųjų Rytų konferenci- 
: ją, į kurią jų niekas nebuvo 
kvietęs. Hotelio savininkas 
įsakė šturmeriui išsikraus- 
tyt, bet jis nenorėjo klausyt, 
tai buvo pašaukta policija ir 
si iškraustė Šturmerį be jo- 

, kių ceremonijų.

I

JIS UŽMUŠĖ PUSBROLĮ 
DĖL PINIGŲ. #

Katalikų bažnyčios politi
kieriai norėjo padaryti jį 

"bepročiu”.
Pagarsėjęs Kanados ka

talikų kunigas Adelardas 
Delormas bus traukiamas 
teisman iš naujo. Katalikų 
bažnyčios politikieriai darė 
didžiausių pastangų, kad 
kun. Delormą padaryti "be
pročiu”, bet tas jiems nepa
vyko ir "dūšių ganytojas” 
stos prieš teismą kaipo pa
prastas žmogžudys.

Apie kuri. Delormo skan
dalą buvo jau savo laiku ra
šyta. Pereitą rudenį apie 
Kalėdas jisai nušovė savo 
pusbrolį, Raulą Delormą, 
norėdamas pasinaudoti ap- 
draudos pinigais, nes už- 
muštasai buvo apdraustas 
ant $10,000. Kadangi pats 
kun. Delormas buvo savo 
giminaitį apdraudęs ir jo 
apdraudą ant savo vardo 
užsirašęs, tai policija tuo
jaus kunigą areštavo ii* jis 
prisipažino prie kaltės.

Jo prisipažinimas buvo 
baisus smūgis katalikų baž
nyčiai ir visai dvasiškijai, 
nes jis buvo skaitomas gal
va viso katalikų judėjimo ir 
turėjo labai didelės intakos 
politikoje. Na, o jeigu jau 
toks didelis kunigijos šulas 
gali už pinigus užmušti sa
vo pusbrolį, tai ko tada ver
tas visas katalikų bažnyčios 
mokslas, ko verta jo skelbia
moji dora ir kiti principai ?

Šitokiu išvadų galėjo pa
sidaryti iš kun. Delormo iš
pažinties kiekvienas žmo
gus. Ir todel bažnyčios poli
tikieriai pradėjo daryti pa
stangų, kad jo prisipažini
mo svarbumą kiek galint |būvo *’kilęs didelis triukš- tai yra melas, 
sumažint. Jie paskyrė kelia-Įmas< ——
tą savo daktarų, kad tie iš ' 
tirtų jo protą ir apskelbtų 
jį pamišėliu. Jie pasakė: Jei 
jau jis pats prisipažino ir iš
teisinti jo nebegalima, tai 
geriau jį uždaryti į be
protnamį kąipo nepilno 
proto žmogų, negu siųsti 
ant kartuvių kaipo žmog
žudį. Taip bus sveikiau 
bažnyčios ir kunigų garbei. 
Ir kaip pasakyta, taip pada
ryta. Kun. Delormas buvo 
pripažintas "bepročiu” ir 
uždarytas pamišėlių namuo
se, nežiūrint visų jo protes
tų, kad jis niekad beprotis' 
nebuvo ir nėra.

Ir visgi kunigams nepasi
sekė jį pamišėliu padaryti. 
Sąžinės kankinamas, kun. 
Delormas pareiškė valdžios 
daktarams, kad jis esąs 
sveiko proto, pilnai supran
tąs savo prasižengimo sun
kumą ir norįs būti užtai 
teismo nubaustas.

'Dalykas atsidūrė į Que- 
bec provincijos parlamentą, 
kuris ir nutarė, kad žmog
žudys turi būt atiduotas 
teismui. Tuo budu tapo pa
darytas galas dvasiški jos 
klastoms ir apgavystėms. 
Byla kuri. Delormo žada ne
užilgo prasidėti ir ji suju
dins visą katalikiją.

•>

DĖL KUNIGŲ MEKSIKOJ 
LIEJASI KRAUJAS.
Durango mieste, Meksi-: 

koje, pereitą sąvaitę kilo 
kruvinos riaušės, kuriose 10 
žmonių buvo užmušta ir 17 
sužeista. Ir vis tai dėl kata
likų kunigų. Mat šiomis die
nomis Durango provincijoj 
išleista įstatymas, kuriuo’, 
apribuojama dvasiškių skai
čius iki 25 kiekvienam tikė-j 
jįmui, kad tuo budu sumaži- i 
nūs dykaduonių armiją, ku-j 
ri nieko negamina. Katalikų 
kunigai pradėjo kurstyt 
tamsius savo pasekėjus kel
ti riaušes prieš šitą įstaty-į 
mą. Jie paskelbė, kad jie ne-

KUNIGAS PARDAVĖ PA
NELĘ ŠVENČIAUSIĄ.

Jos vieton padarė ir įtaisė 
netikrą stovylą.

Šiomis dienomis Francijoj 
išėjo į aikštę tokia pat 
šventvagystė, kaip anais 
metais "stebuklingoj" Čen- 
stakavoj. **

Čenstakavoj kun. Maco- 
chas nuplėšė nuo "stebuklin
gosios” panelės švenčiau
sios paveikslo deimantus ir 
jų vieton sudėjo stiklo gaba- 

, o Francuzijoj kun. 
Henri Rotte pavogė visą pa-

I 
ce iš Toronto. Jisai kaltina
mas tuo, kad sakydamas 
prakalbą pasakęs, jog Ang
lijos kryžiuota vėliava ne- ; 
užilgo busianti suminta į

CARO GIMINĖS BOLŠEVIKAI PAS1TAR-
LĖBAUJA. NAVŲ CIVILIZACIJAI.

vi'ptnn ant' Buvusio Rusijos caro gi- ------•----
HLmados bus iškeltas raudo minaitis, didis kunigaikštis J *e parodę svietui, kad to-
1 I Boris> šiomis dienomis buvo kiais keliais žmonija

P Par ____ (iškėlęs Paryžiuje didelį ba- eiti negali.

PIRMUTINĖ MOTERIS 
TURKIJOJ IŠRINKTA Į 

VALDŽIĄ.
Pirmu _

istorijoj ; visuomenės vai

ro išrinkta moteris. Jos var- Į - - -• - - - . -
jie ne- -Va Melek J?: ant altoriaus daug pigesnę,

laikys nei mišių nei kitokių V1SU kandidatų j Konstanti-Į šventvagystė papildyta 
religinių apeigų, pakol ne-.110^01? m(?kyklų valdvbą ji g*. Sauveur-sur-Ecola baž-

.. “ii?8 įžte,
. f - ., , klCllU avnc PO.VVKC V 1O<J ua-dminkus pereitą sąvaitę bu- ]& švenčiamos stovylą ir 

'pardavęs ją žydams pastatė 
i ant altoriaus daug pigesnę. 

Šventvagystė papildyta

bus tas įstatymas atšauktas. 
Durango mieste kunigų su
organizuotas fanatikų bū
rys nuėjo pas gubernatorių 
ir pradėjo daužyti langus.

gavo daugiausia balsu.

RUSAI AREŠTAVO 
JAPONU ŽVEJUS.
Tokio žiniomis, sovietų

Pribuvus policija pradėjo valdžia Sibire suėmė japonų 
minią vaikyt ir kilo riaušės, ..............  x
kuriose buvo užmušti 3 po- 
T • • • 1 • • • V • • T •

i žvejų laivą ir areštavo 72 
žmones užtai, kad jiežveja- 

i’icijantafir 7 riaušininkai/ jvo nuo. EusiJos
Durango provincijoj yra pakraščio. Ligi šiol žvejų 

250 katalikų kunigų, kurie ™ekas nejudindavo už trijų 
nieko neveikdami gražiai 
sau gyvena ir gardžiai val
go. *

METODISTAI PROTES
TUOJA PRIEŠ ROMOS 

KLERIKALUS.
Metodistų bažnyčios 

ganizacija pakėlė prieš Ita
lijos klerikalų partiją pro
testą, kad ši trukdo statymą 
metodistų universiteto Ro
moje. Klerikalai pareikalavo 
Italijos parlamente, kad to 
universiteto statymas butų 
sulaikytas, nes kitaip jis vir
siąs amerikonizmo ir pro- 
testonu tikėjimo tvirtove.-------  --------- r—<>----
Italijoj. Parlamente dėlto! Gelžkeliečių unija sako, kad

mylių nuo pakraščio. Už 3 
mylių jūrės skaitomos jau 
visiems liuosos.

I

or-

NORI IŠVENGTI 
NEDARBO.

Ateinančią žiemą 
būti nedarbas. Todel staty
bos darbus norima palikti 
ant žiemos, kad išvengus 
tuo budu krizio.

žada

lių visokiems dykaduo
niams. r* _ j ~

jaliantai taip duosniai šelpė 
J11 kaipo nukentėjusi nuo revo- 
' liucijos kankinį, o dabar ji

sai nusipirko puikiausi va
sarnamį netoli Paryžiaus už 
kelis milionus ir gyvena gė
lėse paskendęs vidury gra
žiausio parko. Laike puotos 
per visą naktį tame parke

v . ... D . Lloyd George, buvęs Ang- 
Kunigaikstį Bonsą Įjjos valdžios galva, pataria 

dabartinei Anglijos vyriau
sybei pripažinti sovietų Ru
siją.

Bolševikų darbai, kaip ir 
kiekvienos revoliucijos išsi
šokimai, kartais buvo labai 
žiaurus ir visas pasaulis jais 
piktinosi. Bet tuo pačiu lai
ku jie nemaža civilizacijai ir 
pasitarnavo, nes parodė 
svietui, jog tokiais keliais 
žmonija eiti negali, kokiais 
jie norėjo valstybę vesti. 
Pasaulio demokratija, nusi
gandusi Rusijos nelaimių, 
Įgijo daugiau proto.

Musų nusistatymas dėl 
Rusijos visados turi turėti 
domėję vieną dalyką, bū
tent: mums turi rūpėti ne 
tiek Rusijos valdžia, kiek 
Rusijos liaudis. O kadangi 
bolševikų administracija da
bartiniu laiku yra vienatinė 
vyriausybė, tai kiekviena 
kova prieš ją užgauna Rusi
ją

• Kariaudami su .kaizeriu 
ĮVAŽIAVO AUTOMOBI- 1919 metais mes jau persiti- 

LIUM Į LANGĄ. krinome, kad negalima ves- 
Nashua, N. H. — Valdi- ti su esama valdžia karo, ne

ri inkas Dearborn anądien naikinant tuo pačiu laiku 
įvažiavo čionai automobi- jos atstovaujamo krašto ir 
•ium į banko langą. Jis aiš- nesukeliant prieš save jos 
kinasi, kad vietoj tormazo, žmonių. Jus negalite dabar 
per klaidą užmynęs ant ak- atsisakyti vesti su sovietais 
seliaratoriaus, ir automobi- prekybą, neatimdami Rusi- 
lius, vietoj sustoti, šovęs jos 
pirmyn.

SUSTREIKAVO 1,500 
MAINERIŲ.

Hazleton, Pa. — Peieitą buvo iškabinti visoki žibu
riai ir šampanas liejosi upe
liais. Šitoj juodašimčių puo
toj dalyvavo ir Suvienytų 
Valstijų laivyno komendan
tas Lacy.

sąvaitę čia sustreikavo 1,- 
500 angliakasių, reikalauda
mi, kad alga jiems butų iš
mokama viena valandanyčioje, irgi "stebuklingoj” | 

vietoj, netoli F ontainbleau 
girios. Parduotoji stovylą 
buvo padaryt da 13-tame 
šimtmetyje, daug turėjo: žfimynU
aukso ir brangiai buvo kai- suomiu.
nuojama. Tamsus kaimie-( Chmagos gazo kompa j< 
čiai tikėjo, kad šita panelė sako> kad 300,000 šeimynų 
švenčiausia tikrai darydavo kas metai tenai ma^o gyv -

f

CHICAGOJ KAS METAI 
j PERSIKRAUSTO 300,000 

ŠEIMYNŲ.

"stebuklus”, ir daug suneš
davo aukų.

Kunigas Rotte, kaip ir vi
si kunigai, žinoma, 
toks kvailas, kaip jo parapi
joms. Nors jis jiems ir kal-

nimo vietas. Gazo kompani
ja gerai tatai žino, nes žmo-

vi- nėms kraustanties ji kas sy- 
, nebuvo!turi užsukti ir atsukti

STREIKAS BELGIJOJ apie Stebuklų galy
bę”, bet pats tam netikėda- 

c » t t 1 • 1.1_____ Y*

ATŠAUKTAS.

gazą. Jei daleisti, kad kiek
vienoj šeimynoj 5 žmonės, 
tai išeis, kad gyvenimo vietą 
tenai maino 1,300,000.

ŠOKO 182 VALANDAS.
Youngstown, Ohio. — P- 

lė Frances Mereer ir jos 
draugas Harry Wagner čia 
šoko 182 valandas ir 8 minu- 
tas, tai yra visą sąvaitę ir 14 
valandų, imdami pasilsiui 
tiktai po 3 minutas kas 8 va
landas. Tai yra ilgiausis šo
kis, kokį tik yra kas ištesė
jęs.

Belgijos gelžkeliečių um- v0 Ir kada atsirado kupčiu, 
Ja nutarė atšaukti generalį kurie pasiuiė jam 2,500 
'streiką, kuris buvo apskelb- franku už ta stovylą, jis ją 
tas keliatas sąvaiciu atgal pardavė, su ta sąlvga, kad 
ir pridarė valdžiai ir kapi- pirkėjas lieptu padaryti ki- 
tahstams labai daug keblu- ta panašia> ka Jįs ir padarė, 
mų. Kad sukėlus priešstrei- Sakoma. įad už padarymą’ 
kuojančius darbininkus vi- ...................
suomenės opiniją, Belgijos 
buržuazija paskelbė, buk 
gelžkeliečių streikas yra ve
damas vokiečių pinigais.

jam 2,500
ii
I A.

ŠEIMYNOS BARAMĄ, 
BENECKIUTĖ; 
IŠGĖRĖ NUODŲ.

Haverhill, Mass. 
Beneckiutė, 16 metų am
žiaus mergina, norėjo čia 
anądien nusinuodyt. Ji atsi
gėrė jodinos ir buvo nuvež
ta ligonbutin be žado. At
gaivinta ji pasisakė polici
jai, kad jai įkirėjęs gyveni
mas, nes namiškiai nuola
tos ją barą ir barą.

falšyvos panelės švenčiau
sios buvo užmokėta 1,000 
frankų, kuriuos užmokėjęs 
tas pats kupčius. Senąją 
stovylą jis pardavęs Pary
žiuje ir gavęs 14,000 frankų. 
Kur ji dabar randasi, nie
kas nežino.

Pirmutinę istoriją apie 
tai išspausdino Paryžiaus

iš-i šituo klerikalų •pasikėsi- Ą,000 ŽMONIŲ ŽUVO NUO
,f” nimu metodistai labai pasi-l ŽEMĖS DREBĖJIMO. _____ ___

piktinę ir įteikę Italijos at-l "Keleivyje’ buvo jau ra- dienraštis "Matin”, o paskui 
stovui Washingtone protes- Pprsnnt andai is- - ,JtJz.
tą.

nimu metodistai labai pasi-l ŽEMĖS DREBĖJIMO.
.... .................. t.. r ___i___________________

TRIUKŠMAS FRANCUZŲ 
PARLAMENTE.

Franeuzų fašistai pereitą 
sąvaitę užpuolė ir sumušė 
du socialistu parlamento at
stovu. Dėl šito įvykio parla
mente ant rytojaus kilo di
delis lermas ir atžagareivių 
atstovas Daudet bemaž ko 
negavo Į kailį.

SPROGIMAS VARŠUVOS 
UNIVERSITETE.

Varšuvos universitete įvy
ko smarkus sprogimas pe,- 
reitą sąvaitę. Antros lubos 
beveik visai sunaikintos ir 
prof. Ašenskis mirtinai su
žeistas. Ekspliozija įvyko 
tuo laiku, kuomet universi
tete paprastai nieko nebūna, 
ir prof. Ašenskis buvo už
ėjęs tenai tiktai priepuola- 
mai ir jau rengėsi eiti lau
kan, kaip pasigirdo sprogi
mas.

Krokuvoj pastaromis die
nomis buvo net keliatas 
sprogimų. Išdinamituota ke
liatas kliubų ir laikraščių 
spaustuvių.

syta, kad Persijoj andai iš- ir Riti iaįkraščiai. Kilo dide- 
tiko didelis žemes drebėji- skandaias.
mas ir daug buvo nelaimių. |
rinkom rri lč TVik o VOT1A nrD.Dabar gi iš Teharano pra
nešama, kad Turbat-I-Hai- 

! dart apielinkėj per tų kata
strofą žuvo» 1,000 žmonių. 

’ Žemės drebėjimas tęsėsi ke- 
’ lias valandas ir kai kurie 
1 kaimai tapo sulyginti su že- 
;me.

i FRANCUZŲ SOCIALIS
TAI SMERKIA SAVO 

VALDŽIĄ.
Franeuzų parlamente so

cialistai aštriai kritikavo 
savo šalies valdžią, kuri ski
ria dideles sumas pinigų 
lenkų militarizmui palaiky
ti. Socialistas Berthon pa
reikalavo, kad valdžia pa
aiškintų, kokiu budu ji ma
no atmokėti savo skolas 
Amerikai, jei ji visus savo 
pinigus sukiša Lenkijai ir 
Rumunijai?

žmonėms reikalingų 
daiktų. Taigi nuo to tik liau
dis kentėtų. Valdžios tveria
si ir griūva, bet liaudis am
žina. Bolševikai atsirado ir 

Ant Salisbury "byčių” ne- išnyks, o Rusija ir jos žmo- 
žinomi piktadariai padegė 
kelioliką tuščių vasarnamių. 
Ugnis išsiplėtė ir nušlavė iš 
viso 125 maudynes.

SUDEGINO 125 MAU
DYNES.

nės vis bus. Taigi reikia pa
dėti tiems žmonėms, sako 
Lloyd George. Reikia pripa
žinti, kad jie gyvena ir gy
vens, reikia užvesti su jais 
prekybą ir padėt jiems susi
tvarkyt. Juos remti reikia 
juo labiau, kad jie kenčia 
nuo dabartinės savo val
džios.

DEPORTUOJA
7 ANGLUS.

Imigracijos (vyriausybė 
pereitą sąvaitę nutarė de
portuoti 7 Anglijos pilie
čius, kurie, šiomis dienomis 
atplaukė New Yorko uos- 

. Jų neįleido Amerikon 
dėlto, kad paskirtas skai

sčius Anglijos ateiviams jau 
išpildytas.

i
NUO KUBOS ATVAŽIUO
JA DAUG JUODŲ DARBI- tan. 

NINKU.
Amerikos kapitalistai pra

dėjo traukti iš visur juod- 
veidžius darbininkus. Nuo 
Kubos pastaruoju laiku at
vyko į New Yorką 5,000 
jūodveidžių. Tūkstančiais 
įuodveidžiai taip pat trau
kiami iš pietinių valstijų į 
pramonės centrus šiaurėje, 

'Mat juodukai yra nuolan
kesni’ ir pigiau dirba, negu 
baltveidžiai.

NORI ATšAUKT BLAI
VYBĖS ĮSTATYMĄ.

Waterburio atstovas Mc- 
Grath įnešė Connecticut 
valstijos legislaturon suma
nymą, atšaukti blaivybės 
įstatymą.

Į 4 VALANDAS PĘRSKY- 
RĖ 212 PORŲ.

Houstono mieste, Texas 
valstijoj, teisėjas Haryey į 
4 valandas davė 212-kai po
rų perskyrimą. i

KUNIGAS NUSIŽUDĖ.
Pereitą sąvaitę Washing- 

tone nusišovė episkopalų 
kunigas ir universiteto in
struktorius D-ras Sterrett. 
Jisai išguldydavo krikščio
nybės dorą. Ir dorai užbai
gė.

DARBININKAS NUDURĖ 
BOSĄ.

Lawrence, Mass.—Griau- 
jant čia senąją City Hali, 
bosas susiginčijo su darbi
ninku už pačią. Darbininkas 
išsitraukęs peilį smeigė bo
sui į nugarą ir nudurė jį. 
Kaltininkas areštuotas.

EKSPLIOZIJA PARAKO 
DIRBTUVĖJ.

Fayville, III. — Hercules 
parako dirbtuvėje čia įvyko 
anądien ekspliozija. Penki 
« « a > « a a A • * . .

NUŠOVĖ ISPANŲ 
KARDINOLĄ.

Saragoje šį panedėlį tapo . . .
nušautas katalikų kardino-j darbininkai buvo užmušti ir 
las Soldevilla Y. Romero. 'trįs sužeisti.

TRAUKINIS NUŠOKO 
NUO BĖGIŲ.

New Yorke, netoli *Van 
Cortlandt Parko, pereitą 
nedėldienį nušoko nuo bėgių 
traukinis. Mašinistas tapo 
užmuštas, o keli pasažieriai 
sužeisti.

IŠDEGĖ MEXICALI 
MIESTAS.

Žemojoj Californijoj pe
reitą sąvaitę išdegė Mexica- 
li miestas. Liepsnose žuvo 
apie 20 žmonių. Nuostoliai 
apskaitomi į $5,000,000. Ug
nis kilo iš judamųjų paveik
slų teatro.

SUDEGĖ PATRAšKŲ 
MERGAITĖ.

Haverhill. Mass. — Perei
tą sąvaitę čia sudegė Marė 
Patraškiutė, dviejų ir pusės 
metų amžiaus mergaitė. Ji 
užsidegė degtukais žaisda
ma.

SAKO, RUSIJOJ DESPO
TIZMAS.

Rusijos socialdemokratų 
vadas Abramovičius tarp
tautiniame socialistų kon
grese Hamburge pasakė, 
kad Rusijoj-dabar įvesta de
spotiška diktatūra ir kad 
Rusijos darbininkams ir 
valstiečiams reikalinga už
sienio darbininkų parama, 
kad įvedus Rusijoj demo
kratiją. Jis taipgi pranešė, 
kad socialrevoliucionierių 
išrinktoji delegacija negalė
jo atvykti į Hamburgo kon
gresą, nes ji sėdi kalėjime, 
nuteista sušaudymui.

20 VALSTYBIŲ KONFE
RENCIJA.

Čekoslovakijos sostinėj 
_ _ . Pragoję atsidarė tarptauti-

APIPLešE BANKĄ. nė pramonės konferencija,
Ale.vandrijoj, Louisianos kurioj dalyvauja 20 vaisty- 

valstijoj, tapo apiplėštas biu, tų tarpe Japonija, Kv- 
bankas. Banditai nusinešė nai. Australija, Vengrija ir 
$25,000. Airija.

i.



APŽVALGA
į pradėjo tatai j 

suprasti ir todėl jie pradėjo
'ganizacijos

steigti savo bankus.

mi viršininkai ir štabas susi
deda iš išlavintų bankininkų.”

Taigi darbininkų bankai 
yra gerai apsaugoti iš visų 
pusių ir žlugimo pavojaus 
jiems yra mažiau, negu bur
žuazijos bankams.

Dabar .pažiūrėkime, ar 
yra pamato manyti, kad in- 
ėję į bankų biznį darbinin
kai virs "kapitalistais”, pa-

DARBININKAI KAIPO
BANKININKAI.

Dabartiniu laiku Suvie
nytose Valstijose yra nema
žiau kaip 11 bankų, kuriuos 
kontroliuoja darbininkų or
ganizacijos arba jų nariai, 
ir apie 10 tokių bankų da 
pienuojama. Gelžkelio maši
nistų brolijos ko-operacinis 
bankas Clevelande gavo iš 
62 miestų 32 valstijose pra- Jdįarys "mažiau radikalus”, 
svmų suteikti paaiškinimų, ”mažiau streikuos” ir taip 
kaip toks bankas geriau t0naus? Geriausis pavyzdis 
įkurti. Clevelando bankas gajj Anglijos darbi- 

ninku ko-operatyvai. Prasi- su >>1.000,000 pamatinio ka- - - * - ■ 
pitalo. Dabar jis turi $20,- 
000,000 turto.

Pirmutinis darbininkų 
taupymo bankas buvo įkur
tas Washingtone ir pava
dintas Mt. Vernon Savings 
liank. Pamatinio kapitalo į 
jį buvo įmokėta $160,000; 
dabar jis turi $2,700,000. ši-i 
tą įstaigą kontroliuoja In-{ 
ternational Machinists As- 
sųciation.

Amalgameitų Rubsiuvių 
Unija pernai vieną banką 
atidarė Chieagoje, o šįmet 
antrą įkūrė Nevv Yorke. 
Kiek vėliau New Yorke at
sidarė da vienas darbininkų 
bankas ir da du kitu žada
ma kurti.

Buržuazija pradeda šituo 
judėjimu labai interesuotis.

”Ar darbininku ėj’imas į ban
kų biznį pavers darbininku 
unijas kapitalistais”, klausia 
”Atlantie Monthly” magazinas. 
”ar pakeis patį kapitalizmą 
taip, kad jis daugiau atatiktų 
darbininkų siekiams?”

Tūli kapitalistai esą linkę 
manyti, kad bankų biznis 
darbininkams nevvksiąs ir 
anksčiaus ar vėliaus jis 
žlugsiąs, o jo žlugimas par- 
blokšiąs ir pačias unijas. 
Todėl šitaip manantieji bur
žuaziniai bankininkai matą 
daug sau naudos unijų ban
kuose. Negana tojdarbinin-

BYLA PRIEŠ KOMU
NISTUS.
u et orius, drg. 
praneša 
LSS, 

del org 
socialistų 

ako:
suskaldė
Sąjunga.

ĄK BUS FORDAS (tų organizacijos. Įdomus bu- 
I REZIDENTU? vo dalykas, kuomet franeu- 

Amerikos politikoje jau fV.ir socialistams rei- 
Ibus sekantis prezidentas.' apsigyvenimui. Visuo- 
Maga^inas "Collier’s Week- 
ly”, norėdamas patirti 
tuo. klausimu žmonių senti
mentą, padarė bandomuo
sius balsavimus (stravv 
vote), ir pasirodė, kad di
džiuma norėtų Fordą turėti 
prezidentu. Ar iš jo butų ge
resnis prezidentas, ar ne, 
tai kitas klausimas; bet fak
tas yra toks, kad žmonėms 
jis patinka ir jie jo nori.

e O vis dėlto politikos žino
vai tvirtina, kad Fordas ne
bus nominuotas. Wall Stree
tas Fordo nekenčia, nes jis 
stoja už dideles darbinin
kams algas ir už prašalini- 
mą grafto iš politikos, ir to
dėl nei viena didžiųjų parti
jų jo nestatys, žmonės gaii 
pasakyti savo norus, bet kas 
bus prezidentas, tai nuspręs 
bankieriai nuo Wall Streeto.

Anot "Boston American”, 
šitiems plėšriems Wail 
Streeto reikalams yra svar
bu, kad prezidentas butų 
jiems paklusnus 5r mokėtą 
saldžiais žodeliais mulkinti 

jie j liaudį, kuomet jie kraustys 
jai kišenius.

Fordas gi nėra paklusnus 
kapitalistų šeimynos narys. 
Yra tai anarchistinių palin
kimų, nepriklausomos miii- 
lies individualas, ir todėl 
vargiai galima tikėtis, ka<t 
jis galėtų būti išrinktas į 
prezidentus.

Raudonoji Armija.
pradedama indomauti, kas;kėJ° susijieškoti Hamburge ------
bus sekantis vietą apsigyvenimui. Visuo- Bene svarbiausias Rusijos

se foteliuose tenai parašy- komunistinis valdžios pada- 
ta: Prancūzams ir belgams ras — raudonoji armija, 
vietos čia nėra , iratvykę iš Sovietų valdžia stengėsi ją 
Francijos ir Belgijos dėlę- (]ar ypatingai išreklamuoti: 
gatai is pradžių raudonosios armijos paradų
niekur gauti kambarių. Te-,vaizdai ir filmus gausingai 
ciaus 1------ 4 " ----
kad šitie franeuzai'ir belgai 
yra ; 
teliai plačiai 
savo duris.

Bene svarbiausias Rusijos šis karas buvo smūgis ne 
• tik Sovietams, bet ir nacio- 
. nalistinėms rusų srovėms, 
i kurios tikėjo, kad kaip di- 
: džiosios francuzų revoiiuci- 
i jos kariumenė berevoliucio- 
i nizuodama Europą išplėtė 
. francuzų viešpatavimą ir 

pagimdė Napoleono imperi
ją, taip ir raudonoji armija 

i pagimdys rusišką Napoleo
ną, kuris išplės rusų viešpa
tavimą ir grąžins monarchi- 

. ją su nauja dinastija. Pe
čiau raudonoji arpiija nepa- 
gimdė ne tik Napoleono, bet 
nei Jourdan’ų, nei Pichegrų, 
nei Lannes’ų, nei Ney’ų.

Po karo su Lenkija Sovie
tų valdžia ėmėsi uoliai re
organizuoti savąją armiją. 
Reorganizacijos uždavinys 
buvo pavestas Trockiui, ku
rį užsienių spauda dažnai 
vadini organizacijos genijų. 

Kaip gi atrodo reorgani
zuota raudonoji armija? 

Trockis pirmiausia pama
tė, kad negalima reorgani
zuoti be karo reikalų žino
vų, todėl jis pritraukė jų 
tiek, kiek tik rado tinkamų. 
Šiandien raudonojoj armi
joj dirba augščiausiose vie
tose 250 generolų, kurie jau ' 
generolais dalys’avo did. ka
re ir iš kurių apie 150 yra 
baigę gener. štabo Akade
miją.

Raudonojoje armijoje So
vietų šaltiniais 1922 m. buvo 
1,370,000 vyrų. Tan skaičiun 
įeina ir vadinamoji "Vo- 
chra” 
oerany). 
uždavinys 
viduje, taigi ji lyg sudaro 
krašto policiją, arba komu
nistų gvardiją prieš vidaus 
priešą. Ji geriausia apgin
kluota — maitinama ir ap
rengiama. Karui ištikus, ši
ta kariumenė vargiai bebū
tų vartojama fronte, nes So
vietų valdžia bijotų palikti 
nepadengtą vidaus frontą.

Prie šios kariumenės pri
klauso ir dvi komunistų mi
licijos divizijos, kurių viena 
stovi Maskvoje, antra Char
kove.

Atskirą kariumenės dali 
sudaro vadinamieji "kur
santai”, raudonųjų kursų 
klausytojai, kurie padalinti 
į 13 brigadų, sudaro iš viso 
apie 100,000 vyrų.

Kursantai yra didžiausia 
Sovietų atrama. Jie dau
giausia vartojami maištams 
malšinti, kaip antai buvo 
Kronštado maištui iškilus 
1921 m. pradžioje.

Taigi atėmus Vochrą, lie
ka apie 1 milijonas kariu
menės, kurios apie 21G rei
kia atimti etapams. Tuo bu
du gauname jau tik apie 
790,000. Iš to skaičiaus rei
kia dar atimti dirbančių šta
buose, intendantūroj, kultū
ros, propagandos ir kituose 
skyriuose, taip kad frontui 
liks nedaugiau 106,000 vyrų, 
arba kaip sakoma, durtuvų. 
Bet ir iš tų dar reikia nu
mušti geroką skaičių dezer- 
tirams, kurių raudonojoj 
armijoj esama nemaža, ir 
ligoniams. Pagaliau galima 
spėti, kad del maisto ir ap
rengimo stokos, apskritai, 
dalys nėra taip pilnos, kaip 
rodoma sąrašuose. Taip kad 

> frontui liks apie 
300,000 vyrų. ("Lietuva”)

A.
Naujie- 

byla su ko- 
iuiizacijos 

pinigų pasibaigė socialistų 
laimėjimu. Jis s;

”Kai komunistai 
Lietuviu Scciaiistu 
jie buvo užsimanę ir Sąjungos 
turtą pasisavinti. Musu drau
gai tam pa.-dpriešino. 1 uomet 
buvo komunistams pasiūlyta 
susitaikinti. Bet jie ir kalbėti 
nenorėjo. Prasidėjo byla, kuii 
tęsėsi apie porą metu. Porą 
sykių komunistai pralaimėjo. 
Galų gale matydami, kad nega
li bylos laimėti, kreipėsi prie 
musų advokatu del taikos.

”LSS. Pildomasis Komitetas 
sutiko eiti į derybas. Ir musų 
advokatas susitaikė su j u ad
vokatu. Likę abieju fondu pi
nigai padalinti pusiau. Mums 
tenka per abidvi organizacijas 
$3,659.60.

"Komunistai išsižadėję 
cialistų. turėjo atsisakyti 
nuo socialistu pinigu, nes 
buvo surinkti socialistą orga
nizacijos. Bet komunistai ne
norėjo atsisakyti. Jie norėjo 
pasisavinti visą musą organi
zacijos turtą, 
nepavyko.”

Apie bylos 
ir komunistų 
ka "Laisvėje". Bet besiplus- 
Jamas jis tenai taip sumai
šo dalyką, kad nieko iš jo 
■tegalima suprasti. Vienoj 
dietoj pas jį tenai išeina, kad 
socialistai gavo tiktai treč
dalį pinigų, bet toliau jis sa
ko, kad socialistai gavo 
?3,000, o komunistai tiktai 
>1,000.

LSS. sei 
Žvmontas, 
nose”, ka i 
munistais

1 • * • dėję 1864 metais, šitie ko
operatyvai taip išbujojo, 
kad 1916 metais' jų biznio 
apyvarta siekė jau $261,- 
150,000. Jie turėjo tais me
lais jau 3 garlaivius, 8 ma
lūnus. 3 spaustuves, 65 fa
brikas, 2 dideles farmas, ke ■ 
liatą plantacijų ir jų įstaigo
se dirbo išviso tais metais 
28,818 darbininkų. Dabar ši
tos skaitlinės, be abejonės 
bus da didesnės. 0 tečiaus 
Anglijos darbininkai netik 
ne virto kapitalistais, bet jų 
atstovas parlamente įnešė 
sumanymą, kad visoj Angli
joj butų pradėta vykinti so
cialistinė tvarka.

Ir tai yra visai logiška pa
sekmė. Išmokę tvarkyti pra
monę savo įstaigose ir susi
pažinę su valstybės reika 
Jais. parlamente, Anglijos 
darbininkai drąsiai gali im
tis šalies šeimininko rolės.

Taigi darbininkų susipa
žinimas su pramone ir fi
nansais netik nepadaro jų 
"kapitalistais”, bet visa: 
priešingai, parodo 
kaip nuo kapitalizmo 
kratyti.

Rusijos revoliucija 
dė, kad neužtenka darbinin
kams nuversti buržuazijos 
valdžią ir paimti į savo ran
kas šalies ūkį, bet reikia de 
mokėti ir vesti tą ūkį. O iš
mokti galięia tiktai patiem.- 

j pradėjus tą darbą dirbt:

Todėl Amerikos darbinin 
kų ėjimą i bankinį biznį, ku 

-7----- y- >.ma_ ris kontroliuoja netik šios
ziau kritikuosią kapitalistus šalies gyvenimą, bet nuo ku- 
ir mažiau streikuosią. rj0 daug priklauso ir Euro

Bet vargiai šitos kapita- pa, galima tiktai pasveikin- 
listų viltis išsipildys. Kas ti. 
del tų bankų žlugimo, tai ir i Reikia neužmiršti, ka< 
pats."Atlantie Monthly’ ra-:bankai yra ta spėka, kur: 
šytojas nurodo, kad darbi- aktualiai valdo visą šalį. Jul 
ninku bankai pastatyti daug geležinkeliai, kasyklos, lai 
sveikesniais ir stipresniais (Vai ir aliejaus šaltiniai, ta 
pamatais, negu buržuazijos (vis Wal! Streeto kontroliuo- 
bankai. Visų pirma, darbi- (jamos įmonės. O kas yr< 
ninku bankai nejieško dide-,Wall Streetas? Tai yra čen- 
lių pelnų. Skolindami pini- tras Amerikos bankų. Jk 
gus, jie pasitenkina nedide- finansuoja visą pramonę ii 
liu nuošimčiu, bet užtai žiu- prekybą. Be jų paramo? 
ri, kad paskola butų saugi, šiandien negalėtų išsilaikyt 
Spekuliacijoms pinigų ne- nei viena didesnė pramonė 
duoda. Dividendai akcinin-'o kuomet bankai sprendžia 
kams (šėrininkams) apri- kur jų valdomi pinigai tur 

tankiausia iki 10 nuo- eiti, kas turi juos vartoti 
simčių. Jei pelno yra virš 10 kaip vartoti ir kokiems tik 
nuošimčių, tai jis dalijamas slams, tai faktinai jie nu 
ir depozitoriams. Tas pa- sprendžia, ir kokia turi bui 
traukia daug depozitorių. 
Antras dalykas, darbininkų 
banko turtas susideda dau
giausia iš nedidelių indėlių 
ir jei keliatas tokių indėlių 
ant syk ištraukiama, bankui 
nėra pavojaus pritrukti pi
nigų. Ir vesti savo bankams 
darbininkai samdo patyru
sius bankininkus. "Atlantic 
Monthly” sako: '' ‘ <

”Ne visi tie bankai organi- zacijv»s negali gauti iš bankų 
zuoti vienodu budu ir ne vie- jokios paramos. Negana to. 
naip veda savo reikalus. Bet bankų atstovaujamas stam- 
svarbiais klausimais yra ben- busis kapitalas stengiasi pe.' 
dras nusistatymas. Praktinai 
visuose atsitikimuose didžiu
mą akcijų turi savo rankose 
arba unijos centras, arba jos 
nariai. Ir beveik visuose atsiti
kimuose valdvbon ineina, be centų. Ačiū savo nesusipra- 
unijos narių, ir patyrę biznio timui liaudis iki šiol leido 
žmonės, kurie pažįsta biznio savo pinigus vartoti priešin- 
pasaulį ir bankininkystę, ir gos klesos Žmonėms ir kelti 
kartu yra prielankus unijoms, jų galybę.
Visuose atsitikimuose samdo- Amerikos darbininkų or- rėžimas.
♦

'—vuuu (prauejus tą uarc 
kai patįs pabandę banku nrje senos tvarkos.
biznio, geriau suprasią fi 
nansų struktūrą, pasidary
sią mažiau "radikalus”,

ir mažiau streikuosią.

jiem? 
atsi-

paro-

rio daug priklauso ir Euro

visuomenės tvarka.
Daugybė Amerikos far 

merių po karo neteko save' 
turto ir išėjo, be nieko vien 
tik dėlto, kad pradėjus kai 
noms kristi negalėjo gaut: 
bankuose paskolos.

Kriziui užėjus milionai 
darbininkų kenčia su šeimy
nomis didžiausi vargą, fles 
nei jie patįs, nei jų organi-

kiekvieną krizį sunaikinti 
darbininkų organizacijas.

O didelė tų bankų indėliu 
ir pajamų dalis susideda juk 
iš darbininkų ir farmerių

pabaigą rašo 
lvderis Petri-

KLERIKALŲ 
DESPOTIZMAS.

Lietuvos klerikalai, kurie 
vadina save "krikščionimis 
demokratais”, atėjus Seimo 
rinkimams užmiršo visą 
"artimo meilę” ir pradėjo 
persekioti kitų partijų žmo
nes kaip tikri despotai.

Štai, "Lietuvos žinios” 
praneša, kad Suvalkijoj ta
no areštuotas Seimo narys 
socialdemokratas Plečkaitis.

"Socialdemokratas” pra- 
įeša, kad Alytaus apskri- 
:ies viršininkas pavarė nuo 
.arnvbos tris žmones, kam _______________
jie priklauso socialdemokra- rag Rusijos komunistų pau
tams. ' — * 1 *

Raseiniuose "krikščioniš
koji” žvalgj'ba areštavo 
Markelį, kuri Socialdemo
kratų Partija buvo pasky
rus savo įgaliotiniu Rasęi- 
lių Rinkimų Apygardai.

Taip pat "krikščioniškos” 
žvalgybos esąs suimtas ir 
laikomas Kaune kalėjime1 
socialdemokratu veikėjas iš 
Augštosios Panemunės, .Jo- 
įas Titlius. Beto da Kaune 
areštuotas ir laikomas kalė-i 
jime drg. Stanžvs už klija-' 
/imą socialdemokratų atsi
šaukimų. Tuo tarpu klerika
lą atsišaukimais apklijuo- 

žvalgv’oa

ro:

buvo platinamos užsieniuo- 
.->iue i.rainuzai ir oe^gai se. kiekvienam žymesniam 
socialistai, vokiečių ho- | Maskvoje apsilankiusiam 
....... . ' Jiems atidarė svetimšaliui būtinai buvo 

rodoma raudonosios armi
jos pulkai, apie ją daug kal
bama ir rašoma. Raudono
sios armijos dar trumpa is
torija įrašiusi i savo lapus 
!jau nemaža laimėjimų*: Kol- 
čakas, Denikinas, Judeni- 

visi rau
donosios kariumenės sutriu- 

Toisybė, rasime ten 
bet kuri

REAKCININKAI PAĖMĖ 
LENKŲ VALDŽIĄ.

Naujas Lenkijos ministe
rių kabinetas susidarė iš 
vienų tautinių demokratų 
(endekų). Tai yra Pade- čas, Vrangelis — 
rewskio ir Dmovvskio parti
jos žmonės, atkakliausi Les- skinti, 
kijos patriotai ir, kaipo to- ir pralaimėjimų, 
kie, niaurus Lietuvos prie-;armija jų neturėjo? 
šai. Užsienio reikalų minis- Net antibolševistiniai -- 
terium yra paskirtas Sejda, • nacionalistinė Rusija viską 
didelis latras ir atžagarei-'pralaimėjusi ir nustojusi vi- 
vis. j su vilčių nusigriebė kaipo

Kabineto pirmininku yra j paskutinės vilties, kad rau- 
žinomas Witos. Tas žmogus donoj i armija pagalinus virs 
pirma buvo "le\vicos” (kai- tautinės idėjo gaivintoja ir 
riujų) vadas, valstiečių at- gynėja, 
stovas, bet dabar ir jis per- • J 
ėjo ”prawicos” (dešiniųjų) šiandien didžiausias kozeris 
pusėn. • : Sovietų valdžios rankose, su

Taigi- Lietuvai dabar bus (kuriuo skaitosi nę tik Rūsį- 
dano- sunkiau kovoti su Len- J°s kaimynai, bet ir visa Ku
ki ja, negu pirma. d opa. Tat bus įdomu pažiu-

( - _ _____ . rėti kaip ištikro tas kozeris
(atrodo ir kiek jo reikalinga 
Į bijoti.

Rusijos komunistai, pa- 
Lietuvoj rinkiniams pra- griebę i savo rankas val- 

ėjus ima apie mėnesi laiko įdžią, manė iš pradžių suor- 
suskaityti balsus. Jeigu Lie-[ganizuoti proletarų revoliu- 

I /ait’icoi noiiioid 
kaip Amerika, tai pakol su
skaitytų vienų rinkimų bal
sus, kiti rinkimai ateitų.

ŽARUOS.

Raudonoji armija — tai

!ų
os visos sienos, ir 

jų neareštuoja.
Per Pirmąją 

įmonės Kaune buvo 
tuojami net užtai, kad ne
šiojosi raudonus ženklelius į 
itlapų įsisegę.

Negana visa to, klerikalų 
valdžia uždraudė Socialde- 
nokratų Partijai laikyt net 
ir konferenciją, kuri" buvo 
sušaukta 22 balandžio Vil
kaviškyje.

Ir visa to akyvaizdoje kle
rikalai dar nesigėdi girtis, 
kad rinkimuose jie "save 
viršų

šitaip elgdamiesi ir caro 
satrapai "gaudavo viršų'. 
Bet kur jie yra dabar? Kle
rikalų valdžia irgi susilauks 
to paties, ko susilaukė caro

Gegužės
o ares-

KIEK YRA DARBININKU 
KOMUNISTŲ PARTIJOJ.

"Naujienos” paduoda iš 
"Socialisfyčeskij Viestnik" 
keliatą skaitlinių, kurios pa
rodo, kiek Rusijos komunis
tų partija dabar turi narių 
i r kiek yra jų tarpe darbi
ninkų.

”Iš 410,000 komunistu parti
jos narių miestuose gyvena 
260.000. Darbininkų nuošimtis 
partijos organizacijose suda- 

Maskvoje — 8,9; Petro
grade — 11.6. Bet kiek išviso 
darbininkų yra komunistų par
tijoje, Zinovjevas nutyli, tik 
praneša, draugų nuraminimui, 
kad provincijoje esą miestelių, 
kur darbininkų nuošimtis sie
kiąs net 40! Nėra abejonės, 
kad visoje Rusijoje tas nuo
šimtis nesiekia ir 15.”
Tai yra oficialės žinios, 

nes "Socialističeskij Viest
nik" paėmęs jas iš Zinovjevo 
raporto, kuris buvo skaity

tuos suvažiavime, o paskui 
paskelbtas Maskvos Prav
ytoje”. Ir šitas oficialis do
kumentas parodo, kad ko
munistų partija yra ne dar
bininkių partija, nes alit 
šimto jos narių Maskvoje 
yra vos tik apie 9 darbinin
kai, o Petrograde apie 12.

PRIKLAUSOME DIDE
LIAM SOCIALISTŲ 
INTERNACIONALUI.

Šiomis dienomis Hambur
ge įsikūrė didžiausia pasau
lyje organizacija, Socialistų 
Darbininkų Internaciona
las, į kurį inėjo ir Amerikos 

. Socialistu Partija. T ode. 
LSS. centro sekretorius drg.

i

A. žvmontas pastebi "Nau
jienose”, kad ir —

”Musų, Lietuvių Socialistą 
Sąjunga, priklausydama Socia
listų Partijai, tuo pačiu sykiu 
yrą nariu tos didelės darbinin
kų organizacijos — viso pa
saulio Socialistų Darbininką 
Internacionalo. Kiekvienas mu
sų draugas gali didžiuotis, kad 
turi laimės priklausyti di
džiausiai pasaulyj® darbininką 
organizacijai. Todėl būti so
cialistu yra garbė. Kiekviena-, 
klasiniai susipratęs darbinin
ką* privalėtų prisidėti prie tos 
garbingos ir nuosekliai kovo
jančios socialistų organizaci
jos.”

Hamburgo suvažiavime 
dalyvavo 32-jų šalių socians-

i
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ėjus ima apie mėnesi laiko įdžią, manė iš pradžių suor- 
suskaityti balsus. Jeigu Lie-[ganizuoti proletarų revoliu- 
tuva btitų tokia didelė šalis, (cinę armiją visai naujais pa- 
' ’ * " * ’ ’ matais, kurioje senosios ca-

!ro armijos dvasiai ir kari
ninkams jokios vietos nebu- 
'tų. Tečiau ta naujoji "revo
liucijos armija” buvo vien 
tik netvarkinga visokio 
plauko žmonių minia, kuri 
tik galėjo gerai smaugti 
buržujus, bet jokiam šiek 
tiek reguleresniam karui 
netiko. Sovietų vadai greit 

* • pradėjo, 
daugiausia. prievarta, imti 
buvusius karininkus ir su jų 

ipagelba organizuoti raudo
nąją armiją. Žinoma, tais 

i karininkais nepasitikėta, ir 
■todėl jie buvo laikomi griež-

Kiek laiko atgal laikraš
čiuose buvo rašyta, kad Lie
tuvos atstovas Čarneckis 
atsilankė pas Suvienytų 
Valstijų prezidentą Hardin- j 
gą. Stebėtina, kas jį ten nu-Į 
vedė? Pagalios apie ką ir 
kaip jiedu galėjo kalbėtis, tai pastebėjo ir 
nes aš žinau, kad Hardingas J -
lietuviškaP nemoka ?

Chicagos dailės mėgėjai, 
rengdami dainininkui Ba
bravičiui koncertą, sakė: 
"Lietuvių tautai yra garbė toje politinių komisarų prie- 
turėt tokį puikų daininin- žiūroje; be to, jų šeimos 
ką.” Po koncerto gi ameri-dažniausia buvo imamos už- 
konų laikraštis "Chicago:statais: žmonų, vaikų, tėvų
Evening American" išgyrė' galvos atsakydavo už vyrų, 
Babravičių ir pasakė, kad tėvų, vaikų darbus armijoje, 
”Joseph Bobrovich Russian ypač fronte. Suorganizuoto- 
tėnor". Vadinasi, garbė teko į ji su senųjų karininkų pa- 
ne lietuviams, bet rusams, j gelba raudonoji armija ga- 

---------- na sėkmingai kariavo su sa-
Chicagiečiai vistik geriau vaisiais: Kolčaku, Denikinu, 

apvertina dainininkus, negu!Judeniču. Bet lig tik teko 
brooklyniečiai. Kada Ar-: kariauti su svetima nors ir- 
lauskas dainuodavo Broo- gi nekokia pajėga—lenkais, 
klyne, tai brooklyniečiai( raudonoji armija, nežiūrint 
plodavo jam visu smarku-, viso gausingumo, pralaimė- 
mu. Bet kuomet Arlauskas ( jo.
dainavo Chicagoj, tai chica-. Lenkai visuomet buvo ne- 
giečiai netjk kad jam neplo- kenčiami Rusijoje. Sovietų 
jo, bet dar gi švilpti užsima- propaganda tą neapykantą 
nė. Nekurie net gi kalbėjp, dar labiau išpūtė daug skelb- 
kad tokį "dainininką” reikė-(dama apie lenkų žiaurumus, 
tų pasiųsti brooklyniečiams (rusų dfežnyčių išniekinimus 
atgal per C. 0. D. (ir t.t. Taigi karas prieš len-

---------- jkus buvo labai popularus.
Kunigams labai patinka, [Lenkai buvo tik šiek tiek ge- 

jeigu kuris nors astronomas (riau apginkluoti, apžiūrėti 
kalba apie pabaigą svieto. (maistu ir rūbais, bet šiaip 
Tuomet kunigams praside- (lenkų kariumenė ne ką buvo 
da didžiausia rugiapiutė.! geresnė už rusų.
Davatkos, mislydamos apie Į Iš pradžių ji dar bent kiek

1 '• •___ ’ *1 *1 - 1 1 1pabaigą gyvenimo, neša ku- pasilaikė, bet kaip tik rusai ištikro 
nigams paskutinius savo sutraukė daugiau pajėgų ir OAAnnri 
centus. Kunigai gi, prisipy-i jiems pavyko lenkus iš vie- 
lę maišus dolerių, pradeda tos pajudinti, tai lenkai be
svajoti apie pradžią gyveni- go nesustodami iki pačiai 
mo... su jaunomis gaspadi-, Varšuvai. Tik jirie Varšu- 
nėmis. j vos, padedant franeuzams,

---------- i pavyko lenkams suorgani
zuoti pasipriešinimą raudo
najai armijai. Šito pasiprie-' 
šinimo užteko ne tik sulai
kyti, bet ir privesti raudo
nąją armiją bėgti be jokios

ir vadinamoji
(V o jška vnutrennėj 

Šios kariumenės 
— laikyti tvarką

Su komunistais baikų ne
krėsi. Jie žino net, kas ką 
mano. Štai, ekstra kairiųjų 
laikraštis "Apsišvietimas” 
sako: "Vokietijos darbinin
kai iš karto priešinosi Fran
cijos okupacijai, bet dabar 
jau apsistojo, nes žino, kad 
nėra skirtumo tarp kokios 
šalies nebūt kapitalistų.” 

Tai bent mokėjimas at
spėt! Tai lygiai kaip tas 
dzūkas radęs batą, tuojaus 
įspėjo, kas tai per daiktas: 

perdaug jį už uodegos tam- traktatu ir didžiausių Rusi-• "Dzievaž, čia kirvio makš- 
po. * A. Garbukas. jos plotų nustojimu. cys”. Garbukas.

Daktaras Šliupas keletą 
metų išbuvo Lietuvoj ir vis 
nedrįso prieš kunigų darbus 
nei žodžio tarti. Taip atro
dė, kad jam kunigų darbe
liai patinka. Bet dabar jau tvarkos pametus visą karo 
ir Šliupas pradeda prieš ku- medžiagą.
nigus niurnėt, kaip tas se- Karas su Lenkija, kaip ži
nąs katinas, kuomet vaikai noma, pasibaigė Rvgos



Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

HORCESTER, MASS. 
Už griekus — kelmus rauti.

Worcesterio klerikalai, 
vadovaujami kun. Jakaičio, 
nusipirko ant Quinsiga- 
mond ežero kranto didelį 
sklypą krūmais apaugusios 
žemės ir ten bando įrengti 
daižą vasariniams savo pa
silinksminimams. Kun. Ja
kaitis nutarė kiekvienam 

• parapijonui už griekus už
duoti pakutą — tame darže 
kelmus rauti. Ir darbas eina 
gana sparčiai, nes Worces- 
tery griešninkų yra nema
žai.
Apšvietos Bendrovės Par

kas — liūdesio vieta.
Netolimais nuo klerikalų 

nupirkto daržo, randasi 
Apšvietos Bendrovės par
kas. šį parką nupirko kelia- 
tas metų atgal progresyviai 
Worcesterio lietuviai. Tai 
yra gražiausia vieta visoj 
Worcesterio apielinkėj. Šio 
parko nupirkimui daug dar
bo padėta ir nemažai ener
gijos išeikvota, kol tapo su
keltas reikalingas kapita
las. . Vienu geriausių agita
torių tame sumanyme buvo 
tuomet gyvenęs Worceste- 
rvje J. Neviackas. Jis tame 
reikale pasakė apie tuziną 
prakalbų. Žmonės su mielu 
noru prie Bendrovės dėjosi, 
nes ištikro tikėjosi turėti 
puikiausią vietą vasari
niams pasilinksminimams. 
Parką nupirkus buvo
neapsakoma progresyvių 
žmonių linksmybė. Vie
nas komunistas iš to džiaug
smo tyčia džiova-apsirgo, 
kad tik gavus progą ant to 
gražaus parko "gydytis”, 
šventadieniais žmonių į 
parką privažiuodavo iš visų 
apielinkių. Biznis ėjo pui
kiai. Apart ten esančio seno 
namo tapo pabudavota pui
ki svetainė šokiams. Viskas 
klojosi kuogeriausiai,, visi 
triūsė, visi dirbo, visi links- , 
minosi. Žmonių netik šven- : 
tadieniais, bet ir paprastais ‘ 
vakarais 'knibždėte knibž
dėjo.

Bet... jeigu nebūtų to pra
keikto "bet”, tai ir šiandien 
Apšvietos Bendrovės par
kas butų linksmybių vieta. 
Bet šianden to nėra. Nors 
kartais žmonės ir suvažiuo
ja į tą parką, bet jau ne
linksmus, nedraugiški, kaip 
seniau kad būdavo. Pas vi
sus matosi atšalimas, nepa
sitenkinimas... Kodėl?

Noriu į tą klausimą atsa
kyti atvirai ir aiškiai. Taip 
atsitiko todėl, kad tame par- 

,ke tapą įvesta Rusijos so
vietų tvarka. Kaip tik į Ben
drovės valdybą įėjo "gryni 
komunistai” (nes pagal 
slaptus Bendrovės įstaty
mus i valdybą gali įeiti tik 
komunistai), tai Bendrovėje 
tuojaus atsirado privilegi
juotų komisarų, kurie žmo
nių balso neklausė, o šeimi
ninkavo savotiškai. Kas 
jiems pasipriešino arba ant 
ko jie geros akies neturėjo, 
su tais komisarai mokėjo 
apsidirbti. Jie labai negra
žiai atsimokėjo ir J. Neviac- 
kui už jo triūsą šiai Bendro
vei (Neviackas už tai ant jų 
nepyksta. — Red.). Prie vi
sos komunistiškos betvarkės 
prisidėjo dar viena nelaimė
— misterišku budu užsidegė 
svetainė ir supleškėjo iki 
pat žemei. Nors apdrauda 
gauta, bet... kas iš tų pini
gų, kuomet pas žmones nu
siminimas užviešpatavo. 
Dabar vieton svetainės tapo 
remodeliuotas senas namas
— ir 30 gegužės buvo įkur
tuvės 
linksmumo vistiek nesima
tė, visi vaikštinėjo nuliūdę, 
nosis nukorę. *

Toks netikęs komunistų 
šeimininkavimas Apšvietos 
Bendrovėje suteikė klerika- katą.

— » %

bet pas žmones

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS.
Į "Trečio apskričio __ t__
suvažiavimas pataria ’Lais-J

BR1DGEPORT. CONN.
Progresvvė visuomenė ir 

fanatikui.
Gal niekur nėra taip atsi

likusios lietuvių kolonijos, 
•kaip Bridgeportas. Progre-j 
-syvis veikimas, galima šaky-j 
Į ti, jau visai numiręs. Net; 
(skaudu pasidaro, atsiminus; 
į tuos laikus, kuomet tarp su
sipratusių lietuvių darbiniu* 

is jkų buvo vienybė ir 
h!! agentai nėdrįsdavo 

pasirodyti. Tuomet

lams noro užduoti progresy
viam Klementui smūgį — 
įsitaisyti sau lizdą sale Ap-^ 
svietas Bendrovės parko ir 
traukti jaunimą prie savęs.

Progresyviai lietuviai, 
j ypač Apšvietos Bendrovės 
nariai, turėtų smarkiai su
krusti, įvesti Bendrovėje - 
gerą tvarką, atkaišyti pa-, 
darytas komisarų klaidas, i 
surišti visus progresyvius 
žmones draugiškais ryšiais, 
užinteresuoti jaunimą — ir, 
tuomet iš liūdesio atsiras 
linksmybė.
Kliuho "nepriklausomai res
publikai" sekasi geriausia.

L. U. Kliubas irgi turi sa- agentams buvo gera proga 
vo "respubliką” ant to pa
ties ežero salos. Nors Kiiu- 
bo vieta nedidelė, bet užvis 
geriausiai įtaisyta ir todėl 
čia linksmiausia. Kas į Kliu- 
bo "nepriklausomą respu
bliką” ateina verkdamas, 
tas išeina dainuodamas. To
dėl visi geros valios žmonės 
ir sako: "Lai gyvuoja nepri
klausoma L. U. Kliubo res
publika !”

A. B. Draugas.

kiek man yra žinoma, Brid- PITTSBURGH, PA. 
•geporte yra nemažas bure- S. L. A. 3-čio apskričio šuva- 
lis progresyvių, laisvai ma- žiavimas.

piančių lietuvių. Reikia tik Gegužės 27 d. Lietuvos 
Ibusiorgamzuoti ir pradėti ^unil svetainėje buvo Pitts- 
\el Ilasel<.n‘es. burgho apielinkės 3-čio S. L.

iMn -n^^nnnl-51811 apskričio kuopų pusmeti-
nis suvažiavimas. Suvažia- 

imą atidarė apskričio vice- 
I pirmininkas P.J. Liepas 1 
vai. ryte. Dalyvavo 19 dele
gatų nuo 11 kuopų. Tvarkos 
vedėja išrinktas D. Lekavi- 
č-ia, pagelbininku P. J. Lie
pas, sekretorium S. Kaka
ras.

Sva rbesnie j i su va žia vim< >

musų jaunoji gemkartė ne- l 
butų atiduota juodvarnių \ 
glcbon. Turėtumėm sutverti Į 
jaunuolių draugijėlę ir auk
lėti juos laisvoj dvasioj, pa
mokinant lietuviu rašto L

BROOKLYN, N. Y.
Komunistų ir aidoblistų iš

važiavimas ant "Trockio 
pievutės".

27 d. gegužės komunistai 
buvo surengę išvažiavimą 
Glendale giraitėj. Kadangi 
šioj giraitėj komunistai 
nuolatos laiko savo išvažia
vimus, tai žmonės ir prami
nė ją "Trockio giraite”.

Aidoblistai irgi paskelbė, 
kad pradedant su 27 d. ge
gužės jie irgi rengs savo iš
važiavimus toj pačioj girai
tėj kožną nedėldienį.

Taigi, 27 d. gegužės į 
Glendale giraitę suvažiavo 
komunistai ir aidoblistai, 
Apie 4 vai. po pietų Kaptu- 
rauskas paskelbė, jogei ai- 
dcblistai laikys savo mitin
gą — kalbės Grikštas ir Bri
aunas, o po prakalbų bus 
klausimai ir diskusijos. Tai 
pasakęs perstatė kalbėti 
Grikštą. Komunistai z prade
da rėkti, kad duoti kalbėti 
jų Bimbalui. Kapturauskas

vei‘ ir jos bendradarbiams, 
kokiu yra A. B., nekišti savo 
nosies į S. L. A., o daboti sa
vo reikalus. O Tėvynės’ re
daktoriui patartina visai ne
kreipti atydos j panašius už- 
šipuolimus ir neužimti or- 

Hįganė vietos ginčais su ’Lais- 
jve’. Tegul ’l.aisvė’ — — 
i nija, ką ji nori.”

Abelnai paėmus, 
vimas buvo gyvas 
delegatų nebuvo jokių užsi
puldinėjimų.

Beje, suvažiavimas nuta
rė leisti ant išlaimėjimo 
naują automobili ir uždarbį 
paskirti našliu ir našlaičiu 
fondui. Taipgi dalis pelno 
nuo Babravičiaus koncerto 
bus paskirta našlių ir naš
laičių fondui. Delegatas.

sau zau-
Romos

. , . v UVIUV1U

kalbos. Tas padaryti-mums
- . ... butu nesunku, nes turimeIprogresyvis vei-dinas sakosi šioR-.toki nair,. kuris tame 

j aplink L.S.S. Išardžius gi L. mums y,
S. S. ir sųpiudžius susipra- Tai^ susipratę ir 
tusius darbininkus, Romos ...................-

1 mulkinti žmones ir patrauk
ti juos savo pusėn.

Tūlas laikas atgal 'parapi
jonai labai neapkentė savo 
kirpiko. nes perdaug plikai 
kirpdavo. l)elto dalis para- 
pijonų pradėjo nešti savo 
vilnas svetimtaučiams. Lie
tuvis kirpikas, matydamas, 
kad jo biznis smunka, suma
nė kirpti savo aveles du sy
kiu į metus ir užtai pažadė
jo pastatyti avinyeią. Su
bruzdo 
avelės, 
vilnas 
kąsnis duonos 
trauktas nuo nesusipratusių 
darbininkų šeimynų, bet už

patarnautų, 
r laisvi lie

tuviai darbininkai, stokime 
prie darbo! Progresyvis.

suvažia- 
ir tarp

i
i

paimta

i 
tarimai yra šie:

(1) Pirmiausia 
apkalbėjimui auksinio kon
kurso vajus. Iš delegatų' 
pranešimų pasirodė, jogei 

į smarkiausia tame vajuje: 
veikia trįs kuopos: 86 kp. N. 
S. Pittsburgh, 90 kp. Brid- 
geville ir 95 kp. Coal Centre. 
(2) Nutarta surengti daini
ninkui Babravičiui koncer-

ELIZA BETH, N. J.
Lietuviai stato svetainę.

Vietos lietuviai sumanė pa
tas Carnegie Music Hali.įsistatyti sau svetainę. Į sta-
(3) Ant rudens nutarta su- tymo bendrovę įėjo visos 
rengti prakalbų maršrutas, draugijos, įsiprašė taipgi ir
(4) Nutarta surengti pikui- komunistai. Bet kadangi 
kas Courtney, Pa. su pagel- komunistai tuojaus pradėjo 
ba 92 kuopos. (5) Nutarta, susirinkimuose 
kad auksinio konkurso dar- kelti, i 
buotojai,prirašinėdami nau- nutarė komunistus iš to dar-

Išviso prie 
.««uvVW. statymo bendrovės buvo 40
per laiškus. (6) Paimta ant delegatų, o komunistams 

[apkalbėjimo "Laisvės” užsi-;pritarė tik 7.
! puldinėjimai ant "Tėvynės" j Lai dabar komunistai per 
redaktoriaus. Tame klausi-j "Laisvę” pasigiria, kad su 

nuo rus darbus ir gerai gyvena, (me priimta maž-daug tokia i jais eina "didžiuma”. 
Auti St. Paulietis. rezoliucija: ' Simpatija.

ST. PAUL IR MINNE- 
A POLIS. MINN.

Apie lietuvių gyvenimą.
šiuose miestuose lietuvių 

yra nemažai. Kurie ženoti,
visi gerai gyvena, bemaž! 
kiekvienas turi nuosavus! 
namus. MinneapolĮ yra vie
na lietuvių draugystė, o St.,1 
Paul yra draugystė ir kliu-

i 
į
Į 
i
bas. Draugystės tankiai pa- 

| rengia balius, i kuriuos su- 
'eina daugiau apsišvietę lie
tuviai ir draugiškai pasi
linksmina. Suprantama, yra 

i darbininkų šeimynų, bet už įr tokių lietuvių, kurie nie-J 
• tai Romos agentas tuko, jo,KBr ne“}a> bet sėdi namie ir 
turtas augo. i girtuokliauja.

Susipratusių darbinfokų: Čia yra nemažai ir lietu- 
pareiga yra perspėti nesusi-vių vaikinų, kurie turi ge- 
pratusius savo brolius 
visokių išnaudotojų.

MUSKEGON, MICH. 
Darbininkų vargai.

Darbai šiuo tarpu čia eina 
gerai, bet kas iš to gerumo, 
kad algos visai mažos. Dar
bininkai didžiumoje yra 
tamsus ir neorganizuoti. 
Jeigu kuris iš darbininkų 
užsimena apie uniją, tai kiti 
jį durnium išvadina. Girdi, 
ką tu čia prieš komp. pada
rysi, dar darbo gali netekt. 
Vasarą darbdaviai moka 
darbin. truputį daugiau, 
bet žiemą, kuomet farme- 
riai pradeda grūstis į dirb
tuves, tai algas visai numu
ša. Prisieina dirbti už 25c. 
i valandą, šiaip gi vidutiniai 
mokama nuo 28 iki 40c. i va
landą. Mekanikai gauna po 
50c.

Lietuvių čia yra visai ma
žai, gal kokia 10 išviso. Len
kų yra daug, bet jie labai 
nckulturiškai gyvena.

Darbininkas.

f

I

tuomet 
rinko ir 

agentui.

ištikimos 
nešė, savo 
Ne vienas 
buvo ati-

į

triukšmus
tai draugijų atstovai
1 • . • v J 1

jus narius, prisilaikytų kon- bo prašalinti, 
i stituciios: neprirašinėtu i

<

Būrys Lietuvių į Amerika
* - ! 

Vadovaujant musų palidovui iš Kauno, laivu “George Washington”, atvažiavo 45 ypatos. Visi rejkalingi J 
įvažiavimui į Ameriką dokumentai sulyg immigracijos teisių, buvo prirengti lietuvių įstaigos 

BALTIC STATĖS FINANCE CO , BOSTONE.

RUMFORI), ME. 
Visko po biskį.

Darbai povaliai eina. Dar
bininkams algos kai-kur ta
po pakeltos nuo 5 iki 10 nuo
šimčių. Bet atsižvelgus- į 
pragyvenimo brangumą al
gos vistiek permažos.

Lietuvių darbininkų tar
pe beveik jokio veikimo nė
ra. Pas darbininkus matosi 
nusivylimas. Visi tyliai ne
ša kapitalistų jungą.

Tik vienos davatkos neri
mauja. Jos. kaip tos susivė
lę buriutės, bėdavoja, kad šr- 
met kunigėlis-kirpikas mu
sų kolonijos neaplankė. Tie
sa, čia yra airis kirpikas, bet 
lietuvės buriutės pas airi 
kirptis nenori, nes jis nemo
ka lietuviškai užburti. Jos 
laukia lietuvio kirpiko.

R. Draugas.

[paaiškino, kad čia yra aido
blistų mitingas, o ne komu
nistų ir komunistai gali ati
daryti savo mitingą kitoj 
parko vietoj. O jeigu Bim
balas nėatbutinai nori kal
bėti šitoj vietoj, tai lai jis 
palaukia, kol pabaigs kalbė
ti Grikštas ir Brijunas. Bet 
kur tau! Komunistų lyderis 
Weisas, kuris Arbukle cu- 
kernėj skebavo, ima visa 
gerkle lėkti, kad publika 
eitų į kitą parko kampą, ten 
kalbėsiąs Bimbalas. Bet pu
blika neina. Keli šimtai 
žmonių klauso Grikšto kal
bos. Bimbajas su keliais sa
vo gizeliais nervuojasi, kad 
niekas neina jo klausytis.

Pabaigus Grikštui kalbė
ti tapo perstatytas Briju-' 
nas. žinoma. Brijunas yra 
lėtas kalbėtojas ir jam be
kalbant daugiau žmonių nu
ėjo pas Bimbalą. Tuomet ai
doblistai vėl perstatė kalbė
ti Grikštą. Kaip tik Grikš
tas pradėjo kalbėti, publika 
vėl visa susirinko pas aido- 
blistus. Bimbalas pamatė, 
kad jc prakalbos klausosi 
tik viena Bimbalienė. Grikš
tas gi kad pliekia, tai pliekia 
komunistams kaili. Jis per
skaitė Bimbos manifestą, 
kuris laike komunistų skili
mo buvo išleistas prieš Pru- 
seiką, Petriką, Petrikienę ir 
kitus. Tarne savo manifeste 
Bimba yra išvadinęs Pru- 
seiką žmogžudžiu, vagim ir 
tam panašiais vardais. 
Grikštas taipgi perskaitė iš 
"Keleivio” Z a b u. i i o n i o 
straipsnį apie komunistų 
fondus, kurių pinigus Pru- 
sėika su savo draugučiais 
pragėrė. Publika Grikšto 
kalbai kaistai pritarė. Ko
munistai, matydami, kad 
Grikštas karšia jiems kailį 
be jokio pasigailėjimo, pra
dėjo kelti triukšmą. Pirmi
ninkas tuo tarpu uždarė mi
tingą.

Nuo savęs aš turiu pasa
kyti, kad Brookiyne komu
nistai smunka kaip supuvu
sios lepšės nuo koto. Niekas 
nenori jų kalbėtojų klausy
tis, niekur jie neturi pasise
kimo. Paimsime kad ir 
Glendale giraitę: seniau čia 
komunistai turėjo didžiau
sio pasisekimo — mulkino 
žmones ir rinko iš jų pini
gus visokiems savo tiks
lams. O dabar žmonės atsu
ko jiems savo nugaras, nes 
suprato ir jiamatė nedorus 
komunistų darbelius.

Aš patarčiau, kad šią va
sarą visi lietuviai darbinin
kai važiuotų į Glendale gi
raitę, nes girdėjau, kad ir 
socialistai, žada rengti tenai 
savo išvažiavimus. Toks so- 

Icialistų išvažiavimas bus 10 
diena birželio. Kalbės drg.

V. I). Kukutis.

Yoorge Emma, iš Panevėžio.
Jawgiel Julija, vaikai Hipolit.

Julijan, Ramūnai, Kėdainių aps.

Jonas. Kučiūnų kaimo, Alytaus
apskričio.

Balesky Anastazija, A-ugeni- 
ja ir Coste. iš Kauno.

Pranaitis Veronika, duktė Ju
lija, sūnūs Jurgis, Jasaičių kai
mo, Šiaulių apskr.

Armalaitė Pranciška, Drovi-
diškių kaimo. Kėdainių apskr.

apie 60 vpatų. Jie visi taipgi yra I
I • 
II 
i 

I
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’ Poška.
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Iš atkeliavusių skaičiaus, kurių vardai jau buvo paskelbti, tapo praleista sekantys: 
Pastarnokas Marė, čyčkių

kaimo. Vilkaviškio apskr.
Jacimavičius Damazas. Ke-

• mėlių kaimo. Trakų apskr.
Platukis Adomas, moteris

Marė, sūnūs Adomas. Rimenų
kaimo Alytaus apskr.

Szacikanskaitė Veronika, Sei
rijai. Alytaus apskr.

Laivu “President Harding”

PROVIDENCE, R. I. 
Automobilius sužeidė lietu

vę merginą.
29 d. balandžio vietos lie

tuvių klebonas buvo suren
gęs koncertą su laimėjimu 
automobiliaus. Žmonių susi
rinko daug. Mat visi žingei- 
davo, kam teks laimėti au
tomobilių. Kol tas visas ku
nigo jomarkas pasibaigė, 
buvo vėlyvas vakaras. Žmo
nės visi skubinosi namo. Per 
tą skubinimąsi patiko dide
lė nelaimė Oną Petrauskiu- 
tę. Ji išlipusi iš gatvekario 
skubinosi į savo namus. Bet 
tuo tarpu visu smarkumu 
atbėgo automobilis ir Pe-
trauskiutę parmušė ant gat
vės, labai ją sužeisdamas. 
Žaizdos gana pavojingos ir 
nežinia ar nelaiminga mer
gina pilnai atgaus savo svei- 

Paukštis.

Slankeviėaitė Zofija ir Vau 
rta. Blauzdų kaimo, Kėdainių ap
skrities.

Bankauskas Antanas, .moteris
Julija, vaikai Viktorija. Vladas.

atvažiuoja iš Lietuvos sekantis būrys 
aprūpinti visais tiesotais dokumentais ir be jokių kliūčių jie bus įleisti į Ameriką.

Kurie norite atsiimt savo gimines ar draugus Amerikon, pasiskubinkite aprūpint affidavitais’, 
kad butų galima užregistruot prasidedant sekančiai kvotai.

Kurie norite važiuot į Lietuvą arba atvažiuot iš Lietuvos, pirkite Laivakortę pas mus. tad visados 
busite tinkamai prirengti ir turėsit smagią kelionę. Bostonan važiuot nereikia, galima laišku susirašyt.

Norint kokių nors paaiškinimų, parašykit, męs paaiškinsim viską ir prisiųsim informacijų knygą. Ra
šant pas mus laišką, parašykit adresą sekančiai:

BALTIC STATĖS FINANCE CO.
3S7 BBOADWAY. SO. BOSTON. MASS.

/
(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)



ŠI S-TAS APIE RUSŲ 
KOMUNISTŲ PARTIJĄ.

Balandžio 20—24 dieną

ųlesnės reikšmės sovietų at
eičiai, kaip atrodytų iš jų 
.skaičiaus pačioj konferenci
joj. Komunistų partijos su
siskirstymas eina vis gilyn;! 

nauninkų partija, sulindusi ^.s^siskirs™ą pagimdė ir ; 
i visnkias ”nA»^airU«tL- P?^aiko pats pasikeitęs„ , . . g” "* palaiko pats pasikeitęs so- rūpestingai sekė streikoMaskvoje įvyko metinė ko- i visokias ucrezdemjas .Jai vietų gyvenimas ir jį sulai-jKlaiDėrL.i -----

munistų partijos konferen- kartais trūksta net tam savų kyti bus bejėgė kad 
cija. Savo viešuosius susirin- žmonių fabrikuose, kad vai- kokia diktatui-,
kimus komunistai visuomet 
išnaudoja pasirodyti svietui 
visoj savo galybėj. Tiems 
paradams daryti komunis
tai labai dideli meisteriai. 
Neužmiršo jie svietui pasi
rodyti ir šioj konferencijoj. 
Kamenevas, baigdamas sa
vąjį pranešimą konferenci
jai, užbaigė ji žodžiais: 
"Musų suvažiavimas bus 
įrodymas, kiek musų partija 
sutapusi ir vienybės suriš
ta."

Ar Rusų komunistams iš- 
tiesų yra kuo džiaugtis savo 
galybe Jr sutapimu? ] 
s.-d. laikraštis "Soc. Viest- 
nik” nr. 8—9 duoda žiupsne-

a.
Straipsnio autorius baigia 

savo’ rašinį tokiais reikš
mingais žodžiais: "Istorijos 
kurmis gerai knisasi. Išdi
dus komunistų rūmas, , 
remtas diktatūra ir teroru,

1 • • 1 • duotasai streikas rodo UDelei įvykių pradžią ngosko^s. Tai kc- • - J • vai vesti ir laimėti bus rei-Klaipedoj. kalinga musų admmistra- 

Vokiečių laikraščiai labai šiol yra par ę.
nPstinnroĮ oLciko C1

gą Klaipėdoj, telegramomis 
pažymėdami svarbesnius 
įvykius. Kai streikas pasi
baigė, laikraštis "Berliner 
Tageblatt” 174-am numery 
įdėjo Karolio Seyfriedo 
straipsnį, kuriame

Išradimai ir Mokslas.
torių ne tų gabumų, kuriuos1 Popieriniai ratai vagonams, spindulys, kurį jisai vadinabe iki «inl vra T.Ul _ ■ ....................

ir kaz-1 pažymėdami'

džia galėtų palaikyti gyvą 
ryšį su darbininkų minia ir 
žinoti, kas darbininkų tarpe 
dedasi.

Pridursime be to, kad či- 
nauninkai komunistai nie
kuo negeresni už kitokius 
činauninkus. Net blogesni, 
nes būdami viešpataujan
čios partijos nariais, jie drą
siau sauvaliauja, irna ky
šius, nemoka ar nenori dar
bo dirbti. Dalis jų tiesiog 
penisi iš valdžios lovio ir žel
dina sau vilnas. Gerieji ko- KOMUNISTUS

----- >. munistų patys nusiskundžia, ‘ 
Rusų kad komunistų diktatūra,—

‘ • niekeno nerybota jų val-
• džia, -— ištvirkino . partijosį Į Socialistų Partijos suva- 

w . -. .. . — į v .ma 5 orke ate.;*i
tų žj/mią jų dalį padarė taip vadinamos Darbininkų 
škurnikais biurokratais Partijos (komunistui atsto- 

ar net spekuliantais. vai ir pasiūlė sudaryti "’oen-
Dabar keli žodžiai apie ta- drą frontą". ....

riamąją komunistų partijos šitą pasiūlymą, suvažiavi 
vienybę. Komunistų vadai, mas priėmė tam tikrą rezo- 
ipratę be pasigailėjimo ir liuciją, kuri griežtai atmeta \ 
kartais kruvinomis priemo- bent kokią 
nėmis gniužinti savo prie- munistų .......... .......
šus, net savo partijos tarpe nurodo priežastį, kode! 
neleidžia lengvai pasirodyti j siprat 
savo priešininkams viešai. * ‘ " 
Partijos nariai pakankamai 
gerai išmuštravoti, kad 
klausytų išlanksto duotų nu-

oį_ net tuomet, jei susitarus suL 

galutinai liktų perduotas 
Lietuvai. Nes musų "krikš
čioniškai - demokratinė" 
tvarka, jau susidėjus ypa
tingoji sistemon, turi savąjį _  ± ’ • “““

Retai kas iš paprastų odiniu spinduliu” (odic 
ray), turįs tokią ypatybę, a - • • a • “

nių ratų. O betgi tai yra ti- l™1?? J" „ t0J- - - — v

į medžiagoj pasididina atomų 
judėjimas. O kuomet atomų 
virpėjimas medžiagoje pa
siekia tam tikro laipsnio, sa
ko Hollingshead, tai žemės 
traukimo pajėga netenka 
ant jų savo intakos. Todėl 
jis pranašauja, kad geriau 
šitą spindulį ištobulinus, 
kiekvienas daiktas juo "pa
šviestas” galės lėkti oru, 
vistiek ar tai bus akmuo, ar 
medis, ar žmogus.

Karštis'taip pat didina at
omų judėjimą, sako Holling
shead, bet karštis yra tuo 
neparankus, kad jisai tirpi
na kietą medžiagą ir paver
čia ją į gazus. Tuo tarpu gi 
odinis spindulys gali pakelti 
atomų judėjimą iki augš- 
čiausio laipsnio, nesugriau
damas daiktų formos.

Kaipo pavyzdį, kad smar
kus judėjimas prašalina 
traukdėsį, Hollingshead nu
rodo giroskopo veikmę. Visi 
žino vilką”, kuriuo vaikai 
žaidžia. Tai yra apskrita 
lentelė, per kurios vidurį ei
na kojukė. Pastatytas ant 
tos kojukės "vilkas” nesto
vi ; bet kada vaikas jį smar
kiai pasuka ir paleidžia, 
"vilkas” sukasi ir negriuva. 
Maž-daug panašus atomų • 
"pagreitinimas” kiekvienoj 
medžiagoj išvysto pajėgą, 
kuri apveikia traukėsio įsta
tymą, sako Hollingshead.

kras faktas. Nelabai senai 
da Amerikoje taip vadinami 
’pullmanai”, tai yra miega
mieji vagonai, beveik visi 
buvo ant popierinių ratų. Iš 
popieros ratai buvo daromi 
nedelto, kad jie butu piges
ni, bet dėlto, kad mažiau bu
tų bildesio. Pullmano kom
panijai, kuri daro tuos va
gonus, rūpėjo, kad pasažie- 
riarns butų kuopatogiausia 
miegot, ir todėl miegamųjų 
vagonų ratai buvo daroirti iš 
tokios medžiagos, kuri mū

rydavo atskira kompanija, 
kuri vadinosi Allen Paper 
Car Wheel Company”. Jos 
dirbtuvė buvo Chicagoje, 
netoli Pullmano vagonų 
dirbtuvės. Dabar ji perėjo 
kitos kompanijos kontrolėm 
ir popierinių ratų daugiau 
jau nebedaro.

Kadangi busimai kartai 
gali būti įdomu, kaip se- 

kaip juos reklamuoja Ai-"““8 traukiniai vaikščiojo 
. ------- t;. uVplhia lai- ant ix>pienmų ratų, tai lai-35,000 markių, bandę per- kraštis' Pullnia.i News" iš

braukti irvva Paaiškinimų kaip
keliu stotvse. tramvajuose t,e ptai buvo daromi. Buvo 
ir net bilietuose. Alfonso Ši- vartojama paprasta siaudi- 

>- - ne popiera, tokia kaip mesi-
pieštas vyras ant “kaminą Įlinkai vartoja savo prekėms 
užsilipęs ir atliekąs šlapini- krautuvėse vymot. Visų pu- 

• r . ma. 16 šitokios popieros la-
: pu suklijuodavo ir gerai su

kepdavo. Paskui tris tokios 
dalis arba išviso 48 lapai bu
vo klijuojami krūvon ir 
džiovinami iki 90 dienų. Pa
galios suklijuodavo 192 la
pu į krūvą, suspausdavo ir 
džiovindavo |>er 6 mėnesius. 
Paskui nutekindavo ratą, 
šonus uždėdavo plieno ir ap
linkui užtraukdavo plieno 
šiną. Toks ratas sverdavo 
apie 1,070 svarų. Dabarti
niai gryno plieno ratai sve
ria tiktai apie 925 svarus.

Nuo gelžkelio į orą.
Londone yra pienuoja

mas skraidomas vagonas. 
Šitas vežimas busiąs pana
šus i Amerikos "pullmaną”, 
išmuštas viduje plunksno
mis ir aksomais, su patogio
mis lovomis ir kitokiais pa- 
rankumais. Dieną jis stovės 1 v 1 Y •
•_ • c V ~— “ 'C ’ J

, kaip ir visi kiti vagonai pa- 
sažieriams priiminėt. Kada ' 
pasažieriai susirinks, garve- 
žis nuveš šitą vežimą i aero
dromą, kur jis bus sujung
tas su milžinišku orlaiviu ir 
tuojaus nuo’ gelžkelio pakils 
i orą. Tuo budu žmonės ga
lės patogiai sau miegoti ir 
tuo pačiu laiku lėkti kur 
jiems reikia.

Heliumas dabar pigiai gau
namas elementas.

Heliumas, tai toks gazas, 
lekiantis elementas, kuris 
vartojamas baliunams pus
ti, bet iki šiol labai sunkiai < 
gaunamas. Kilus karui, 
Amerikos 1 
dvi stotis tam gazui imti iš 
žemės vidurių. Bet jo gami
nimas lėšavo iki $2,000 ku
binei pėdai, šiandien gi su 
chemijos mokslo pagalba 
kubinė pėda heliumo paga
minama už 2-3 centus.Heliu- 
mas yra labai lengvas ele
mentas ir todėl pripustas 
juo baliūnas labai gerai kįla.
Sakosi galįs apgalėti žemės 

traukimo pajėgą.
Ateityje žmonės galės 

skraidyti oru be jokių maši
nų, jei paskelbtoji Holling- 
sheado teorija pasirodys 
pritaikoma praktikoje. 

Hollingshead yra žinomas 
išradėjas ir elektros tyrino- A. _ _ T? • —--
Į a---------
nijoj ir po 20 metų bandy- susekti kas to yra kaltinin- 
mų anądien paskelbė išra- kas. 
dęs spindulį, kuris apgalįs 
žemės traukimo pajėgą. Tas

i^ui-įstraipsnj, kuriame praneša- ypatingą kvapą, kuris iškar- 
’ ima Klaipėdoj susidarę da- r° nepakenčiamai muša vo- 
?roru, Į bar santikiai. Seyfried vra! 1 iečiams nosin.

gaus griūti, užleisdamas vie- buvęs •
ta nanioi ♦ibi.oioi < L.rv> , »t- vo L ~ ~x •_i tą naujai, tikra jai demokra- boot’o" 
tijai. Gaus griūti daug grei- 
čiau, kaip to tikisi ramus ir 
išpuikę 12-j<» komunistų su
važiavimo režisieriai." (’S . >

—- -v •• J1U
Memeler Dampf- • 
redaktorius, yra

Lietuvos komisaro išguitas' 
iš Klaipėdos, kaipo Lietuvai 
priešingas ir neramus žmo
gus ir todėl, suprantama,1 
nesigaili Lietuvos valdžiai ............ ..... u<CTU_
piktų žodžių. Jge su Yču ir kitais tūzais,

Seyfriedas tvirtina, kad i.,,...-.. „J
oureiKą suKurs- mįnėti įsteigė bene didžiau- tęs netaktingas ir Klaipėdos <ia svaigalu nilstvmo istai- 

vokiečiams žalingas lietuvių 
valdymas. Sukurstęs visus 
vokiečių visuomenės sluogs- 

‘ nius ir sujungęs juos, — nuo 
darbininkų iki buržuazijos

("S-tas”.)
i

Begėdiška kleri
kalų ištaiga.

Lietuvoje klerikalai, drau-

IZOLIUOJANT. stVrikąHtukurs-l

.. . . . , , t " r—* —pavijusi i socialistu 
h žinių apie dabartinę ko- žmonės ir idėjinių komunis- i žiavima Ne\v• « j • • i — j • i * • • * > «• . Vrmiinicrn nnvti 1AC norinti cr. --------- — ----munistų partijos padėtį so
vietuose, iš kurių kas kita 
matoma.

Rusų komunistų partijoj 
jų pačių žiniomis skaitoma 
dabar 416 tūkstančių narių. 
Kai Rusuose yra apie 156 
mil. gyventojų: kai kitoms 
partijoms sovietuose visai 
uždrausta kurtis fr veikti; 
kai komunistai, būdami val
džioje, vieni patys šildosi 
komunistinės saulės spindu
liuose, tai toks narių skai
čius atrodo vtin mažutis.

Is to bendrojo partijos na-. rodymų. Todėl komuiistu 
nų skaičiaus 260 tūkstančių “ 
gyvena miestuose, 
— kaimuose. Komunistai vi
suomet dedasi "vieninte
liais” darbininkų atstovais, 
vienintele darbininkų parti
ja, visus kitus socialistus va
dindami darbininku išdavi- 
kate. Kiek gy komunistų par-komunishl srovei reiškiasi 
tijoj darbininkų ? ir jį stiprė a ^„^.1

Pačiu komunistu žiniomis j x J
Maskvoje kiekvienam ko- iKnt dvi stipresni gruni 
munistų šimte darbininkų Abidvi jos vra pagimin- 
yra ne visi devyni: Petre- tos daba). esanios 
grade ne visi dvvlika. kiek v * —
darbininkų provnncijoj - vadinamieji "choziįjstvenni- 
nezinia Jei jų skaityti netjki- _ tai tie komunistu ku.

.3 -ad ,d?rbm,?.k!! š iems tenka kurti ir vest-? 
partijoj butų tūkstančiai, valstybiniai - kapitalistinis!

.f‘arbln,nk‘! ukis. Tie žmonės labai gvvai 
yienmtelej proletarų par-,jaučia visus

tijoj, Kun viena pati viespa-, kurie eina g komunistį di,J 
tauja milžiniškoj Rusijoj, ta t u ros; mato visa bloguma Išėjimu suklaidint: 
Jei is to skaičiaus išrinkti ^aj uj.j0 reikalams vesti ar vnin f-0"" 
darbininkus, kūne trina Ke- llent tuos tj statomj i 
dės visokiose kancelianjosę.[daIvko žinovaii bet ištikin)i 
kaipo sovietų vaidininkai, komunistai. Noras ir reika- u» . . .. .
visokių organizacijų pirmi-las paliuosuoti ekonomini Uz pasipriesmima 
įlinkus sekretonus ir kito- soviet nima k ; ’l
kius tai eilinių darbininkų munistų partijos globos yra SKUtlKatI>S nU- 
pasiliks toks mažutis-ziups- tiek jau dide]js baudė,
nelis, kad jų neužtektų n.t tos rūšies komunistai pasta- 
kyek platesniam komjaceikų te konferencijai drasį rei. 
tinklui sudaryti. kalavimą: "Komunistų mo-
, Vadinasi, didžiausia Rusų nopo|js užimtj atgak*min? 
darbininkų dauguma sali- gas , iMas turi hut ._ 
naši komunistų partijos; .H-'kintas" 
arba niekur nepridera, arba j Ti9k' t iežu :
dedasi vien i profesines są- siliuosuoti nuo jįomunistų1 
jungas. Ar nepaaiškintų ir diktaturos viešai rodo ir da’ 
mūsiškiai komunistai, taip ]js darbininku. Ta darbiniu 
pat pasinešę būti T 
liais” darbininku draugai.-, .
i n . . • i viaaia v Hiiuo, I\d’ldelko jų vienminčiai Rusuo- butų pašaljnta komunistu 

se tun ten tiek maža pasiti
kėjime proletaruose?

Komunistu padėtis 
suose nežada pasitaisyti n dabartiniu suvaržvmu, kai 
ateity. I komunistų partiją (]arbininkai gaIėtu ‘ ]iU0J 
artimiausiais mėnesiais za- , • * 
da įstoti 113 tūkstančių nau- ffanizacijas. Ta srovė pasi
jų narių. Iskur tie naujai ręiškė pačioj konferencijoj.

---------------- C Į V AC4H_______ -i konferencijų rezoliucijos visą 
i, visi kiti būna paprastai priimamos- ’
ninicte' a-i. 1----------”

konferencijų

Atsakydamas i
. suvažia vi

i rezo-

vienybę su ko- 
organizacijomis ir 

1 su- 
ę darbininkai negali 

eiti išvieno su komunistais.
Šitokį nusistatymą linkui 

komunistų dabar priima 
profesinės sąjungos ir so- 
'cialistinės organizacijos po 

j pasaulį. Gyvenimas 
verčia šitas organizacijas 
elgtis su komunistais tam.

, svaigalų pilstymo įstai
gą, vardu "Alfonse 
Schick”. Svaiginamieji gė
ralai, ar šioki ar toki, visų 

i pripažinta, yra nuodai ir
'• < “V1 .MUI^.uazJJ°5 į pasaulis, matvt, negreit dari - bendram gynimosi reiks- | . atsikl:atvs. Bet kas-
■; iui. Lietuviai neįmanomai žin įr ku,. pasauivje taip 
- pakeli.ami muitus bandę at- svajtta]aj reklamuojami.

sKirti Klaipėdos kraštų nuo Vo;,? t --z, ----- r------ Ikaip Lietuvoje, ypač Kaune,

[beveik "vienbalsiai”. • &u nuniumsiais taip,:
Ar tai yra partijos sutapi- kaip 40 metų atgal jos elgė-t 

mo ir vienybės ž\mė? si'sU anarchistų judėjimu. 
Anaiptol!

Nežiūrint kietos % vadų 
saujos, opozicija valdančiai 
’ ‘ ______i
ir ji stiprėja. Paskutinėj 1--- r------ •• •

Abidvi jos yra pagamin

tvarkos. Vieną grupę sudaro 
vadinamieji ”rhozini«tv^nni-

; Komunistų judėjimas. ’ 
šiandien yra dvasinis Jpėdi-į 
nis anarchistų judėjimo 70-' 
tais ir 80-tais metais. Ir vie- . ?

. ... - nas ir kitas atnešė tų pačių i 
pasireiske pasekmį^ darbininkų orga- ' 

nizacijoms: sukėlė ginčus, 
pesimizmą, pakrikimą ir 
silpnumą. Mes negalime ig
noruoti istorijos patyrimus.

rimų reikia mokintis.
Tas. ką suvažiavimasI

■

jo tėvynės — Vokietijos. Pa- 
. keldami pasų vizos kainą iki nnn---- ‘

traukti gyvą su vokiečiais; 
susinėsimą. Naujų muitų 
pasekmė buvo umus pragv- 
veninio pabrangimas, opiai R tikete nemoraliai nu- 
palietęs plačiuosius liaudies ’
sluogsnius. Tuo budu lietu
vių politika sukiršino ir pir
klius ir pirkėjus.

Lietuvos komisariatas, pa
tariamas w ir pakurstomas 
v ietos lietuvių-šovinistų, 
pradėjęs liuosuoti iš tarny
bos senus, užsitarnavusius 
valdminkus-vokiečius. Žy
mesnieji vokiečių veikėjai 

j p. Budrio-Polo- 
* vinskio akį, ir pradėta jie “į_ X* - -

i’onsas

kėliu stotvse.

ne popiera, tokia kaip mesi

mą, 16 šitokios popieros la-■mosi procesą. Ir tokius pa- 
(veikslus kasdien žiuri visi 
kunigai, visa Kauno publi
ka — moters ir vaikai, visi 
dvasioje piktinasi, bet nie
kas nieko nesako, neprotes
tuoja. Kaune Laisvės alėjoj, 
prieš miesto sodną įtaisyta 
Alf. šiko karčiamėlė, kurios 
sienos tokiais paveikslais 
nusagstytos. Ir kas? Gerai! 
Dėlto, kad klerikalų...

Pr. br.

Lietuvos Atstovybės 
pranešimas.

vyti iš Klaipėdos krašto. Ko- 
z k" 

krašte vokiškai- 
"Heimatbundo 

► ir sustabdęs 
jos veikimą. Prasidėjo ben
dras politinio ir visuomenės, 
gyvenimo suvaržymas; įves- j 
tą ypatingos padėties stovis, I 
uždėta ranka ant spaudos, 
suvaržyta susirinkimų lais
vė.

Visose tose priemonėse 
vaizdžiai reiškėsi naujų šei
mininkų noras susilpninti 
vokiečių gaivalą, atimti iš jo 
vedamąją krašto gyvenime | 
reikšmę ir pastumti pirmon 
vieton lietuvių gaivalą. — 
/lėtinį ir iš Lietuvos.

Tas viskas buvę daroma 
urnai ir žiauriai, daroma 
z.monių, kurie atėję Klaipė- 

. don iš atsilikusio krašto, at
sinešdami iš rusų-lietuvių 
praktikos paimtus valdymo 
oudus.

Pirmutinį streikui obaisi Į 
padavę komunistai, pareika
laudami panaikinti politi
nius persekiojimus. laisvių ■ 
suvaržymus, pašalinti gyvo-, 
nimo brangenybę. Streikui 
prasidėjus, jo vadovavimą 
paėmusios profesinės darbi
ninkų sąjungos, prie kurių 
tuojau prisidėję Klaipėdos 
pirkliai ir tarnautojai. No
rėję prisidėti ir valdininkai. :

; daugumoje susilaikę, j

.nisaras prikibęs prie st 
priaustos 
lietuviškos

Norint progresuoti, iš patv-

— pa-■ smerkė, jau miršta. Mes ga- 
........ . " i tų 

žmonių, kurie buvo tuo ju-
1 1 — •• 1 1 • ■* • • • • - *•-.i ir išeik
vojo daug energijos veltui.

("New York Call".)

suvaržymus, .e .tiktai pasigailėti
j

P. Kesiunas.

SIŪBUOK!...
Svyruoja berželis, 
Vėjužis jį supa, 
Išsilgo saulužės, 
Svyruoja, siūbuoja

Liūdnai,
Lėtai...

Skaitytojai gal atsimena, 
kaip aną metą "Naujieno
je” buvo patilpęs straipsne
lis: "Kaip Kauno miiieistai 
skutasi, ir kaip piliečius! 
nuovadose skuta..." Juokin
gas, bet teisingas atsitiki- 

; nlas, kokių nemažai Lietu- 
__________ _ ' voje įvyksta. Tas straipsne-i vieriintė- kp srovė da prieš konferen- lis tuosyk Mykolui Biržiš- 

irauerais.________________ i---- 1 kaj redaktoriau jaut patilpo
ir valdžios organe "Lietuvo-j

T » .
- . J VVVA'J ■

visa Kauno milicijada ir už
klupo to straipsnelio pada
vėjus, taip kad tiedu manė, i 

o__ — jog iš šio pasaulio reikės iš-isai kurti ir vystyti savo or- sikraustyti. Bet pasibaigė 
.Ta srovė, naši- geruoju. Teisė taikos teis- . . į

___ _ mas ir nuteisė abiem "kalti- net daugumoje susilaikę, j stojantieji kandidatai? Fa- jį nurodo, kad komunistų pinkam” po 500 auksinų Streikas iškarto pagavęs vi-i 
briku ir dirbtuvių jačeikoms partija vis mažiau turi susi-bausmės užmokėti: Jieduvokiečiu visuomenę, — ir • 
priklauso apie 7000; susisie- rišimo su .miniomis, kad esą-: dar perėjo toliau bylą per-i ų
i,:--- u—--— •••"'' - ‘ įkelti bet kaHhnrr;

____ su milicija bylinč- -..-v,- . ----- 
t fe, su kuria nėlengvjrtnorMčių diplomatijas ir visuome- 
“____________ ’ J, tai‘nes, kad ji, pirmoj eilėj' bo-

I auksinams bankrutijant, i dama įvykių Reino saly, ne- 
;kai ir taip nebuvo kur auk-i užmirštų pažiūrėti į rytus, į i 
isinų dėti, užmokėjo po 5Oo Klaipėdos kraštą ir mokėtų; 

nistų partijoj iš dviejų be-auksinų ir liko teisus milici• w • v • __ • ■ • *

cija iškėlė reikalavimus, kad
— -- .v.^zzivzo vijįcmr L/ieiUVO-

sauvalė ir darbininkų išnau- je". Ir kas atsitiko? Sujudo 
dojimas; kad viešasai gyve- Tr 

Kt’- nimas butų paliuosuotas nuo

•7

kimo darbininkų 
4,300; valstiečių 
tančiai; kariškių apie 28 
tūkstančius: visokių valdi
ninkų apie 14 tūkstančių ir 
kitokių 8.000. Vadinasi, ir 
naujai stojančiuose .tikrų 
darbininkų susiras nedau
giau kaip 10 tūkstančių, ki
taip sakant apie 99L

• 1 — ' Į . » • • ’mas tas pats reikalavimas
visa puse, raudonarmiečiai panaikinti komunistu partil 
sudaro su viršum &/,. Jau jos išimtin, viešpata’.i^, 
rasų komunistu TsrtfeS p Reikia pastebėti, kad tos sunkiau, nėra buvo
Sos pS "mužFklji", » k!>munIst,"P srovės randa Į rusams viešpataujant, kurie 

kitos gi virsta kariškiui- ^pe >ta“rid^db Jrti

vra iinip , ’ . '.7 “vicjv ivuau-o tuk - 7nos kaz,onos organizacijos; kelti, bet kadangi
— n-.tuhb- kaip profsąjungos, taip pat nusibodo s n uniP zx __ •- • ■••••• — • 1 _

<
ir už teisylię) kovoti, tai1 nes, kad ji, pirmoj eilėj" bo-

nevienyja darbininkų. O vie
nytis darbininkams reikia, 
nes kapitalizmas sovietuose 
atsigauna ir vis rimčiau 
gręsia darbininkams.

Tokiu budu pačioj komu-

veik priešingų pusių stato-

ti jiedviem!

jos akyse.
Šiandien Lietuvoje teis------------------- ---  VJVZ --------------

imuose teisybės jieškoti yra
iš tų skaitlinių matyti, kad Reikia pastebėti, kad tos,^au^ sunkiau
___ lt? •» ... — - -

vienos puses muzikeja , is plataus pritarimo neparti- teisingumu negalėjo naši i-či- j— x__s j---- ’• • - 7,
- ■ Pr. br.

darbininkus ir buržuaziją.
Seyfried šaukiasi vokie-

ir mokėtų ; 
-Reikale apginti ten vokiečių 

teises.
Jei klaipėdiškių vokiečių 

upe yra ir kelinta dalis to 
vokiško karingumo ir lietu
vių neapykantos, kuriuos j 
reiškia savo straipsny K.1 
Seyfried, tai ir tuomet likvi-

i

Sužydo darželis, 
Daržely mergelė 
Valiuoja, dainuoja, 
Bernyti vilioja

Švelniai, 
Jautriai...

Siūbuoja laivelis, 
laively bernelis 
Irklužiais mosuoja, 
Dainužę dainuoja 

Linksmai, 
Smagiai...

♦

Svyruok!... Siūbuok!... 
Vėjužis plavena, 
Berželį ramena...

Svyruok!...

Liūliuok!... Siūbuok!...
Bangužės siūbuoja., 
Laivužį linguoja... 

Liūliuok...

Dainuok!... valiuok!.... 
Bernelis atplaukia, 
Mergelę jis šaukia...

Dainuok!...
♦

Mergele dainuok!...
Berželi, svyruok!...
Vėjužis laivužį,
Bernytis mergužę

Liūliuoja,
Siūbuoja...

Berželi, svyruok!...
♦................................................

Atstovvbėn kartais krei
piasi asmenys, pasiskųsda- 
mi, kad jų siųstieji Lietuvon 
pašto siuntiniai nėra pasie
kę adresatų ir prašo tuos at
sitikimus ištirti.

Atstovybė yra tuo reikalu 
susinešusi su Lietuvos Paš
to Valdyba, kuri prašo pa
skelbti žemiau išdėstytą žu
vusių siuntinių pajieškojimo 
tvarką.

Kadangi pašto siunti
niams iš Amerikos Lietuvon 
tenka ]>ereiti didelę kelionę, 4 ~ J-l 1- 1
nys yra žuvęs ir kad sura
dus to žuvimo kaltininką, 
reikia sekti visą siuntinio 
kelionę, pradedant nuo jo 
atidavimo paštan. Tokį seki
mą daro sutartinai Lietuvos • a

_ " * 
Todėl, kaip tik gausite ži

nių, kad jūsų siųstas Lietu
von siuntinys nėra pasiekęs 
to asmens, kurio adresą ant 
siuntinio buvote uždėję, tuo
jau kreipkitės ne kur kitur, 
bet į tą j>ačią pašto įstaigą, 
kuriai buvote padavę savo 
siuntinį siųsti.

Kartu su tuo paduokite 
tai pašto įstaigai:

1) Pareiškimą (jie gauna-
---- KZ 

resato nebuvo gautas.
2) Tame pareiškime rei

kia įrašyti siuntinio nume
rį, kada jie buvo įduoti per
siuntimui (metai, mėnuo ir 
diena), ir kam jisai buvo 
siųstas (koks ant jo buvo 
uždėtas adresas).

3) Prie pareiškimo pridė
ti gautąją iš pašto, paduo
dant savo siuntinį, kvitą, 
arba tos kvitos nuorašą.

Tokį pareiškimą Ameri
kos paštas pasiųs pakeliui 
siuntinio sekimo ir tuomet 
tik bus galima susekti kur 
siuntinys buvo žuvęs, arba 
jei jisai adresatui atėjo šu

to jas. Jisai gyvena Califor-|na’k’r‘^as ar išplėštas — tai• • • • _ _ __ ' » • • •

i Šitas vežimas busiąs pana-

gelžkelio stotyje ant relių, tOfJeI kad ištyrus kur siunti-

ir Amerikos pašto valdybos.

X, a eaieiCKIIIliJ (Jie gaUHS- valdžia pastatė mi pašte), kad siuntinys ad- 
im gazui imti iš resato nobnvn.

z

• •
("Jaun.”) V. Čarneckis, 

Lietuvos Ątstovas.

t
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VRS9B o

perstatė kalbėti nekuriuos 
žymesnius montelliečius ir

Komunistų lyderis Weis su- bostoniečius, nes iš Bostono 
varytas į ožio ragą.

15 d. gegužės L. S. S. 19 
kuopa surengė Centrai 
Brooklyne draugui Bieliniui š 
prakalbas. Ant šitų prakal- .

šiai arba dar nežinomų čius pajuto, tai jie turėjo iš 
žvaigždžių jieškoma. į svirno pasitraukti ir nesu-

Nesenai franeuzas astro- skubo nieko kito beišnešti, 
nomas Flamarionas pašte- kaip tik šautuvą. Tas tat 
bėjo Getuose žvaigždyne' šautuvas ir išdavė visą

bų konjunistai buvo atsiuu- dėstė 
tę dti smarkiu savo lyderiu 
Weisą (Vedrinską) ir Sta-' 

(įnirusios "Darbininku 
Tiesos” dženitorių). žmo
nių į prakalbas, pagal Cen
trai Brooklvno, susirinko 
gana daug. Paprastai į tau
tininkų ar komunistų pra
kalbas susirenka koks tuzi
nas, o.į Bielinio prakalbas 
susirinko arti šimto žmonių. 
Apie drg. Bielinio prakal
bą nėra reikalo rašyti, nes 
jis, kaip ir kitose vietose, gy
vais faktais nupiešė Lietu
vos darbininkų padėlį, jų 
vargus ir kovą su juodąją 
kunigų armija.

Draugui Bieliniui pabai
gus kalbėti, pirmininkas pa
prašė, kad publika, kiek ga-| 
lėdama, paremtų savo cen
tais Lietuvos socialdemokra
tus. Ir publika sumetė 8 dol. 
Pirm aukų rinkimo komu
nistų lyderiai norėjo sukel
ti lermą. bet pirmininkas 
juos susarmatino ir jie nu
siramino.

Po aukų rinkimo kalbėjo 
L. Grikštas. Jisai drožė apie 
komunistų rojų, sakydamas, 
kad dauguma komunistų 
komisarų yra žulikai ir Šmu- 
gelninkai. Grikštas taipgi, 
užvažiavo ir lietuviškiems; 
komunistams, kurie daro 
šmugelį su visokiais fon
dais. Jeigu Amerikos komu
nistai iš tų savo fondų pa
siuntė į Rusiją bent vieną 
centą, sako Grikštas, tai lai 
jie parodo rasytes, o aš už 
kiekvieną rasytę duosiu po 
100 dolerių. Čia publika 
Grikštui pritarė ir ėmė iš 
komunistų reikalauti, kad 
jie parodytų nuo aukų siun
timo rasytes.

Grikštui pabaigus kalbėti 
pirmininkas pareiškė, kad 
dabar bus klausimai, o po 
klausimų kas norės, galės , 
kritikuoti kalbėtojus. Buvo 
užduota pora ar trejatas , 
klausimų. į kuriuos drg. 
Bielinis tinkamai atsakė. Po kaliko* 
klausimų pašoka komunistų džiausiame varge. Užmoi

a :

bėjo Getuose žvaigždyne šautuvas ir išdavė visą 
milžinišką gaisrą, kokį pla-- ’ kompaniją”. Minėtasai uki- 
ti žmogaus vaizduotė negali*rinkas tą šautuvą buvo pa- 
įsivaizduoti. Tame žvaigž- siskolinęs iš savo kaimyno, 
dyne susikūlė dvi žvaigždės; Plėšikai jį pavogę pradėjo 

kalbėjo o tos žvaigždės buvę didės- vienam, kitam siūlyti pirkti 
ir pakliuvo tam, kuris tą 
šautuvą pažino ir žinojo, 
kad jis iš jo pažįstamo ūki
ninko svirno pavogtas. Ži
noma, kiek pardavėjas pra
šė, tiek šis sutiko mokėti, 
bet, pasikvietęs miliciją, 

' pardavėjį suareštavo. Par
davėjas, matydamas, kad 
įkliuvo ir-manydamas, kad 
kompanijoje” bus links

miau, negu vienam, išpasa
kojo visus savo sėbrus — 
draugus, pas kuriuos pada
rius kratą, atrasta daug pa
vogtų daiktų ir drabužių. 
Daug nuskriaustųjų savo 
daiktus pripažino. Balan
džio 8 dieną visa ta "kompa
nija” buvo atvaryta į Akme
nę. Čia, kiek pasilsėjus, iš
varyti į apskrities kalėjimą. 
Pasirodo — ji susideda iš 8 
žmonių: 1 žydas, 6 burliokai 
— sentikiai ir 1 ’ourliokė- 
sentikė.

buvo atvažiavę net 12 ypa
tų. Tarp kitų kalbėjo drau
gai Michelsonas ir Ambro- 
zaitis. Paskiau 1 _

‘draugas Bielinis. Jis savo nes negu musų saulė!.,, 
vaizdžioje kalboje aiškiai iš- • ------------

J socialdemokratijos Naujos migdomosios dujos, 
.—..imą ir siekius, iš ko ma
tėsi,” kad publikai labai pati
ko jo kalba. Taipgi aiškino 
ir apie lietuvius komunistus, 
kas jie yra ir ką jie nuveikė. 
Pasakė, kad tarp komunisto 
ir vyčio — tai mažas skirtu
mas.

Po prakalbų būvu renka
mos aukos Lietuvos Social
demokratų Partijai. Auka
vo šios ypatos:

A. Laučka $2.00, X. $2.00, 
p-lė M. Monikaitė $2 00, A. 
Alekna $1.00, K. Ambrozai- 
tis $1.00. T. Greviškis $1.00, 
S. Kireilienė $1.00, A. Kirei- 
iis $1.00, A. Čižauskas $1.00, 
J. Gaidimavičia $1.00, J. Me- 
džiauskas $1.00, P. Bartke- 
vičia $1.00, F. Norkus $1.00, 

j A. žižis $1.00, S. Michelso
nas $1.00. W. Samsonas 
$1.00, p-lė B. Bidvaitė $1.00. 
■p-nia S. Norvaišienė $1.00, 
P. Vaičiūnas $1.00, Krista- 
ravičia $1.00, J. Davis 5Qe.: 
-T. Dovidonis 50c.. p-nia Ur
bonienė 50c., p-nia Alusiau- 
čienė 50c., du Montellos celi
batai 50c., p-lė X. 30c. Smul
kių aukų $4.20, viso $30.00.

Tad vardan rengėjų būre
lio, aukautojams ir rėmė- 

ijams, o ypatingai vietiniams 
sandariečiams, tariu širdin
gai ačiū. J. M.

Žmonės dažnai serga li
gomis. kurias pašalinti gali
ma tik padarius operaciją. 
Operacija, žinoma, sukelia 
didelių skausmų, kurių kiti 
ligoniai negalėtų pernešti. 
Kad sumažinus skausmą, 
daktarai ligonius užmigdo, 
vartodami tam tikrus vais
tus. Vieni vaistai kenkia šir
džiai, kiti—plaučiams. Nors 
daktarai ir vartodavo tuos 
vaistus, bet į juos žiurėjo 
kaip į naudingą ir kartu 
kenksmingą priemonę. Mok
slininkai jau senai jieškojo 
kokio nors tinkamesnio bu-i 
do sunaudoti operuoja
miems. Ir tik nesenai pasi
sekė vienam Amerikos mok
slininkui, Chicągos univer
siteto profesoriui Carteriui 
išrasti naujas dujas, kurio
mis galima esą be pavojaus 
sveikatai naudotis operaci
jų metu.

Tokiu budu užmigdomam 
ligoniui dujos nekenkia nei 
jo širdžiai, nei plaučiams.

I

Pajieškojimai

lyderis Weisas ir reikalau
ja, kad jam leistų kalbėti 10 
minutų. Pirmininkas jam 
leido kalbėti 15 minutų. 
Weisas savo kalboje nieko 
nepasakė, tik išvadino drg. 
Bielinį pardaviku, išdaviku 
ir paplūdęs 7 miliutas atsi
sėdo. Pirmininkas liepia 
jam tęsti savo kalbą toliau, 
bet komunistų lyderis, nebe
žinodamas ką kalbėti, sėdi ir 
nesijudina. Tuomet pašoka 
Stakov ir reikalauja, kad 
jam duotų kalbėti 5 minu- 
tas. Pirmininkas sako, jogei 
jis duosiąs ir jam 15 miliu
tų. Bet Stakov atsiprašo, 
kad jis nesąs prisirengęs 
kalbėti ir negalėsiąs 15 mi
nutų iškalbėti. Pirmininkas 
liepia kalbėti taip ilgai, kaip 
jis gali. Stakov sako, jogei 
Bielinis kalbėjęs apie Lietu
vą, o ne apie Lietuvos dar
bininkus ir toliau pradeda 
plūsti Bielinį. Paplūdęs 3 
minutas atsisėda. Tada Bie
linis gražiai atsako į tų ko
munistėlių užmetimus ir 
tųomi susirinkimas užsibai
gia.

Po prakalbų publika juo
kėsi iš komunistu, kad jie 
tapo suvaryti į ožio ragą.

V. D. Kukutis.

MONTELLO, MASS. 
Aukos socialdemokratams.

7 d. gegužės būrelis pa
žangesnių monteliiečių su
rengė drg. K. Bieliniui va
kariene sandariečių kliube.

Svečių atsilankė apie *60 
ypatų. Po vakarienės, pir
mininkas drg. A. Kireilis

Didžiausis pypkorius.
Nesenai Olandijoj mirė 

tūlas žmogus, kuris kasdien 
surūkydavo virš svaro taba
ko. Per sąvaitę’jis surūky
davęs apie 10 svarų. Jis mi- 
Kai kurie Olandijos statisti
nė turėdamas 81 m. amžiaus, 
kai apskaitliuoja, kad minė
tas pypkorius per savo gy
venimą bus surukęs 11 tonų 
(apie 660 pūdų) tabako. Jei 
visą surūkytą tabaką su
krautum. i vietą, tai kupeta 
butų kaip didžiausias na
mas.

Tai buvęs didžiausias

Pajieškau Juozapo Veraslausko, 
-yris keli metai atgal gyveno VVater- 
bury, Conn. Malonėk atsišaukti že
miau paduotu ant.asu. Mano moteris 
Emilija su dukteria Emilija atvažia
vo į Ameriką du metu atgal, tad mes 
visi norim pasimatyti arba susirašyti 
per laišką.

John Razmus
2167 So. Halsted St., Chicago, 111.

Pajieškau Mateušo ir Juozo Purve- 
nų, paeiną iš Kauno gub., Ukmergės 
apskr., Dvaronių kaimo. Kas apie juos 
žino arba jie patįs teiksis atsiliepti 
šiuo adresu:

Jurgis Purvėnus
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau Juozapo ir Albino Jarų, 
paeina iš Radviliškio. Metai atgal gy
veno Philadelphia, Pa., o dabar nezi 
nau kur. Meldžiu atsišaukti. Taipgi 
pajieškau Kazimiero Urnežaus ir Jo
no ir Vincento Juškų.

Jurgis Siedara.s
69 Pine St., Elizabethport, N. J.

Pajieškau brolių Adomo ir Klemen
to Vidžių. Pirmiau gyveno ant \Vest 
33rd st., Chicago, 111. Sykiu pajieškau 
ir brolienes Marijonos Gadiliauskiu- 
tės. Visi yra nuvažiavę iš Pittsburgh. 
Pa., Chicago, III. Kas putėmis, mel
džiu duoti žinoti.

Mrs. Darota Jarus
1421 East 89th St.. Cieveiand, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Pui
šio, paeina iš Ukmergės apskriti), 
Deltuvos miestelio. Jis ilgą laiką tar
navo Suv. Valstijų kariumenėj. Da 
bar teko girdėti, kad iš kariunienės 
jau sugrįžo, bet nežinau kur gyvena, 
'laipgi pajieškau Jono Sadaumko; ji. 
irgi tarnavo Suv. Valstijų karium 
nėj. bet jau buvo pasiliuosavęs ir gy
veno Pittsburgh, Pa. Meldžiu atsi
šaukti arba kąs apie juos žino malo
nėkite pranešti šiuo adresu: 

Anton Puišys
Box 94, Lesington, Mass.

Aš, Jonas Lietuvninkas, jieskau 
sesers Uršulės Lietuvninkaitės po 
vyrui Gudauskienės. Pirmiau gyveno 
tSo. Boston, ’ Mass., o paskui išsikėlė 
į farmas. Dabar nežinau kur .ii gy
vena. Todėl prašau atsišaukti arba 
kas žinote malonėkite pranešti. Ma
no adresas:

Jonas Lietuvninkas, 
Vilkaviškio apskrities. Kaupiškių, 
kaimo, Kaupiškių valsčiaus.

Lithuania.

j

pilna garancija, greitai, teisingai ir

laivakortes kelionei į Europą ir iš 
ant visu linijų.
KORESPONDENTUS — Bankus:

BALTIC STATĖS BANK
LIETUVOS FINANSy MINISTERIJOS KORESPONOENTAS

Banko Resursai—$1,700,000.00.
PARDUODA Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus 

ir išmoka nuošimčius už Kuponus.
PRIIMA DEPOZITUS ir moka 4%, priskaito- 

. mus prie sumos kas mėnuo. Depozitus gali
ma prisiųsti ir per paštą.

SIUNČIA PINIGUS į Lietuvą ir visas pasaulio 
šalis, su 
pigiai.

PARDUODA
Europos

TURI SAVO
Kaune, Rygoje, Vlniuje, Berlyne ir kituose 
Europos miestuose.

Baitic Statės Banke savo depozitus laiko New 
Yorko Valstija, New Yorko miestas, Lietuvos 
Finansų Ministeįiją, Lietuvos Bankas, Lietuvos 
Kredito Bankas, Prekybos ir Pramonės Bankas, 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ir kitos 
įstaigos.

Kad ir trupučiuką iš kelio, bet apsimoka 
kreiptis visais bankiniais reikalais į

BALTIC STATĖS BANK
291 E1GHTH A VENT E, NEW YORK. N. Y.

Kampas W 25th St. Telefonas W»tkins 2142
Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryte iki 5 vai. po' 
pietį Subatomis — iki 7 valandų vakare.
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J ieškau brolį Joseph Adomson i 
(Juozą Čepaitį arba Černeckį). Juoz'i 
sūnūs gime 1882 m.. Kauno rėti., oi- 
diavos vaisė.. 1905 m. iš Rygos isva- . 
žiavo ir apsigyveno 335 East 95th St.. 
Neu York City. U. S. .of America r 
No. 961 Third Avė. Apsivedė su lietu- j 
vaite Anna Visockaite. Buvo Bostone j 
ir Chicagoj- Nuo 1916 m. neturiu ži- ! 
nių. Pats lai atsišaukia, bei žinantjs I ____
jį. praneškite jo antrašą, uz ką busiu Girdėjau. tumu *<».<»
labai dėkingas. _ _ j tijoj nusipirko larnią. Pirmiau su juo

J. J. Černecr.ls Į n <U>Ka>*
Kauno paštas (iki pareikalavimui), 

Lithuania. |
I I 
I 
Į

Aš. Vanda Gildebrand po vyrui Go- 
centienį, pajieškau savo brolių Gus
tavo ir Vilchelmo Gildebrant. Kas 
apie juos žino gyvus ar mirusius, 
prašau man pranešti, už ką busiu la
bai dėkinga. Adresas:

V. Gocentienė
Alytus (Suvalkų pusėj), Lithuania.

Pajieškau apsivedimui merginos,- 
be skirtumo tikėjimo, tarp 20 ir 27 
metų senumo. Aš esu laisvas vaiki
nas, 30 metų amžiaus. Sū pirmu laiš
ku meldžiu prisiųsti paveikslą, atsa
kymą duosiu visoms. S. B. B.

, 141 Ferry St.. Nevvark, N. J.

Paiieskau dėdės Jurgio šalnos, 
kad jisai New Yorko vals

i 
susirašėme, o dabar nežinau jo adre
so. Jis paeina iš Kauno rėdybos, Ra
seinių apskričio, Šimkaičių valsčiaus, • 
Serbentų kaimo. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu: • (24)

Anthony Šalna
1013 Melon St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
be skirtumo tikėjimo, tarpe 20 ir 27 
metų senumo. Aš esu laisvas vaiki
nas, 28 metų senumo. Su pirmu laiš
ku prisiųskit paveikslą, atsakymą 
duosiu visoms. G. K. B. (24)

141 Ferry St., Ncwark, N. J.

Pajieškau apsivertimui draugės lais
vų pažvalgų, nuo 26 iki 30 metų am
žiaus. Aš esu 3a melų amžiaus, inte
ligentiškos , išvaizdos . ir apsiėjimo; 
r.ioku kriaučystės amatą, apsišvietę: 
ir myliu blaivą ir ramų gyvenimą. 
-Merginos, našlės ar gyvanašlės (tu
rinčios legales teises apsivesti) 
rinčios apsivesti, atsišaukite ir 
pirmu laišku prisiųskile savo 
veikslą. Kiekvienai duosiu atsakymu 
ir paveikslą grąžinsiu reikalaujant. 
Rašykite man sekančiu adresu: (24) 

S. Vaikei-
3236 S. Errtėrald Avė., Chicago, 111.

@ Columbia®
Jicškau tetėno Juliaus čepulio ir 

dževičiaus. visi iš Sugavauzio kaimo.
Visi yra ' 

seninus gyveno Scranton, Pa., 
YVilikės-Barre. Pa. Yra svarbių

Atsišaukite patįs,

' Jieskau tetėno Juliaus čepulio ir 
i jo sunaus Jokūbo, taipgi Adomo Ra- ----- ...
1 Šilavoto parapijos.

GOHAGEN, PA.
. Mirė Kazimieras Kaz

lauskas.
Šiame miestelyje išviso 

buvo tik dvi- lietuvių šeimy
nos, bet 18 gegužės vienos 
šeimynos penėtojas Kazi
mieras Kazlauskas netikė
tai pasimirė. Velionis sirgo pypkorius... . • i _ >_______

Keleiviams orlaivis.
Anglijoj vyriausybės. lė

šomis statomas didžiausis 
orlaivis; jame tilpsią 109 
keleivių. Orlaivis galėsiąs i 
24 valandas perlėkti iš Lon
dono New Yorkan, tik vieną 
kartą sustojęs Azoro salose. 
Motoras jo turėsiąs 1,600 
arklių jėgų.

tik 3 dienas ir nuvežtas į 
Johnsto\vn Mercy iigonbutį 
mirė. Kazlauskas buvo ne
turtingas žmogus, neturėjo 
sutaupęs pinigu nei ant lai
dotuvių, tik pasidėkavojant 
graboriui Moskol jis tapo 
palaidotas. Velionio moteris 

* su 4 kūdikiais di- 
_ ke-

jus graboriui 80 dol. ir baž
nyčiai 20 dol., moteriškė pa
liko tik su trimis doleriais. 
Graborius, matydamas, kad 
ji neturi nei po vieną dpleri 
ant kiekvieno siratuko. su
gražino jai dar vieną dolerį. 
Taip kad nelaiminga našlė 
paliko su 4 dol. ir su 4 naš
laičiais.

Velionį palydėjo į kapus 
Antanas Lukoševičius su 
motere iš Gohagen. Pa., 
Morkis su motere iš Nettie- 
ton. Pa. ir Kazimieras Rat
kevičius. širdis plyšo iš gai
lesčio, matant, kaip mažu
čiai našlaičiai ir biedna naš
lė gailiai verkė ant savo 
maitintojo kapo.

Butų gerai, kad mielašir- kad Akmene? apieimkejo. 
dingi žmonės ir giminės pa-'Mažeikių apskrityje, tapo 
gelbėtų tai nelaimingai naš- suimta 8 plėšikų gauja.

Pavasariui auštant Akme
nės apielinkėje prasidėjo 
uolus svirnų tuštinimas. 
Kas savaitė kur nors bent 
po vieną svirną patuštinda
vo. Praplėšiama šiaudinis 
stogas, įlendania ir, kas pa
tenka, kraustoma. Vienui 
išnešta mėsa, kitur drabu 
žiai, kitur jiatalinės ir n 
javai. Trumpu laiku taip ap 
vogta apie 10—12 svirnų 

paaimanuoja, 
pa j ieško, bet 
i™. "Kom pa

vyksta kuogeriau- 
Bet visa pasauly turi

i

•ei. C. K. Nightingale.

įvairios žinios.
Susikūlė dvf Žvaigždį.
Begalinėse dangaus erd

vėse yra nesuskaitomas 
skaičius žvaigždžių. Kąd ge
riau galimą butų tėmyti, 
mokslininkai suskirsto 
žvaigždes į tam tikras kons- 
tolancijas, arba žvaigždy
nus, kuriuose suskirsto jas 
dar pagal jų didumą. 
Žvaigždynus ir didžiąsias 
žvaigždes pavadina tam ti
krais vardais. Taip daroma, 
kad lengviau galėtų surasti 
tą sritį , kurioje tėmijama 
kurios nors žvaigždės judė-

Atstovas—šaukštų vagilius.
Varšuvos teismas svarstė 

lenkų steigiamojo seimo na
rio Vaičuko bylą, kuris kal
tinamas šaukštų vogime per 
seimo puotą 1921 m. gruo
džio 27 d. Buvusis tautos at
stovas jlgai teisinosi: girdi, 
jis tada girtas buvęs ir neži
nąs, kaip tai padaręs.

Teismas pasmerkė tą 
"tautos atstovą" 6 mėn. ka
lėjimo arba sumokėti 3 m ii. 
markių.

Lietuvoje suimta gauja 
plėšikų.

Kauno "Lietuva” praneša, 
1 Akmenės apielinkėj

Apvogtieji 
pa bėginėja, . , 
nieko nesuranda, 
nijai” 
šiai.
galą; priėjo galas ir "kom
panijos” pasisekimui. Pa
skutinėmis dienomis "kom
panija” įlindo į tūlo ūkinin
ko svirną Šapnagių kaime.
Kadangi tas ūkininkas sve-

COLUMBIA LIETUVIŠKI REKORDAI 
VISUOMET B.MAGUS.

Ant kairės yra parodyta Columbia Grafonola, 
Typo 1.-2. užbaigtas anglišku rusvu raudon
medžiu ir amerikonišku valakų riešutu. Su <le 
vyniomis puikiomis rekordų knygomis.

Kaina $175.00. 
Ant dešinės yra parodyta Columbia nešiojama 
Grafonola. Vidus yra užbaigtas raudonmedžiu; 
su atlaikomu orą uždangalu. Su ištraukiamais 
stalčiais, kurie laiko aštuonis dviejų pusių, de
šimts colių rekordus. Kaina $5o.00.

Lietuviai piipažiati kaipo muzikos mylėtojai. Coiuni- 
Gr;>pnonhone Kompanija pripažindama ta lietuvių 

žmonių palinkimą savo muzikai, specialiai rekerdavo lie
tuvių dainas ir šokių muziką. Geriausi lietuviai artistai 

. Tie dainininkai ir muzikantai atsargiai vedėjų 
kurie žino ko žmonės nori. Rekordai visuomet 
skirtingi. Kiti lietuviški rekordai negali su jų

itą surašą Columbia rekordų pas Columbia 
; šituos linksmus pa-

j

i

i

I

2 edę ir 
, ar 

rei
kalų iš Lietuvos.

kas žinote meldžiu pranešti.’ (21) 
2074—24th St.. Detroit, Mich. 

Petras Radzevičius

Aš, Tony Paulauskas, pajieškau 
draugo Motiejaus Dickaus, girdėjau 1 
gyvena apie llastmg’s, Pa. Meldžiu 
atsisaukt, drauge, ar kas apie jį ži
not, meldžiu pranešti ant šito ant
rašo: (24)

Tony Paulauskas
548 Wood St., Scranton, Pa.

ne
su 

pa-

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS 

KRIAUČIUS.
Darbas ant visados, mokestis gera, 

teorint platesnių

(23) 
P. W ALUS

42Į4 Haverhill St., La«rence, Mass.

.. .. 7“7 7 — atsišaukit tuojaus. Norint platesnių
lajieskau dviejų savo pusbrolių informacijų klauskit laišku arba ypa- 

juozo ir Stanislovo Grigų, paeina iš tiškai. 
Kauno rėdybos. Juozas prieš karą gy- j 
veno Šiaulėnų ir Baisiogalos para-1 
pijose, o Stanislovas gyveno Kaune. 
Dabar girdėjau jiedu randasi Ameri-. 
koj. Meldžiu atsišaukti arba kas apie j 
juos žinot malonėkite man pranešti, • 
už ką busiu labai dėkingas.

Mikolas Grigas
R. 6, Loveli. Mich.

(24 >

ii daina: 
parinkti, 
diriguoti, 
aiškus ir 
puikumu lyginti.

Pasiimk ši', 
pardavėją. Jis noriai pabandys visus 
rinkimu .

7869

E-7616

E-7479

E-7395

i

10 colių 75c.

Pajieškau Juozo Dubos, Suvalkų 
rėdybos, Mariampoiės apskričio, But- 
kos valsčiaus, Judalų kaimo, yra ap
sivedęs su Ona Čarnauekiute, mano 
krikšto duktere. Pirma gyveno Chica
go, Iii. Meldžiu krikšto dukterį atsi
šaukti šiuo adresu: (25)

John Čarnauckas
34 E. 21 st St., Bayonne, N. J.

REIKALINGAS KRIAUČIUS.
Mokestis gera, darbas ant visados; 

atsišaukit greitai. Dirbama daugiau
siai kostumerskas darbas. (25)

VINCAS MATUSEVIČIA
200 E Main -St.. Plymouth. Pa.

PAGEIDAUJU GERAI PATYRU
SIO ŽMOGAUS prie Rakandų biznio 
ir mažesnių daiktų. Vieta, gera, kito 
štoro nėra, galima gerai pragyventi. 
Kurie nori į tokį biznį eit kaipo part
neris, atsišaukit. (23)

J. MICHELL
P. O. Box 128, Jeanesville. Pa.

Lak'inai.
šokikai.
J. Plieniunas ir
P. Lusnakojis. 

Komiška kalba.

-ihyro Nelaisvėje. 
Lekcijos iš Biblijos.

Komiškas dialogas.

\ iena Mergytė. Vale.
Mergužėle, eikš pas 

mane. Polka.
Orkestrą "Kaunas”.

h.as bus be degtinės? 
! h kai nieks neveža.
J. Geležiūnas ir
P. Bukšnaitis.

Ilgu, ilgu man ant 
svieto.

Mikas Petrauskas, 
tenoras.

Skarbas.
Jgrajino Columbijos 

Orkestrą.

E-7093

E-7025

E-4915

E-4796

E-7257

Visi lipo. Visi lipo. 
Šocas. 

<Trcpukas. Šokis.
Lietuviška Orkestrą 

"Kaunas”.

Plaukė Žąselė per
Nemunėlį.

Noriu miego.
Saldaus miego.
Jonas Butėnas, Bassi.

Daržely Alyvų.
Jėzau Kristau

Maloniausias.
Jonas Butėnas. Bass >.

Nedėlios Rytą. Polka. 
Dėl musų jaunimo.

Polka.
Columbijos Orkestrą.

Pu Ubagu.
Ubagėlis.
Juozas Plieniunas ir 

Pijušas Lusnakojis.

GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES ' Z'

Lietuviški Kekoida, pagaminti žymiausių artistu daininink J. 
muziku ir monoiogistu.

> Krautuvėje galite gaut netik tuos Rekordus, kurie y;a 
jjarsinaini. >et visus tik lietuvių kalboje yra išdirbti, ’š
visos api< liukes ir is tohinesmų vietų galite kreiptis pas mus ir 
gausit gera patarnavimą.

Senus gramafonus apmainom ant naujų ir sugadintus patai
som pigiai.

Reikalaudami Ma*:inų ai ba Rekordų Katalogr*. prisiųskit ui
, štampą.

GEO. MASILION1S
3BROADH AY. —SO. BOSTON. MASS.

Z,-

i:

Kovo 17 d. prasišalino mano žmona 
VIKTORIJA V1ŠNIAUSKIENĖ pa
likdama vieną kūdikį 18 mėnesių, 
antrą 8 metų; prasišalino su Juozapu 
Skirka (angliškai rašosi ShirkaĮ, ir 
pasiėmė kaitų mergaitę 4 metų Jed- 
vygą. Jisai yra 5 pėdų, 8 colių didu
mo, nešioja akinius, plaukai tamsus, 
akys rudos, tiesėji koja žalzduota ir 
nešioja ant jos pančiaką suveržimui 
gyslų. Moteris geltonų plaukų, mėly
nų akių, šviesi. Kas juos patėmytų, 
malonėkit pranešti. (25)

Fortūnatas Višniauskas
23 Highland Avė.,

N»wton Utine*- Falls, .\Iass.

APS ĮVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos,1 

l>e skirtumo tikėjimo, nuo 16 iki 35 
metų amžiaus. Aš esu vaikinas, turiu , 
savo locną namą ir mašinų. Atsišau
kit šiuo adresu:

G. W. N. x
No. Box 59, Pekarsie, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos' 
arba naslės iki 38 metų senumo, kad 
ir su vienu vaiku. Geistina, kad turė
tų kiek turto. Aš esu 42 metų našlys, 
mano turtas siekia $10,000 vertės. 
Nerūkau ir svaiginančių gėrimų ne- I 
vartoju. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti paveikslą, kuris ant pareikala
vimo bus sugrąžintas.

Antanas Masz.eika
263 Silver St., So. Boston. Mass.

Pajieškau apsivedimui jaunos naš
laitės, tarp 30 ir 33 metų amžiaus, 
turi būti laisvų pažintų ir linksmo 
budo, mylinti gražų šeimynišką gyve
nimą. Aš nebuėia priešingas, jeigu at
silieptų ir tokia, kuri turi vieną ku- . 
dikį, bile tik butų draugiška ir meili.1 
Aš nejieškau turtingos, aš tik gei
džiu sau draugės, su katra galėčiau 
linksmai gyventi, ir būti laimingas. 
Taigi našlaites, neatįdėliodamas ir 
negaišindamos laiko tuojaus atsišau
kite prisiųsdamos savo paveikslą. At
sakymą duosiu kiekvienai ir paveiks 
lą grąžinsiu.

J. Shmyt
3201 Niagara St., Oakland. 

Pittsburgh, Pa.

PRANEŠINĄS 
LIETUVIAMS

Lietuviai, kurie siunčiate pinigus 
j Lietuvą arba norite savo gimines 
iš Lietuvos į Ameriką atsitraukti, 
ir gyvenanti toliau nuo miesto ar
ba neturite atsakančio agento savo 
mieste.

.Mes jums pranešame, kad visus 
tokius reikalus mes atliekam per 
paštą teisingai ir saugiai. Musų 
Agentūra yra uždėjusi kaucijas 
(bonds) ir siunčiami per musų 
agentūrą pinigai nepražudys nei 
vieno cento. Ateikit ypatiškai ar
ba iš kitų miestų atsiųskit pinigus 
money orderiais. Už persiuntimą 
$10 dadėkit $1.30.

Kada nori pasiųst pinigų arba 
Laivakortę j Lietuvą atrašyk pas 
mus laišką klausdamas informaci
jų ir mes tuojau suteiksime visas 
informacijas, arba suteik mums 
aiškų adresą kam nori, kad mes 
pasiųstume pinigus, ir kiek, o mes 
tą pat dieną kaip gausime jūsų 
money orderį ant musų agentūros 
vardo, išsiųsime t a nūs tos pinigus j 
Lietuvą. Pinigus siunčiame j Lie
tuvą Doleriais. Litais ir Draftais 
po dieniniu pinigų kursu per paš
tą ir telegramais.

Kurie manot atvažiuot į fleve- 
landą pirkt kokius biznius arba 
namus ir kitokiais klausimais kas- 
link dbrhų ( levelaude. visada ra
šykit laišką j musų Agentūrą, o 
mes suteiksime teisingas ir grei
tas informacijas.

Mnsų Agentūroje vakarais nuo 
6 iki 9 esti vienas iš gabiausių ad
vokatų, kuris priima visas provas 
ir teisingai veda.

Valandos: Nuo 8:30 iki 12 dieną. 
Nuo 2:30 iki 9 vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

GEO. KAUPAS CO.
Successor to Zupar.c & Kaupa 
Lietuviška Agentūra Pinigų 

Siuntimo ir Laivakorčių 
Pardavimo. (24)

Mi03 ST. CLAIR AVENUh. 
CLEVELAND. OHIO.
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PIRMOJI PAGELBA NE
LAIMINGUOSE ATSITI

KIMUOSE.
(Tąsa)

Visokios žaizdos.
Laikymas prieš orą

, turi apžiūrėti daktaras. T«- 
! dėl. bent kokiam sužeidime 
[akiu obuolių, pridengk abi 
I aki su vata arba minkšta pa- 
: lele, suvilgintą į šaką vande
nį, kad butų užlaikoma akįs 
ramiai ir tuosyk reikia su 
raiščiu galvą tinkamai a iš
rišti. Buk atsargus, neap- 
rišk aplink per stipriai, tai 
yra nesuveržk, kad vata ar 
pala nesuspaustų akių obuo
lius. Reikia daboti, kad pala 
visuomet butų šlapia, pakol 
ateis daktaras. Patartina 
tam reikalui vartoti atvirin- 
tą vandenį, nes a įvirintas 
vanduo yra daug saugesnis 
nuo užkrėtimo, gi neatvirin- 
tas yra truputį pavojingas.

Pašinai iš akių reikia iš- 
. traukti, jei galima. Jeigu ne
galima ištraukti, taki aki 

■ reikia įlašinti alyvos arba 
licinų aliejaus. Nežiūrint, 
pagalios, ar pašinas išimtas 
ar ne, akis reikia vistiek ap
žiūrėti.

Paišiukas ihoai 
rai atsako įstumimui to 
kamštelio.

Žnaibymas minkštosios 
dalies nosies žemiau kaulo1 
taipgi tankiai pagelbsti uz-1 
laikyti kraują.

Užsinuodinimas alkoholiu.
Užsinuodinimas alkoholiuJ

^ yra tankus atsitikimas tarp 
girtuoklių. Tokiame atsiti
kime ligonis nustoja sąmo
nės, burna paprastai būna 
paraudonavus ir išsiputus. 
liet kaikada ir nublankus; 
oda šalta ir tankiai drėgna: 
akių lėlės didelės, akįs rau
donos, bet nejauslios; kvė
pavimas paprastas, kuomet 
miega; pulsavimas silpnas 
ir tankus, bei gali būti ir re
tas; kvapas tvirtas ir dvo
kia. Paralyžiaus tokie ligo
niai negauna.

1 Pasigėrusiam, jei pajie- 
gia pasikelti, reikia duot ką 
tokio, kas verčia vemti, kai;) 
ve — muštardos ir vanden 
arba drungno vandens. Ta 
gerai.

1 Paskui tvirtos kavos arba 
-aromatiško spirito amoni- 

Užsikrėtimai akiu papras-’-įos (aromatic spirits of am-
• H monia). Karstos bonkos ap

link ligonio kūną irgi gerai.

atvi
ros žaizdos yra daug geriau 
ne kad pridengimas jos kuo 
tokiu, kas chirurgiškai nėra 
čystas ir ne aniiseptišlvas. 
Jeigu, daleiskim, po ranka 
randasi koks chirurgiškas 
ar antiseptiškas kompresas 
— uždėk ant žaizdos tuojau 
ir gražiai aprišk. Tas apsau
gos nuo užkrėtimo ir prie to 
sulaikys kraujabėgį, koks jis 
nebūtų. Faktiškai gi, tokia 
metodą sulaikys kraują iš 
devyniadešimts devynių 
nuošimčių visų žaizdų.

Jei ligonis silpnas, pagul
dyk galva žemiau.

Jei menkos žaizdos, tokios 
kaip nudrėskimai, \Ta daug 
geriau leisti kraujui-liuosai 
nubėgti, ne kad stabdyti ii. 
Tokias žaizdas nereikia 
čiulpti, bet suspaudžiant iš 
abiejų šalių, reikia leisti p 
kraujui nubėgti. Jeigu nu- 
drėgsta pirštas, yra gerai 
užpilti pieno ant jo.

Niekuomet nešluostyk akių’ negerumus ’lauk. 
nuo žaizdos kraują, išsky
rus, jei turi chirurgiškai 
švarią palą, šios yra viena- _ ___
tinės rūšies žaizdos, prie ku- -;0nebutu ir tuomT’darbia- simptomus.

STRAIPSNIS XXiil.

kUDIKių
‘ s_skyRIUSn

BEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ ir JŲ 

KUDIK“ ‘ SVEIKATOS.

Lietuvių Ekskursija
PER SOl iHUiiPTONĄ

Į KLAIPĖDĄ (MEMELĮ)
Ant juriu milžino —S. S. LEVIATHAN. Naujas,
Didžiausias ir gražiausias laivas 
laivo visi moderniški parankamai.

Tai 
cius. 
tu 
Ne*
C h e r b m u r k ir
Sauthaiaptan,

Liepos July 4
1923

pasauly. Ant šio

— muštardos ir vandens

rių galima vartoti vandeni bjau sužeisti, 
nuplovimui kraujo. Pavojus Pirmiausia"

tai esti nuo pelenų, smilčių 
arba dulkių. Tie akies už-, 
Plėtimai iššaukia paprasta' 4 . .....................,
nesmagumą, siknuma ir AP0PMe<)a ir sužeidimas 

(ašaras, kurios kartais lai-1 smegenų.
mingai išplauja, išvaro iš Apopleksija tai sntrini- 

’ ‘ mas kraujo indelių smege-
Niekuomet netrink akies. įbėgęs kran as spa.i- 

nes trinant gali paspausti ( ^ia *aiP vadinamus neivu 
akvj esanti žvirgždą, ar kas’^f“8 <vlciurius> Pa‘ 

mas smegenų visuomet su- 
iuos centrus. Ale- 

apie apo-
_ _ _ užmerk aki žeidžia n

užsikrėtimo šių menkų žaiz-tuomi duoti proga rink- l0^a perspėjimo 
du yra labai menkas, prie to, ties krūvon ašaroms kurios P^ksiją yra perdaug supai- 
sukrekėjus ant jų medega išplaus lauk arba ant pavir- 1 ’ ’ ’ -'
yra kur kas pavojingesnė ne šiauš, ir tada jau galima naturaliskai. 
kad patsai vanduo. j lengvai išimti. Jei taip nega- r---’—*--

Šmotelis švarios gazos yra Įima, patrauk viršutinį kiti sužeidimai, 
labai tinkamas perrišimui, (blakstieną per apatinį ko-

Apžiurint žaizdas su dide-. kius du ar tris kartus, už- 
liu kraujabėgiu, : " 1 ’ _____
stengtis sustabdyt kraujo šono ir liepk ligoniui smar- 
bėgimą. ibiai šnypšti.

Paguldyk ligonį taip, kad, 
lis nenuvoktų apie didelį nu- 
bėgimą kraujo: Paguldyt 
reikia galva žemiau, kad 
smegens gautų tiek kraujo, 
kiek tik galima. Nedaryk 
nieko tokio, kas i ____ ______ = _______ _
bėgimą kraujo. Saugoti nuo ne taip lengva apžiūrėti. Pa- 
staigių susijudinimų. Kuo- s adyk ligonį į kėdę ir už- 
met kartą kraujas jau apsi- riesk jo galvą. Užversk vir- 
stoja bėgęs, ligonis turi būti šutinį blakstieną ir už plau

kučių prispausk briežuku 
prie skruosto. Paskui nu
šluostyk, jei matosi žvirgž
das. Tą daryli reikia atsi
bojus iš užpakalio. Keli la- 
ai citrinų aliejaus įlašinti į 
kį no išplovimui žvirgždų 
ra labai gerai.
Kalkės iš akies galima iš

plauti plaujant soliucija, su
taisyta iš vieno -arbatšaukš- 
čio acto ir puoduko (arba
tinio) vandens. Trupiniai 
kalkių, kuriuos galima ma- 
tyc, reikia išimti taip pat, 
kaip ir bent kokie žvirgž-

niota dėl apkalbėjimo čia ir.
......... smegenų su

žeidimai perspėjama kaip ir

Priežiūra kūdiki) loioje.
Dažnas pozicijos permainvmas be

gulint lovoje yra svarbus kūdikiui, 
refk kad tuomi jis geriau pasilsė--, 
o: dar tuomi. Kad niekad kraujas ne
užtekęs J "• 
m ludyri. Maudynė dėl

kį

gulim. lovoje yra svarbus kūdikiui
* . * . - j-: geriau pasilsės

dar tuomi, kad niekad kraujas m-
•'tėtes kasdien įeiki-, kūdikis iš

. .- . ■ —1 karščio tapė
—upsnių b. i gali būti duodama >y- 
ar du * dieną, jei karštis didelis.

Tamperatura.
• tauuynes temperatūra turi būti 

■ u.-.tatoma termometru. Maudant rei
kia iruti visas apsaugas, kad serganti 
4 ėdikį neperągldaus, arba ncišbai- 
o’žius. ar suerzinus. Karšty galima 
am galvos uždėti šaltą kompresą ar-
a kada maudai dėl su

mažinimo karščio. Jei rankos ir kojos 
s;-:tos, vartok šiito vandens bonkas.

Sunkioje ligoje maistą, reikia su- 
nmžinti.

Girdymas vandeniu yra didelės 
svarbos ligoje. Reikia vandens siūlyti 
varnais protarpiais, jei galima, tai 
kas valandą, kūdikiui budint, ir reikia 
i įrašyti kiek per 24 valandas suge-

\ įdurtus sergančio reikia liuosuoti, 
ka-dieną; jei reikalas yra. tai išplau
ti. arba šiito vandens įlieti. Reikia 

.ymėti kitkį šlapumų ir duoti dau
gi u vandens jei urejos maža.

Yra faktas, kad sveiki kūdikiai da
ro linksmas motinas. Tinkamas mais
tu ir tinkama priežiūra turėtų pada
ryti kiekvieną kūdikį stiprų ir vikrų. 
Jei negali savo kūdikio žindyti, jus,: 
pirmoji mintis turėtu būti Borden’s 
Eagle Pienas. Per tris gentkartes 
motinos jį vartojo, pamatę, kad ja 
kūdikiai tuoj pradėjo augti ir tarpti 
kaip tik gaudavo Eagte Brand. Bo--- 
den Kompanija per tris gentsartes 
įtikino tūkstančius tėvu, kad jų kūdi
kių sveikata yra svarbiausias žings
nis prie jų busimo pasisekimo gyve
nime. Borden’s Eagle Pienas išauklė
jo milionus kūdikių į sveikus ir vi
krius vyrus ar moteris.

Laiva' ypatybes: 
Didžiausias Lai

vas pasauly.
Į talpa 59,956.65 

tonai.
s ilgis 950 pėdų ir 
\ 7 coliai. •
. Plotis l(ki pėiių.

I'ajiega 1(H),(MH> 
’ arkliu.

Aliejum kūrena
mas.

Greitumas 25 
mazgai į vai.

v v > ■ ri.m-,!-.. J -‘ra Klesa •• $152.50 įorko i Klaipėdą: S 1Z1x (3-cia Liesa .. $107.00
Tai yra didžiausia ir svaiblausia lietuvių ekskursija, kokia ka

lia nois buvo. Ekskursija Lūs specialiai lietuvių vadovaujama. Gerai 
visiems žinomas advokatas F. J. Eagočiu-- lydės ekskursantus iš 
Ne\v Y'srlto į Lietuva ir duos visokius patarimus.

Tai yra geriausia proga atla nkyt save salį. Nelauk ir neatidė
liok. Eik pas artimiausi musu agentų ir užsisakyk laivakortę dėlei 
šios ekskursijos ant -1 d. Livpos-July. Jeigu nėra jūsų mieste agento, 

r"S’ ne'“‘“uNITED STATĖS LINES
45 Broadivav, Nevi York Ciiy
•blate SI— Bti.-įpn. Mas-..

{galioti ( neiuotoiai dėlei

UNITEI) STATĖS SHIPP1NG BOARD

Jūrių l'aio- 
Pirinu kar- 

išpiaaks iš 
Yorko į

1U vaL ryte.

haiiics: I

s

FARMOS! FARMOS!
Parsiduoda dvi fatnios atskirai 

bidvi po 40 akrų, su bučiukais, 
Šeru. 3 niailės nuo stoties. D 
tforraacijų suteiksiu laišku. 1 

adresu:
F. N0RVAISH

6a. Lrons,

e
ii
ŠIUO

Ii. 1. Bax

>ykit
(25)

Midi.

Nuvylc skaus
mą šalin!

Raišas petys, mež- 
luugiškas trauky
mas muskulu, iš- 
naivias siuarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skan
ino Tačiau patry
nus truputį

C0 akrų diibamos 
akmenų, už- 
?. 10 kaniba- 
tirtinkai. ga- ‘ 

visuose 
far-, 
duo- ' 

kliu:, • 
masine-1 
atstume ■ 

viena mailė nuo gelžke- i 
krautuvių ir dirbtuvių, pu- i 

s, prie gero ke- ; 
viską tik $7500, įi.ešc š.'iood, i 

lengvų iš’vgų. .Atsilai kys 
ba tašyk angliškai šiuo 

(23) I
ANNA HALPERN

U ebster. Mass. I

PARSIDUODA FARMA
13-1 akrai žemė 

ir lygios, apvalytos nuo 
tektinai miško ii vancer 
rių siūba. 2 barnės. 2 vi
-adžius ir 3 kiloki budingai, 
elektros ‘šviesa. Taipgi kartu 
ma parsiduoda 20 karvių, kurios 
ča pjeno uz $2500 į metus, 3 
J25 vištų, visokie įlinkiai ir 
r.ja. Farma randasi 3 mailių 
nuo miesto, viena muile nuo 
iio stoties, krautuvių ir -r ‘ ■ 
sė mailes nuo mokvklo: 
lio. Už 
likusieji ant 
yi>atigkai ai 
antrašu:

MRS.
K. F. D. 1.

ji aut skaudamos vietos skausmas bus 
b greitai pašalintas. Pain-Eipelletit ir 
IskaasBU yra eirtiai priešai. Nusipir- 
ikite jo bunka šiandien 

i|| pas savo aptiokorių— 
ii kaina tif 35 ir 70c. Per- 
Isitikrinkite, kad butą 
||ant pakelio musu Inkaro 

vaisbaženklis. Neimkit 
pamėgzdžiojitn u-

F. AD. RiCHTER & CO.
204-114 South 4th St.

Brooklyn. N. Y.

Neimkit kitokio, kaių tik su suso 
paveikslu.

z

I

Saiutaras ligas gydo.
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatų. 
Kurs tik vartoja SalutarųT

Salutarą Biterį žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
jį- viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
butelį, o mes užtikrinam. kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumų jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Saiutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
sų, adresuodamas šiaip:

SAUJTARAS
DRUG & CHEMK AL CO.. Ine., 

Dept. 18
1707 S. Halsted St.. Chicago. Iii.

i<
I1
I
I
1
I
It

I

LLOYD
LAIVAKORTĖS jūsų giminėms 
ir draugams Lietuvoje per

BREMENĄ
Lietuvos Valstybės autorizuota 
Linija dėl emigracijos.

Delei laivakorčių ir kitų in
formacijų kreipkitės pas

NORTH GERMAN LLOYD 
Chas. Kaufman 

19^ \Vashington st..
Boston, Mass.

j VOI.ENDAM .........
,! K YNI) A.M .............
j Musų (aivai turi 
hloirumus trečios k lesus 
' riams.
!«»■>.■ • *

! vi<-ros agentų arba pas
UaLLAM) AMERICA LINE 

; blate SU. Bostnu. Msm.

I

"MOUNT

MOUN’T
’ THUR1N-

specialsus

JOINT SER.VICE W1TH

Trumpiausias kelias į ,

4 ir 6

riam Laivai
CLAA
”BAYERN
CARROL1
GIA”
kambarius.

CE
2 ir ; > klesos

JULIUS ROTTENBERG, 
26(1 Hanover st..

Boston. Mass.

• Apopleksija užeina tan- 
____ ____ kiai. Smegenų sužeidimai 

reikia1 snausk šnirple nuo sveikojo pagimdyti kraujateki is
• ■*’ - ------ - - nosies, ausų, burnos ir akiu,

i Paprastai nuo apopleksijos 
burna palieka raudona, akiu 
lėlės didelės, nelygios: akys 

, nejautrios; kvėpuojant 
žmogus knarkia; pulsavi
mas pilnas ir paprastai sa-i jai pagelbėti, nes suteiksi. reika 

lengvas; ligonis bando mo- 
svkuoti rankomis ir kojo
mis.

Pašauk kuogreičiausia 
daktarą. Ligoni paguldyk i 
tykų, tamsų kambarį, jei ga
lima. Paguldyk aukštienin- 
ką, galvą ir pečius augščiau. 
padedant apačioj priegal
vius.

Dėk ledo ir šaltas palas 
prie galvos. Karštas bonkas 
prie šonų.

i Paakstinimas nereikalin
gas.

Jeigu žvirgždas dar lieka
si akyj, apžiūrėk apatinį, pa
skui viršutinį blakstieną ir 
?ei žvirgždas matyt, nu
šluostyk jį su kampu minkš
tos, švarios nosinės skepe- 

padidintų teles. Viršutinį blakstieną

Trylika neišrodo daugeliui motinų 
kaipo senas amžius mergaitei. Bet 
pasiekus šį amžį- ją suima jausmas 
vilties ir susijudinimo, kurio motinai 
ji išaiškinti negali. šitas brendimo 
periodas yra rimčiausias momentas 
. . Tgaitės gyvenime, dėlto, kad tuo 
laiku visas jos kanas keičiasi, ir rei
kalinga tada pilna motinos priežiūra. 
Pridedant Eagle Pieną prie jos^valgių

K AS NORI ŪKĖS. PIRKIT DABAR!
Dabar geras laikas, nes viską 

tai. Pursiduoda 137 likeriai apsėti 
apsodinti; 7 ruimų šluba, šiltas 
šaltas vanduo ir maudynė: didele b: 
nė, 14 raguočių, 4 arkliai, i'! kiaulių, j

ma-
ti*

130 vištų. Parsiduoda pigiai. Driežą"-^VEEN’DAM 
ti pardavimo paaiškinsiu. Krc’pkites į ROTTERD AM

(27 Ix patiškai arba laišku.
‘ ST. M. LIESIS

P. O. Bok 424. Ueslcmport, Md.

AMERICA LINE
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa
sažierius tiesiai į -PIL1AVĄ.

laivai išplauks iš

ramus, kadangi mažiausias 
susijudinimas gali patraukti 
palą ir tuomi duoti progą 
vėl kraujui išsiveržti. Žiu-, 
rėk, kad ligonis turėtų pa-į s 
kaktinai šviežio oro, apklos- š 
tyk ji šiltai ir apstatyk ap--r 
link prie šonų karštas bon-’ 
kas, jei jos randasi. Natūra-j 
liški paakstinimai padidins 
spėką krutinės, todėl jie nė
ra geistini; bet kai-kada li
gonis esti taip silpnas, jog jį 
būtinai reikia paakstinti, 
kad . gelbėti nuo mirties. 
Kuomet gi galima, visuomet 
vengkie tą daryti, pirm-kol 
kraujas esti sustabdytas ko
kiu mechanišku budu. Pusė 
arbatšaukščio aromatiškų 
amonijos spiritų ir pilna^ 
paprastas šaukštas vandens 
arba šaukštas degtinės yra 
geru paakstinimu.

Norint sulaikyti bėgimą 
kraujo, reikalinga žinoti, iš 
kokių indelių jis bėga.

1. Gyslinį kraujabėgį gali
ma pažinti iš tyro raudono 
kraujo, bėgančio sriove. 
Kraujas bėga labai greitai.

2. Striktuotą kraujabėgį 
galima patėmyti nuo nuola
tinio išsiveržimo tamsiai- 
melsvo kraujo.

3. Kapiliariškas kr&ujabė- 
gis paeina iš labai plonų, už 
plauką plonesnių, gyslelių.

Kraujabėgis nėra žiaurus, 
jei iš arterijų ir gyslų.

iirgą veikėją, kuris laimingai ją pe:- 
ves Der šitą pavojaus periodą. Turė
tum duoti du šaukštu ant dienos, ge
riausia paryčiu ir po pietų. Atmiešk 
su trimis ketvirtadaliais puodelio šab 
to vandens. EagĮe Pieną galima su- 
: ' iitbinuoti su suplaktu kiaušiniu ir 
ską.skoniu, su ginger ule, vynuogių ar 
kitų vaisių sunka, arba koko. Supran
tamu, kad šviežias oras, mankšty- 
mas, ganėtinai miego irgi svarbu šiuo 
laiku, bet tinkamas maistas yra pir- 
r.mu ia neatbutinybė.

Skaityk šituos straipsnius kas savaitė 
ir pasidėk ateičiai.

PARSIDUODA FARMA.
koriai pievos, 

loji ganykia ir miškas; 9 kamba- 
Kar- 

i t karves, i 
išimai medžiai, 

ant 
Par- 
(24)

24 akeriai žemes, 
likusi, 
r i u namas.
’.u su
arklys, •>•) vištų, 33
Farma randasi prie 

! Stoughton ir Breck 
I duoda savininkas x

J. Jonuskis
• 061 Summer St

dėl 10 karvių, 
farma parsiduoda

gero kelio. 
A»n tinijes.

Siougiitou, Mas;

(Bus daugiau)

Akies žaizdos.
Kaip pasakyta, akies 

obuolys yra gana gerai ap
saugotas nuo sužeidimo, bet 
tokie sužeidimai retkarčiais 
įvyksta. Tokius sužeidimus

\NT SUVIENYTU VALSTIJŲ 
LINIJŲ I’ASAŽIERIU 
SKAIČIUS DIDĖJA.

Pasažiermis biznis an* Suvienytu 
Valstijų laivu kas kartas - ...a v:.- di
dyn. E. F. McNary. pusažierir.io tr.i- 

. liko nianadžeris. suko., joge, siu pa
vasario biznis yra kur kas didesnis, 
I negu bile vieno pereitų .-ezuaų. šia 
jo žodžiai:

"Per visą Birželio mėnesį musų 
laivai Ix>ndon? ir Bremene turi iųrą 

ilistą pasažierių, kurie laukia savo 
eilės. Prie ju priskaitorna k laivu- 
America, kuris vėl pradėjo plaukiot 
nuo 2 d. Birželio. Jis turi 696 ųasažie- 
rir.ius kambarius.

"Kadangi musų patarnavimus yra 
geras, todėl žmonės ir laukia progos 
keliauti tik ani muso laivu. Musu 
laivynas susideda iš didžiausių ir ge- 

, riaušių laivų. Penki laivai tarnauja 
Į ant Londono linijos ir šeši laivai, 
įskaitant America ir George AVash- 
ington, ant Bremeno linijos. () di
džiausias už visus laivas LEVIA- 
THAN pradės plaukiot nuo 4 d. 
Liepos. •

"Interesinga
AVashington išplaukdama 
baOa Į- Bremeną, išvežė 
liūs, kuomet kitas daug didesnis lai
vus tuo pačiu laiku išvežė tik 600 pa- 
sažierią.

"Mums linksma, kad musų pastan- 
Įgos užganėdinti pasažierius nenuėjo 

x , i veltui. Tą parodo nuolatinis didėji-
Jei bėgimas nepasiliauna, mas pasažierių.”

tuomet sudylu vandeniu ar-Į kyFa IŠGYDOMA ba actu ištrink nosį Jei dar stJ£^YStitė. 
ir tuomet nepaliauja kiau- Jųs ^ite mesti šalin- visus diržus, jas bėgęs, pašauk tuojaus kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
daktarą r p®^aryta* .ka<1 j“3 ,iu°

Pirm kol daktaras pribus, 
mažu šmočiuku vatos ar ga
zelės reikia užkimšti tą 
Šnirpšle, iš kurios bėga busime ką sakome, atsiųi 
kraujas: įkišti .reikia apie ■‘-‘įg-- '“įJį™/',

Kaip sulaikyti kraujo bėgi
mas iš nosies.

Paprastai kraujas bėga iš 
nosies pats savaimi. Menkas 
kraujabėgis iš nosies nerei
kalauja jokio apžiūrėjimo, 
kadangi tas nesuteiks jokios 
pagelbos.

Pasodvk ligonį į kėdę, už- 
riočiant jam galvą. Atliuo- 
suok kalniečių ir viską kitą 
kas veržia kaklą. Uždėk ką 
šalta už kalnieriaus, pavyz
džiui, palą, suvilgintą šal
tam vandenyj. Pakišk su
suktą popierą po viršutine 
lupa. ...

.Jis buvo kaip numiręs.
Dabar jis sakosi jaučiasi kaip šešioli

kos metų esąs ir dirba sunkiai.
Ponas Thos. McSpaūer is l>e Soti, 

Mo.. rašo: "Jūsų Nuga-Tone’ą patar
siu visiems, aš buvau sunykęs, be jie- 
ge ir gyvumo, mane kanuino umusis 
nerviškumas ir visokis noras buvo 
<i:ngęs. Tokiu aš buvau per dvejis 
metus ir keturis mėnesius. Nuga- 
: n.- mane išgelbėjo. As buvau Kaip 
22-vva®: dabar aš jaučiuosi kaip lj' 

m tų vaikas. Galiu sunkiai dirbti u- 
-c diena ir bėgioti ir žaisti l:a:p va:- 
i as." Nugn-Tone suteikia gerą ape- 
tira. pagelbsti virškinimu:, priduoda 
įvirtu, veiką mėsų ir padaro sveikus 
vyrus ir moteris. Sugrąžina spalvą 
i.-blyškusiems ’oe kraujo veiaams r 
žibėsi akims. Pamėgink jį pats ’r įsi
tikins. Vienam pilnam mėnesiui gy
dytis tik $1.00. Nuga-Toneą parda
vinėja visi geresnieji aptiekininkm 
pozitingai garantuodami, kad suteiks 
pilna ;

geresnieji aptiekininkai 
pozitingai garantuodami, kad suteiks 
pilna patenkinimą, arba pinigai bus 
sugražinti (garantiją rasi prie kiek
vienos bonkelės), arba pasiųs tiesiog 
apmokėtu naštų Nationa: Laboratorv 
jii3š S. Wabash Avė- Chicago. III.. 
pasiuntus jiems $1.01.

FARMOS.

coli tolumo, elgianties at-

tas, kad George 
s pereitą su- 
903 p&sažie-

; pylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar; 
be. Gauta aukso medalius. Mes pri- 

atsiųsime jums 
(?) 

PLAPAO LABORATORIES
MM Stwrt BMc„ St. Louia, Mo.

koks buvo dievas Perkūnas?
i
I
I

ir

FARMOS IR NAMAI.
GRAND RAPIDS. MICHIGAN.

Parduodu mieste namus, biznius 
aplinkui miesto farmas. Taipgi visose 
lietuvių kolonijose Michigan valstijoj
ant lengviausių išmokėjimų. Turime 
ant pardavimo arba mainymo l<n 
GERŲ farmų, didelių ir mažų, su bu
liukais ir sodais, prie ežerų ir upelių; 
žemė gera, molis su juodžeme ir zvy- 
iu. lygi. Broliai lietuviai, jeigu kuris 
norite pirkti farmą arba stubą ir 
ti teisingą patarnavimą, kreipkitės 
pas savo tautietį. Jeigu kuris iš justi 
n islir.ate važiuoti pirkt farmų į 
I i.-untair. arba Scottville, Mičn. tai 
sustokite Grand Rapids, Mich. ir pa
matyk it mano farmas; jeijni jums ne
nutiks, tai aš nuvešiu į minėtas kolo
nijas uždyką su automobilium. Su vi
sais reikalais pirkime arba mainyme, 
”a.švkite arba atvažiuokit pas t (24)

JOS. STANKS
REAL ESTATE AGENCY

1244 McReynolds Avė-
GRAND RAPIDS, MICH.

Perkūnas buvo vyriausią seno-i 
ves lietuviu‘dievas. Jisai globo
jo lietuviu tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė.; 
kokių stebuklų jisai darė ir kaip) 
senovės lietuviai ji garbino?

Ar žinot taipgi, kėks buvo 
dievas Praamžius, 
naikino pasauli, ir 
ant tuščios žemės 
tuvių tautą?

Ar žinot apie 
trimpą?

Ar žinot ką veikdavo vyru 
dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis 
ir Pizius. arba moterų deivės 
Gabija, .Turą, Laumė, Milda ir 
kitos ?

Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?"

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 Įvairių dievų. Podraug 
susipažinsit ir su tomis tauto
mis, kurios tuos dievus garbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jau 
nebėra).

Knyga netikybinio pobūdžio, 
bet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti j diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros, turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kainuoja tik
tai $1.00. Tas pats dailiai apda
rytas, $1.25. Jis gaunamas "Ke
leivio" redakcijoj. Nusiųsk pi
nigus, ir tuojaus gausi knygą.

"KELEIVIS",

kaip jis su- 
kaip paskui 
sutvėrė lie-

dievą Pa-

New Yorko
.... Birželio 9 
... Birželio '6 
.. . Birželio 23 
■ • . Birželio M 
geriausius pa- i 
wvj paša žie— | 

zsisaknfit vieta kreinkites prie

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvienytų \ alstijų Konsulas 
Kaune dabar priima aplikacijas dėl 
paspirtų visu kitų metų ”<Įuotos”. 
CUNARD patarnavimus'vra grei
čiausias pasaulyje. Pasaž’ieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt .ilgai 
dėl to. kad Cunard laivas apleidžia 
Europą kas keieta dienų.

Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pajjelbėjirno na- 
sažieriams per jų pačių daroiriin- 
kus. Sutaupo laiką ir išlaidas Jei 
to. kad priveda pasažierius prie 
pat laivo, sis patarnavimas veltui. 

_ Dėl tolesnių informacijų kreipki
tės pas bilc laivų agentą, arba: 
( unard Line, 
126 Statė SU,
Boston. Mass.

UNITEDAMERICAN LINES

HAMBURGAMERKANLINE

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas sa-

North*vaite nuo Picro 86,
River, pėda r.uo 46lh st.

Kambariai su
lovom ąnt visų laivų. Dide
li valgymui kambariai.
lionai ir puikus dėkai tik 
trečios Klesos pasažie-

"HANSA”,

• Nauji trijų šriubu laivai 
"RESOLUTE”, "RELIAN- 

"ALBEKT BAL- 
LIN” veža 1,
pasažierius.

U.1ITED AME1ICAN LIJfES •

LIETUVIU IŠTAKA GYVUOJANTI 30 METŲ
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ I KLAIPĖDĄ ir KITUS POE
TUS. PARTRAUKIMAS GIMINIŲ Iš LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGU. NOTARIJALIŠKAS ------
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir. ............ ................... ..........
RAŠYKIT MUMS DĖL RODOS ir PATARIMO. O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

INTERNATIONAL TRAVEL BUREAU.
136 EAST 42nd STREET. N’EW YORK, N. Y.

BIURAS. PRI RENGIMAS 
PIGUS PATARNAVIMAS.

T)11*h't*11VPVa’av9’ KukanlV. visokių Ženklelių. Guzikučių. Ant- 
17(1 spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardų. 
8TRUPA8’CO., 90-82 Ferry 8t. N«wark*N. J.

255 Broadway, So. Boston, Mass1
•i J

t

* e
• • 4 ff



! KAS GIRDĖTI UETUVOJE I 

j (Iš Lietuvos laikraščių) |

Milicija su kareiviais išardė 
gegužinę demonstraciją.

Raseiniai.- 1 d. gegužės, 
Raseinių miesto ii- apieiin- 
kės darbininkai po sunkių 
1922—23 reakcijos metų su
sirinko miestan, kad ap
vaikščiojus tą iškilmę.

5 vai. po pietų socialdemo
kratas dr. Markelis gavęs iš 
milicijos leidimą kino salėje 
surengė mitingą ir vos tik 
suplevėsavo ant kino, balko- 
no raudona socialdemokra
tų vėliava, kaip pilna salė 
kimšte prisikimšo žmonių. 
Visi laukė pasirodapčio ora- 
torio.

Dr. Markelis, atidengęs 
mitingą, bendrais ir trum
pais bruožais apibudino 1 d. 
gegužės darbininkų šventės 
reikšme, nurodė tą sunkų ir 
arškėčiais nuklotą kelią, ku
riuo darbininkams teko ir 
teks keliauti iki galutino to
je nelygioje kovoje laimėji
mo; šaukė visus susipratu
sius darbininkus spiestis po 
socialdemokratų raudona 
vėliava ir atremti buržuazi
ni frontą.

Mitingą užbaigus iš publi
kos pasigirdo reikalavimai 
eiti i gatvę. Po paklausimo 
dr. Markelio visi su tuo su
tiko ir, pasiėmę vėliavas, su 
ramia širdimi traukė i gat
vę.

Subruzdo buožių užtary
tojai ir reikalavo milicijos, 
kad ši sulaikytų demon
strantus.

Dalyvavusieji milicijantai 
minią sulaikė iki jų vyriau
sybės parėdymo.

Minia su pasibiaurėjimu 
kantriai laukė atvykstančio 
p. milicijos vado. Pastarasis 
Įsakė vėliavą atimti ir minią 
išskirstyti. Minia nepaklau
sė ir nesiskirstė ir kartu ėjo 

x iki milicijos namų, kur buvo 
paimta vėliava ir tardomas 
mitingo vedėjas dr. Marke
lis. ' .

Atėmus vėliavą ir einant 
dr. Markeliui i miliciją mi
nia pradėjo nerimauti, nes į 
manė, kad oratorių areštu-, 
vo ir reikalavo jį paleisti, j 
bet dr. Markeliui nurami-, 
nūs, minia aptilo ir ilgą lai-j 
ką stovėdama reikalavo pa
leisti mitingo vedėją, koliai 
kareivių "prikladai” nepra
dėjo tarškėti i susirinkusių-' 
jų kupras.

Milicija sustačius proto
kolą dr. Markeli paleido, bet 
neilgam*. Ant rytojaus visa- 
galinčioji žvalgyba iškrėtė 
jo butą ir nieko priešingo 
neradus areštavo.

Tai matote, draugai dar
bininkai, taip mes Laisvoje 
Lietuvoje švenčiame darbi
ninkų šventę.

anapus demarkacinės linijos 
Įvairių apgavikų ir tvarkos 
ardytojų.

Tuč tuojau buvo padaryta 
patikrinimas visuose Kauno 
priemiesčiuose. Pasirodė, 
kad Į Kauną susispietė dau
gybė Įtariamų asmenų: de
zertyrų, nestojusių i kariu- 
menę naujokų, gyvenančių 
be dokumentų, arba su rusų 
ar obosto pasais, kiti gi kla- 
stuotais dokumentais arba 
neisiregistravusiųjų milici
jos nuovadose, kad tuo budu 
apsunkinus milicijai kovą 
su jais.

Tokių asmenų suimta vi-j 
suose priemiesčiuose apie 
200 su viršum. Toki skaičių 
nusižengėlių likvidavus, 
bus visuomenei daug ra
miau. Patikrinant jokių in
cidentų nebuvo. Reiškė ne
pasitenkinimo tik suimtieji.

Nauja uniforma Lietuvos 
milicijai.

: • - KELEIVIS
ką tani atsakomingam ua»‘- šuviu merginą nukauti, ki- 
bui. Visi gi milicininkai, ku- tu — save, bet likimas ki- 
rie savo elgesiu teršia mili- taip lėmė.
cijos vardą, vartoja tarny-į Paleidęs pirmą šūvį, kuris

» merginai į kelią, 
mergina pakilo didžiausiu 
šauksmu dėl skausmo ir V., 
girdėdamas, kad mergina 
galutinai nenušauta, ualei- 
do antrą šūvį, kuris niekur 
nekliuvo. Tada jaunikaitis 
sumanė nusiskandinti, bet 
išgirdę šuvius ir šauksmą 
subėgo žmonės ir suėmė 
jaunuoli.

Mergina nuvežta i Klai
pėdos ligoninę kulką išimti, 
jaunuolis — kalėjimam

• Markas.

[bos metu nevalstybinę kai-.'kliuvo 
Jbą, visoki ištižėliai iš milici-* 
jos tarpo bus pašalinti.

Kauno miesto milicijos 
vadas pareiškė, kad prie da
bartinio milicijos aprūpini
mo, galima busią surinkti 
reikalingą skaičių atatinka
mų ir sąžiningų milicijos 
tarnautojų.

Pavydumo drama.
Kretinga. Būdviečių 

me balandžio 15 d. buvo se
kantis atsitikimas.

Vienas jaunuolis, buvęs 
savanoris V. Įsimylėjo i vie
ną to paties kaimo merginą, 

i kuri i ji mažai domės tekrei- 
|pė.

Sekmadieni, balandžio 15 
d. per vakarėli, kuriame ir 
minėta mergina dalyvavo, 
susirinko visa kaimo jau
nuomenė ir mergaitė, kaip 
ir visuomet, i ji mažai žiu
rėjo ir V. pasijuto labai su
erzintas ir, matydamas ją 
šokančią su kitu, pasakė 
vienam draugui: "Ji jau

kai-
i

I

Teko patirti, kad. šiomis nerdaug mane erzina, aš ją 
dienomis milicija bus ap- ”
rengta nauja uniforma, ku
ri žymiai skirsis nuo dabar 
esančios. Pirmon eilėn ta 
uniforma bus aprengta mi-Į 
licija Kaune, o vėliau ir vi-Įdęs duris užsklęstas ir mer- 
soj Lietuvoj. Milicijon bu- giną jau miegančią jis tarės 
šią skiriami tik asmens tin- per durų rakto skylelę vienu

nušausiu.”
Pasibaigus vakarėliui 

mergina išėjo namo. V. par
ėjęs namo susirado brau
ningą ir išėjo i merginą. Ra-

Į

HELMAR

Nubaudė kunigą už stumdy- 
mą ir koliojimą žmogaus. 
Skriaudžiai (Mariampo- 

lės apskrities). Skriaudžių 
klebonas Višniauskas, 16 o. 
balandžio š.m. Taikos Teis
me gavo atsisėsti ant tei
siamųjų suolo ir tapo nutei
stas penkioms paroms kalė
jimo, arba, pakeičiant pini
gine bauda, dvidešimts pen
kiais- litais. .

Mat tas krikščionių agen
tas, neapkęsdamas žmogaus 
sąžinės laisvės, darė bandy
mus jąją išplėšti: sutikęs tą 
laisvamintį žmogų, kantru
mo pritrukęs, kaip koks kai
mo pusbernis, griebė uz kru
tinės, ir stumdydamas vi
saip burnojo, už ką ir buvo.
teismo pasmerktas.

Garbiniuotas Diegas.

Areštai Kaune.
Pastaruoju metu milicija 

patyrė, kad Kauno prie
miesčiuose slapstosi gana 
dau? kaliniu, pabėgusių is 
kalėjimų (Kėdainių, Kauno 
ir Panevėžio), atėjusių iš

Nesusipratęs jaunimas.
Šatės (Kretingos apskr.). 

Šatėse Velykų antrąją die
ną bepradedąs organizuotis 
šaulių būrys surengė šeimy
nini šokių vakarėli. Publi
kos buvo apsčiai, buvo ir su- 
sipratusio jaunimo. Bet at
ėjusi partija susitaisiusių 
girtų vyrukų ėmė tvarką 
ardyti ir staiga puolė šau
lius vaikyti. Ir taip visas va
karėlis tapo išvaikytas. Tie 
tvarkos ardytojai senai jau 
"razbaininkų" vardą nešio
ja, nes per vakarėlius ar per 
atlaidus yra papratę žmo
nėms galvas daužyti ir girti 
"blevyzgoti”. Girdėtis, kad 
šauliai juos patraukė teis
man.

Gėda tokiam Jaunimui!
Gėda visiems lietuviams 

jaunuoliams, kad jų tarpe 
yra taip tamsaus jaunimo!

Plėpis.

AR ŽINOT, KAD —
žemvaldžiai Lietuvoj negali 

turėti daugiau žemės, kaip 70 
akru? Ar žinot, kad Turkiškas 
Tabakas yra geriausias ir Hel- 
mar Cigaretai daromi iš tyro 
100% Turkiško Tabako. Jie yra 
supakuoti kietose dėžutėse.

I

I
I

Tel. South Boston 2613
Residence Aspinwall 05S1 

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA 
(PUIŽIUTS) 

Lietuvė Moteris Advokati 
253 Broadvay. So. Boston. Mass.

gryno karvių pieno

Teko girdėti kitokių kun. 
Grajausko 'perlų”, — bet 
apie tai kitą kartą.

■ Mizantropas.
i ____________

Dvarus perka.
Ūkininkų sąjungos šulas 

kun. bankininkas Vailokai
tis nusipirko antrą dvarą 
Linksmadvary pas Kauną. 
Seniau turėjo nusipirkęs 
Kinderiškius. BtUftMMi

ADVOKATAS I

B. G. McDOWELL ||
VEDA VISOKIAS BYLAS VI- ■ 
SUOSE TEISMUOSE. RODĄ I 
DUODA VISIEMS DYKAI. !

KREIPKITĖS PPATIŠKAI Į 
ARDA LAIŠKU (-)

H. G. McDOWELL
80 VVALL ST, Koom 617, 

NE\V YORK. N. Y.

/^YDYTOJAI išrašo ir rekomenduoja llav
Pieną kūdlki/.m penėti kada racdiaos 

nas išsenka, deltų kad jis Jaugus i.- !?.rrvai 
suvirškomas maistas.
Eagle Pienas pagamintas iš 
ir cukraus, ypatingai paruoštas, kad teiktų Kurti- 

_ . Per G3 
maistas kūdikiams penet 

glc PiiZĄ, įiisiūsk mūris šitą 
jums pasiusime penėjimj instrukcijoj, 
kitokias brangias informacijas, dykai.

kinius sustiprinimo, kurio jie reikalauja, 
metus jis buvo primta;
Jei nežinai kaip vertoti Z 
.paskelbimą ir mes 
Kūdikiu Knygą ir

THE
BORDEN 

COMPANY

BO
BUILDINC
NEW YORK.
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Skiriasi
1S visų

Geriausių
9

ĮAPRASTi cigaretai 
iš paprasto tabako. HEL 

M AR Cigaretai yra padirbti iš 
100% Tyro Turkiško Tabako, 
geriausio tabako dėl cigarelu 
pasaulyje.

HELMAR AI yra skirtingi 
nuo kitų, kadangi jie yra pa
daryti tiktai iš tyro Turkiško 
Tabako, c ne maišyto tabako.

20 HELMARU kainuoja tru
puti daugiau negu 20 papras
tu (išarėtu. vielok su kiek
vienu HELMARU Jus gausit 
keliolika kariu daugiau malo
numo.

HELMAR yra supakuoti kie
tose skrynutėse, kas apsaugo
ja juos nuo susilaužymo ir 
susitraiškymo. Paprasti cis?a- 
refii yra supakuoti i punde
lius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ
IR VARDĄ

Išdirbėjai aukščiausios 
rųšies Turkiškų ir 
Egypiiškų Ciga- 
retų pasaulyje.

Klebonas "fundija”. Mitin
guoja bažnyčioje.

Seirijai, Seinų apskr. Tur
but nerasi visame Alytaus 
apskrityje (o gal net visoj 
Lietuvoj) tokio aršaus krik
ščionių demokratų pakaliko 
ir bažnytinio agitatoriaus, 
kaip Seirijų klebonas kun. 
Grajauskas. Nuo Seimo pa
leidimo, turbut nebuvo nei 
vieno sekmadienio pamoks
lo, kuri sakė Grajauskas, 
kad nebūtų puolęs priešin
gas partijas, kurias keikia, 
šmeižia,’ kolioja, kaip besu
manydamas. Kur ir kam ne
beveikia grūmojimai iš sa
kyklos, ten griebiasi lapės 
gudrumų,, dar prieškari
nėms priemonėmis patrauk
ti savo pusėn. Taip, tuojau 
po Velykų ar pora sekma- 

I dienių buvo pasišaukęs ne-

PLATINKIT “KELEIVI”!
DRAUGAI, platinkite **Keleivj** tarpe savo draugu 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.

■X" ■■ ~-------  — ■ ■ ■■ ■■--------------- -■

GARDŽIAUSIS IR SVEIK1AUSIS GĖRIMAS

✓

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

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

Kaip Naujai Gimęs! • 
Nuga-Tone turi brangios vertes vaistą 
gerai žinomą gydytojams, visose šalyse ir jų 
prirašomą nuo nervų suirimo, kaip štai, prasta 

atmintis, silpni nerangus 
Syvybes organai, nervų sti
prumo žudymas, nemiegas, 
dvasinis slėgimas, histenja, 
neuralginiai skausmai, ar 
sopus vien valinio nuovargio 
jausmai
Šitas puikūsprepara ras 
taipgi turi tam tyčia vaistą 

l| | padarymui kn>ujo gausum, 
1 raudonu, .greitai tekančiu; 

jis sugražina raudoną svei
katos žercsĮ nublyškusiems 
veidams ir b.csems žmonėms 
suteikia kv.no. Jis sugrąžina 
energiją ir pajiegą dirbti 
tiems, kurie toko silpnais, ar 
kenčia nemalones sėkmės 
ilgai prasitęsusios ligos, 
gripo, ar perdėjimų.
Be to Nuga-Tone turi 
šešis kitus vertingus vais
tus, kurie nuvalo spuogus 
nuo odos ir puikiai veikia 
susirgus nevirškinimu, vi
durių užkietėjimu, turi ne
sveikas kepenis, galvos 
skaudėjimą, širdies pykimą 
ar tulžies kliūtį. Nuga- 
Tone padaro kvapą tyru, 
nuvalo apklptą liežuvi, pa
didina apetitą, ir sutvarko 
skrandį ir vidurius taip, 
kad jie veikia natūraliai.

Nuga-Tone’ą 
Musu Rizikų

Nuga-Tone atseina tik S 1.00 pakeliui— 
užtenka 30 dienų; G pakeliai tik už $5.00. 
Pamėgink Nuga-Tonc’ą 20 dienų musų 
rizikų ir Jei tau pasekmes nepatiks, sugrąžink 
likusia dalį, o mes atiduosime pinigus atgal. 
Pasiųsk šiandien—TUOJAUS. Tavo nežus ne 
centas. Nuga-Tone yra taipgi pardavinėja
mas aptiekose ir yra ju garantuomas, kad 
jis suteiks pilna patenkinimą, arba bus 
pinigai sugrąžinti. Pažiūrėk garantijos ant 
Kiekvieno pakelio.

Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

NATIONAL LABORATORY.
Dep. LD- 4 *1018 S. Wąbash Avė., Chicago.

Gerbiamieji: Įdedu $__________ už------------- -
pakelį-ius Nuga-Tone’o. Aš imsiu Nuga-Tone’ą 
per 20 dienų ir jei man nepatiks, aš likusią dalį 
pasiųsiu atgal ir jus man sugrąžinsite pįngius.

Vardas_______________________________

Gatve ir num. ar R. F. D._______________

Pamėgink
mažai valstiečių ir davęs po 
stiklinę'
"buterbrodą" 
raginęs visus 
krikščioniškas 
"pederacijas". 
ka "saldžioji" 
klebono žodžiai — sunku pa
sakyti, parodys rinkimai.

Balandžio Seirijuose 
per atlaidus tas pats auk
saburnis" kun. Grajauskas 

j bažnyčioje drožė tolimesni; 
savo pamokslą is serijos 
rinkimai i Seimą . Ir ko jis

"saldžiosios” ir po 
užkandžių, 

balsuoti už 
partijas ir 

Ar "mačyjo” 
ir "pabažno”

i

neprikalbėjo, neprisakė ir 
neprigąsdino! Turbut pats 
Belzebubas i dvi jaučio 
’skuras” nesurašytų. Girdi j 
vyrai, moterys, berneliai ir 
nekaltosios dievobaimingo
sios mergelės klausykit: jėi- 
gu jus išrinksite socialistus 
i Seimą, tai čionai bus taip 
pat, kaip kad Sovdepijoj. 
Kunigus išvarysią iš bažny
čių (ar net pakarsią), Lšim- 
sią monstrancijas ir kieli- 
kus iš altorių, uždraustą 
lankyti bažnyčias ir t.t. ir 
t.t. Žodžiu anot klebonėlio, 
socialistų daugumu Seime, 
tai tas pats, ką ir Antikris- 
taus persikraustymas ant 
’sios ašarų pakalnės”. Ir 
taip "dievobaimingas” kle
bonėlis šventoj vietoj—baž
nyčioj nesigėdi skleisti me
lus. Kiek paveikė Į klausyto
jus klebono "graudus verks
mai ir dantų griežimas” — 
galima matyti iš to, kad po 
pamokslo paskleidus V als- 
tiečių Liaudininkų atsišau
kimus, žmonės gaudė ir go
džiai skaitė.

JIS padarytas iš įvairiu GYDANČIŲ šaknų ir Žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

dirgsnius ir suteikia ramų miegą.

Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jis priduos 
Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST., CAMBRIDGE, MASS.

TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO
MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.

KORTOS! KORTOS!
No. 1. Laimės Spėjimo Kortos 

gerai žinomos Madame Ix: Nor- 
mand, garsios mystiškos franeuzės 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems ir biedniems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortų su 
paaiškinimu kaip įspėti laimę, 
tik $1.00.

No. 2. Suženklintos Kortos. į ku
ria s_ žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausių magikų ir 
kazirninkų. Kaina už kaladę su 
paaiškinimu kaip jas pažinti 
tik $1.50.

No. 3. Suženklintos kortos ge
resnio išdirbimo. Kaina su pa a iš-“' 
kinimais tik $2.25. v •

Mes gvarantuojam užganėdini- 
mą arba sugrąžinam atgal pinigus. 

Prisiųsk tik 25c. padengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk kokio nu
merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaikysi kortas savo 
namuose. Adresas: (2-3)

PRACT1CAL SALES CO.
1219 NORTH IRVINU A VĖL. Dept. 200. CHICAGO. ILL.

.Valstija.

SUNKI LIGA. J
Dažnai išsivysto iš įsise- < 
nėjusio šalčio. Milionai J 
žmonių kozną žiemą mir- < 
šta nuo paprasto persi- 1 
šaldymo. Jei užsišaldęs, ] 
tp į* greičiausia naudok J. < 
Baltrėnb Sveikatos Gelbė- ’ 
tojų. Apart to, dar galite < 
gauti sekančias gyduoles: <

1. Kraujo Valytojas, ku- ’ 
ris išvaro šaltį ir sušildo < 
kraują. <

Z. hrrštoiava Cerauninko Alna, išvaro šoki, išvalo skilvį ir grobas. J 
S. Inkstų Gyduolė, kuri išvaro šaltį iš inkstu ir strėnų. <
4. Mineraliska gyduolė dėl maudynės, ištraukia iš viso kūno šaltį < 

visus nesveikumus. Šitų gyduolių kaina I Bonka $1.00. Tos J 
gyduolės yra geriausios, nes tiaktarai ir -daugio tojos (Nurse) ti- < 
krina ir liepia naudoti v>kiuosegydv:no atsitikimuose. Reikalaujant 4 
ir pinigus prisiunciant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame į visas da- J 
lis Suvienytų Valstijų. • <

Brangus Broliai ir Seserys, šitą apskelbimų pasilaikykite ateičiai. ’ 
SVEIKATOS GELBĖTOJAS — DRIJG CHEMICAL CO.

J. Ba Urenąs, Prop. <
2590 W. Pershing Rd.. Chicago, III. Phone Lafayette 0919. ĮO nelaimė! Yra daug žmonių, 

kurie juoksis iš tavo sielvartoI 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvitginkite Rnflles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę lifiko ir pleiskanos 
tnojans pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir ]>o to, ir 
tuo budu užlaikykite suvogti!- 
vos oda švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kai n n. C5<*. antieknse, arini prisius- 
k; te 75e. tiesiai i Išbara ton; }.

F. AD. RiCMTER & CO.
Sg. 41h Lt-

r ■ Y.

GVARANTt'OTAS NIKELINIS LAIKRODĖLIS.
Gerai rodo laiką, pritaikytas New 
Haven mechanizmas. Parsiduoda vi
sur po $4.75. Rus duodamas dykai 
tiems. kurie pirks garsu musų 
REVOLVERĮ 32 arba 38 kalibro. 32 
kalibro užtaisomas šešiais šūviais, o 
38 kalibro—penkiais. Tinka Smith t 
Wesson patronai. Šis revolveris par
siduoda visur po $9.25. Jeigu jus už- 
sisakysit jį iš mus uabar. jus gausite 
ši revolverį ir kartu viršminėtą laik
rodėlį tik už $6.25. Užsisakant revol
verį pažymėk kokio kalibro nori, taip
gi mėlyno plieno ar nikeliuotą. Ne
siųsk pinigų iškalno. Tik iškirpk šį 
apskelbimą ir kartu su 50c. stampo- 
mis pasiusk jį mums, o kaip aplaikysi 
laikrodi ir revolveri savo namuose,tai 
užmokėsi $6.25 Pasinaudok proga. 
Rašyk šiandien. *23-5)

THE VVESTERN COMPANV
;o AVĖ., liepi. 14. CHICAGO. ILL.
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8 KELEIVIS
v kad pas jus galima gauti. 

Ar jus turit?
—Kurgi neturėsim! žino

ma, kad turime, kokios tik 
norit — atsakė kapitonas.

—O kada jus uždarot?
—Pas mus atdara per vi

są naktį 
vados viršininkas.

—Ali right, aš tuojaus pas 
. . jus busiu. Koks jūsų adre-

tono Universiteto ir Tech- ’sas .
nologijos Instituto studentų! Kapitonas pasakė adresą 
įvyko debatai temoje: Ar -;r j ridurė, kad atrasti juos 
turėtų valdžia paimti į savo labai lengva, nes priešais .jii 
rankas anglies kasyklas?”

Technologijos T
užima pirmaeilę vietą tarp j

Vietinės Žinios
KODĖL BOSTONO UNI
VERSITETAS DEBA

TUOSE SUMUŠĖ 
TECHNOLOGIJOS 

INSTITUTĄ?
Šiomis dienomis tarp Bos-

paaiškino rug

jduris ant gatvės dega žalias 
Institutas žiburys.

| Ant policijos nuovados 
augštujų Amerikos moky-(jaįptų susirinko keli laikraš- 
klų, kuomet Bostono Uni- čių reporteriai ir policma- 
versitetas yra priskaitomas' nai, ir laukė, kas čia ateis, 
prie menkesnių mokslo Įs-jOgi neužilgo pasirodė jau- 
taigų ir nieku ypatingu ne- nas vyrukas su tuščiu krep- 
pasižvmi. Yra daromi net šių po pažasčia, bet pama- 
juokai, kad pirmutinės jo' tęs, kad ant laiptų stovi ke- 

”t> tt” reiškia ”Bo- liatas guzikuotų džentelma 
nu ir kad ant to žalio žibu
rio parašyta "Police Sta- 

, apsisuko nabagas ii

raidės ”B. U." i 
mų Uniją” ( Bums’ Union). į

O vis dėlto šituose deba
tuose Bostono Universiteto ’ tion”, ; , 
mokiniai sukirto Technelo-greitais žingsniais nuėjo at- 
gijos Instituto studentus.1 gal. 
Kodėl? Nejaugi tai reiškia, 
kad menkesnės mokyklos 
mokiniai geriau išlavinti?

Visai ne. Bostono Univer
siteto "tymas” laimėjo

$36,554,728 miesto 
išlaidoms.

Bostono miesto taryba 
nustatytąde- priėmė majoro

batus dėlto, kad jis gynė tei- sąmatą 1923-24 metams be 
singesnę pusę. Jis stojo už- jokių permainų, ir majoras 
tai, kad anglies kasyklos tu-’ja pasirašė. Šita sąmata ski
ri būti paimtos valdžios rįa miesto išlaidoms 1923-24 
kontrolėn ir naudojamos vi- metams $36,554,728. 
suomenės labui, šitas klau
simas savaimi yra taip aiš
kus ir lengvas ginti, kad ar-

Užmušė 66-tą vaiką.
Pereitą subatą ant kampo 

gumentuoti prieš jį labai Gatės ir Dorchester gatvių, 
sunku. Ir dėlto Technologi- So. Bostone, trokas užmušė 
jos Instituto studentai, ku- vaiką, kuris žaidė ant gat- „X . Tai jau vaikas

pra-
rie stojo už privatinę kasy- vės. 
klų nuosavybpę, buvo deba
tuose sumušti, nežiūrint kad 
ir geresnę mokyklą jie at
stovauja.

Sunku privatinę nuosavy
bę apginti.

Bostone užmuštas nuo 
džios šių metų.

Pametė $170.
Tūla Minnie King eidama 

,ant North Suation aną vą
škarą pametė krepšį su $170. 

Užmušė vyrą, kuris apkabi- Kuomet nuėjus ant stoties 
no jo pačią. įj-; apsižiūrėjo, kad pinigų

Rosburvje tapo areštuo- nėra, ir pradėjo jų jieškoti. 
tas italas Puleo, kuris užmti-, vaikas, kuris parduoda laik- 
šė savo draugą John’ą raščius pasakė, kad jis ma- 
Bell’ą. Sakoma, kad Bell ap- tęs, kaip tūlas vyras pakė- 
kabinęs Puleo žmoną, ir už- lęs jos krepšį ir nubėgęs. Po- 
tai pastarasis kirto jam per licija to žmogaus jieško, ir 
ausį taip smarkiai, kad Bell jei suras, areštuos, 
krito ant šaligatvio ir per-' 
skėlė sau galvą. Nugabenta: 
ligonbutin jis tuoj mirė. Pu-j

Geltona diena.
Anksti pereitos subatos 

leo buvo suimtas už užmušė-'rytą atsikėlę žmonės Bostu- 
jistę. j ne pastebėjo nepaprastą ap

sireiškimą: oras buvo toks 
(geltonas, kaip kad saulė bu- 
jtų uždengta stipriai geltonu 
'stiklu. Oro tyrimo biuras 
'sako, kad ant Bostono buvo

Pabaigęs darbą krito
negyvas.

Darbininkas Russo, kuris 
dirbo prie statymo garažo . .
Brightone. pabaigęs darbą iuzeJ§ dideli debesiai durnu 
aną vakarą pasilenkė savo,™o degančių girių, dėlto ir 
įrankių rinkti ir krito negy-'išrodė viskas geltona, 
vas. Jis paliko žmoną ir ke-l 
lėtą mažų vaikų.

ka-Banditas gavo 15 metų 
lemo.

William E. Gray, buvęs 
jurininkas ir žinomas ske- 
bas laike gelžkelio darbinin
kų streiko, pereitą sąvaitę 
tapo uždarytas kalėjiman 
ant 15 metų už apiplėšimą 
Somervillėj aptiekos ir pa
vogimą automobiliaus.

Blaivybės agentas pasmerk
tas 6 metams.

Blaivybės agentas T 
gan, kuris pereitais metais 
nušovė J. Seąuerią ant 
North Endo, gavo tiktai nuo 
3 iki 6 metų kalėjimo. Bogay 
nas teisinosi, kad įniršusi 
minia svetimšalių buvo jį 
apsupus ir kad jis nušovė 
minėtą žmogų gindamas sa
vo gyvastj.

I »
'Bus socialistų išvažiavimas.

Birželio 17 dieną So. Bos
tono socialistų kuopa rengia 
išvažiavimą į Wešt Stough- 
toną ant lietuvių, farmos, 
prie gražios girios ir ežero, 
tik 13 mylių nuo Bostono. 
Bus dvi dienos švenčių (the 
Seventeenth of June šventė 
bus švenčiama panedėli), 
taigi bus gražaus laiko ir 
papiknikauti.

Kas turi savo automobi
lių, tegul atvažiuoja auto- 
mobilium; o kurie automo
bilių neturi, tiems nuva-
žiuoti bus parūpinta tro-
kai. Gert ir valgyt bus 
galima gaut ant farmos, 
bet kas nori, gali ir sa
vo nusivežti. Patartina vi
siems suširinkti prie "Kelei
vio” namo apie 10 valandą 
ryto, tai visiems kartu bus 
smagiau važiuot, ir vieta 
bus lengviaus atrasti.

| • v* • Belniaruose duos jums
V leninine ZiniOS* at S*C*.rtum^ tarpe gerų ir pa- 

_______ - I : rastu cigarvtų?

REIKALAVIMAI

su-
TAUPYK ŠIUOS

Nuėjo j policijos nuovadą 
išsigerti.

Lynno policijos nuovadoj 
suskambėjo aną vakarą te
lefonas.

—Ar čia 21 Lynn? — at
ėjo balsas.

—Taip, tai mes, — atsakė 
kapitonas.

—Klausykit,
Lawrence’o ir 
gert. Draugas

Bostone prasidėjo dideli 
karščiai. šį utaminką ant 
saulės temperatūra siekė 
102 laipsniu. Sunku buvo al
suot ir daug žmonių susirgo.

aš esu 
noriu 
man

Ant Broadway ir D st. kam 
ė po So. Bostone pereitą ne- 

dėldienį gatvekaris suvaži- 
is nėjo tūlą Katariną Camp- 

išsi-|bell, 55 metų amžiaus mo- 
sakė, terį.

Bangor, Aie. — 
kalėjime čia m. 
gar Wright. * 
areštuotas už m 
girną su savo 14 
teria. Mergaitė 
turėjusi nepritiu 
tykių su tėvu, ir 
pat prisipažino, 
kalėjiman jisai 
negyvensiąs, ir . 
viršutinių lubų r 
čia galva žemyn 
ninio grindime, 
mas sau spra .oą 
dvdamas yalvą.a, w

UIK AI.1NC V< PIRTNERiS 
BARBERIO.

EarbertĮė naujai atidaryta ir
gerai. Atsi.-au.siie na- 

(IKO. pralauks 
»6 Buv -ton St., Brookliae.
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LEIBELIUS
NUO

STANDARD
iu

CBALLEPiCE PiENO

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

4Ž5 Rroadway, prietai* paštą.
SO. BOSTON TeL So. Boaton 823 

Ofiso valandoj* :
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Sukatomis nuo 9:30 ik> 12 ir 

| nuo 1 iki 5 vakare.

I

I

NUSIŠOVĖ HAKD1NGO 
URENTAS.

Pereitą sąvaitę 
tone nusišovė Jr? 
Smith, gerai žinomas 
.lento Hardingo ir a 
departamento gaivos 
herty artimas dranga 
tikimas jų politinis 
•Jis pasidarė sau ga.; 
pat hotelyje. kur j< 
dviejų metų kartu ?u 
bert v gyveno. Nusiz 
priežastis slepiama.

Pereitą sąvaitę V> asini.g- 
;e W • 
prezi- 
ticijos 
1 )aug- 

> ir ><-

RUHRO STREIKAS 
PASIBAIGĖ.

Žinios iš Vokietijos sami 
kad Ruhro streikas, kur? 
buvo suparalyžiavęs tena 
visą pramonę, jau pasibai 

Darbini n kų re i k ala vi 
pakelti 50 nucšimčai 

as ir apie 
streikierių sugriž > 
Anglių kasyklos ir 

gęležies dirbtuvės atsiuam 
francuzų užimtoj

gė.
mas 
alga buvo išpildy 
500,000 
darban.

išnaujo 
Pareinėj.

IŠDEGĖ MIESTELIS
New Hampshire vaisi 

pereitą subatą išdegė C i 

ano miestelis. Gaisras kii 
ugnies, kurią vafliai žai: 
mi sukurė tvarte. Su j 
gelžkelio stotis, kelios t 
nyčios, kelios dirbtuvės, 
lefono stotis ir 47 gyvi 
mos triobos. Avie 200

REIKALINGOS 
MERGINOS 

Prie visokiu faktorės dar
bą; patyrusiu ir nepatyru
siu; mokestis ir besimoki
nančioms.
AMERICAN Rį BBER CO.

NETOLI KENDALL >Q..
CAMBRIDGE.

DELEI BRANGIŲ 
DOVANŲ

LAIKYK KELIAS KLE
KINĖS SAVO PENTRĖJ

i; PAVOJUMO REIKMENYS G \U- 
N A.Mt)S SO. ENi) K ARDU ARE 

KRAUTUVĖJ.
i .K’avotojai ir namų savininkai tu- 
gerą patarnavimą pas S.uth Eik! 

:: udware Company. po numeriu 1(>?5 
V\. shington St.. Bostone. Čia yra 
... a mos įvairios tudavojimo it tai- 
s? mo reikmenys.

s-:a firma buvo suorganizuota 1897 
-..■tais 0 iki šiam laikui ani. tiek pra- 

ayo bi-nį, kad reikalinga buvo
■ nti dar keturis f.iorus tame r.anie. 

. yra geriausiai Įtaisytas Haidvva.e 
storas Bostone. Kitas tos pačius kon:- 

. -. jos storas randasi po numeriu 05 
. ..it'ett St., Rosbury.

I

)

■•j

_______
PERKŪNAS SI 'NAIKINA

TILTĄ.
Šiomis dienomis ai 

ritzos upės, tarp Adi 
lio ir Karagačo. 
sprogdintas
tas. Graikai tuojaus

31 
įonoi 

tapo 
geieŽKelio 

i ve 
užtai bėdą ant bulgarų

111- 
:’tė

Bet 
vėliaus paaiškėjo, kad čia ne 
bulgarai kalti, bet perk 
nas, kuris išsprogdino šen 
ninas po tiltu ir tiltas išiė 
oran.

Cl?

■;.* c

PILSUDSKIS 
REZIGNAVO.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad paliokų armijos vyria i- 
sis vadas pan Pilsudskis pa
davęs rezignaciją ir turbut 
visai pasitrauksiąs iš kari i- 
menės. Mat jo panskas una- 
ras tapo užgauta:-, kad na; - 
ias ministerių kabinetas i»-.- 
vo sudarytas ne iš jo parti
jos žmonių.

7 LENKAI UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIUJE.

Detroite anądien užsimu
šė automobiliuje 7 lenkai, 3 
jaunos merginos ir 4 vaiki- 

Įdomus tai atsitikima? 
visi važiavusieji buv 

vietos užmušti, nei vie 
neišliko gyvas.

nai. 
kad 
ant 
nas

EUROPOJE PERDAUG
MOTERŲ.

Berlino statistikomis, E 
ropoję dabar yra 
moterų daugiau negu vyrų 
lodei esą reikalinga įvesti 
daugpatystę, kad vienas vy
ras galėtų vesti kelias mote
ris. Kitaip daug moterų tu
rės mirti netekėjusios.

PARDAVIMAI
i’irsiuuoaa arklys ir vežimas su vi- 
- pritaisymais. Priežastis pariavi- 

> p.'sipirkome trukų, tad arklys n?- 
■e: kalingas.

LIET. KOOPERACIJA
/.t Portiand St.. (. ambridge. Mass.

j

PARSIDUODA BUČERNĖ 
vietoj, biznis duoda geras įe - 

s. Norintieji gali pirkt ir su namu, 
sisaukit tuojaus. nes noriu greit : 

: arduot. (24) į
72.'> E. 7th St.. So. Boston. Mass. j

A

\ AMAS PARSIDUODA.
. šeimynų medinis namas, po 6 
:-barius. su visais Įtaisymais. Dor- 
-tery, ant Meeting House Hil:;

■s via keliems sraradiiams. Kaina 
■ ">; Į nešt $-»,000. Savininkas nori 
t parduot, nes pinigai reikalingi

VLADAS KLEMKA
12 \thens St, So. Biston. Mass.

‘e

NAUJUS NAMAS
augioj vietoj Cambridge'ujc, 

’larvard Sq-, 2 šeimynų namas, 
1 ’mbarius. su visais įtaisymais, 
iduoda už $12,5oij.

VLADAS KLEMKA
,2 Athens St.. So. Boston. Mass.

NORIME STL BV SO. BOSTONE.
N rinte gerų 3 arba 2 familįjų sti- 

. So. Bostone, po 5 arba 6 kamba- 
.-. Taipgi jeigu kas norit pirkti ną- 
. matvkit •

D. YONUSHKJ
2 Silver St.. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA ŠTOKAS
G. , j vieloj prie pat Cilj Point 
a ant kampo. Turi but parduotas 

> tai. Klaust galima pas
ROŽŲ VOVERIUTĘ. ant 3 lubų. 
1312 ( oiumbia Road, So. Bostone.

a

PASIUSK BILE i 
ADRESU, KURU 
DASI ANT LEIIJE 
PAKALU). REIi 
DAMAS III U SI 
PREMIJŲ LISTO.

Tel. No. 550 
LIETUVIS GYDYTOJAS

Dr. Francis A. Reynolds
(K1NGAILA)

C
d (K1NG

K Ofiso valandos:

5

Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 
2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 
Nedėliomis nuo 1 iki 3.
419 MAIN ST, ATHOL, MASS.

i
i

!

VAKAC1JOS \NT ŪKĖS 
PAS LIETUVĮ.

Yr i Radio, Telefonas, ir kiti pa- 
•.inkuma:. Taipgi attl miestas, geie- 
žii.kel’s, botai. Vasarą yra įvaliasį 
vinagradų. obuolių ir kitokių fruktų.. 
Kreipkitės pas savinir.ką (271Į

ANTANA MEŠKAUSKĄ
R. E. 1). 2. COLCMESTER, CONN.-; 

Telefonas: Colchester 14—12.

DENTISTAS
10—12 dieną; 
2—5 po pietų;
6—8 vakare; 

(J Nedėliomis nuo 10—12 dien«.

L
705 N. Main st. kamp. Broad aL 

MO.VI ELLO. MASS.

LIETUVIS
Valandų*: nuo 

nuo 
nuo

! 
!
!
!

i PETRAS VALOMOMIS
Tik vienas lietuvis,

Auksoriua ir Laikrodininkas

Per 12 metų So. Bostone par- ( 
juodu ir taisau visokios rūšies i 
aikrodžius. žiedus, lenciūgus ir j 
šiaip visokius auksinius ir auk- ( 
suotus daiktus. Darbą ir užsa- i 
kymus priimu per paštą ir iš- j 
pildau teisingai ir greitai. (?) '

P. VALUKONIS J
SO. BOSTON. MASS. J 

375 BR0ADWAY i
®®®®®®®®®®®4®®®®®®MMM

"Verta taupyt šiuos Leibelius"

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

(AKIŲ SPECIALISTAS)

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinam* kainą.
J. L. Pasakantis O. D.

377a BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.

Tel.: Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IB | 

SLAPTAS
VALANDOS.

Nuo 
Nuo 
Nuo
221

LIGAS.

10 ryto.
3 dien*.
8 vakar*.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST, i 

E BOSTON. MASS. I

B®®®®®®$®®®®®®®®®®®®MMMM

DERBY MINEI) PAiNT.
Parduodam varnišius, lead ir alie- 

y 
-tuvės indus.

\VM. P. PERNAVAS
311 VV. Fourth St.. So. Boston, Mass.

I
I
i
i

jus: 
ir v

la’S1 gdezieš tavoįuš | Lietuviškai - Lenkiška Aptieką

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). 
randa v o jame 
važinėjimo;
mekamką dėl

PETRAS JAKIMAVIČIUS
541 East Broadway.

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

. • Iš
automobilius dėl pasi- 

ir užlaikome expertą. 
sutaisymo mašinų. (?)

® Tel. S. B. 2488 3

| Dr. J. C. Landžius
1 (GYDYTOJAS Iš LIETUVOS) 1

? VALANDOS: 9—11; 2—1; 6—9 3
% i
g 506 BROADNVAY. į
7 SO. BOSTON. MASS. į

f
I

I 
I 
i
I
I 
)
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i
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PARSIDUODA AUTOMOBILIS
Hudson Supę- Six, beveik naujus, 

.s- ir kitos dalys mašinos gera: 
• •.:.-y:a. Robai visi beveik nauji ir 

csstra. Atsišaukit greitai, nes to- 
i nroga retai pasitaiko. (23)

P. TREČIOKAS
ojš E. Fourth St.. So. Boston. Mass. 

X.;o S ryto iki septynių vakare.

PARSIDUODA GROSER
NĖ IR BUČERNĖ 

lietuvių apgvventoj koloni 
;oj. Kaina prieinama kiek 
vienam. Salininkas 
7.

išva-
uoja. (24)

139 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS.

r1

f

Daug lietuviu žino,
et d?tjg nežino, kad Feliksas 

Uanis gerai namus pentiną »r 
pataiso. Taipgi kurie norite 
pirkt namą arba parduot, at- 
“;kit ras mus į ofisą, žinom pi- 
riu ir brangių namų. (23)
3 ,1 Broadway, So. Boston, Mass.

r

Jeigu norit? teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite i • 
ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso- : Į 
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma- į > 
tizmo. nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- 5' 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 1 [ 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir ; • 
moterį. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 5 J 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus ; > 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir suėe- g 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. |

TeL Beach 6»32

OR. N. M. FROMAN
SPECIALISTAS VENERIKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ. 

' Taipgi kraujo ligą ir 
Reumatizmo.

Valandos: Nuo 9 ryto iki
9 vakar*.

1»6» WASHINGTON ST.
BOSTON, MASS.

i «

• t t t «
t
» i i « i t « « « «

t

I

□ R. J. MARCUS !
B
I
i

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 
Specialistas sekretnų ir chro

niškų vyru ir moterų ligų. j 
18 Parmenter St., Boston. Mass. j 

(Prie Hanover St., ?
Tel. Richmond 668. (-) j
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak. 1

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo » iki 12 diena.
N oo 2 iki • vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pieta.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Ke’eivio” name

251 Broadwav. tarpe C ir D at.
SO. BOSTON. MASS.

SEVERO5 GYDU0LE5 UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA

Avjffsepi’tšl^iS Mesti*

S K O

AR ŽINOT, KAD —
Pagal 1920 metų cenzo, šioj 

šaly buvo 336,600 lietuvių, iš 
kurių 154,373 čia gimę? Ar ži
not, kad skonis Turkiško Taba-’ct“

Varfojonjas qlio ipežli. išbcrinjdi 

ir iyitolęu odifjės Ityos.

KAINA 30*

I^ldbsŲie pas apfJelęprilis-

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIOS !OWA

MEDICINOS DAKTARAS

LEO J. PODDER
Iš PETROGRADO 

Profesorius daktarų Kolegijoj 
SPEC IALISTAS VYRŲ ir 
MOTEP.Ų LIGŲ. TAIPGI 

KRAUJO ir SKUROS 
LIGŲ.

Gydo, reikalui esant, su 
X- Rav ir elektra.

Ofiso valandos: Nuo 5 iki 6:30
i vakarais. Nedėldicniais nuo 11 
?’ iki L
£ 360 COMMONM'EALTH AVĖ. 

arti Massachusetts Avė., 
Bay 0458.

69 CHAMBERS STREET. 
Phone: Haymarket 3390. 

Ofiso valandos:
8—9 A.M. 2—3, 7—8 P.M. 

FOSTON.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

ę arti .Massachusetts 
Y Telephone Back Bav|
j
i

Sveikata Tai Gerybė!
Ar neturit jokių skausmų? Neduok įsivvstyt jiems.
JŪSŲ PASISEKIMAS GYVENIME ir draugijoje, taipgi linksmybe 

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

riaus gydymas.
MES turim daugybę geriausių vąistų 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 malonus 
Jūsų draugas. Nesidrovėk pasakyt jam visus savo nesmagumus, o jis vi
sados pagelbės. (-)

BROADN’AY PHARMACY
KAMPAS D ST. ir BROADWAY, ::: SO. BOSTON, MASS.

I
£

1

I>:
I

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
^BOSTONE

RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

Užlaikom visokius vaistus, nuo įvairių ligų. 
Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus.

Tikra Lietuviška TREJANKA................... 50c.
Prisiunčia me Vaistus ir per paštą.

Oficialiai Įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”.
Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra

šykit pas mus, mes turime. Atsakymui prisiųskit 
pašto ženklelį.

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. I
DARBOS $

- <$1.75 už galioną vertes $3.00 £
Xt
XY 
T 
TXXXXXX
X

Išdirbtos musų dirbtuvėj 24 spalvų ir baltos, 
galionas 

99

STOGO FARBA ........................................ $1-25
SIETŲ FARBA ........................................ 125
$4.00 DU PONT grindų vamišis ........... 2.50
$2.00 1NTERIOR VARMšIS................. 1.25
$3.00 MAHOGANY FLOUR Farbos .... $2.00

White Lead ir Aliejai
VISOKĮ BUDAVOIOJŲ ĮRANKIAI STOGU. SIETŲ
NINKU DRATAI, \ ISKAS ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS.

VELTUI PRISTATYMAS. . (24)

SOUII EITO BARDWARE CO.
1095 VVashington Street, BOSTON, MASS.

Tel. Beach 5353 ir 5352

ir

99

VIŠTI-




