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Anglija traukia 
Francuzija teisman

RUHRO UŽĖMIMĄ SKAI
TO NELEGALIU.

Be to da reikalauja atmokė- 
jimo skolų.

_ Anglijos valdžia paskel
bė viešai visą savo susiraši
nėjimą su Francuzija nuo 
pereito sausio mėnesio. Iš 
tų raštų pasirodo, kad Lon
donas yra aiškiai pasakęs 
Prancūzijos valdžiai, kad ji 
ir jos kaimynka Belgija tu
ri užmokėti Anglijai karo 
skolas, nemažiau kaip $3,- 
550,000,000, taip kad Angli
ja galėtų atiduoti savo sko
lą Amerikai.

Beto da Anglija sakosi 
negalinti sutikti su Franci- 
jos ir Belgijos laužimosi 
Vokietijon politika ir Ruh- 
ro užėmimą skaito nelega
liu žingsniu. Todėl Londo
nas pataria Ruhro klausimą 
pavesti tarptautiniam Ha- 
agos teismui išspręsti. Šituo 
reikalavimu francuzų val
džia likosi baisiai Įžeista ir 
sako, jog Londonas trau
kiąs ją ir Belgiją teisman 
užtai, kad jodvi norinčios 
iškolektuoti priklausomus 
joms mokesčius iš Vokieti
jos.

Bet Anglija sako, kad Vo
kietijon besilauždami fran- 
cuzai su belgais ne mokes
čius kolektuoja, bet betvar
kę kelia. Smaugdami Vokie
tijos pramonę ir prekybą, 
jie pasmaugę tą žąsi, kuri 
dėdavo aukso kiaušinius.

Jus norit susikolektuoti 
mokesčius iš Vokietijos ir 
užimt jos žemes, sako Ang
lija. Bet man taip pat rei
kalingi pinigai. Aš daug Įsi
skolinau karo metu Ameri- 
kai.Aš turiu mokėti jai dide
lius nuošimčius ir reikės 
atiduoti sumą.Tuo tarpu jus 
esat man skolingi ir nema
not apie atsilyginimą. Tai
gi aš reikalauju, kad jus už- 
inokėtumet man skolas. Jus 
sakot, kad jus neturit pini
gų. nes Vokietija jums ne
moka. Išeikit iš Vokietijos 
laukan, tuomet ji jums už
mokės.

Tai šitaip Anglija kalba 
Į buvusią savo karo talki
ninkę — ne tokiais lygiai 
žodžiais, bet tokioj prasmėj.

Kiek Vokietija turi išvi
so užmokėti, tai ne Franci- 
ja turi spręsti, sako Angli
ja, bet bešališka tarptauti
nė ekspertii komisija turi 
nuspręsti. Su dabartine re- 
peracijų komisija Anglija 
negalinti sutikti, nes toji 
komisija virtusi Prancūzi
jos ir Belgijos įrankiu.

Anglija kaltina francuzus 
neapsakomu plėšrumu. Juo 
mažiau Vokietija išgali, tuo 
daugiau jie iš jos reikalau
ja. Dabartiniu laiku jie rei
kalauja jau 26,000,000 auk
so markių daugiau, negu 
pirmiaus, ir prie to da fran- 
cuzai nori, kad Anglija ir 
Amerika dovanotų jiems sa
vo paskolas, kas jau reikš
tų du syk daugiau, negu 
Francuzija norėjo iš pat 
pradžių.

Mušdama šitokį francu-

Jzų godumą, Anglija nurodo, 
(kad jos nuostoliai paskan
dintais laivais ir nukentėju
sia prekyba buvo vienu 
trečdaliu didesni, negu 
Franci jos nuostoliai karo 
sunaikintose srityse. Be to, 
Anglija dabar didelį nedar
bą turi ir valdžia turi mokė
ti bedarbiams algą, o tai vis 
karo pasekmės, ko Franci- 
joj visai nėra. Ir visa to aky- 
vaizdoje Francija nesigėdi 
veržtis vokiečių žemėn ir 
plėšti niekuo nekaltus gy
ventojus.

Plėšimas Vokietijos 
kiną jos pramonę, o 
skaudžiai atsiliepia ir 
kitų šalių. Vokietija būdavo 
geriausia Anglijos kostu- 
merka; dabargi ji negali 
nieko iš Anglijos nei pirkti, 
nei jai parduoti; ir dėlto 
Anglijai prisieina gyventi 
labai sunkų krizį: pramonė 
smunka, miestuose tūkstan
čiai bedarbių neturi iš ko 
gyventi, ir kuo tas pasi
baigs, sunku pasakyti. To
dėl nėra ir dyvų, kad Ang
lija pradeda taip rūsčiai su 
Francuzija kalbėtis.

Anglijos spauda šitokiam 
savo valdžios tonui pritaria 
ir visuomenei taip pat jis 
patinka. Bet Francuzijoj 
tas sukėlė didžiausio pasi
piktinimo audrą. Pary
žius siunta piktumu ir sa
koma, kad Francuzijos val
džia į Londono notas nieko 
neatsakysianti ir "į teismą 
nestosianti."

Išrodo, kad galų gale san
tykiai tarp buvusių aliantų 
visai sutruks ir kad Angli
ja galutinai stos prieš Fran- 
ciją išvien su Vokietija.

nai- 
tas 
ant

HARDINGAS 
PALAIDOTAS.

Pereitą pėtnvčią Mariono 
miestelyje, Ohio valstijoj, 
tapo palaidotas mirusio 
Amerikos prezidento Har- 
ciingo kūnas. Didelės žmo
nių minios dalyvavo jo lai
dotuvėse ir suvežė galybę 
gėlių. Naujas prezidentas 
Coolidge taipgi buvo šer
menyse. Laidotuvių dieną 
]M) visą šalį buvo uždarytos 
dirbtuvės, krautuvės ir ofi
sai. Bostone 5-tą valandą 
buvo sustoję dviem minu- 
tom visi gatvekariai.

BIEDNAS" HARDINGAS 
PALIKO $750,000 TURTO.

Laikraščiai rašė, kad 
Hardingas neturėjo jokių 
turtų ir buvo net "biednas” 
žmogus. Bet dabar pasiro
do, kad ponas Hardingas 
buvo beveik milionierius, 
nes paliktame jo testamen
te jo turtas apskaitomas į 
$750,000, kurį beveik visą jis 
palieka savo pačiai. Nelabai 
senai jis pardavė Waslling- 
tone nuosavą namą, už kuri 
gavo $50,*000. Be to da jis 
prigulėjo prie kelių bankų 
ir kitokių kapitalistinių 
korporacijų, kuriose turi už 
kelis šimtus tūkstančių do
lerių akcijų.
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BEPROTIS NUŠOVĖ 
DU VYRU.

t Fall River, Mass. — Tū
las John E. Kennedv, kuris 
savo laiku buvo uždarytas 
į beprotnamį, prisigėręs 

imunšaino pereitą nedėldie- 
nį čia užmušė du vyru ir 
trečią sunkiai sužeidė. Pa
staruoju laiku jis gyveno 
miške mažoj grintelėj vienų 
vienas ir smarkiai gėrė. 
Praėjusį nedėldienį jisai at
ėjo pas savo tėvą, kuris gy
vena šitam mieste, ir pada
vęs jam tris pilnus patronus 
nuo revolverio, tarė: ”Lai- 
kyk šitas pilės; jos tau bus 
reikalingos." Paskui jis 
kreipėsi i J. Clarką, kuris 
buvo atėjęs pas jo tėvą pa
sikalbėti, ir jam taipgi pa
davė tris patronus, atkarto
damas tuos pačius žodžius. 
Tai padaręs, jis apsisuko ir ju • raportuos i Wash- 
vėl nuėjo sau. kuomet senis -n{r^nnn 
Kennedy ir 
Clarkas, laikydami rankose 
tuos patronus, stebėjosi ką

Valdžia žauloa maine- 
riil

NORI IŠVENGTI ANG
LIAKASIŲ STREIKO.

Bet kasyklų baronai žada 
nenusileisti darbininkams.

Suvienytų Valstijų ang
lies komisija šį- panedėlį iš
siuntė pakvietimą kasyklų 
ir mainerių atstovams atva
žiuoti naujon konferenci- 
jon, kuri įvyksta šią seredą 
New Yorko mieste.

Nuo darbininkų konfe- 
rencijon kviečiamas anglia
kasiu unijos pirmininkas 
Lewis, o nuo darbdavių — 
S. B. Warriner. Konferenci
joj dalyvaus visa valdžios 
komisija ir išklausius abie-

jo kaimynas

PAŠAUKĖ KARIUMENĘ 
SKEBAMS GINTI.

Hillsboro, III. — Čia su
streikavo American Zinc 
Co. tirpyklos darbininkai.' 
Kompanija prisigabeno ske-i 
bų, bet bijodama, * kad su! 
jais neatsitiktų tas pats/SUSIDARĖ KOALICIJOS 
kas atsitiko su streiklau
žiais Herrino kasykloj, pa
reikalavo kariumenės. O 
valdžia kapitalistams pa
klusni, ir į kelias dienas pri- 
gabeno į Hillsboro miestelį 
G50 kareivių. Ginkluoti ka
reiviai stovi dabar visose 
strateginėse vietose ir mie
stukas išrodo kaip karo lau
kas. Kompanija paskelbė, 
kad šį panedėlį ji pradėsian
ti darbą jau po kariumenės 
apsauga.

ICuno kabinetas
Vokietijoj griuvo.

VALDŽIA.
riumenė ir pradėjo vykinti 
tvarką.

Gelsenkirchene komunis
tai pastatė kartuves ir pa
korė ant jų fabrikanto Stin- 
neso ir buvusio premjero 
Cuno pavidalus. Policija 
pradėjo tas kartuves griau
ti, tai komunistai puolė ant 
policijos. Pasekmės buvo to
kios, kad vienas policmanas 
ir įlenki riaušininkai buvo 
užmušti ir 10 žmonių sužei
sta.

Trylika žmonių buvo už
mušta ir keliolika sužeista 
Neurodės miestelyje, netoli 
Breslau. Hanoveryje 3 tapo 
užmušti ir 40 sužeista.

Ir turbut r.ėra didesnio 
miestelio Vokietijoj, kur 
šiandien nebūtų užmušto ar 
sužeisto žmogaus. Komu
nistų širdis tuo džiaugiasi, 
nes jiems tai išrodo revoliu
cija. Bet tai nėra jokia re
voliucija, o tik betikslės 
riaušės ir nereikalingas 
kraujo liejimas. Jei komu
nistams ir pasisektų paimti 
šalies vairą į savo rankas, 
tai vistiek darbininkams ge
naus nuo to nepasidarytų; 
da didesnis butų vargas.

Po visą šalį kruvinos riau
šės, daug žmonių užmušta.

Vokietijos valdžioje pasi
darė žymių permainų. Per- 
?itą nedėldienį premjeras 
Cuno su visais savo ministe- 
riais rezignavo, ir prezi
dentas E bertas paskyrė 
Liaudies Partijos vadą D- 
rą Stresemanną sudaryti 
naują valdžią.

Priėmęs šitą užduoti, 
Stresemannas pasikvietė 
kitų partijų atstovus ir tu- 
ėjo su jais pasitarimą. Per 

tą pasitarimą prieita prie 
išvados, kad šituo nepapras
tai sunkiu Vokietijai mo
mentu geriausia butų suda
ryti koalicijos valdžią, kuri 
turėtų parlamento pasitikė
jimą ir butų visų žymesnių 
partijų remiama.

Žinios sako, kad suvieny
ti socialistai irgi sutiko nau
joj valdžioj dalyvauti. To
dėl reikia manyti, kad kitos 
partijos sutiko remti socia
listų platformą, kuri reika
lauja apdėjimo kapitalistų 

hmo jai bininkams algų n "šalį ir pasmaugtų pačius ko- ■

TURTUOLIO SŪNŪS 
PLĖŠIKAS.

Fabrikanto Lusko sūnūs 
New Yorke virto plėšiku. 
Pralatravęs daug pinigų,

____' tikimasi, kadjatro kasteriu ir peršovė jį. 
’ ątreiko nebus. Šiokiu ar to-j Paskui matydamas, kad bus 
kiu budu darbininkai su ka-. blogai, jis įbego teatran ir 
sykių savininkais susitaiky- pats nusišovė.

’ šią- ‘ i . i
Bet paskutinė mainerių ir, 

kompanijų atstovų konfe-j 
renciia parodė, kad susitai
kyt jie negali. Darbininkai Į 
reikalauja įvedimo vadina- i 
mos ”<...............
yra tokios ______ ,
sykių kompanijos mokėda- 
'mos makleriams algą r.u-

Naujas prezidentas Coo-' 
lidge bando nedaleisti prie'

tuos patronus steoejosi xą ailgnakasju streiko. Ir Wa-į jisai užpuolė Olympia Te
tai galėtų reikšti, beprotis shingtone
Tm! oivArlo avit LriziVMA it* 1C_ .vėl pasirodė ant kiemo ir iš
sitraukęs revolverį pradėjo 
į Člarką šaudyt. Pataikytas 
kulipka galvon, Clarkas 
tuojaus krito negyvas. Se
nis Kennedy tuomet pasi
slėpė už daržinės, manyda
mas, jog tie patronai reiš
kia, kad jo sūnūs ketina ir 
jį užmušti.
- Išgirdę'šaudymą, subėgo 
kaimynai. Radę negyvą 
Clarką, jie stovėjo visi nu-į 
stebę nežinodami kas 
atsitiko. Tuo tarpu vėl >s- . ; . A- k atiduoda
lindo kažin iš kur zmogzu.) į įnisus unijai.
dys ir pnejęs prie jų uz-. K pvklį gt0_
Mause, kame eia dalykas.^. - g ; riešin.
Vieną ranką jis turėjo kiše- . buf]u palaikoma
muje.. Nespėjo tie žmones įninku organizacija, 
jam nieko atsakyt!, kaip jis;K klu karalius IVilliam 
issitrauke įsnaujo užtaisytą; * --- - -
revolverį ir pradėjo į juos 
šaudyt. Vienam vyrui kulip
ka pataikė į veidą žemiau 
akies, kitam suvis suėjo į 
pilvą, ir abudu krito. Kiti 
nusigandę išbėgiojo. Abudu 
peršauti žmonės vėliaus bu
vo nuvežti ligoninėn, vienas 
jų jau mirė ir kitas vargiai! 
pagis.

Policija pradėjo jieškoti 
žmogžudžio, ir kažin ar bu
tų jį suėmus, bet susitikęs 
raitą policmaną, beprotis 
pradėjo ir ji šaudyt. Polic-

1

DETEKTYVO SŪNŪS 
PAVOGĖ AUTOMOBI

LIŲ.
Wellesley, Mass.# 

»» ja įieško R. Ferrarchek-off” sistemos, tai

ris kartu su kitu bomu pa- 
vogęs automobilių ir paskui 
bėgdamas , susikūlė ant 
Washington streeto su kita 
mašiną. Nelaimei atsitikus, 
vagis iššoko laukan ir pabė
go. *

i

APIPLĖŠĖ DEGTINĖS 
ŠMUGELNINKUS.

Šio panedėlio vakarą ne 
toli Marlboro 
Massachusetts 
banditai užpuolė degtinės 
šmugelninkus ir vieną jų 
užmušė, kitus surišo, o pa
skui paėmė 26 keisus degti
nės, naują automobilių, $2,- 
900 pinigais, ir pabėgo. Už
puolimas įvyko ant tuščio 
kelio, ties Poeple’s Ice Co. 
ledaune. Užmuštasai žmo
gus yra tos ledo kompanijos 
prezidentas Girouard. Jisai 

ros dirbtuvė? Frankline.' N. j nuvyko tenai sutemus pri-

H. Coolidge pasakė šį pane- 
clėlį, kad jis niekuomet ne
pripažins mainerių unijos. 
Jeigu jo angliakasiai susi
organizuotų i uniją, tai jis 
tuojaus juos paleistų ir už
darytų visas savo kasyklas. 
Jam geriau uždaryti visą 
biznį, negu pripažinti dar
bininkų organizaciją.

I miestelio, 
valstijoj,

kitokių palengvinimų darbo 
žmonėms.

Sakoma, kad susidary
mas koalicijos valdžios bus 

!didelis smūgis komunistams 
{ir nacionalistams, kurių vie- 
?ni norėtų Trockio valdžios, 
Į o kiti — kaizerio. Iš 469 at
stovų Vokietijos reichstage 
nacionalistų yra 71, o komu- 

:nistų vien tiktai 26, taigi di- 
Idelė mažuma.

Padėtis Vokietijoj tuo 
tarpu labai sunki. Miestuo
se nėra maisto ir markės

munistus.

GIRTAS KAPITONAS UŽ
VAŽIAVO ANT UOLOS.

Ties Connecticut valsti
jos pakraščiu pereitą nedėl- 
dieni užėjo ant uolos dide
lis, ekskursijos laivas su 600 
žmonių, kurių tarpe buvo 
daug moterų ir vaikų. Pasa- 
žierių tarpe kilo didelė pani
ka. žmonės manė, kad rei
kės jau visiems žūti. Vienok 
greitu laiku pribuvo daug

manas 'tada'suprato, kad taiilL, pasisamdė pereitą ne-i™ti 26 keisus spapso, kuri giau darbininkų vargą,*cI - 
vra jieškomas piktaferis, iridėldieni žmogų su automo- jam butiegeriai atgabeno a. Siukeltose komunistij 
pradėjo šaudyt i jį atgal.Pa- Vilium, kad atvežtų jį ir po- » Kanados. Jis atvažiavo *“u^snen]. H.™uXu?ta ?r 
šautas j koją ir nugarą, Irą baksu "dišių” ! Medfor-j tenai nauju automobihum ir tas žmonių buvo uzmusta ir 
žmogžudys tapo suimtas. 'dą, netoli Bostono. Beva-

*________ j žiuojant, fordo savininkas
JUODVEIDŽIAI NORbJC S^ėio^rer *’Sietai

NULiNČIUOT POLIC- tfe bafeai buT uį

rišti, kas tenai per ’dišiai
Bostone, ant kampo Shavv-{sudėti. Baksuose buvo kaži

mut avė. šį panedėlį po-Įkas minkšta ir šlapia. Va-!h. ginkluoti banditai ir liepė 
licmanas areštavo i ’

1 vertė jau tiek nukrito, kad; porinių botų m pasažie- 
nupirkti už ją beveik nieko ........... .
negalima. Pasinaudodami 
šita padėtimi, komunistai 
pradėjo kurstyt žmones 
prie riaušių, nežiūrėdami, 
kad tokie betiksliai sumiši
mai veda prie nereikalingo 
kraujo praliejimo ir da dau-

• i • i T • T • •

j rius išgelbėjo. Ekskursiją 
Įrengė New Y'orko Knights 
i of Columbus, airių klerika
lų organizacija. Laikraščiai 
rašo, kad jų laivo kapitonas 
buvęs girtas, dėlto ir užva
žiavęs ant uolos.

atsivežė su savim $2,900 pi- keliasdešimts sužeista, 
nigų. už degtinę užmokėti. 
Degtinė buvo jau sukrauta 
i jo automobilių ir pinigai 
jau užmokėti, tik "magary
čias” reikėjo sugerti, kaip 
staiga iš ledaunės išbėgo ke-

Rheinhausene būrys ko
munistų užpuolė policijos 
būklę, nuginklavo tris poli- 
cijantus ir paskui vieną jų 
užmušė. Bet geriaus nuo to 
niekam nepasidarė. Duonos 

.....____ _ ____ r  -. . . . . . kaip nebuvo, taip ir nėra.
________ ________ girtą žiuojant pro lempą jis pa-jyisiems pakelti rankas aug- Jei kas ir turėjo ką parduo- 
juodveidi ir atsivedė jį prie;žiurėjo į savo ranką, ji bu-įštyn. Ledo kompanijos pre- ti, tai riaušėms kilus paslė- 
bakso. Belaukiant tenai po-'vo kruvina. "" ’ ’ *“ 1’"~
licijos vežimo, juodveidis iš-sykį siekė atbula ranka į j 
siėmė peilį ir braukė polic-j tuos baksus, ir apčiupinėjo! 
manui per gerklę. Policma- žmogaus pirštus. Jis nusi-t 
nas teciaus peilį atmušė ir {gando, bet nieko nesakė ir 
>arsivertęs juoduką nugin-j atvažiavęs į Medfordą su- 
davo jį. Tuo tarpu subėgo stojo prie pirmutinio polic- 
daug juodveidžių ir pradėjo mano. Pasirodė, kad tuose 
atakuoti policmaną, norėda- baksuose yra sudėti du mo- { 
rili jį nulinčiuoti. Gindamas teriški kūnai sukapoti į j 
savo gyvastį, policmanas iš- šmotus. .

Tuomet jis da;ridentas pradėjo priešintis, pė.
•’ ’ ’ ’ ir tapo nušautas. Jo drau- CJ . ‘

gas pabėgo, o pasilikę tris komunistų 
’ butlegeriai” buvo banditų Seitzo miestelio 1 
surišti ir burnos jiems už- namą, kur stovėjo milicija, 
kimštos. Prasidėjo šaudymas ir 9 ko

munistai tapo užmušti, o 30 
sužeista.

Laisvajame Liubeko mie
ste susiorganizavę komuni- 

Albanas tuojaus) Pirenėjų kalnuose, Frau-štai išvaikė senata ir įkūrė 
sitraukė revolverį. Pamatę buvo areštuotas ir prisipa- cuzijoj, šį nanedėli nuvirto savo "valdžią". Mieste tuo- 
šaujamą ginklą? juodukai žino, kad subatos naktį jis nuo kelio didelis automobi- jaus prasidėjo badas ir di- 

pabūgo ir aprimo; tuo užmušęs savo pačią ir jos liūs su žmonėmis ir nusirito džiausis vargas, bet kur 
tarpu atvažiavo policijos motina, kuomet jos miegojo, 250 pėdų daubon. šitoj ne- gauti duonos, komunistai 
vežimas ir areštuotą juod- paskui nuvilkęs jas į skiepą laimėj tapo užmušti 23 žmo- nežino, žinios sako, kad da- 
veidį nuvežė nuovadom • ir sumėsinėjęs. | nes. bar tenai pribuvo jau ka-

MONTREALE DIDELIS 
GAISRAS.

Montrealo mieste, Kana
doj, praėjusį nedėldienį bu
vo didelis gaisras, kuris su
naikino visą bloką ant Os
borne ir Mountain gatvių. 
Ugnis kilo iš Ledoux-Jen- 
nings karietų dirbtuvės ir 
dasigavo iki gyvenamųjų 
namų. Keliolika šeimynų 
turėjo bėgti, palikusios vi
są savo mantą liepsnoms. 
Gaisras sunaikino telefono 
kompanijos garažą su 200 
automobilių, hoteli ir daug 
kitokių triobų. Liepsnos 
siautė ištisas šešias valan
das.

ORLAIVIS NUKRITO.
Pereitą savaitę ties East 

Bostonu nukrito balon or
laivis su keturiais lakūnais. 
Žmonės išliko sveiki, tik 
truputį susikrėtė ir išsipur
vino. Tai jau penktas orlai
vis nupuola tenai nuo to lai
ko, kaip tenai įtaisyta avia
cijos laukas.
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KUNIGŲ PASAKOS APIE 
SOCIALISTUS.

Gindami turčių reikalus, 
Lietuvos kunigai savo spau
doje mėgina diskredituoti 
socialistus, kurie sako, kad 
turtai turi prigulėti ne ke
liems dykaduoniams,bet pa
čiai visuomene1!, kuri juos 
gamina. Taigi1; kad paro
džius, jog socialistų moks
las yra netikęs, kunigų ve
damoji "Vienybė" pasakoja 
savo skaitytojams šitokias 
nesąmones:

"Socialistai pradėjo pirmiau
siai kurti savo karalystę Vo
kietijoje, Belgijoje, Francijoje 
ir kitur. Bet tas jiems netaip 
gerai sekėsi. Pasibovijo lyg 
maži vaikai vandens ‘burbu
lais.”

Čia nesąmonė joja ant ne
sąmonės. Visų pirma, socia
listai da niekur savo "kara
lystės” nėra kūrę ir nemano 
kurti, nes karalysčių kūri
mas tai ne socialistų, bet pa
čių kunigų darbas (tik atsi
minkit Uracho kvietimą 
Lietuvon!). Antras dalykas, 
jei "Vokietijoj, Belgijoj, 
Francijoj ir kitur” socialis
tai kure savo ”karalvste” 
pirmiausia, tai kur jie kūrė 
ją vėliaus ir vėliausia? Nes 
superlativas "pirmiausia” 
reiškia, kad tenai tas kūri
mas nepasibaigė; jis tik 
prasidėjo tenai ir paskui ėjo 
kitur. Bet kur. kunigų laik
raštis nepasako.

Bet tai da ne viskas. Pa- 
siklausvkit toliau?:

I . •

"Kadangi jie pradėję reiks-5 
lauti, kad visi. turtai, visi pa
dargai prigulėtu ne viepąm, bet 
visiems. Aiškiau, pasakius, kad 
viskas butu valstijos, ,q jau 
valstija, kad dalintu kam ko 
prireikia. Bet mes žinome iš 
savo kasdieninio patyrimo, kad 
nemalonu yra žiūrėti iš sveti- 

. mų ranku, ir kaip nuobodu yra 
laukti, kol kas man duos. Ant
ra. valstija, tai yra ne Dievo 
Apveizda, nes ji negali aprū
pinti visas kertes ir visus už
kampius, negali Įeiti i kiekvie
no žmogaus gyvenimo smulk
menas. Nes valstija turi ne 
vieną žmogų, bet kelis tūkstan
čius. O tie tūkstančiai turi tūk
stančius reikalų. Tai kaipgi 
galėtų būti patenkinti visi 
žmonės, kad niekas neturėtų 
savo turto ir visi lauktų, kada 
kas ką duos.”

Čia gudrus prabaščių or
ganas tyčia apsimeta kvai
liu ir nupasakoja taip, lyg 
kad dabar visi žmonės butų 
turtų savininkai ir viskuo 
butų patenkinti. Tuo tarpu 
gi faktas yra toks, kad da
bar didžiuma žmonių kaip 
tik ir neturi jokio turto, ir 
dėlto socialistai reikalauja 
socializacijos, kad turtai vi
siems lygiai prigulėtų.

Prie socializmo žmonės 
busią nelaimingi, nes jų ger
būviu rūpinsis valstybė, sa
ko kunigų "Vienybė”. Vadi
nasi, žmogus yra laiminges
nis tuomet, kuomet apie ji 
niekas nesirūpina. Ar gali 
būt žioplesnis pasakymas?

Tečiaus svarbiausis kuni
gų argumentas prieš socia
listus ve koks:

"...Socialistai nepripažįsta 
moterystės.

"Socialistui tiek verta mote
rystė, kiek avinui pavasari 
avies prietelystė, kiek gaidžiui 
vištos draugystė. Taigi pagal 
socialistų mokslo moterystė 
nieks neesanti daugiau kaip tik 
lyties meilė. Tą socialistai taip 
aiškina: Kuomet bernaitis su 
mergaite vienas kitą myli, tai 
jau ir esanti moterystė. Vyras 
galįs gyventi su pačia, pati su 
vyru, kol lyties meilė neatšals- 
ta. O kad jau meilė sunyksta, 
tai abu galį pasimesti ir jieško- 
ti sau naujos poros. Jeigu mei
lė antrą kartą dingstanti, tai

to privedė, kad Lietuvos bonų 
nuošimčiai neišmokami. Jei 
jiems ir toliau bus duotu veik
ti, jie i*’ toliau suklampys Lie
tuvos reikalus.

0 ponas Čarneckis norėjo 
da iškaulyt iš Amerikos lie
tuviu po šio už kokius pa
sus. * kurie Amerikoje nie
kam nereikalingi!

Lietam pajams ir 
iilaidas svarstant.

reikią vesti ir tekėti trečią, 
ketvirtą kartą.

"Taigi iš to mums tik lieka 
gyvuliškas lyties geidulys ir 
nieko kito. Tai ar mes dabar! 
galėtume sutikti išleisti savol 
seserį ar dukterį tokion mote- 

' rys ten? Nes juk mes aiškiai 
matomė, kad tai yra tik gyvu-Į ___
liskas gyvenimas, o ne kas ki-1 naščiai, kaip antai 
us.” ■ • ■" *-• j demokratas . -----

Stebėtis reikia kokie turiinios , L.etU^ Ot
ateoeus reikia, Kokie turi ateina Amerikon nuo- 

but žiopli Lietuvos kunigų , •laikraščio skaitvtoiai ieieu!^atos su ^a'k’nUs' kiltimis. 
iaihraM.10 sKauv lojai, jeigu išbrauktos, straips-
jiems da rašoma šitokios '< • T J; k-mk.
kvailos nasakos. Juk visas darbas
pasaulis žino, kad šeimynos;klausimu socialistai yra to- NeIa,sve “ sPaudOi'- '-al?y 
kie pat žmonės, kaip ir visi 
kiti, ir ’ 
Lietuvos kunigai savo laik
raštyje čia rašo, nei vienas 
žinomas j 
skelbęs. Jau tūkstantis sy
kių butų teisingiau paša-; 
kius, kad šitokios pažvalgos • ” 1 •! • L*-.

I

CENZŪRA KAIP PRIE 
CARO.

Pažangesni Lietuvos laik- 
i ”Social- 

”Lietuvos Ži
li kinin-

mas lygiai toks pat. kaip bu-
,1 kiliulio, Keliu II VISI
r šitokių dalykų, kaip v0 pne.caro v f*

Seimas pradėjo svarstyti 
pajamas ir iš

laidas šiems 1923 metams, 
v aisty bes finansai tai vie
nas svarbiausių valstybės 
gyvenimo klausimų. Papra
stu, ramiu metu kaip dabar, 
tai yra pats svarbiausis Šei
nio darbas. Nes kaip bus su- 
Jm.ti i? krašto mokesčiai ir 
kaip jie bus sunaudoti, nuo 
to pareis ne tik valstybinis, 
bet ir viso krašto ūkis.

Parlamentinėse, demokra- 
tingose šalyse valstybės biu
džetas esti svarstomas iš- 
anksto, dar prieš naujus me
tus pradedant. Ten vykdo
moji valdžia gauna teisės 
tik tai paimti iš žmonių ir

tingose šalyse valstybės biu-

anksto, dar prieš

Kurgi dingo ta laisvoji ir 
demokratinė Lietuva, apie

IC».3V> V Į ------------------- #

socialistas nėra kurią buvo taip daug kaiba- 
' ■ ■* jma caro valdžiai sugriuvus?

į "moterystę" laikęsi patįs 
kunigai, Jyes jie ištikrujųį 
gyvęna; be: šliubų ir maino 
savo gaspadines taip tan-j 
kiai, kaip jiems patinka.

APIE LIETUVOS 
DIPLOMATUS.

Kauniškės "Laisvės” ben
dradarbis Ex-Diplomatas 
rašo apie Lietuvos diploma
tus ir atstovus užsienyje. 
Girdi:

"Prisižiūrėkime arčiau asme
niui ir veikimui musų Paryžiu
je atstovo. Ponas de Mikisz 
(taip jis pasirašo po visais ofi
cialiais dokumentais, taip ir aš

■ jį: vadinsiu) yra kilęs iš Kedai-
■ niškės szlachtos liaodanskos. 

Lietuviškai j fe nemoka, musų 
gyvenimo, musu troškimų ne
pažįsta, nuo mažens gyveno 
užsieny; iš savo užsiėmimo jis 
yra POETAS-DEKADENTAS. 
Jis į lietuvybę atvirto tik 1919 
m., kuomet atsidarė prospek- 
tyva patekti į musų diplomati
nę tarnybą. P. Voldemaras jį 
įstatė į šią vietą, neveizint į 
tai, kad jis ten netinka; ten jis 
ijo šiai dienai laikosi. P-as de 
Milosz gal būti yra geras po
etas, neapsiimu tai spręsti, tai. 
ne mano šaka, bet kad jis yra 
menkas diplomatas, tai keturių ( 
metų jo darbuotė Paryžiuje 
prirodė: gana paskaityti jo re
daguotas notas: jas miglotos, į 
be turinio, turbut kaip jo de
kadentiškoji poezija; gana pri
sižiūrėti visam jo veikimui tiek 
Paryžiuje,tiek Genevoj : jis taip 
miglotas, neaiškus... Argi gali 
būti kitaip, ar žmogus, kuris 
nepažįsta musų troškimų, mu
sų vargų, musų gyvenimo, gali 
ginti juos su atsidavimu?”

Negeriau esą ir su kitais 
Lietuvos valdžios diploma
tais. Prie Tautų Lygos sėdi 
pora žydelių, kurie taip pat 
lietuvių kalbos nepažįsta:

LIETUVOS BONŲ NUO
ŠIMČIAI.

Amerikos lietuviai, kurie 
pirko Lietuvos bonus, nuo
šimčių jau nebegauna. Ne\v 
Yorko Baltic Statės Ban
kas, kuriam pavesta bonų 
reikalai, sako, jog Lietuvos 
valdžia nedavusi jam pini
gų nuošimčiams išmokėti.

"šitokios žinios vargu galė
jome tikėties. Juk tai didelis 
Lietuva? kompromitavimas, jei 
dalykai taip nuvesti, kad jau 
nėra už ką nei palukas išmokė
ti. Tas betvarkės kaltininkė 
yra klerikalų partija, taip įsi
vyravusi Lietuvoje, o per Lie
tuvą ir Amerikoje. Dabar kiek
vienas aiškiai gali matyti, kur 
nuvedė tokių Jakaičių ar Ke
mešiu politika. Dangstymasis 
kryžium ir kataliko vardu, sta
tymas kunigo reikalų augščiaii 
visuomenės reikalų, kėlimas 
partijos interesų pirmiau už 
visos šalies naudą niekad ne
gali vesti prie nieko gero. Kle
rikalu tokia politika jau prie

Ar bos revoliucija?
Ai- bus Amerikoj revoliu

cija?
Pagarsėjęs Magnus John- 

son, kurį Minnesctos far- 
meriai dabar išrinko savo 
senatorium į YVashingtoną, 

(pasakė anądien, kad revo
liucija čia tikrai įvyks, ir 
(dagi ne bet kokia revoliuci- 
. ja, bet Lenino ir Trockio 
(rūšies, jei tuojaus nebus 
! palengvintas farmenų ir 
darbininkų gyvenimas.

i Nors sitas pasakymas 
niekuo neparemtas, bet at
sirado zuikių, kuriems jau
• pradėjo kailis drebėti, ir bu-' 
ivęs prezidentas Wiisonas 
nado reikalingu rašyti ilgą 
'straipsnį ir aiškinti, "Kaip 
(Įišvengti revoliucijos”. Reiš
kia, jei nenorit revoliucijos, 
tai rinkit Wilsoną vėl į pre
zidentus, o jis apsaugos. 
Jis, mat, ant to meistras. 
Juk jis ir nuo karo Ameriką

i "apsaugojo".
; . Bet visos kalbos apiė re-
• voliuciią Amerikoje prie 
dabartiniu sąlygų yra tuš
čios kalbos. Kaip iaikrašti- 

. pinkas Brisbane teisingai 
pastebi, revoliucijos papras
tai kįla po pralaimėtų karų 
ir tokiose šalise. kur žmo
nės neturi balso. Čia gi žmo
nės balsuoja ir patįs renka
si valdžią. Ir jeigu jie neno
ri balsavimo keliu pastatyti 

;geresnę valdžią ir Įvesti ki- 
įtokią tvarką, tai kam jie
i kels revoliuciją ?

Kaip nepamatuotos yra 
•Johnsono kalbos apie revo- 
InTT/niO inin i 1 —

priemonės 
atitolinti.

+• 
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liuciją. taip kvailos 
šono siūlomos 
tai revoliucijai 
VVilsonas mano, kad norin 
apsisaugot nuo revoliucijos, 
reikia stiprinti žmonėse ti- 

(kybą, traukti juos prie dva
sinio gyvenimo. Jis nemato, 

ikad Rusijoj tikyba buvo 
taip stipri, kaip niekur ki
tur, ,o vis dėlto revoliucija 

■ tenai kilo, ir ta dievuota ša- 
[ lis dabar neša iš bažnyčių 
savo "šventuosius" ir ver
čia juos ant laužo.

Taigi kur dirva revoliuci
jai pribręsta, tenai jos nesu
laikys nei Dievas, nei Vel
nias; o kur tos dirvos nėra, 

(tenai revoliucija nekils, kad 
(ir tūkstantis .Johnsonų ją 
į pranašautų. Iksas.

VILIOS UŽMUŠĖJAS 
PRISIPAŽINO.

K >A-.- - - ji*'

Suimtas Meksikoj tūlas 
Jėzus Salas prisipažino pa
samdęs žmogžudžius Viliai 
užmušti, kad atkeršijus jam 
už žmonių skriaudas. Salas 
yra Du rango provincijos 
seimo narys. Jis bus išsiųs
tas Chihuahua provincijon, 

5, ir 
vietos

kur Vilią buvo nušauta 
tenai bus teisiamas 
teisme.

moji valdžia gauna 

tik taip sunaudoti surinktus 
pinigus, kaip jai bus leista 
parlamento. Pas mus, Lie
tuvoje, viskas daroma atbu
lai. Jau praėjo pusė metų: 
pusė pinigų surinkta ir jau 
išeikvota. Seimui bepasilie- 
ka dabar arba atmesti ne
svarsčius valdžios jau pada
rytas išlaidas, arba jas už
simerkus patvirtinti.

Taip pas mus darosi nuo 
pat pirmojo Steigiamojo 

į Seimo. Ir juo toliau, tuo blo- 
!gi valdžios įpročiai darosi 
(dar blogesni, šiais, sakysim, 
metais valdžia, vis paglosto
ma Seimo daugumos ir nebe
tekusi išlaidoms lėšų, savo 
valia uždėjo ir pradėjo rink
ti naujus mokesčius, savo 
valia paskyrė parduoti dide
lius plotus valstybinių že
mių ir miškų. Kur kitur mi- 
nisteriai už tokius darbus 
atsisėstų kaitinamųjų ;suo- 
lan; pas mus gi Seimas, pats 
būdamas kaltas, randa val
džiai "pateisinimo tame, kad, 
girdi, visada gyvenine pri- 
sieina pergyventi nepapras
tus laikus,

Kaip atrodo šių metų biu
džetas? Nepaprastai var
gingai. Vi» paprastų paja
mų valdžia žada surinkt 
apia 165 mil; litų. Paprastų 
išlaidų žada padaryti 157 
mil. litų- Bęt valdžia yra su
maniusi dar nepaprastų 
jamų, parduodama že 
už keletą milionų ir miškų 
už 22 mifionu 400 tūk
stančių litų. Tas nepa
prastas pajamas valdžia no
ri nepaprastai ir išleisti, 
skirdama jas gelžkeliams ir 
uostui statyti, žemės refor- 

(mai vesti, ukiui gerinti, mo- 
Įnopolį vesti ir naujakuriams 
(sudaryti pigaus kredito.

Jei arčiau prisižiūrėti 
i toms nepaprastoms išlai
doms. kurių susidaro apie 
40 mil.. tai bent pusė jų rei
kia priskirti prie paprastų
jų, metai metais daromų. 
Valdžia tik dėlto turbut pa
vadino jas nepaprastomis, 
kad gautų lengvesnės pro
gos iš pustijamų miškų ir 
išparduodamos žemės-pada
ryti didelį šių metų nedate- 
klių valstybės pajamose. Tai 
jau labai liūdnas daiktas.

Bet musų respublikos fi
nansai liūdnai atrodo ne 
vien dėl to nedatekliaus. Be
veik pusę valstybei reikalin
gų pinigų valdžia suėmė pas 
mus netiesioginiais mokes
čiais. — per muitus, akcy- 
zas, iš gelžkelių, pašto, iš vi
sokiu žyminių mokesčių. 
Tokių mokesčių susidaro 
biudžete apie 80 mil. litų, 
vadinasi 40%.

Tuos pinigus gauna, su
mokėti beveik išimtinai mu
su plačioji liaudis, — darbi
ninkai ir mažažemiai. Ki
taip sakant, musų dievobai
mingoji valdžia sunkiausią 
mokesčio tošta krauna, ant 
silpniausiųJpečių. Ji tustina 
kišenes tiems, kuriems jos 
ir taip esti kiauros. Valsty
bės vargus ji lopo savo var
gingiausių piliečių aukomis, 
maža kuo jiems atsimokė
dama.

šių metų pajamose yra 
dar kitas. nepaprastai liud-

I
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i pa
žemės

nas daiktas. Valdžia ruošia
si parduoti daugiau, kaip už- 
40 mil. litų miško ir už mil. 
žemės. Parduoti milžiniškus 
plotus geriausio miško po 
to, kai jį ketverius metus 
griovė vokiečiai-okupantai 
ir tuo pat meru savoji val
džia! Tas krašto turtų pus- 
tyjimas gyvai primena mu
sų dvarininkų ūkį, kurie tuo 
budu spėjo sparčiai nusigy
venti, nebesulaukdami nei 
žemės reformos. ‘ ;

Net nepaprastus valstybi
nio turto išpardavimas gali 
būt pateisintas, jei tuo būdų 
gauti pinigai leidžiama kur
ti krašto ukiui: dėti stipres
nius pagrindus krašto ga 
mybai, patiekti geresnį gy
venimą patiems gaminto
jams — darbininkams ir 
ūkininkams. Bet šito pas 
mus nėra. Tik trumpai pa
žiurėjus, kam valstybės pi
nigai pas mus leidžiami, da
rosi dar liūdniau. Ketvirta 
visų pinigų dalis eina valdi
ninkų algoms. Apie 35' < vi
so biudžeto painia kariume- 
nės išlaiky mas. Toliau eina 
gelžkeliai, plentai, kalėj!- 
niai, šioks toks namų re
montas, šiokie tokie smul
kus darbeliai. Nei vieno ska
tiko darbininkams ir valdi
ninkams aprūpinti ligoj ir 
senatvėj. Tik labdarybės 
reikalams paskirta 287 tūk
stančiu litų. Vadinasi, uba
gėliams plutelė, kad pote
rius sukalbėtų.

Nežiūrint į Lietuvos su
griovimą. į nebepakenčiamą 
butų stoką miestuose, kraš
to atstatymo reikalams rū
pinti įdėta... tūkstantis litų. 

Jeigu apie Lietuvą, jos ūkį 
ir kultūrą tektų spręsti iš to 
valdžios patiektojo biudže
to, !tai reikėtų padaryti liud-, 

išvada. Nuskurdytas 
kraštas, 'kuris ne'-’tik nebesi- 
ivysto, bet - pradeda, pravalą 
gyti tai, kas dar įš seno bu
vo sutaupyta. ( ,: . ■

To sunkaus įspūdžio / ne
pataiso nei padidintas švie
timo Ministerijos biudžetas, 
siekiąs beveik 20 mil., nei 
tie maži trupiniai, kuriuos 
manoma numesti naujaku
riams kaipo pašalpą ar pa- , 
pigintos paskolos. Lietuvos 
darbininkas jau senokai ga- , 
v o Įsitikinti, kad net tuos}

įa

Klaipėdos klausimas Lietu 
voj ir Paryžiuje.

I Klaipėdos klausimas Lie- I^enkija. Francuzų diploma- 
tuvoje, bendrai imant, yra tija tatai velijo pasiekti 
skaitomas išrištu, ir Lietu- daug labiau civilizuotais, ne 
vos visuomenė čia užima sa- orientališkais-slaviškais bu
vo rūšies defensyvę pozici- dais. Tam buvo įterpta į pri- 
ją prieš kokius nors bandy- pažinimo de jure formuloj 
mus Klaipėdos k ras,to ryšį Nemuno internacionalizaci
jų Lietuva susilpninti arba ja, kuri, šiaip ar taip vykdo- 
net nutraukti. Tokioj pras- ma su Lenkija, vers Lietuvą 
mėj yra šių dienų šimtai pa-.turėti tokių santykių su 
reiškimų iŠ visų Lietuvos Lenkija, kurie bus šiek tiek 
kampelių, kurie yra siunčia- panašus į taikos santykius, 
mi vyriausybei, idant ši ne-( Kai Lietuvos vyriausybė 
leistu mažinti Lietuvos Re- užakcentavo Nemuno inter- 
spublikos suvereniteto Klai- ’ nacionalizacijos pritaikymą 
pėdos krašte ir įsikurti ten tiktai šalims, su kuriomis ji 
svetimai nedraugingai vals-1 gyvena taikos ir taikos su- 
tybei. t.y. Lenkijai. Abu tie (tarčių santykiais — tuomet 
pareiškimu punktai yra ia- isas diplomatinis kirtis kri
tai artimai surišti. to ant Klaipėdos. Iš vienos

Niekam negali būti pa-’pusės, mes čia mato-
slaptis, kad jeigu aliantaipne pastangas šiokį ar tokį 
ambasadorių konferencijoje (lenką šen ar ten pasodinti 
taip stengiasi Lietuvos tei- šalia lietuvio arba Lietuvos 
sės Klaipėdoje siaurinti# jas'valstybės, idant tuo budu vėl 
visokiais komitetais, viso-.kažin kas įvyktų panašaus į

reiškimu

kiomis tarybomis ir komisi
jomis sunarplioti, tai jie da
ro tai visai ne dėl kokios 
antipatijos Lietuvai ir iš ko
kio nors nedraugingumo lie
tuvių tautos siekimams, bet 
išimtinai dėl Lenkijos inte
resų, o gal veikiau net dėl 
jos intrygų. Visos Klaipė
dos bylos sunkumas atsiran
da išimtinai dėl tos priežas
ties. Todėl suprantama, ko
dėl Lietuvos visuomenė ypa
tingai jautri visose tose de
rybose, tuose punktuose, 
kur tik alijantų šiokiu ar to
kiu budu norima įsprausti 
lenką uosto ar tranzito 
tvarkymui.

Mums nėra reikalo čia 
kalbėti, kiek pamatuotai

1

taikos santykius, Lenkijai 
laikant užgrobtą Vilnių ir 
nerodant jokio palinkimo 
atsižadėti smurto politikos. 
Iš antros pusės, Franeuzija 
Klaipėdos ’ ’ 
gauti revanšą už Nemuno 
internacionalizacijos nepa- 

į vykimą. Yra žinoma, kad 
deryl)ose Nemuno atidary
mas Lenkijai statomas da
bar conditio sine qua non 
Klaipėdos klausimui išrišti.

Galimas daiktas, kad tuo 
net pasibaigs visos diploma
tinės francuzų pastangos, 
nepasiekusios didesnių re
zultatų. Tuomet Lenkija 
stengsis bent tą sąlygą taip 
savo tikslams išplėsti, kad 
ji galėtu patenkinti jos pla- 

_____( ‘ . Ir tada mes 
Lenki-atsidursime tam pačiam 

intrygų ir visokių didybės 
manijų sūkuryje: Iš to geo
grafijos "paskyrimo” ir is
torijos "palikimo” mes turi
me būti pasiryžę išsivaduo- 

jti, nes tai .vra pagrindinė 
>musų kovos butenybė. Bet 
tam reikalingas musų inter- 
nacionalės padėties stabili
zavimas ir musų vidaus pa
jėgų solidarus stiprinimas.

Homo novus.
(”L”)

klausime nori

musų visuomenė yra jautri: nūs Lietuvoje, 
šiūošb klausimuose. ___ L?
jos politika su Lietuva davė 
ir duoda tam jautrumui la
bai rimtą pamatą. Ligi šiol 
Lenkija neišsižadėjo savo 
imperialistinės, užgrobia
mosios ir smurto taktikos, 
ligi šiol ji nėra pripažinusi 
Lietuvos valstybės teisių ir 
ligi šiol ji varo, nesiskaity- 
dama su jokiais moraliais 
dėsniais, derklos propagan
dą prieš Lietuvos valstybės 
buvimą. Musų laikraščiai

trupinius randasi kas pirma nesenai paskelbė straip-
jo sulesa. Taigi supranta
ma, delko drg. Bielinis, kai-Į 
bedamas dėl biudžeto social
demokratų frakcijos vardu, 
pareiškė iš Seimo tribūnos, 
kad tokiam liaudies pinigų 
eikvojimui socialdemokra
tai niekuomet nepritars ir 
todėl balsuos prieš patiektą
jį biudžeto projektą.

("S-tas”).

snį iš "Temps", rašytą iš 
Varšuvos, kur Lietuvos bu
vimas išdėstomas, kaipo pa
vojingas Europos taikai; 
faktorius.

Mes ir visas pasaulis ne-[Vokietijoj labai revoliucinis 
niažiau už mus žino lenkų |jr komunistu skaičius grei- 
bliogeriškumą ir, rasit, dėl jtai augas. Kairieji socialis
to mums nereikėtų labai )tai savo susirinkimuose pa
rimtai imti širdin visokius Liūtinėmis dienomis taipgi 
lenkų manijos apsireiški- balsuoja eiti išvieno su ko- 
mus. Bet mes taip pat gerai .munistais. Tečiaus sovietu 
žinome, šalia tos ypatyoės, i Rusija pataria Vokietijos 

rizikingumą ir kars-[komunistams revoliucijos
eiavimąsi didybės žygiais, (nekelti, jei bent butu jau la
kūne juos nekartą privedė bai didelis spaudimas iš pa- 
prie visokių beprotybių, lai- 'eios visuomenes. Maskva bi-

Maskva bijosi Vokiečių 
revoliucijos.

Berlino žiniomis, ūpas

. Pereitą sąvaitę Anglijoj , . _ , . __________ ______ ___________
juvo. daromi nepaprasti ka-(mingii ir nelaimingų. Todėl [josi, kad Vokietijai sugriu- 
riniai bandymai. Ant jūrių (turėti pasitikėjimo tokiais vus komunistams paėmus 
paleista senas karo laivas, (kaimynais gana sunku, ypač šalies vaira į savo randas, 
Kuris buvo valdomas nuo ■ kraštui, kuris negali jų su- [ Rusija turėtu vokiečius 
krašto su pagalba bevielės (valdyti jėgos priemonėmis, j rernti> VTįetoj kad Vokietija 
elektros, žmonių ant laivo Štai, kur gludi visas Klaipė- (padėtų rusams savo valstv- 
nebuvo, bet jis plaukė grei-[dos klausimo sunkumas, bę atstatyti.
tumu 14 mazgų ir darė ant (Kiekvienas lietuvis, anot to kuri pusė Vokietijoj
jūrių visokius manevrus. į priežodžio, čia pasakys: ne- paimtų viršų dabartinei val- 
Tuo tarpu pakilę už debesų gali Įsileisti į bulves ^lau-[džiąi sugriuvus, tai da dide- 
šeši dideli orlaiviai mėtė į jį lės... kuri jau perdaug iš- ks klausimas. Komunistai 
bombas. Iš šimto numestų knaisiojo Lietuvos žemes, lyra skaitlingi, bet fašistai ir 
bombų, dvi pataikė į laivą iri Paryžiuje į tai žiūrima kiti reakcijonieriai taip pat 
sudaužė jį. * truputį kitaip. Bendram po- stiprus.

Tuo pačiu laiku atsisto- litinių interesų plote Lietu- .
ęs už kokios mylios kitas va, žinoma, sudaro tik ma
daro laivas tėmyjo padan- žą aikštelę. Lenkijos nuvaiz- 
eėse orlaivius ir pamatęs davimu ji yra ne tik maža, 
kurį nors jų leidžiant boru- bet dar nelygi, neparanki išvyti iš Graikijos, 400,000 
.bą,(tuojaus davė apie tai be- tam tikram politikos žaislui,.turkų, o jų vieton parga- 
v i ei i u telegrafu žinią, o ka- kuris šiandien vadinasi ”ru-!benti iš Turkijos apie tiek 
rininkai pasislėpę ant kran- sų-vokiečių tilto laužymu”. * pat graikų. Sulyg .Lozannos 
to tuojaus su radio pagalba Lenkija jau senai maldauja sutarties, abidvi valstybi 
suko atakuojamąjį karo lai- savo partnerį — Francuzi- gali apsimainyti savo pilie- 
vą į šoną arba atgal, taip ją, kad ši palaimintų ją toj čiais, bet iki šiol da niekas 
kad išsukus jį iš po bombų, aikštelėje įsikurti. Bet nebuvo daroma. Graikų yra 
Ir laivas puikiai manevravo. Franeuzija, čia reikia tą jabai daug Konstantinopo- 

iyje ir kituose Turkijos tai buvo geresne naroda šiol neleido tai padaryti taip į , k.uivj
valdymo laivo su pagalba stačiokiškai arba, anot aug- ‘ r ° ’
bevielės elektros, negu mė- ščiau minėto priežodžio, daugiausia šelpdavo Ameri- 
tymo iš orlaivių bombų. kiauliškai”, ko labai norėjo kos šelpimo organizacija.

Bet kuri pusė Vokietijoj

IŠVEJA 400,000 TURKŲ.
Graikijos valdžia nutarė
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visur pasielgia savotiškai, kązyruoti be kazyrų, tuo-
Atėje i draugysčių susirin- met jokio prirodymo polici-

į *

Smarkiausias Worceste- j 
žuvininkų Jonas Ga-tai ,)rieš

<■» 4
i t

Km skaito ir rato 
Tu duonos neprašo

KELEIVIS --

LIETUVIU JUDĖJIMAS I©
SPRINGFIELD, ILL. t Kiti "tovariščiai” dar ir |M) dinasi, užsimokėjo tik už kapinių be bažnytinių cere- riančius žmones. 1

iš "tovariščiu" darbuotės šiai dienai palieka tokiais, nuvažiavimą į policijos sto- monijų. Mat io pati yra ak- sirinkhnas netik
i iz»tnvičLi Tva/.Ua ’tav kokiais jie buvo iki šiol. Kur ti — tai ir viskas. Kitą kar- la kunigu pasekėja. galutinai prašaliu

išeisi” hlk X fcik jie Pa£auna ProS$ ‘neiti, <4 patartina kazirninkams Kačių Juozas. kreipė taip pat d<
risčiai' per kelis metus Čia 
taip nusidirbo dėl labo visa- 
svietinės revoliucijos ir 
’matuškos” Maskvos, kad

S jie tik vieni pri-Į .
' • J. Sa e ų klauso, ir ten neapsieina be no

kimus jie neapsieina nepa-'ja neturės, 
kėlę triukšmo. Savose "su-! c *
coirlasn” lrui» ii o tiIr viani ni*>» ; Ct.ZZIZZ—2-

b.,,;,, ..xx„ū: . .-Tx <.* Kiaušu, ir ten neapsieinu uv riū Zuviuiiiam ovuao vr<»-
!** \r^patrS vaidų. Išsyk vienas kitą dar liackas pagavo didžiausią

. iockis su savo gvardija at-var^nQ UrVmoruic n kain imi žuvį visni lietuviu žuviniu- 
marsuotų per jasias i šia sa- 
r ■ 
liuosuotų iš po kapitalistinės 
vergijos. Taip antai, vienas 
iš jų, lyderukas, jau sako sa
vo žmonai: "Pačiut! Ak, ko
ki mes esame dar maži nyk
štukai prieš šios šalies žmo
nes ir jų valdžią. Nors mes 
gana ščyrai dirbome per ke
lis metus, bet ir kasgi iš to? 
Netik valdžios nenugriovė
me, bet nei nepajudinome 
fe,Jj?ka? ,stovėjo’ juos "lavinimasis", 
rikiečial nėiSa mVtc" pus,aukiniai’ llecivilizuoti 
<lei h:visas musVkeliu mė-.Paiva'ai ’^ys pasauly- 

tų darbas — paliko veltus, 
žodžiu sakant, mes buvome 
tikri neišmanėliai. Ot, velyk 
butume anksčiaus koki 3-4 
metai nusipirkę arba pasi
statę sau locną krautuvėlę 
perpus pigesne kaina nei 
kad dabar, ir sau ramiai bū
tume gyvenę.”

Mat šito draugučio __
ma biznierėlio. Jisai užlaiko choras. Bet šiaip žmonės ši- 
valgomu daiktu krautuvėlę. JU chorą vadina kosu- 
KaiD ir kiti jo' vienminčiai, W’ choru. Nes kaip jie ima 
jis tikėjosi, kad čia tuojaus dainuoti, *"*' y; —
revoliucija ivvks. Valdžia žiasi iš visų galų, 
pataps nuversta ir jie. ko- ™as užviršina viską, 
munistai, čia taip padarys, ------v . ----------- f„r—
kaip pas Trockį; diktatūrą fondus dabar beveik jau 
Įsteigs, kapitalistus, buržu- niekas neaukauja, nes dali
jus ir socialistus išmuš ir girniui žmonių jau yra žino- 
tąsyk galės krautuvę sau ma, kur suaukautus pinigus 
pasirinkti, kokią tik pano-jų lyderiai padėjo. Todėl 
rėš veltui. Bet jau dabar šis aną sykį jie čia sumanė nau- 
žmogelis pradeda praregė- ją"skymą"— parengė "mo
ti, kad jis jie r kelis metus vipg pikčius”. Rodydami 
bedirbdamas, svajonių tuš- paveikslus, pertraukose sa- 
čią darbą, labai klydo, ir bu- kė prakalbas ir kaulino iš 
damas tik nykštuku, negali susirinkusių žmonių aukų, 
kalno pajudinti, šitas žmo- ir vis Rusijos badaujan- 
gus dabar jau nusipirko lo-tiems. “ “
tą ir statosi sau locną na
melį. Tečiau reikia pripa
žinti, kad šis žmogus, buvo 
šiek tiek padoresnis už ki
tus jo vienminčius. Jis nesi- 
koliodavo. Kitas "tovariš- 
čius”, Šimkus, turintis labai 
palaidą valgomą, mokantis 
koliotis smalaviriais, 
vikais ir kitokiais, irgi pa
metė proletariato stoną — 
nusipirko krautuvę ir da
bar jau jis pats yra biznie- 
1 ium-buržujum. Kiti "tova
riščiai” ardyme šeimynų tai 
rods yra tikri revoliucionie
riai. "Tovariščius” Juškaus- 
kas pasiviliojo ii* išsivežė 
žmoną kriaučiaus Juozo To- 
čiliausko. Išsivežė netik mo
terį, bet ir 6 metų sūnų. To- 
čiliauskui' labai gaila sū
naus. ’Tovariščius" Leonas 
parsigabeno gyvanašlę pro- 
gresistę iš Ohio’s. Ji sakosi 
pirmąjį vyrą pametusi už
tai, kad anas josios neužga
nėdindavęs gamtiškais rei
kalais. Viena apsikirpusi 
progresistė antai atvedė sa
vo vyrą pas kitą "tavoriš- žirniukų. Išviso suareštavo 
ką": girdi, priimk mano To- 31 ir susodinę į traką nuga- 
nį ant "burdo”, o aš jau iš- beno visus į policijos stotį, 
važiuoju į Chicagą, tenai 
yra - platesnė dirva veikti 
proletariato diktatūrai. Ir 
išeidama dar pridūrė: "Tik, 
drauge, gerai šerk mano ši
tą telioką.” Kita progresis-

- riančius žmones. Vienok su- k Bimbalą 
galutinai prašalino, net at
kreipė taip pat domę ir į 
tuos padaužas, kurie susi
rinkime griebiasi chuliga
niškų priemonių, ir pi raut i- 
rd iš tų V. Keršulį kuo|ia su
sindavo ant njetų laiko. 
Pagalios, dar kuopa nutarė 
reikalauti, kad S. L. A. Pil
domoji Taryba jierorgani- 
zuctų S. L. A. 83 kuopą ir 
prašalintų tuos triukšmada
riu* — komunistus, kurie 
S.usivicn viime tik lermą ke
lia. Dai ir daugiau šis susi- 
: lūkimas tokių tarimų pa
darė, kurie komunistams 
buvo gana nesmagus. Pasi
baigus susirinkimui komu
nistai tiek jau buvo įtūžę, 
kad žiūrint i juos atrodė, 
jog jie jau ir proto neteko. 
Einant iš susirinkimo namo, 
gatvėje J. Buidvydąs ėmė 
piusti visus tuos žmones,ku
rie nebalsavo kartu su ko
munistais. A. Bubnis ji pa- 
draudė, pareikšdamas, kad 
šitaip yra negražu piusti. 
Tuom tarpu J. Buivydas pri- 

- . šoko prie Bubnio ir taip
... i f • ar^Vmentais smarkiai kirto iam i gaiva, 

atsilaikyti, jau pačiame su- • . - ’ , Z
sirinkime ėmė kumščius su-jOS 2mo^,s net sukrit0 
gniaužę šokinėti prie žmo-'gatvėje.

Įnių ir Įvairiais blevyzgoji-; Dabar A. Bubnis tą komu- 
________ 1 J- • •• • . • v .

BROOKLYN, N. Y. 
Komunistiškas chuliganas 

sumušė žmogų.
Negana to, kad komunis

tai prieš nepritariančius 
jiems žmones vanoja melus 
šmeižtus ir visokias 
davatkų priemenes, bc-t 

ima rody

- vadina draugais, o kaip jau žuvį visoj lietuvių žuvinin-
i; j •• * pradeda kiek įkaisti — įsi- kų istorijoj — net šešių su

t karščiuoti, tai šaukia tamis- viršum svarų ’ black bass". - m- .
O ant pabaigos ir .Kad taip butų pasitaikę - 

liganiskumą.
Į Dalykas dė

• V • I

tomis. < t
, "Laisvės” gražiakalbystės ' menkam vyrui, tai žuvis bu- 
žodynas būna ”ail right"itų pagavus žuvininką, 
prieš vienas antrą. Jeigu! * ,* *
kas nors iš šalies jiems pa-! Jau tris Worcesterio sen- 
tėmyja: "Kodeigi jus taipjberniai delei mergų pateko 
riejatės-koliojatės?”— g’au-jį "trubelį". Kaip aš numa
ną atsakymą: "Tai matai,Uiau, tai netrukus papuls į 
drauge, reikia lavintis." j "trugelį” dar apie pusė tu-

:vienas kito, tai reiškia pas!užtektinai atsargus. Vyrai, 
•— ----- jr saugokitės "strugo!” i

----- s e # j

Visiems žinomas Millbu- 
. ’ streeto bučeris balta

plaukis Bakanauskas įsigy
ja farmą. Bet vargu jam 
faiTneriąuti bus laiko, nes 
lietuviški bučeriai dirba bu- 
černėse beveik po 24 valan
das į parą. Prisieis gai
džiams giedant gulti, gai
džiams giedant kelti.

Patarčiau Worcesterio mais PIusti jiems neprita-’ nistišką peštuką yra pa- 
žuvininkams važiuojant žu- “ 
vauti vežtis ir savo pačias.! 
Vyrai pagautu žuvų, o jų 
pačios, progai pasitaikius, 
susipažintų su garniais.

Svečias.

L. A. 83 k p. ____
šiame susirinkime komunis
tai buvo susiorganizavę ii 
dėjo visas pastangas.' kad 

Mat, kad jie išsiplūsta ant žino senbernių, jeigu nebus a Bim'
vienas kito t«i reškia nas'užtektinai atsargus. Vvrai. kuV .?* A. 8.1 kuopa

je geresnę, tobulesnę tvar- ry 
ką!

Draugijų čia jie buvo pri- 
sitvėrę tiek, kiek pas juos 
randasi ypatų. Bet jau da
bar visų jų ’susaidžių” iždai 
tušti ir viskas smunka že
myn.

I Turi jie čia ir savo daini- 
esa- n^nkus P° vardu "Pirmyn”

.mėnuo laiko atgal išmetė, 
j Bet komunistai savo sukty
bėmis ir nachališkumu taip 
žmones prieš save sukėlė, 
kad susirinkusieji juos ėmė 
tiesiog ignoruoti ir ant juo
ko laikyti. Gi komunistai, 
būdami čionai mažumoje ir 
negalėdami

tai jų balsai ver- 
o kosėji-

Aukų į komunistiškus

SCRANTON. PA.
Mirė Andrius Kraučiunas.
Po nepasekmingos opera

cijos čionai pasimirė Scran-j 
tono lietuviams gerai žino-; 
mas žmogus Andrius Krau-' 
čiunas. Velionis buvo 5Tme-| 
tų amžiaus, paėjo iš Suval
kų rėdybos, Kalvarijos ap-. 
skričio, Rudaminos vals-' 
čiaus. Paliko nuliūdime pa
čią ir 6 vaikus.

Velionis Kraučiunas čio
nai pagarsėjo tuomi, jogei 
jis buvo pirmas, kuris pra-j 
dėjo provotis su romiškąją 
bažnyčia. Kai Scrantono lie-' 
tuviai bylinėjosi su vysku-! 
pu Hobanu už savo bažny-^ 
čią, tai Andrius Kraučiunas 
visados stovėjo pirmoj eilėj, i 
Kadangi jis buvo neblogas 
kalbėtojas ir gerai apsipaži-i 
nęs su anglų kalba, tai lietu-! 
viai ir statė jį pirmon eilėn, i 
Ant pabaigos savo gyvenimo' 
jis neprigulėjo prie jokios 
jiarapijos. Jam mirštant bu
vo pašauktas kun. Lopeta, 
bet velionis Andrius nuvarė 
ji šalin, sakydamas: "Atsi
trauk, duok man ramiai nu-! 
mirti.” Kunigas, kai musę' 
kandęs, nuėjo namo. Polam 
buvo pašauktas kun. Kuras, 
vienok ir to velionis neprisi-1 
ėmė.

Mirdamas Kraučiunas 
prašė, kad palaidotų 
bažnytinių apeigų ant ang
lų laisvų kapinių, jam numi
rus taip ir buvo bandoma 
daryti — ant laisvų kapinių! 
buvo jau ir duobė iškasta? 
Bet ant nelaimės išlindo iš 
kur koks ten fanatikas kar-, 
čemninkas ir peršnekėįo ve-' 
lionio moterį, kad ji taip ne
darytų, kaip velionis norėjo.' 
Ir todėl Kraučiuno lavonas 
tapo nugabentas Į kun. Ku
ro bažnyčią, o iš bažnyčios 
ant šv. Juozapo kapinių. ’ 
Viešpatie apsaugok, į kokį 

sistės dukraitė pametė savo bilavo ir sugrįžo atgal į sa-.’griovį įkišo velionio, karstą, 
yi, lt Cy.’TZ“z;: ’ □ vasarnamį. Kaikurie net biauru buvo giminėms

prie sindikato į "linksmuo- dargi parsinešė po bonkutę žiūrėti. Mat ta kapinių vie- 
--------- ” su raudonais snapso, girdamiesi, kad "po- ta palikta nešventinta laido- 

’ • listeišine” gavę. jimui bedievių. Už tą griovį
______ ---------- ,-----------Ant rytojaus buvo minė- kun. Kurui, tam didžiau- 
no pas save ir dabar paša- tų kazirninkų teismas. Visi sįam velionio priešui, tapo 
i._-_ ____ ------ :xi------ » užsimokėjo po 3 dolerius užmokėta 35 dol. |

bausmės. Tokia lengva bau-! Velionio pati padarė dide- 
smė buvo todėl, kad policija lę gėda velionio giminėms, 
negalėjo priparodyt, jogei kad neišpildė savo vyro pra- 
jie kazyravo iš pinigų. Va- šymo palaidoti jį ant laisvų

Nors šįmet Rusija 
gyrėsi, kad šimtus tūkstan
čių tonų grudų turi atlieka
mų išgabenti užrubežin, bet 
mūsiškiai komunistukai yra 
taip žiopli, kad nieko apie 
tai nežino ir da vis su pa- 
gelba visokių skymų renka 
aukas Rusijos badaujan- 

išda- tiems.
Paveikslai buvo labai ne

aiškus, mirgėjo tik juodi še
šėliai ir daugiaus nieko.

Musų "tovariščiai” labai 
susirūpinę Bimbalo likimu. 
Tai. nešertas, toki smarkų 
gyvūną taip lengvai ii- grei
tai išdrėbė iš S. L. A. Pas 
mus "tovariščiai” nejuokais 
dirba, kad sekančiuose rin
kimuose visi trockiniai pa
taptų išrinkti S. L. A. komi
sarais.

Gerulių Ainis.

AVORCESTER, MASS. 
Įvairumai.

5 d. rugpiučio policija pa
darė ablavą ant Kliubo va
sarnamio ir užtiko krūvą ka-

Bet pakeliui pasidarė stebu
klas: policijos stotyje vie
ton 31 kaziminko surasta 
tik 25. šeši kazirninkai din
go kai kamparas. Policija 
sakosi nemačiusi, kad jie 

tė apvesdino savo dukrelę butų pabėgę. Veikiausia po- 
su tulu "pedliorium”. Bet Įfcija skaitydama kazirnin- 
"pedliorius" sako nebuvęs kus ir save prie jų priskai- 
įvalias ”smart”, tai progre- tė. Kazirninkai tuojaus išsi-

vyrą ir pristojo Chicagoje vo vasarnamį. 
1. „ * 
sius namus i 
žiburiais. Vėliaus progresis
tė savo dukraitę parsigabe-

koja savo "tavoriškoms”, 
girdi: ”Muna Uldona koc ir 
būva tinai... liet vistiek dar 
’nesuspoilinta’ mergaitė te- 
byra."

listeišine” gavę.

A*

BŪRIO
Tukstančiai rūkančių cigaretus vi
soje šalyje, šiandien ruko HEL- 
MARUS, kadangi jie apvertina ty
ra 100* <- Turkišką Tabaka HEL* 
MARUOSE.

Stok į HELMAR Cigaretų rūky
tojų armiją. Jus tikrai nesigailėsit. 
HELMAR yra supakuoti kietose 
skrynutėse,* kas apsaugoja juos 
nuo susilaužymo ir susimankymo. 
Paprasti cigaretai yra supakuoti į 
pundelius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ *

Išdirbėjai aukščiausios 
rūšies Turkiška ir Egyp- 
tišk» Cigaretę pasaulyje.

traukęs i teismą, ir kuo tas 
, užsibaigs — nežinia, bet 

vienaip ar kitaip, o S. L. A. 
83 kuopa turi imtinai į tai 
kreipti domės ir vyti tokius 
chuliganus — peštukus iš 
Susivienyjimo laukan. Nes 
jeigu kuopa to nepadarytų, 
tai žinoma, kad patys kuo
luos nariai bijos ant susirin
kimų lankytis; o ir atsilan
kiusieji bijos kalbėti ir bal
suoti susirinkime, kad iš
ėjus gatvėn komunistiški 
peštukai jų nesumuštų.

Tai ve ko Išmokino mun- 
šainieris Dėdelė-Pruseika 
savo pasekėjus. Reikia pa

davė. Taipgi šio distrikto 
mainerių viršininkai buvo 
areštuoti už pasakomą ”to 
heli with the company” ir 
paleisti iki teismo užstačius 
po $2,000 kaucijos.

Tai ve kaip ištikrujų bu
vo. Suprantama, kapitalis
tiškos žinių agentūros, pa
duodamos žinias, visuomet 
iškraipo jas savaip.

Streikieris.

CHICAGO, ILL. N 
"Naujienų" piknikas. '* 

. Antras šių metų "Naujie
nų" piknikas nusisekė pui- 

sakvti, kad nors Buivydas kiai. Publikos suvažiavo 
yra nekulturiškas žmogus, apie 4,000. Jeigu ne kiti pik- 
bet "Laisvei" jis yra gana į nikai, publikos butų buvę 
arti prie širdies, nes yra jos dar daugiau.
direktorium ir skaitomas} Antrą valandą dienos jau 
žymiu komunistu.

• Narys.
automobiliai nebetilpo dar
žan, prisiėjo palikti juos 
lauke. Žmonių neužsiganė- 

'dinimas. Vieni neužganėdin- 
| dinti todėl, kad perdaug 

' o kiti, 
kad negali įvažiuoti j daržą.

Orkestrai užgriežus buvo 
pilnas pavilionas šokėjų. Vi
si smagiai trepsėjo, kad net 
paviliono stogas siūbavo.

Kiek palaukus L. S. J. Ly
gos 1 kuopa išsirengė rung- 
tynėsna dėl lietuvių čiampi- 
onato tennise. Išpradžių jie 
tingiai, kaip ir miegodami 
mėtė, mušė bolę, bet priėjus 
laikui pusę po keturių įvy
ko tikras "susirėmimas..." 
Pasekmėse viso lošimo lai
mėtojais buvo p-lė Ksavera 
Naglevičaitė ir p. Motiejus 
Jūsius. Toliau sekė žaidi
mai. Didelis būrys žmonių 
žaidė tai ratu sustoję, tai 
sėdinti, tai vėl ratu sukda
miesi aplink ir dainuodami, 
žaidė įvairias žaismes iki 
pat vėlumai. Nors ir buvo 
pradėję lynoti, bet žaidėjai 
nekreipė i tai jokios domės.

Gerai sutemus apie devin
tą valandą buvo leidžiami 
fajervorkai, kurių buvo ga
na daug. Ir tai visokių spal
vų, visokios rųšies. Iš publi
kos tiktai'ir girdėjosi ^nusi
stebėjimas: ”A-a-a-a...” Ki
toms Įvairioms ugnims pa
sirodžius, vėl iš publikos 
žingeidus ”O-o-o-o!" pasi
girsta, ir pabaigoj tapo už
degtos, tartum iškabos, ko
kios mėlynos spalvos "Nau
jienos" ir antra "Lietuva".

Žmonės pradėjo skirsty
tis. Vieni važiuoti, kiti pėk- 
šti, vieni tylėdami, kiti dai
nuodami traukė namų link, 
visi minty turėdami, koks ir 
kur bus "Naujienų” pikni
kas kitais metais. R. U.

SYDNEY MINĖS, N. S.
CANADA.

Apie mainerių ir plieno dar- darže automobilių, 
bininkų streiką. ’ ------

"Keleivio” No. 30 tilpo ži
nia apie Nova Scotia maine
rių streiką, kur pasakyta: 
"Kanados prorindjoj Nova 
Scotia dabar streikuoja an
gliakasiai. Prie jų prisidėjo 
ir plieno darbininkai. Strei
kas priėmė politinj pobūdį 
ir jo vadai pasistatė savo 
tikslu 'nuversti dabartinę 
valdžią’. Todėl į streiko 
apielinkę tapo nusiųsta ka- 
riumenė.”

šita žinia yra paduota ne
teisingai, nes dalykas dėjosi 
kaip tik atbulai. Čia jokio 
politiško iistreiko nebuvo.
Pirmiausia sustreikavo Sy- 
dney plieno darbininkai, 
reikalaudami didesnių algų 
ir 8 valandų darbo dienos 
(nes jie gaudavo tik 2 dol. 
40c. už 12 valandų darbo), 

į Jiems dar tik rengianties 
Įeiti į streiką kompanija bu
vo pašaukus 50 provincijos 
policistų. O kaip tik darbi
ninkai išėjo į streiką, tapo 
pašaukta ir kariumenė. 1 d. 
liepos streikieriai išėjo ant 
pikietų ir susirėmė su poli
cija. žinoma, atsitiko taip, 
kaip ir visur laike streiku 
atsitinka: policija pradėjo 
vartot savo mylimas lazdas. 
Bet tuom kapitalistai nepa- 
siganėdino ir pasiuntė ant 
gatvių raitąją policiją, kuri 

j puolė su arkliais Į žmonių 
minią ir ėmė lazdoms vi
siems galvas skaldyti. Ka
dangi tuo laiku žmonės ėjo 
iš bažnyčių, tai kliuvo vi
siems — kaltiems ir nekal
tiems. Per biskį butų gavęs 
rfjonieriusatS pohclJOS komi” CHARLESTOWN, MASS.

Šitokiu policijos žvėrišku- • Gaspadinė sumušė burdin- 
mu labai pasipiktino maine- giei?: .
riai ir pareikalavo iš valp! A1 d. liepos čia tapo sun- 
džios, kad ji ištrauktų tuos kiai suželtas stiklu į galvą 
mušeikas ir kariumenę iš Kastantas Bilotas. Jį 
Sydnev Minės į 24 valandas. L° gaspąd1^ Endnusai- 
Bet valdžia mainerių reika-. l^.s HV.7?
lavimo nepaklausė, todėl 4.anĮ burdo. Bilotas tapo nu- 
d. liepos visi maineriai me- j gabentas į ligonbutį, kur 
. - , n i._h jam uzsiuta net 8 skyles gal

voj.
Endriušaitienė yra 4 vai

kų motina, o Bilotas palikęs 
pačią ir vaikus Lietuvoj, 

šiaudinis Antanas.

tė darbą. Bet pasirodė, kad 
mainerjams "nevalia” strei- 
kuot, nes unijos preziden
tas pasakė, kad streikuoda
mi maineriai laužo padary- 

į tą su kompanija sutartį. To- 
’kiu budu mainerių prezi
dentas atėjo kompanijai į 
pagelbą ir suspendavo visus 
vietos mainerių viršininkus 
ir čarterį. Maineriams dau
giau niekas neliko daryti, 
kaip tik grįžti atgal prie 
darbo, nes prieš tris prie
šus negalėjo atsilaikyti: 
prieš valdžią, kompaniją ir 
savo uniją. Ypač maine
riams buvo skaudu, kadi

i prieš juos eina ių pačių 
i< ' •' ” ------------- -
f

I
I Į 
i

i ne visus atgal priėmė; kurie 
tik pasirodė kompanijai ne
ištikimi, tiems ji darbo ne-

centais užlaikomas unijos 
prezidentas. Ir maineriai 
turėjo prieš kompaniją nu
silenkt ii- eit prašytis atgal 

!prie darbo. Bet kompanija 
i ' • • • — • M >

. • • • 1 ’ • • •

DETROIT, MICH. 
Mažmožiai.

Oras gražus. Darbai eina 
gerai ir žmonės gerai uždir
ba. Viskas čia butų gerai, . 
tik stoka gerų gaspadinių, 
kur "singeliai” galėtų gauti 
sau tinkamą "burdą”. Dau
gelis musų gaspadinių myli 
su "jaunikaičiais" j pikni
kus važinėti, o namų tvar
kos ir šeimynos gerovės vi
sai nežiūri. Nekurie senber
niai tiek "išsitriksinę", kad 
savo gaspadoriui užfundina 
blauzdinę karčiosios ir gau
na leidimą vežtis gaspąainę 
kur tik nori. Daugiausia ta? 
dedasi tarpe gerų katalikų.

Ten Buvęs.'

Tva/.Ua
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KELEIVIS

SAKO, KAD DIEVAS 
BUVO FRAPUOLĘS.

jčiai esą geri dievui, kad jis 
j juos net j peklą nesiunčiąs, 

^įek *r baudžiąs, tai 
tik cyščium”.

Žinoma, juo toliau i giria, 
juo daugiau medžių. Pradė
jus gilintis j bažnyčios filo- 

prisieina skaitytis ir 
su te jos minčia,' kad dievas 

jyra dvasia, d šitas pasaulis 
juk tai grynai materialinis 
uaiktas; tokiu budu dievas 
negali jo paliesti, nes nema
terialinis daiktas negali pa
liesti materialinio ir efektą 
padaryti. Tegul jau butų ir 
taip; bet kokioms tuomet

FRANCDZU-LEMU PLANAI DEL RUSIJOS.

—Gud moming, Maike. dūšios neprieteliai turi mi- 
Papasakok, ką dabar gazie- klu liežuvi, ba jiems velnias 
tos rašo.

—Aš norėjau, kad tu, tė
ve, man ką nors papasako
tum. Girdėjau, kad jus ta
riatės nupirkt ir padovanot 
Lietuvos Atstovybei namus 
Washingtone. Ar tai tiesa?

—O iš kur tu, Maike. ži
nai apie tai?

—Apie tai rašo jūsų kata
likiško Susivienyjhno orga
nas "Garsas”.

—Jes, vaike, ale iš to nie- ir nemanau eiti mokytis. Aš 
ko neišeis.

—Kodėl?
—•'Todėl, kad tai yra dur

nas sumanymas.
—Bet šitą sumanymą pa

darė jūsų pačių Federacija 
New Yorko apskrity. 
' —Tas tiesa, Maike. ale tu 
turi žinoti, kad ir musų Fe
deracija kartais durnai pa
daro!

—Tau, tėve, šitaip kalbėti 
nepritiktų.

—Ai don kėr, Maike. Aš 
už teisybę. Mano toks jau 
noturas.

—Bet tu esi Lietuvos pa
triotas, tėve, ar ne? 
• —Jessa!

—Taigi tu turėtum remti kla. 
šitokį sumanymą, kaip nu
pirkimas Lietuvos Atstovy
bei namo Washingtone, o 
nevadinti jį "durnu darbu”.

—Tu, Maike, nesupranti 
palitykės. Dabar mes katali
kai sudėsime pinigus ir nu
pirksime 
eių Vašinktone, o 
rinkimuose Lietuvoj bedie- taip išnevožyt? 
viai Daims viršų ir musų at- —Jūsų Čarneckis, 
stovą išmes, o prisius savo, pats yra davatkinas,

padeda. Aš, vaike, rodos, 
jau gana svieto matęs ir 
daug žinau, ale kaip tik iš-: 
einu su kokiu šliuptarniui 
ant kritikų, tai žiūrėk, jis j 
ima ir sukerta mane.

—O ar tau rodos, tėve, 
kad jei tu pasimokytum pas 
švento Kazimiero davatkas.' 
tai šliuptarnis tavęs nesu-Į 
kirstu?

I * ’
i —Aš, vaike, pas davatkas i

Laibu apie tikrą mokslą.
! —Bet jei tu paragautum 

. tikro mokslo, tėve, tai tu ir 
pats liktum bedievis. Antras ■ 

. dalykas, tikram mokslui juk 
nėra reikalo jums naujas! 
mokyklas statvti. Mokvklu, 
ypatingai Amerikoje, yra 
gana, tik reikia jomis nau
dotis.

j —Mums, vaike, Amerikos! 
publikškulės nepatinka, ba! 
iš jų tikėjimas išmestas.Mes 
norime sudėti pinigų ir ati
daryti tokią makademiją, 
kaip Chicagoj švento Kazi
miero.

j —Tai yra paprastas da 
vatkynas, tėve, o ne moky

—Šerap! Jei nežinai, tai 
tylėk. Į švento Kazimiero 
seserų makademiją buvo 
andai atsilankęs pats Lietu
ves atstovas ponas Čarnec
kis. Jis apžiurėjo seseris ir 
pripažino, kad pas jas vis- 

Atstovybei palo- kas olrait. Ir kaip tu gali 
kituose šitokią didelę mokslo įstai-

Niekam ne paslaptis, kad zultatų ir galutinai išaiški- Kyla painus klausimas, 
santarvė šiandien egzistuo- no franeuzams, kad slavų- ką gi pastatyti Rusijoje ko
ja tiek, kiek ją riša dar ne- rumunų blokas arba visai munistus nuvertus? 
likviduoti Versalės traktato neįvyks, arba jeigu per di- ~ 
punktai, ypač reparacijų, delį vargą ir įvyks, tai Fran- 
arba Vokietijos kontribuci
jos klausimai, šiaip jau 
kiekvienas santarvės narių 
varo savaimingai ir nuo ki
tų nepriklausomai savo po
litinę programą.

Anglijai rupi kiek galint 
geriau sutvarkyti, susti
printi ir apsaugoti savo pa
saulinę imperiją, kuriai 
šiandien priklauso apie 40 
milionų ketvirtainių kilome
trų ploto su arti pusės mili
jardo (453,718,000) 
tojų. Anglai teisingai mano, 
kad šitokią valstybę, kuri ir 
teritorijos didumu ir gyven
tojų gausingumu sudaro 
daugiau kaip ketvirtą dali 
viso pasaulio (150,000.000 
ketvirtainių kilometrų. 1,- 
720,000.000 žmonių), gerai 
sutvarkius, galima svajoti 
jeigu ne apie hegemoniją vi
same pasauly, tai bent apie Į 
tokią pozici ją, kurios niekas Į 
pasiekti ir jai prilygti ne
gali.

Francuzija tuo tarpu rū
pinasi, kaip čia padėjus tvir
tesnius pamatus savo hege
monijai Europoje. Jeigu 
Europos vakaruose Francu
zija stovi šiandien gana 
tvirtai, tai rytuose vis tik ji 
dar neturi stiprios atramos. 
Mat, jos vasalas Lenkija, 
kad ir stipriausiai atsistos 
ant kojų, kad ir sugromu- 
iiuos visas mažumas, vis tik 
ji prieš Rusija vra. nvkšUir 
kas. F ’“1 " - -“-cf
Lenkiją 
politinės kombinacijos ry
tuose neturi stipraus pama- dangi be Rusijos apsieiti ne

galima, .o. su komunistais su
sitarti irgi negalima, paga
liau ir visai neverta, nes ko
munistai neamžini, ir susi
tarimas su jais galėtų tik 
busimąją Rusiją įstumti į 
Prancūzijos priešų eiles. 
Todėl reikia pagalvoti apie 
greitesnį Rusijos tvarkos 
pakeitimą.

Prancūzai mano, kad ko
munistai ir ekonominiai ir 
politiniai tiek nusilpnėję, 

ir kituodu mažosios santar- kad dabar nuversti juos bū
vės nariu: Jugoslavai ir Ru- šią daug lengviau, negu ki- 
munai. Na, Pabaltės valsty- 
,bės irgi galėtų sudaryti šio 
i bloko keletą plytų. Pagaliau 
ir austrai labai gerinasi 
franeuzams, o pastaruoju 
laiku pradėjo gerintis ir 
lenkams. Todėl galima butų 
|ir juos paimti blokan, kad 
tuo budu atitraukus juos 
nuo vokiečių. Jeigu pavyk
tų. manė sau franeuzai, šis 
blokas gerai sulipdyti ir jį 
vaidyti, tai galima butų ir 
be Rusijos apsieiti.

Šios politikos pirmas 
■ žingsnis buvo Lenkijos rytų j 
sienų pripažinimas, kurį i viduje organizuojamas s*ti- 

• franeuzai pasirūpino san- prus sąmokslas prieš komu- 
___ ___  _ “j pravesti. Antru nistus. Atatinkamu momen- 

vaikučių negelbėjo, tai ko- žingsniu turėjo būti kelionė tu, kada karo įvykiai susilp- 
’ '________ ’ ■' '------Lenkijon ir nintų komunistų padėtį. ~*

vi-Jčekoslovakijon. Mat, lenkų- dųje daroma- perversmas, 
ir, čekoslovakų sąjungą trukdė organizuojama nauja val- 

ypač teritorialiai į džia, kuri daro taiką, o vė- 
Tačiau'liau ir sąjungą su Lenkija, 

j Tuomet susidaro rytuose 
į lenkiškai - rusiškas blokas, 
kuris butų užtektinai tvir
tas, kad vestų visa politiką 
rytuose, žinoma, franeuzų 
planu. Kadangi ir Lenkija ir 
Rusija randasi tokioje eko
nominėje padėtyje, kad gali

Sutinku aną dieną vieną 
studentą, kuris jau baigia 
seminarija, ir klausiu: Ale 
kasgi atsitiko su jūsų die
vu?”

"Ką? Ką?” — J^ai nuste
bės mikčioja.

"Sakau, kur buvo jūsų 
mielaširdingasis dievas, kai 
17-tą dieną gegužės Cleve- 
land’e, S. C., keli šimtai vai
kučių liepsnose merdėjo.”

"Nieko, 
tai nežili 
klierikas. , __ o_____________

"Nejaugi, tamsta, laikraš-įkrinta?” Jie dar sako, kad 
čių visai neskaitai, kad ir, su dievo galybe viską galima 

žinių nepaste-i padaryti. O tai turi reikšti, 
kad dievas gali netik žinoti, 

tai skaitau, bet s bet jis ir dirbti gali. Jeigu 
cininL’iii 71- tailY tai Lr/irld -i i o

suvis nieko apie plynioms kunigai nuolatos 
tu". — teisinosi j barška, kad "be dievo žinios 

ir plaukas nuo galvos nenu-

svarbesniu 
bi?”

"Skaityti, . , . _
man, kaipo dvasininkui, ži- taip, tai kodėl jis niekados 
uote, šventi raštai labiausiai!jokio gero darbo nepadaro? 
rupi.” Sakykime, laivas mariose

"Tai tiesa", sakau, "bet i skęsta— kodėl jo nesulaiky- 
vis tik reikėtų bent šiek tiek Į ti ii’ žmonių nuo mirties ne- 
ir su nešventais raštais skai-j išgelbėti? Arba štai vulka- 
tyties. — Ale. kaip tamstą Inas išsiveržė ir baisiausias 
mokina, tai taip ir darai. O pavojus^ žmonėms gresia. — 
dabar klausyk, tamstele, į kodėl, jo nasrų neužkišti, 
apie tuos vaikučius. Maža-1 kad jis ant žmonių ugnimi 
me South Carolinos mieste- nespiaudytų? čia tai ištie- 
ly buvo mokyklos vakaras. Įsų dievas galėti; pasirodyti. 
Vieni kalbėjo, kiti klausėsi, į Tik jis kaip ir tyčia nepasi-j 
kaip štai ėmė ir eksplioda-j rodo.
v o lempa. Medinis namas,! Na, gal koks bažnytinis 
tarytum šiaudai, liepsnose j filosofas pasakys, kad, ve. 
paskendo. Didesni šiaip taip i žmogus turi valios liuosybę, 
išsigelbėjo, o vaikučių — tai taigi ir gali daryti, ką tik 
"ie 70 sudegė. Baisi mirtis! nori; vadinasi, ir savo gyvy- 

aš ir paklausiau tams- bę gali išstatyti kad ir di- 
kas atsitiko su dievu? džiausiam pavojui, tai vis-

i

euzijai iš jo maža bus nau
dos. Jei jau čekoslovakai 
taip atbuli eina į tą bloką, 
tai jugoslavai dar sunkiau.

Tuo tarpu ir Lenkijoje 
įvyko atmaina, kuri Rusijos 
klausimą pastatė visai ki
taip: endekams pagaliau pa
pyko nuversti Pilsudskį, šis 
buvo mirtingas 
priešas. Jo visa politinė 
konstitucija buvo 
Rusijos priešinybe. Jis neti-

Rusijos

remiama

Prancūzai įsitikinę, kad 
Rusijos valstietis pasiilgęs 
caro ir jeigu naujas Čaraš 
patiksiąs valstiečiui visą že
mę ir grįšiąs be dvarininkų, 
tai toki carą valstietis mie
lai priimsiąs ir jam ištiki
mai tarnausiąs. Taigi ge
riausia naujoji forma butų, 
mano franeuzai, konstituci
jos monarchija. Esąs jau 
nužiūrėtas ir caro kandida
tas Nikolai Nikolajevič, bu- 
vusis vyriausias karo va
das. Teisybė, Nikolai Niko- 
lajevič, kuris gyvena antan
tėje, kaip tik nesenai važi
nėjo Paryžiun ir kalbėjosi 
su valdžia ir politinėmis sfe
romis. Kaip praneša, keblu
mas pasirodęs tame, kad 
Nikolai Nikolajevič nenorįs 
ar netikįs gauti Rusijos so
stą per lenkų malonę. Taip 
kad jis atsisakęs aktingai Šį 
planą vykdyti kartu su ki
tais, bet jis sutiksiąs, jeigu 
jau perversmui įvykus jį pa
kviestų į sostą.

Yra dar vienas painus 
klausimas — kaip išlyginti 
teritorinius ginčus tarp 
Lenkijos ir Rusijos?

Čia patys endekai pakišę 
franeuzams šitokią kombi
naciją: girdi, mes, endekai, 

, mielai užleisime rusams Vo- 
! liniją ir Pripeties pelkes, 
jeigu už tai gausime kom
pensacijos Rytprūsius ir 
Lietuvą. Mes gauname Pa
taitę nuo Dansko iki Liepo- 
jaus, o kas yra šiaurėri nuo 
Liepojaus — tai musų nėin- 
teresuoja. Kada endekams 
buvo pastebėta, kad vis tik 
Lietuvos ir Rytprusiį už
ėmimas padarytų 
skandalą pasauly, — 
kai atsakę: skandalo 
nebijome, pasaulis 
kaus ir nutils. Kariauti del 
to su mumis niekas neka
riaus, Vokietija silpna ir bi
jo Prancūzijos, o kitos vals
tybės gal pasiųs protesto 
notas — ir viskas.

Toks esąs naujausias 
franeuzų planas del Euro
pos rytų, šiandien dar nėra 
užtektinai davinių, kad gali
ma butų pasakyti, kiek tas 
pianas yra priimtas franeu
zų ir lenkų valdžios sferų, 
kiek jis randa pritarimo po
litinėse tų valstybių sferose 
ir t.t.
Lenkija 
karu su Rusija, kad ten at
statytų monarchiją, 
buk gali atnešti su savim ir 
Lenkijai pavojingą senąjį 
Rusijos imperializmą. 
Trumpai pasakius, prie šio 
plano galima pristatyti 
daug klausimo ženklų, dar 
daugiau prie jo įvykdymo 
galimybės.

Tačiau tikrai žinia, kad 
franeuzų ir lenkų stferos to
kį ir panašų planą gromu
liuoja. Be to, reikia pažymė
ti, kad tokis planas sutiktų 
su franeuzų svajonėmis apie 
hegemoniją Europoje. 
Franeuzai mato, kad be • 
Rusijos tokia hegemonija 
nėra galima. Jeigu Napole
onas nepajėgė be Rusijos 
Įsteigti hegemonijos Euro- . 
poje, tai dar mažiau gali tai 
padaryti p. Poincarė.

Taigi Rusijos problema 4 
vėlei stoja francuzų-lenkų 
politikos priešakiu. V. 

("Lietuva”).

gyven-ikėjo, kad Rusija kada nors 
Įgalės geruoju sugyventi su 
Lenkija. Todėl visa jo politi
ka buvo nukreipta ton pu
sėn, kad izoliuotų, susilp
nintų ir jei galima suskaldy
tų Rusiją. Iš čia ėjo Pilsuds
kio linkimas federuotis su 
Rusijos pakraščių tautomis, 
Petliuros ir Ukrainos politi
ka ir t.t.

Į Pilsudskio priešininkai 
endekai mano kitaip: jie ne
tiki, kad Rusiją galima bu
tų taip nusilpninti, kad ji 
pasidarytų nepavojinga 
Lenkijai; jie mano, kad prie 
tam tikrų sąlygų Lenkija' 
galėtų su Rusija gyventi ge
ruoju. Tačiau jie žino, kad 
esant dabartinėms Lenkijos 
ir Rusijos sienoms, tokias 
sąlygas sudaryti sunku. No-i 
rint geni su Rusija santy-i 
kių, noromis nenoromis ten
ka manyti apie rytų sienų 
reviziją.

Išeidami iš augščiau iš- 
Ir kol Rusija stovi prieš j dėstytos bendros situacijos, 

tol visos- franeuzų! franeuzai sugalvojo naują 
’p^aną Rusijos klausimu. Ka-

apie
Tad
tos, .
Man labai nuostabu buvo,Įtiek dievui negalvoj. 
kad jusu mielaširdingas die-
as 1 

taip baisiai numirti. Kad jis 
negelbėtų užaugusiųjų, tai 
nebūtų nieko stebėtino; da- 
bargi dideli, ir stiprus be
veik visi išsigelbėjo, o silpni 
ir niekuo nekalti vaikučiai 
sudegė.”

"Galbūt, kad dievas buvo Į 
kur ners prapuolęs”,’— aiš-j 
kinosi seminaristas.

"Gana, jau gana”, sakau, klausykite.
"su tokiu pasiteisinimu. Ne-j Jeigu nori ką pasirinkti, 
jaugi tamsta daleidi savo tai reikia proto turėti. O 
galvoj tokioms bedievis-i vaikai juk mažiau proto už
koms mintims lizdą krauti, Į didelius turi. Taigi ir.nelai- 
kad ve dievas, tai lyg koks mei pasitaikitis, dideli 
jaunikaitis, ėmė ir su mer- tik geriau pataikys kaip 
gele pabėgo, arba kur nors nors išsprukti ir savo kaili 
prie naminėlės užtruko?”

"O ne, ne. tamsta: aš visai 
kitaip misliju". — skubino 

šitas dieviškųjų mokslų spe
cialistas išsiteisinti.

"Tai kaip ištikrųjų tams- 
a misi i ji?”

"Sudiev, sudiev, tamstele; 
turiu bėgti šventų mišių iš
klausyti". — Ir tai pasakęs 
jis nusinešė.

"Kad tu surugtum,” pa- 
mislijau sau. "Tiki, kad die
vas yra visur, kad jis yra vi
sagalis, kad jis yra mielašir- 
dingiausias ir teisingiau
sias, o čia, kaip tik reikia sa
vo vaikus gelbėti, ima ir 
prapuola kaip kamparas!”

Sakykite, kaip sau norite, Į 

nuotikis su tais ne-j 
vaikučiais ir ma-i 

kalbėjimas su tuo:

- Jokios valios liuosybės 
leido šitiems vaikučiams mokslas jau senai nepripa- 

žįsta, ir visus argumentus, 
kokiais kunigai valios liuo
sybę gina, mokslas jau se
nai į skutus sudirbo. Kad ir 
pripažintume valios liuosy
bę, tai vistiėk lygiais keliais 
neišvažiuotume. Bet ką čia 

, bekalbėti apie lygius kelius, 
kad čia ir Šuntakiais jokiu 

Į budu neišsishksi. Tik pa

to. Rusijos problema nelei
džia miegoti Poincarė, kaip 
kitados neleido miegoti Na
poleonui. Ilgą laiką matyda
mi, kad su Rusija nieko, ne
išeina, franeuzai buvo jau 
pamoję i ją ranka ir buvo 
nusistatę dėti savo politikos 
pamatan slavų.

didelį 
ende-

mes
pasu-

VIS

,_______ ___ . rumunų
bloką be Rusijos. To -bloko 
pamatu turėjo tapti, žino
ma. Lenkija: prie jos prisi
dėtų Čekoslovakija, o toliaunors išsprukti ir savo kaili 

išnešti. Beto, juk dideliems 
. ir stipresnės jėgos daug pa- i 
gelbėti gali. Pas vaikučius 1 
kaip tik to viso nėra. Saky
site, juos tėvai turi prižiūrė
ti? Apie tai niekas nesigin- 
čyja. Bet kaip pasitaiko gy
venime tokios katastrofos, 
kuriu žmogus suvaldyti ne
gali, o dievas, anot kunigu,! 
yra "visagalis", taigi čia 
kaip tik ir reikėtų dievui Į 
pagalbą šokti ir padaryti 
kas reikia. Kada, daleiski- 
me, namas dega ir šimtai 
vaikučių baisiose liepsnose 
merdi, — tai dievui juk ne
reikėtų žiopsoti, bet visa sa
vo galybę panaudoti. O jeigu, 

i jis to nedaro, kaip ir šį sykį! 
j kad kelių šimtų degančių; tarvėje pravesti.

kiems galams jį "mielašir-1 maršalo Fošo 
dingu”, "meilės pilnu”, ’T _ iA-’— 
siems gero velijančiu ’ i 
"visagaliu” vadinti? Kam• kaikurie, ; 
tuomet kunigai plepa, buk Į neišlyginti ginčai. T 
mes visi esame "dievo ap-Į franeuzai greit pamatė, kad 
veizdoj?” Kokia jau čia ”ap- nieko iš to nebus: nors Fo- 
veizda”, kad kai mums die-'šas buvo priimtas Pragoję 

!vas labiausiai reikalingas, mandagiai, bet ir gana šal
tai tada jo ir su žiburiu su- (tai. Socialistų partijos, ku- 

! rasti negalima! Kada musų rios čia vaidina žymią rolę, 
vaikučiai liepsnose vaitoja davė Fesui aiškiai suprasti, i 
ir pagalbos šaukiasi, tai die- kad jis iš jų pusės gali lauk-'... .........  o„..

_____ . ‘vas, tarytum užpakaliu į ti savo planams tiktai di^ laikytis tik-su užsienių pa
irus. juk kitaip juos žiūrėdamas, šaiposi. gižiausio pasipriešinimo. Vv7 'galba, tad Francuzija šią 
7 ir negalima. Į Taigi dabąr savaimi pasi-’ “Tauškė, ypač didelis fran-' pagalbą teiktų, bet už tai 

dievą teisinti — daro svarbi išvada: Arba euzų šalininkas Benešąs, ro- tūrėtų šiodviem valstybėm

I
I

I 
!

I

i
i t » 
I 
įbet šitas 
"aimingais

.. _ , ______ . . ^ . , Pa5 ........................ - ~
viai turės tenai gud taim. laiko neturiu. Aš galiu tau; busiančiu kunigu yra labai

kad šitoks sumanymas yra visyiena^ ką jus nedarytu-1 uote, kiek kunigai nritauzi-. 
j (Įjevo mielaširdingu-

( j, apie jo neapsakomą 
Jus esate j meilę, o jau ytin prie vaiku

čiu. Bet kaip prisieina su ta 
meile pasirodyti, tai dievo ir 
nėra, — anot to klieriko, jis 
"prapuola".

_ Nemanykite, jog šitas 
klierikas toks jau žioplas ir 
negudrus. Ne. Jis yra net ir 
{perdaug gudri 
Į atsakyti net 
! Bandysi

tėve. 
todc-1 

Tada išeis taip," kad" katali- pas davatkas jis ir lankėsi, 
kai nupirko už savo pinigus Bet ginčytis su tavim apie Į Jai 
Atstovybei namus, o bedie- tokius niekus aš nenoriu ir Ko

tuomet. Tačiau pasitenkinti 
vien tik išorės akcija butų 
pavojinga. Kolčako, Deniki- 
no, Vrangelio nepasisekimų 
priežasties esą reikalinga 
(ieškoti tame, kad jie nemo
kėję kartu su išorės veikimu 
pakelti jokios akcijos vidu
je. Taigi norint laimėti,'esą 
reikalinga veikti ir iš oro ir 
viduje.

Kaipgi tą vidaus ir išorės 
veikimą suorganizuoti?

Franeuzų planas butų ši
toks: Lenkai išprovokuoja 
karą su Rusija, tuo tarpu

Y'pač klausimas, ar 
panorės rizikuoti

kuri

, VI-

Užtai, vaike, aš ir sakau, pasakyt tik tiek, tėve, kad .Įdomus dalykai. Juk jus ži 
kad šitoks sumanymas yra visviena ką jus nedarytu.-! 
durnas. Ir netik aš vienas met, bedievių jus neišnai-Į 
taip sakau, bet taip pat sa- kinsit ir savo gyvenimo die-Ima, apie 
ko ir musų "Draugas”, ku- neprailginsit. Jus esate Įmr" 
rį veda mokyti kunigai. senovės žmonės ir kartu su

—Tai reiškia, namų Lic- ta senovė turit trauktis i ša- 
tuvos Atstovybei jus nešta- Ii duoti kelią progresui, 
tysit? (Taigi lik sveikas, tėve, aš

—Nausa. Už tuos pinigus einu.
mes leisime katalikų vaikus ~ -- - --------------’ ---------
j mokslą. Ve, Chicagoj mes 
turim švento Kazimiero se
serų makademiją, o kaip tik ja vėl suėmė p. Vileišienę. Ji 
pinigų surinksime, tuoj 'ir* parodė apskrities gydytojo 
daugiau tokių škulių atida- liudymą, kad jos sveikatos kaip? Jeigu dievas visus ži- dievo visai nėra, arba jeigu dė daug mandagumo Fošui, Į visišką politinę įtaką, 
rysime. Šitokiu spasabu,1 stovis neleidžia kalėjime sė- no, visus mato, ----------*—5 —

j Taigi lik sveikas,

Suėmimai.
Vilniuje okupantų polici

. ..v — pagalbą teiktų, bet už tai
'daro ^svarbi išvada: Arba euzų Šalininkas Benešąs, ro- turėtu šiodviem valstybėm 

rysime, šitokiu spasabu, Į stovis neleidžia kalėjime sė- no, visus mato, visus myli, Jis yra. tai visai ne tokis, bet nieko realaus nepažadė-j Anglu konkurencijos Ru- 
vaike, mes sustiprinsime sa-Įdėti, tečiau policistai su tuo. visiems laimės trokšta, vi- kaip kunigai mums jį mate- jo, nes negalėjo pažadėti, sijoje Francuzija nebijanti, 

jįe gyven-'voia. Todėl toki dievą, kokį Viską, ką Fošas galėjo iš- nes tarp Rusijos ir Anglijos

1 •

vo poziciją ir pinigų nepa- 
trotysim.Kaip turėsime mo
kytų žmonių, tai mums ta
da ir su bedieviais lengviaus 
bus kovoti. Dabar gi, vaike, 
reikia ' pasakyt teisybę,

nesiskaito. j sus sutvėrė, 
j tų ir, <— 
j "daugiu tąsi",
- L Roįeini i

anot rašto švento,'mums kunigai bruką, ir da gauti, tai buvo, pasižadėji- 
, tai kodėl to- nemažai pinigų užtai reika- J ■ 1 1

....... —--------------- o------ - -------------- --------TJ, Lvlp lauja, geriau meskime iš sa
las jau reikalauja iš gyven- ugnelė, negelbėti juos? O vo galvos ir visai užmirški- 
......................................................_ ,------------------------ . • • me Juk ui nieko neveikiąs,

nieko negalįs .ir niekam ne
reikalingas daiktas.

AL Margeris.

Rūpinasi.
Vilniaus miesto magistrą-1 kioj baisioj nelaimėj, kaip

r------ c ~ -----v-rytoju Įnešti 1923 m. mokyklų juo labiau, kad kunigai be
mums sunku prieš juos at- mokesni. Mokesnio norma jokio galo tarška ir tarška, 
silaikyti, ba mes neturim nustatyta nuo 100,000 iki buk dievas visus mylįs, o la- 
gąna mokytų vyrų. O musų 200,000 lenkiškų markių. blausiai vaikučius; valku

mas derėtis su lenkais del 
politinės sutarties, bet jam 
buvo iš karto pabrėžta, kad 
čekoslovakai į jokias kombi
nacijas su lenkais prieš Ru
siją neis. Tuo budu Fošo ke
lionė nedavė laukiamų re- lyko Amerikos kapitalą.

Varžo kaip tik įnųino.
Vilniaus paštas visuomet 

suvėlina išsiuntinėjimą lie-. 
tuvių ir gudų laikraščių. Tai 

yra tiek priešingų interesų, daro paštas okupantų val- 
kad jų draugingas sugyve- džios paliepimu.
nimas esąs veik negalimas. ------------
Teisybė, Francuzija neturi Mokesniai valandomis auga.
kapitalo, kad padėtų Rusijai 
atsistatyti, bet Francuzija Vilniuje pakeltas mokes-
tikisi pritraukti prie šio da- nis už gyvulių pjovimą ir

rinkų mokesnis.



KELEIVIS B
Darbininkų išganymas jų 

vienybėje. t

Pora mėn. atgal Hambur
go kongrese Įvyko svarbiau
si darbininkų judėjimui 
daiktas, — susikūrė naujas 
Darbininkų Socialistinis In
ternacionalas. Susikūrė, su
riedamas vienon organizaci- 
ion vadinamą Antrąjį Inter
nacionalą su Vienos Socia
listinių Partijų Sąjunga. 
Tuo budu trijų-dešimtų ša
lių socialistinės partijos, ku
rių organizacijose skaitoma 
keli milijonai darbininkų— 
socialių, vėl suglaudė savo 
eiles ir išlygino darbininkų 
frontą prieš juos puolanti 
kapitalą ir reakciją.

Kad tinkamai Įvertintu
me, kas darbininkų klasės 
laimėta tuo žygiu, turime 
bent paviršutiniai prisimin
ti, kas proletarų buvo pra
laimėta per paskutinius de
vynis metus dėl senojo In
ternacionalo žlugimo.

Kai 1914 metais prasidėjo 
pasaulinis karas, socialistų 
Internacionalas pasijuto jo 
užtiktas netikėtai ir nepasi
ruošęs. Teisybė, dėl karo In
ternacionale buvo daug' kal
bėta. bet nespėta susiprasti. 
Visos socialistinės partijos 
buvo griežtai priešingos ka
rui principe, bet ne visos 
\ ienodai suprato, ką jos tu
ri daryti karui ištikus. Ir 
kai karas prasidėjo, prasi
dėjo pakrikimas socialisti
nių partijų tarpe. Visa jų 
eilė, jau karui einant, pasi
sakė, kad jos turinčios rem
ti karą, jeigu jų tėvynė bus 
priešų užpulta, jeigu joms 
teks gintis.

Tas nusistatymas atidavė 
socialistinį proletariatą bur
žuazijai surištomis ranko
mis. Beveik visose kariau
jančiose šalyse darbininkai 
taip vadų nustatomi, ne tik 
nesipriešino buržuazijos 
pradėtoms skerdynėms, bet 
patys kuo galėdami dėjosi 
karan. Darbininkas vokie- 
tys, austras, bulgaras stojo 
prieš darbininką francuzą, 
belgą, rusą7 italą, anglą ir 
vienas kitą žudė.

Bet taip manė ne visi so
cialistai. Jau karui šėlstant, 
daly proletariato subrendo 
mintis, 
tinys - 
ne tik taikos metu, 
paties karo metu, 
kaklią kovą su savąja bur
žuazija visur ir visuomet. 
Ta sustiprėjusi darbininkų 
tarpe srovė suskaldė atski
ras socialistines partijas, 
suskaldė pati Internacio
nalą. Prasidėjo’ kova pačių 
socialistų tarpe dėl taktikos 
karo metu.

Tie skirtumai ir kova dei 
jų pasigilino ir vis aštrėjo 
socialistų tarpe dei visos ei
lės klausimų, karo iškeltų. 
Duot, ar neduot valdžiai pi
nigų karui vesti? Dalvvauti,

pavojus, kad darbininkų ga- akrų žemės ir turi suvirs aš- 
li būti pralaimėti patys tuonis akrus grindų vietos.) 
svarbieji revoliucijos užka-,Knygyno namas yra pasta-; 
įdavimai. Reakcija dar to-'tytas kryžiavai ir tris jo da
liau ėjo. Kuomet francuzų lys yra užimtos knygų stir-

Koperatininlni šventes 
Lietuvoj.

rijose nebuvo nuomonių nepasotintas imperializmas tomis su ei e plieninių len- Liepos 7 « ~ ------------ ini<,n
skirtumo, kad revoliucija puolė ir drąskė vokiečius,;tjnų dėl naujų rinkinių, ki- Lietuva gavo matyti mums kos i 
artinasi, bet už tai nevieno- pačioj Vokietijoj vis silpnė- ta knygoms vieta tapo pa- nepaprastą daiktą — kopė- 
dai buvo suprantama, kokia j° fašistinis nacionalizmas, uudavota 1909 m. į pietryti) ratininkų šventę. Visos var- 
bus toji revoliucija, kuriais ‘Abudu priešu jieškojo sau, uemą. Didele įėjimo salė ir totojų bendrovės, visokių 
keliais ii vystysis ir kuriuo bendrų, kur galėdami žadi-Į laiptai yra iš balto itališko rųjįu kopei atvvai

žaidė pokarinio meto j artistų piešiniai ir skulptu- diTo" žemės"ukfo — tiek pa-' 
a4 eiviomržiic iavrkton.'dabina koridorius ’čiam Kaune tiek ir provin-

Tuo klausimu socialistinis Uniuš ginčus ir nuolat kur-į Vienu sykiu Įvairus skai- cj10j pasipuošė kuo galėda-' 
pi-oletar ati”usMto feu i karų pav0J1; .VerJ‘™? kambariai gali savyje mi iau g paties ryto. Kai at-1
tri“ nan J r„! salės taikos "sutaikinta"įsutąlpyt apie tūkstantį ■ J — ’
-ai-bolševikai naėme noliti- Eur0Pa vėl atrodė kaip di- skaitytojų. Didelis skaitymo 
ne valdžia išimthm? i «avo delis laužas> tai vienoj, tai.kambarys tun vietas dei 
rinkas, r.? tik patys tykino, Padegamas go-skaitytojų, ir

bet ir kitiems skelbė, kad raniul- . Į
•dabartiniu metu proletarai' Ko turėjo pasimokinti is! 
turi eiti tik diktatūros keliu tų skaudžių savo patyrimų 
i nieką neatsižiurint. Vidu- socialistinis^ Europos prote- 
rinė socialistinės 
kryptis, laukdama
Įvykdant socialistinės revo
liucijos, taip pat stovėjo už' 
proletarų diktatūrą, bet tik 
ten. kur proletarai ir juos 
užjaučiamieji sudaro visuo
menėj daugumą. Pagalios 
dešinioji srovė, net minioms 
verdant, vis buvo už ramių 
pasikeitimų kelią, ne tiek už 
revoliucinius žygius, kiek už 
reformą.

Proletarinių kovų lieps
na žadėjo kaip bematant 
šauti visoj Europoj. Reikėjo 
ne tik galvoti, bet ir veikti. 
V eikti reikėjo proletarų 
organizacijose ne tik kiek
vienam atskiram kraštui, 
bet ir plačiu pasauliniu 
mastu. Tai tuomet senasai 
Internacionalas, jau seniau

ir 8 dienomis

visokių
----------- .. .. i - - . . —j—- gami- ko- o Turkiška; 

budu turi vest kovą už savo 110 *r stiprino reakcpo^jie-^iiaimoi o. ^Gaišiu *^n)le^os namieji, vartojamieji, kre- •

) Europoj sudarytus tarptau-[ros dabina koridorius. Kaime, tiek ir provin-klasės siekimus patys prole- £as; 
tarai. * I”

AR ŽINOT, KAD-
iš priežasties penkių metų kovos 

odei išnaudojimo imigrantų. senato- 
1 rius Salvatore A. Cotiilo, is Aštuo
niolikto Nevi Yorko'Distrikto, išva
žiavo i Italiją ištirt laivu ir ekspreso 
kompanijų metodas persiuntime pi
nigų? Jis žada sugrįžt apsiginklavęs 
informacijomis ir su pagelti-, puhli- 

s jiiiit i New Yorko legislaturą 
įstatymą, kuris ateityje apsaugotų 
imigrantų išnaudojimų. Ar žinot, kad 
jus visuomet privalot rūkyt Helmur 
Turkiškus Cigare t us, nes jie yra pa
dirbti iš 100'1 tyro Turkiško Taba- 

is Tabakas yra geriau
sias tabakas cigaretėms?

i

salės taikos "sutaikinta” jsutalpyt apie tūkstantį

Pajieškojimai
Paišuno, 
hpskr.; 

Youngs-ėjo vakaras, prasidėjo mi
tingai, pranešimai, mažos 
demonstracijos, vietomis su 
muzika ir dainomis. J vairių' 
politinių krypsnių žmonės, 
stodami’ kalbėti susirinku
siems, kalbėjo tik apie vie-.

orine dūdele nuneša popie- SVarba ir reikalą musų! 
ros šmoteli i cirkuliarišką kraštui 
stalą skaitymo kambaryje,! Koperacijos _________ _....... .........
it elektriškas knygų nešioto- tarpe buvo ir musu draugai, lį* '*1^*

darbi- ias Perneša knygą požemine 'ragindami darbininkus gv-' •*’ a--riCiO‘ ‘ ■ a e/,avd 
mu v,™—.— Euro- «ia sPvirš ketvirtą dali my-]vai susidomėti tuo reikalu, 
j iki šiol dar nematytas Į1?8* ir perduoda knygą mu-,yaį jr suprantama. Tikroji 

Darbininkų pasiry-1 la?nci?m aromatui į apie koperacįja milžiniškai išsi- 
____ ;  _ tris minutas. .vysčiusi Europos vakaruo- 

’__________ - o.i Rinkimas atspausdintų se, daugiausia sau rėmėju
t !<nygtj ir pamfletų dabar in- randa darbininkų tarpe,
uždaviniui revoliuci- -ma ko" Ten darbininkų organizaci

niu ne uei žiepusuuuai- D uo m'. \°P.y" jos, vesdamos kovą už savo
bet kad buvo suskaldv- f1?111 (aktoriškų tiesų) įs- politinius ™

turėjo 
savo

minties tariatas ? Kuri kelią 
urnai pasirinkti tolimesniai 

ateičiai?
Karo ir pokarinis 

sutraukė i klasines 
ninku organizacijas 
po j 
minias, 
žinias kovoti niekuomet ne
buvo toks didelis, kaip tuo
met. Proletariatas netesėjo 
savam i_________ _________

įjos metu ne dėl nepasiruoši- P^- 
mo, T ’ ‘ 
tas, žymią savo jiegu dalį 
eikvojo tarpusavei kovai, 
neturėjo vienodo nusistaty
mo svarbiausiais klausi
mais.

Iš to skaudaus patyrimo 
darbininkų miniose išaugo 
milžiniškas siekimas vieny-

j60 stalų alkovuose ir galeri
jose. Jeigu Kongreso narys 
įnori, kad knyga jam butų 
pasiųsta Į kapitolio namą, — apje koperacijos reik-

šmoteli Į cirkuliarišką kraštui.

metas

tris minutas.

| Aš, Liuii. Jonušas, pajieškau savo 
švogerio Juozapo Zulpio, Gadunovos 
parapijos. Telšių apskričio. tu^in 
svarbų reikalą iš Lietuvos. Meldžiu 
:>isiš;'.ukti arba žinantieji apie jį pra- 
lo-škit. už ką busiu dėkingas. Rašykit 
šiuo adresu: (34)

A. K. Bubleuski
23 Devine St.. Schenectady, N. Y. 

savo tetėno Andriaus 
Suvalkų rėdvpos, .Uariani- 

apskr’čio, Šunskų valsčiaus, 
___ ___ ..Lik.čj. Meldžiu) 

a’ba f.as anie jj žinote 
____ įĮ|__ _______ ___ 

Turiu pne jo labai svatb;| 
uo adresu: 

Jonas Andrius^________ (311
Monceilo. Mass,

Paj ieškau 
bernaičio.
TX? > Ūt- m r. i c iv, ta n ■>» u
kaimo Mikuliu ar Belinės, 
atsišaukti a’ba t.as anis 
>-<n uiai>«šti. už ką busiu iabai dėt 
kingas.
’t-ikal.-}. Kreipkite;

221' Ame* Si

do Komunistų Internaciona
las ir susikūrė Vienos Są
junga.

Dar prieš susidarant at
skiroms tarptautinėms pro
letarų grupėms, tarp jų pa
čių ėjo atkakli kova kaip tik 
tuo metu, kai norėjo pulti 
bendras priešas, reikėjo sti
printi revoliucijos vilnis, o 
vietomis tai jau net gintis 
nuo atsigavusios reakcijos. 
Atskiru Internacionalų su
sikūrimas bent pradžioje tik 
padidino tarpusavę socialis
tų kovą.

Tuo tarpu mirtinos prole
tarų imtynės su buržuazija 
iau vyko visu dideliu Euro
pos frontu. Vengrų ir Bava
rų darbininkai pačiam revo
liucijos karšty, sekdami Ru
sus, puolė savo priešus, iš
karto tartum juos nugalėjo, 
bet greitai patys liko su
gniužinti. Atsargus Angli
jos darbininkai pabandė 
streiku paveržti anglių ka
syklas iš kapitalistų, jas su
visuomeninti ir tuo padėti 
Socializmo tvarkai vestu 

! Pabandė ir taip pat pralai- 
Imėjo. Vokietijos galinga ir 
klasiniai išauklėta darbinin
kų armija dar 1918 metais 
tartum laimėjo revoliuciją 

ar nedalyvauti socialistams ir tartum laikė valdžią savo 
pačioj valdžioj? Stoti už‘rankose. Bet juo ilgiau so- 
taikų sugyvenimą su savaja į cialdemokratams teko nau- 
luržuaziia karo metu, ar Moti tą valdžią, tuo silpnyn 
vesti, su ja kovą ir karui ;ė’’o jų pozicija. Suskilę i dvi 
vykstant? Kai taikieji so-j didžiuli, bet viena kitai prie-, 
cialistai į visus tuos klausi-, šingi partiji, socialdemokra-[ 
mus atsakė teigiamai ir vis tai patys susilpnino savo) 
giliau brido taikinimosi ba- jiegas tuomet, kai reikėjo 
lon, antroji srovė darėsi vis galutinai parblokšti priešas 
atkaklesnė ne tik buržuazi- ir eiti sunkiausią savo kelio 
jai, bet ir patiems socialpa- dalį, — imtis socialistinės 
’triotams. : kūrybos.

kad socialistų užda- 
- vesti karą su karais 

bet ir 
vesti at-

i

brolio Motiejau! 
Užusalių kainioj 

Pirmiau gyveno 
vėliaus Rochester, 

Dabar nežinau kur jis randasi'. 
Meldžiu kad jis pats ar kas kitas, ku- 

’i pažįsta, atsišauktų, turiu labai 
svarbų reikalą iš Lietuvos. (34)

E. Petrė uas,
1831 IVabansia Avė., Chicago, 111.

Prjit'škau savo 
č imi aro, paeina iš 

į Biržų apskričio. 
■ I'itt-:fi< ld. Mass., ’ 
j N. Y.
* * r*i ris n

Jieškau otulio Povilo 
Fl’-aižinės kaimo, Panevėžio 
pirm 10 metų gyveno Kast 
town, Ohio.

Petras Palshunas
t>2 Ejv.ar<l St., Rochester. N. Y.

Aš, Aibinas Sokoroąauskas, pnjieš- Į 
kau savo brolio Antano Sokvrožaus-: 
ko. gyvenančio šiaurinėj Amerikoj, j 

I Mano antrašas:
Albinas Sokomžauskas.

Kauno rėdybos, Šiaulių apskritie... 
žagai ės miesto. Kapų g-vė N. 21,

Lithuanią.

. . > l’ajieškau savo gero draugo Igna-
agltatorių I <_•«> Jankūno, paeina is Lietuvos Reviš- 

>, Bresiaus- 
ziavau į Kana

dą. Meldžiu atsisaukt i šiuo adresu: 
Jonas Areikauskas

104 Dolorhner Avė.,
Mcntreal, y'anaiįa.

(vysčiusi Europos vakaruo- 
daugiausia sau rėmėjų 

i darbininkų tarpe.

Nuo 1846 m. Copy- ,;os> vesdamos kov?ą už savo
► reikalus parla-

tatjmias reikalauja, kad yie- rnentUose ir gyvenime, var
na ar daugiaus kopijų kiek-judamos dėl ekonominiu sa- 
vienos knygos, kurioms au-įv’o reika!ų su kapitalistais 
toriškos teisės suteiktos, bu-b;rofesiniu jungu pagalba, 
tų prisiųsta knygynui; to- ' ieš pįrk]įu išAaudojima 
kiu budu knygynas turi pd-i ginasi koperacijos pagalba’ 
niausią rinkimą atspausdm-!jen koperatinis judėjimas) 
tu Suv. Valstijose knygų* [darbininkų tarpe ne tik mil-' 
TA.a i t rvimto y o vnnHoei KirYlT/y_ ' i i • •

Pa.iieškau brolio ADOMO AUKŠ
TUOLIO, ViikiŠKRj sodos. Banikų 
miestelio, Kauno gub. Gyveno Ash- 
land. Pa.

Vilimas Aukštuolis
941 Grsr.d St., Brooklyn., N. Y.

Pajieškau Antano Pelvenio, paeina 
iš Kauno rėdybos, Telšių apskričio, 
Varnių valsčiaus, Jenapolio parapi
jos, Sebų sodos, gyvena Amerikoj 
apie 23 metai. Meldžiu širdingai at
sišaukti arba kas žinot, malonėkite 
man pranešti. Kas pirmas praneš, 
duosiu 5 dolerius. Mano adresas:, 

T. Pelvenis
B. B. L. Co.. Bergland, Mich.

muzimsKas sieKiinas ' Danaianm'a randai bibli i-’--• ~r • • “ u 7- • rytas'hp> Kipk tik P-alima vienv- L'aHg.iau?ia :.a ,. . zmiskai išaugo, bet ir senai Subak.nes. KieK tik galima viem i f . jstorijų politiško ir - ~ ‘
l-hTKC! iv ciDL’imtlACa T • ’parautais ir apirusiais pa- bes mintyse, ir siekimuose! 

matais, suskilo ir susimetė Vienybės darbininkų orga- ou 
i tris atskiras dalis: be ant- nizacijose kiekvienoj šaly! 
rojo Internacionalo atsira- Vienybės visam susipratu-

šiam pasauliniam proleta
riatui! Nes tik vienybėj jie- 
ga ir laimėjimas.

Tas milžiniškas minių

T 
visuomeniško mokslo kny- 

viešų Įstatymų, Ameri 
kos istorijos knygų, biogra. 

ir gentkarčių surašy- _______ ___________
knygų anie Amerikos nė ^Tonione7barbin'in- 

------ • . . kų koperatyvai užsieniuose 
Specialių knygų rinkimas (įurj milijonus narių, turi la

mų, 1 
valdžia ir t.t.

APSIVEDIMAI,
Pajieškau apsivedimui merginos 

aiba našlės, nesenesnčs kaip 38 me
tų. Aš esu 36 metų vaikirtas, biski 
pasiturintis ir uždirba 42 dvi. į sa
vaitę. Norinčios apsivesti atsišaukit. 

J. Dal.
B. 304, Moriūng Hotel, Mullan, Ida.

L1ĖTLVH LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ, WALKEGAN, JLL;

Uždėta l.> d. Liepos. 1906 nu į 
Draugystės Adminiatracija: .

Pirmininkas Kazimieras Grinius r 
702—8th st., Waukegan, IQ.

Vice-pirraininkas 
Juozapas Jaseliunas 

1408 Sc. Prescott st., i 
VVadkegan, Ifl.

Užrašų raštųunkas 
Konstantine Tautvaiš 

1218 So. Lincoln st.,
North Chicago, III. 

Turtų raštininkas Antanas Salucka 
810—8th st., Waukegan, III. 

Iždininkas Kazimieras Vaitekūnas 
726—8th st.. Waukegan, III. 

Iždo globėjai: Jurgis Petraitis 
1428 So. Prescott st., VVaukegan, III. 
ir Jonas Skarbalis
1216 Sheridan Rd., Waukegan, IIL 

Knygiai; Jurgis Jokūbaitis
328 Liberty st., VVaukegan, III. ir 
Juozapas Lingevičia

536 Porter kt., VVaukegan, 
Maršalkos: Andriejus Delkus 

1032 So. Victoria st..
No. Chicago, 

ir Jonas Jokūbaitis 
47 Picadilly Court, AVaukegan,

I

Įmano žmona, nelik mačiilio-
) NIS, apleido mane ir namus, aš ne- 

1_! atsakysiu už jokias bilas per ją pada- 
1_ rytas. Ji išvažiavo su vyru Hyman 

Pajieškau sūnų Juozapo ir 
Antanuko. Kas tokius pamatytų, pra- 
neškit ntan.

MYKOLAS MAČIULIONIS
135 Broaduaj. So. Boston. Mass.

jjau atsiskyrė nuo buržuazi
nių koperatyvų, sudarė sa- 
įvas galingas organizacijas 
(ir jau spėjo sukurti savąjį j 
| Internacionalą, kurio busti-

kų koperatyvai užsieniuose

iu.

m.
iu. 3

įas milžinių namų . . peter Force rinkimą'Crdidelius kapitalus DPtvs jausmas atsimušė jau du|"Ąrnpr;f.flno-’ fioonn knvc-Lii • enus ? Y",—^*^.,1 . Amencana , «v,yw Knj ęAj gamina svarbiausius darbi-
itarLiiosp da-|ir koloiiijalis-. nmkams reikalingus daik-

įalmybkatlikti*^ i^V-^1UXnkiTitooZ.ne Pa'! 
"“i nriruošia-l;a Tn" uzm.eta ^22 Y įtenkina savo nariu reikala- 

a u a. P Vuo a jOOO- Yudin rinkimas. 80.000 Lįmu<. mokina darbinin-’ masias dervbas, tuo jausmu > „ T„„ l-j1 i;1111118’ moKma uaroinin (narėms ibi'rlnrrrm! dadglSUSia 1^021- ^8 patiems OTganiZUOtl ga-;
iboje, ypatingai svarbi Rusi-,Hjyjją į*. prekių mainą, tuo'^.. ......... .

jrt i Svirios ^topj^įbudu ruošdami socialistinei I turiu au„;nti ir
Huitfeldt---Kaas 1'inkimas ateičiai. maitinti viena. Jeigu turi tėviško
Skandinavijos literatūros įsi Koreratvvu Intemaciona iausmo nors ma^a krisleli prie savo; rnnn Be’-1, i ' ln5e.raaC1O"r, vaikučių, tai parvažiuok nors atinn- -

hnA gų. OUUU yr- j0 pasiūlymu, Visi pasaulio . kyti. Ypač Anelė, kuri guli hgonbuty,; 
nard rinkimas Senutica , i{ftnpratvvai tiok nat ir Lie-1lfebai trokrta Tėv’ -\asRopei<*ty y <ti, ueh u uir KOtumet apie Juozą Ciegn kur jis gy- • 

-4 !tUV0je, pirmą kartą šventė vena, ar jeigu miręs, malonėkite p ra-į 
l i4,09o; šjmet savo šventę. Jos tiks-!nešti< M?kaiiŽąkSiienė 

atspaudų |a. — paversti tą die- 16 ' ■ Corev St.. Anisteraani, N. Y. j
.745. So- t------------------------------ ---------------------------

metu atgal ir kovojančiose į 
socialistinėse partijose da
vė joms i_ 
susivienyjimui

Igamina svarbiausius darbi- 
I • i 1 • .1 •!

GROMATOS!
Su gražiausiom dainom pas Tėvus, 

'lotina. Brolius. Seseris; pas Mergi
nas, Vaikinus ir t.t.

gromatų 25 centai. 36 gr. 50 centų.

perėmė iki dugnui, jas pa
čias ir šiais metais nuvedė Į 
Hamburgą sukurti naują 
socialistų Internacionalą.

Tam dideliam proletarų 
judėjime vieni komunistai) 
buvo atžagari. Jie nuosakiai) 
skaldė socialistines ir pro
fesines darbininkų organi
zacijas ir nuolat vedė su 
idėjiniais savo priešais pik
čiausią net kruviną kovą. 
Tartum pavydėdami socia
listams naujai kuriamojo 
Internacionalo jie atsivijo 
su piktais skaldymo norais 
i pati Hamburgą ir darė 
bandymų sutrukdyti patį 
kongresą. Žinoma, veltui.

Sutrukdyti tą dideli vie- 
r-yiimosi darbą, kuris vyks
ta dabar darbininkų tarpe 
visam pasauly, komunistai 
buvo persilpni ne tik Ham
burge, bet ii* visam socialis
tiniam judėjime. Persilpni 
ir dėlto, kad pačių komunis
tų tarpe, 
bręsta ta pati mintis, — 
darbininkų ”— 
vienybėje.

ypač jų miniose

išganymas jų 
M.

Kongreso Knygynas.

Pajieškau savo sunaus PETRO 
-JERMAŠE VICIAL’S (Germasęvi-
č’aus), gyvenusio Cleveland. On:o, 
dabar nežinia kur. Jis pats, ar kas jį! 
žino malonės skubiai ■ atsiliepti šiuo 
adresu:

Adomas Jcrmaševičius
Naujoji Vilniaus g. N. 1. butas 9, į

Kaunas, Lithuania.
-------------------------------------- :---------------------| 12 

Aš. Mikalina C'.eglknė. paeinanti iš j
Vilniaus rėdybos. Trakų apskričio • Pinigus siųskit Money Orderį arba 
Rudiškių parapijos, Vaikštynių kai- pašto štampomis. ,
n.o. pajieškau savo vyro Juozo Cie-■ ŽEMAIČIO SPAUDA

iglio. kuris mane apleido 3 metai at-1 ž ’;} X. Clarion SU Philadeiphia. Pa. 
' gal. patikdamas su dviem mergaitėm , 

i Viiq c nvcrjjniynnfi kiaušiam vartje, be jokio cento.jhUS patiems organizuoti ga-. Su,,kus fcan0 genimas yra ir da
bar, nes viena mergaitė jau du metai

. o antra maža'
t

1
»

į 
!

i22,000 knygų.
Žemlapių yra 

muzikos 954.304: 
ir fotografijų 428.745. Se
mitiškas rinkimas inima 
apie 22,300 knygų žvdų^ ir 

giausia jų surinko Ethrain 
Deinard, kurias Jacob 
Schiff padavė knygynui 
1912 ir 19-14 m. Kasmet kny
gos yra pridedamos prie ši
to rinkimo, ir dabar tų kny
gų rinkimas yra vienas iš 
didžiausių ir svarbiausi’!. 
Tos knygos inima žydų mok
slą, jų mintis, religiją ir t.t. 
Tame rinkime randasi dau
gelis knygų parašytų prieš 
1500 m.

Knygynas atidarytas vi-___ _______  ___
suomenei, ir kiekvienas moj ateitv darbininkų ko- 
skaity to jas, suvirs 16 metų, jeratyvai sugeltų sukurti 
gali skaityti knygas be for- sav^ją visai Lietuvai cen- 

___ .mališko leidimo. Bet tik se- tralizuotą darbininkų kope- 
~ natoriai, kongresmanai, kab ratyvų sąjungą ir Įeitų ben- 

........... dron proletarinių koperaty- 
vu šeimon sustiprėjusių ir 
pilnateisiu nariu.

(”S-tas”).

ną agitacijai koperacijos; Pajieškau sav0 vvr9 Fortūnato 
idėjų skleidimui minių tar-' Melešiaus, kuris prasišalino nuo ma
lu* suvadinti vicsunmAnp kari ibirželio 4 d. palikdamas mane pC, bUZauinLl VlbuOlTienę^haa j ^v-em vaikučiais dideliam varge.

'. ' . " _1‘ ■ .................. ■

Į koperatyvus.
Reikia tikėtis, kad ta kul

tūrinio darbo diena nebus 
veltui žuvusi ir Lietuvoje. 
Mums ypač rūpėtų, kad ko
peracijos idėjos gy’vai suža
vintų Lietuvos darbininkus. 
Ir pas mus. sekant Vakarų 
pavyzdį, darbininkai jau 
pradėjo kurti savus, atski
rus koperatyvus. Reikia pa
linkėti, kad tas darbas mu- 

. |sų tarpe vystytus kas kart 
vis sparčiau, kad jau arti-

jiems artimų kalbų. Dau- gyviau remtu ir pati dėtųsi
• _• _____ L’4-k\»nin C3*. »- * v

5 U 
iš 

Lietuvos paeina iš Kelmės miestelio, 
Kauno rėdybos. Jis Norwoode turėjo 
duonos kepyklą.

Telefonas j
Marine 6382-AV. < 

Hotel IValIasb ] 
Vienatinis Lietuviškas Hotelis ; 

Atlantic City ;
) 10 SOUTH M1CHIGAN AVĖ., ;

ATLANTIC CITY. N. J.
i Petras Valasinas, Savininkas. ; 
t Musų Hotelis randas netoli
Į vandens, tarpe Pennsylvania ir !
; Reading stočių, vienas
; nuo Young Miiioninės 

plaukos.
: UŽLA1KOM PUIKIUS 

BARIUS IR SKANIUS 
VALGIUS.

blokas 
prie-

£
1

i

čia yra jo paveikslas. Jis pats lai 
j tuojau atsišaukia arba kas apie jį su- 
j žinotumėt, širdingai meldžiu 
! pranešti, busiu labai dėkinga, 
l pirmas praneš kur jis yra.
810.00 dovanų.

Ona Melešienė
996 Washington St., Norvvood, Mass.

man
Kas

Kaus

KAM-

(39)

-J.

NAUJIENA!
Mes parduodame PI ANUS'ir 

lietuviškus ROLIUS dėl
PLAYER PIANŲ.

Nauji PIayer Pianai $365.00. 
Lietuviški Boliai dėl

Plavcr Pianų 60c. ir aukščiau.
Jeigu manot pirkt pianą, play- • 
erj. gramafoną arba lietuviškų ' 
rolių, rašykit mums lietuviškai, . 
o mes suteiksim jums pilną pa- ' 
aiškinimą ir ant pareikalavimo į 
prisiusime katalogą. (36) <

kurie valdžios valdininkai.1 
teisdariai ir keli kiti gali 
neštis knygas namo.

Knygos yra skolinamos 
kitiems knygynams dėl iš-Į 

I tyrinėtojų naudos. Tik ne
skolinamos tos knygos, ku
rios tankiai vartojamos

Suv. Valstijų Tautiškas 
Knygynas yra Kongreso 
Knygynas Washingtone. 
Knygynas įsteigtas 1800 m. 
Kongreso nariams. 1814 m. 
originalis rinkinys iš apie,Washingtone. 
3,000 knygų buvo išnaikin-į 1922 m. 367 knygynai 

tuo ėjo blogyn. .tas. kuomet britų pulkai su- kreipėsi prie Kongreso kny-
Dar skaudesnį erškėčių degino kapitelių. Kongre-gyno prašydami paskolinti 

kelią gavo pereiti Italijos sas nupirko Thomas Jeffer- knygų. F.L.I.S.
socialistų partija: dar 1920 son’o privatišką knygyną 
metų pradžioje ji rudbesi (7,000 knygų) kaipo pra-j 
dėti savo krašte pagrindus džią naujo rinkimo. To kny-;

socialistinės 
Jau 1920 metais 

Prisiartino karo galas ir Vokiečių proletarai iš ap- 
nradžia darbininkų pasiro- galėtojų pasijuto nugalė- 
kavimo su karą sukursčiu- tais ir ju padėtis jo tolyn, 
siais kapitalistais. Plačiųjų 
minių kerštas ir kietas pasi
ryžimas padaryti galą visai 
kapitalistinei tvarkai buvo 
tuo didesnis, juo sunkesnę 
naštą gavo jos kelti karo 
metu.
rui baigiantis kils revoliuci- 1922 metais. — suskilusi, ap- 
ja. Labiausia išvargintos silpusi, — ii liko galutinai 
šalys, kaip Rusija, pradėjo parmušta fašistų ir iki šiai 
pasirokavimą jau 1917 me- dienai kryžiavojama.
tais, ir revoliucijos kibirkš- Reakcija ne tik atsigavo, 
tys iš rytų pradėjo skrieti Į ne tik ėmė ant darbirfinkų 
vakarus. Socialistinėse par- viršų, bet jau gręsia rimtas

Buvo aišku, kad ka- socializmo tvarkai, o jau

V

Augštai beribės platumoj 
. . žvaigždutės meiliai sumir- 

nustebo sodas ir tyloj [gėjo; I 
giliai dangun įsižiūrėjo.

Aš, Agota Jotautukė. pajieškau sa
vo dviejų brolių Karaliaus ir Juozo 
Jotautų. Turiu labai svarbų reikalą 
prie jų. Meldžiu atsišaukti arba ka-s 
apie juos žino man pranešti šiuo 
adresu: (z>4)

J. Branįraitis
Box 206, Cairnbrook. Pa.

Kaip Rusijoje.
- i r i , • t ' Vilniuje už viena uaciro-

" ,eser'|są valdžios nustatyta "tvir- 
ita” kaina 670 lenkiškų mar- 

buvo^' -------------
Bedarbė didėja.

Pasibaigė vargų diena, 
sumigo visa ir nutilo, 
tiktai lakštingalos daina 
beskamba iš pakalnių Šilo.

sonas pats pagamino, buvo 
atspausdintas 1815 m.

Knygyno namas
pradėtas statyti 1889 m, ir _________
užbaigtas 1897 m. Jo pasta-1 Vilniuje pastaruoju metu 3 i i •
tymas kainavo $6,347,000.'bedarbių skaičius nuolat di-,lakštingalos dainele plaukia. • 
Namas užima tris ir pusę deja. U. Malkus.

Viena mergužė nerami 
bernelio mylimojo laukia 
ir klauso, kaip tolyn švelni

t
Į

I
I

Į
Aš. Anelė Acius. pajieškau savo 

pusseserės TEKLĖS ACTU f ĖS. . po 
vyru vadinasi Stanaliuniene. Vilniaus 
gybernijos, Alytaus apskričio, Jiezno 
miestelio. Meldžiu pačios atsišaukti 
ar Kas apie ją žino malonės pranešt, 
už ką busiu labai dėkinga. (34)

Anelė Aeius
13 Seneca St, Pittsburgh. Pa.i —Pajieškau pusbrolių Jono Mustei

kio ir Kazimiero Bekeiiin Utenos ap- 
’skrities, Tauragės valsčiaus, Until- 
' gės kaimo. Meldžiu atsišaukti juos 
pačius arba kas apie juos ..mo malo
nėkit pranešti. (34)

i Paul. Jauniškis
Magnus Avė., Winmpeg Man.. 

Canadi*.

DENTISTAS
10—12 dien>; 
2—& po pietų;

y nuo 6—8 vakare;
>įj Nedėliomis nuo 10—12 dienų.

$ 705 N. Main st. kamp. Broad ot. 
*2 MONTELLO, MASS.

3 Telefonas 5112*W.
| Or. A. 6orM-6uiMusltas
J LIETUVIS

m Valandos: nuo
-k nuo

GARDINER PIANO CO. I 
472 tVestminster Street, < 

PROVIDENCE, R. I. J
Rašyk B. Simonavičius. <

į

LIETUVIS GYDYTOJAS i

Dr. Francis A. Reyndds
(R1NGA1LA)

Ofiso valandos:
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. j



-.keleivis

Sveikatos Kampelis. į
     - - .   - -  - I

AKIU PRIEŽIŪRA.
Geros akys yra geriausia 

dovana, bet paprastai neuž- 
tektinai domos atkreipiama 
akių priežiūrai.

Ypatingai kūdikių akys 
turi būti prižiūrimos ir kar
tas nuo karto reikia teirau
tis pas gydytoją, nors ir jo
kio sugedimo nėra, bet idant 
butum tikri, kad pavojus 
negręsia. Laikinai beveik vi
sose viešose mokyklose nors 
du kart per metus kūdikiai 
yra nuskirto gydytojo per
žiūrimi.

Nepridera skaityti per
daug smulkią spaudą, arba 
skaityti tolei, kol akys skau
da.

Kiek galint išvengti ar 
kiek galint mažiau skaityti 
prie tamsos, ar prie kokio 

, l>ent žiburio.
Rašant ar skaitant visada 

turime bandyti, kad šviesa 
užeitų pro kairį petį, nes iš 
kitos pusės šviesai užėjus 
yra pavojingiau.

Mažiausias sugedimas ar 
skaudėjimas akių turi buri 
be jokio atidėliojimo tuoj 
apžiūrėtas.

Tymais ar šiltine sergant, 
reikia taipgi gerai akis pri
žiūrėti ir kreiptis prie gydy
tojaus, nes paprastai po šių 
dviejų ligų akys nusilpsta. ;

Visose nelaimėse su akims 
reikia kreiptis tuoj prie 
akių gydytojo. Labai neiš
mintinga tokį svarbų ir pa- 

’vojingą dalyką pavesti kam 
’ kitam, nes kartais tas būna 
priežastim akių patrotini- 

* mo.
■ Paprastai sugedimas ar 
persidifbimas akių atsiliepia 
daugiausia nuolatiniu gal
vos skausmu, ypatingai kū
dikiai su silpnom akim ne
gali taip pasekmingai mo
kytis kaip pridera.

Kaip greit patėminame 
koki nors nesmagumą akių 
ar pas save ar pas kūdikius, 
privalome teirautis, be jo
kio atidėliojimo, pas tinka
mą ir pasekmingą gydytoją. 
Reikalinga surasti tinkamą 
ir pasekmingą gydytoją, 
nes pas bile katrą kreipian- 
ties, kartais nežinantį savo 
užduoties, prisieina giliai 
apgailestauti. F.L.I.S.

j '.uose jar pasibovinimo vie
1 įse. “ 
:* ryja
1 IY1US, xoixi££»j«ixci muuik
t žbaigti nelinksmus padėji- 
1 '.us, kaip žiūrėti i dalykus.

t.t. Jeigu tie pripratimai 
ra blogi, tai kuomet vaikai 
sauga, veda juos prie ne- 

ir nenaudingu-

Per jo patyrimus jis 
susijudinimo pripra- 
jis išmislina budus

{GELBSTINT KIIHK1LS užlaikyti kūdikį per karštą nio. Galima prisilaikyti ne- 
; 1912 m. Suv. Valstijų Vie- or& ypatingai reikia tinka- tik vasaroj, bet ir žiemoj:
I šos Sveikatos Biuras padarė mai aprengti ir tankiai 
i kūdikių mirtingumo ištyri- Praust> šiltame Vauuruyjr. 
inėiima. pasiremiant ant ra- patartina ant lauko laikvti, 
pertų Suv. Valstijų Gyven- be* saulėj.

Itoin Suskaitvmo. Kaipo pa- kūdikis turėtu gerti vi-
» vandens.

Gerkite nors šešis sti-

IRPROTIŠKA HYGIENA 
KŪDIKYSTĖ.

Dr. Frankivood Wiliiams, 
Protiškos Hygienos Nacio- 
nalio Komiteto direktorius, 
pagamino sekantį straipsnį. 
.Jis bando parodyti kaip yra 
svarbu pagelbėti kudikiui 
įgyti sveikus protiškus pa
pratimus.

"Kasdien”, sako Dr. Wil- 
liams, "mums tenka susi
durti su žmonėmis, kuriuos 
yra sunku suprasti. Jie grei
tai įerzinami, neišmintingi, 
saumylingi, gudrus ar neiš
tikimi, arba jie nesupranta 
atsakomybės reikalavimų ir 
bando kitus kaltinti dėl jų 
nepasisekimo. Bet ir mus ki
ti negali suprasti, nes mes 
perdaug apie save m išima
me, arba negalime suprasti 
kitų žmonių norų.

"Žmonės kitaip elgtis ne
gali. Jie taip išlavinti. Ypa- 
tiškumai prasideda kūdikys
tėj. Žmogus įgyja protiškus 
papratimus.kaip jis Įgyja fi
ziškus. Vieni geri, kiti blogi. 
Mes šiomis dienomis atsar
giai bandome pripratinti 
musų kūdikius prie gerų fi
ziškų pripratimų. Bet mes 
beveik visiškai apleidžiame

1
I

11.
vandenyje, ltlus vandens i dieną.

2. Nereikia ledą dėti į 
vandenį, geriau vandenį dė
ti ant ledo. Neatšaldintas 
vanduo daug geresnis už at
šaldintą.

3. Tyras vanduo būtinai 
reikalingas, 
nojant ir čiupinėjant

l ^prileisti muses prie irgi reikalingas.
■ ktnikio, prie pieno, prie
■ bpnkų, ir visų daiktų, ku
riuos motina vartoja paga
dinant jo valgį.

6. Nežiūrėk i viduriavi-
■ mą, kaipo i vasaros ligą, bet 
tuoj nunešk kūdiki pas gy
dytoją.. aicuiuitu, , * _ •'"r ....

trumpoje j t0? skaitlinės liečia tik kai-!_x UT_.ut.mai’. motina turi

sėkmės to ištyrinėjimo, bu- atsaldinto
vo surasta, jog 56 procen- sutanie ore reikia permai- 

Itai mirimų nuo vidurių ligų, \r Pieną, bet tą reikia

> ■
▲ .

1 1

i:

i nksmumo i 
no ir tik todėl, jog niekas! 
. .ems nepagelbėjo, kuomet 
. ’e buvo vaikai. Kartais tas

• iskas priveda prie neri iš- 
1 ų ligų.

"Žmogus negali 1 
alboie apkalbėti visus (la
kus. kurie 
riko išshystnną. Tik gali- 
a pažymėti kelis svarbius 

alykus.
Nereikia vaikus gascin- 

t . Gąsdinimas yra rimtas 
i alykas, kad nors daugumas 
; ugusių mano, jog juokais 
‘ asdina. Kūdikio išgąstis 
. artais blogai užsibaigia.

"Reikia nuo pat mažens
1 likus mokinti kaip apsieiti, 
l et tą tinkamai
į

liečia sveika

t

J

(

daryti su gydytojo patari
mu.

o-. Neprileisti muses 
kūdikio, prie pieno.

įtarp vaikų, dar neturinčių 
dviejų metų amžiaus, atsiti
ko per liepos, rugpiučio ir 
rugsėjo mėnesius. Per me
tus nuo 1 '* ’
12.482 vaikai 
mai buvo per 
įugs. mėli.

.sakant, suvirs pusė tų vaikų 
miiė per tris vasarinius mė
nesius. Reikia atsiminti, jog

kurias" valstijas ir miestus,, jog jos priedermė
ir inima mažiau kai du treč
daliu viso Suv. \ aisti jų gy
ventojų suskaitvmo. Tas 

i baisus vaiku pražudymas 
■yra nukreipiamas, jeigu ______ ________
vaikai turi tinkamą prie-jSuv. Valstijų žmonės ypa
tumą, ypatingai '• asai os lai-, tingį įr turi ypatingus pri- 
ku. Kūdikiams daug geriautunus. Daugelis iš musu 
hutu, jeigu motinos neturė-,nejįnome> jog prieidami 

t tų dirbti sur kiltu, tik s^yo^prie sodos fontano ir ger- 
namuose. Surasta. jog nnr-jdami atšaldintą gėrimą už- 

itingumas didesnis ten, kur;laikome typiškai ameriko- 
! motinos turi dirbti dirbtu- miškų įstaigą ir jog tai ypa- 
■ v^se-. \ pranešta, jog lai-. tingas amerikoniškas pri- 
ke didžiojo balo Paryžiuje,Tie, kurie bandė 
kuomet daugybė žmonių|pratęStj tą pripratimą išva- 
mirė, kūdikių mirtingumas, jžiavę Europon, supranta 

įsybę šito pranešimo.
Europiečiai negali su-

Per me- 
vidurių ligų mirė 

. 24,298 miri- 
’iepos. rugp. ir 
Kitais žodžiais

* apsaugoti kūdikius.
F.L.I.S.

ATŠALDINTAS VANDUO
Kai-kuriuose dalykuose

ypa-
I

■

daryli ne
:r sarmatą. Sarmata ne-
-eikas susijudinimas, kaip, 
nusižeminimas ar nešina

is padėjimas.
‘Nereikia vaikams meluo- buvo tik 40 procentas. Tasjįg
Jie kada nors suras, jog [todėl, jog motinos negalėjo ____ _____ x
.... „ _ ~ iC- ‘ šviežio Karvės pieno prastį kodėl Amerikos žmo-
įli^pia 3nt vaiko. i patin-■ savo kūdikiams. ir nojjalojo pgg suvartoja tiek dauc at- 

dirbti dirbtuvėse, bet turėjo, saldintų gėrimų per metus, 
pasilikti namie ir Krūtimis (ypatingai vasaroj. Ir mes 

.................  i turėtume truputį sustoti iri 
. . d, nes Amerikos 

badu, kuomet visi audimo: žmonių atsaldinto vandens

K. Jie kada nors suras, jog‘todėl, jog motinos negalėjo 
ems meluota ir tas blogai • g-auti 

rtsf* ‘ ‘
ai nereikia meluoti lyties

1 jausimais. Daugumas ne-
i .nagumo, susirūpinimo ir 
i’epasisekimo mokyklose ir
( augumas nerviškų ligų yra
J

1 irių dalykų ar kokių melų,
J

t
t

asekmės nesupratimo kai

[penėti kūdikius. p' -
Ir tas pats su Lancaster; pamąstyti, 
\ ____ __7____

! fabriką i buvo uždaryti ir i pripratimas aršesnis, negu
■ moterys buvo priverstos pa-. į.-a(į žmonės mano, 
silikti namie, kudikiu mir-’

i-l
eikia teisingai ir be jokioj .............. ........ ..................
aslėpimo atsakyti i kudi-’ tingumas irgi nupuolė.Skai 
to visus užklausimus. įtlinės rodo.'jog Suv. Valst.Jyfg, 
"Reikia dėti pastangas, didžiuose . * ’ .......

ad vaikas nematytų, jogjtruose, kur dirba daugelis vieton'mrrti'ffera^čvsta 
s menkesnis už kitus vai-!moterų, kūdikių mirtingu-gerą,,ęystą 
us. Tėvai ir mokytojai kar-'mas augštesnis negu tuose "daugum-~ iž ... ......
ūs pravardžiuoja vaikus ir Riestuose kur mažai mote-' riam£ » šaldyto
tip darydami rodo, jog jie rų dirba fabrikuose. !p0 (cooier) nors l‘

r.ano kad tas vaikas netoks j Toki faktai priverčia mus|jOg ledas ten buvo idėtas 
kkaip ir kiu. Kaip tai truputi pamąstyti, kuomet ^terštomis plikomis.' 
-- Onyte labai gerai moki- mes matome, jog kas metasi Paprastas vandens šaldv-

1
I

Švarumas kil-
ledą

Galu gale, galime pridėti 
pei sergėjimą motoristams. 
Kuomet 
kiis, 
bile koki vandeni. Ypatin
gai saugokitės nuo šaltinių. 
Gerinus palaukti, negu ger 
ti vandeni, kuris grali kokia 
Iš

važiuojate per lau-
niekucmet negerkite

užkrėsti.

I

DĖL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ

'KŪDIKIŲ SVEIKATOS

Ku 
\ra I

* r> ~
£ l‘VC

t.
r>
J1

F.L.LS.

KŪDIKIU
'ERQVEssiįRIU§'Geroves skYRIUo 

'dėl aprūpinimo 
motinų ir jų

^KŪDIKIŲ SVEIKATOS

• » 4-k 
ar 
"O 
po 

laipsni.

•Egviau

i PJL1AVĄ.

. . Rugpiučio IS
Rugpiučio i> 

. . Rugsėjo l 
.... Rugsėjo S

geriausius pa- 
pasažie-

;Į

,Į
!I
I

it
t
i

5
I

"Mount Clay",
Carroll' Mou'it

"Hansa*", fhu-

JO1NT SER.VIC£ WITN

ivai
Kesolute' "Reliance'

Albert Bali t n
Deutschlar.d'

laivai
Movai

Ctintoi:

persitikrinti 
tinka..
p?eną. tinkamai atmiež

STRAIPSNIS XXXIII.
\ iduriavimas.

likio gyvenime 
pavojaus ženklus.

rūpestis ir gini 
s kūdiki ia:.n ir.g:
laikotarpi 

Reikia kovoti prieš ■ 
rodyrr:?, kadangi i>- ;r.a 
r.ias gali vėliau pagamin 
i U.ih kį kaip cholera 

mą. reikia pasitarti 
:i negali:n.a. arba už.-; 
i patartina neduoti

s. išskyras viri 
aį vandeni. Jei 

sč, tai pradėti n

ta ,

J "
ta 
valanda 
r.'.ie.Geriausias vanduo būna

!suterštas įdedant'į jį ledo. .įre..
;-.js taip esame užsispyrę y 

pramonės een-jgertį atšaldintą vandeni,

Kūdikių mirtmgu-,, papraStos temperatūros • 
imas iš musu j

viduriavimas 
Moti nes eks- 

ama priežiūra 
i per šį pavv- 

iduriavimo pa- 
- a psirę iš

loki rim- 
ifantun;. Jei 
u gydytoju, 

įvelka dalykas, 
nieko per 

vandenį 
kūdikis po 

eikia penėti
■ * i t 

iki dviejų

UNITEBAMERKANLINK

LLOYD
LAIVAKORTĖS
u giminėm; Li^tuvoie per 

BREMENĄ
naujausio ir geriausio vo

kiečiu laivo

COLUMBUS
ant kitu vienos Liesos lai- 

Autorizuotn l inija Lietuvos 
Vaisi'bės tie! Emigracijos. Dė
lė: informacijų kreipkitės pas 
agentus arba i

NORTH CERMAN LI.OYD 
l->2 U'ashingion St.,

Buston. Mass.

HAMBUR6AMERKM LINETas ims nuo dešimts dieną 
Savaičių. Liga pasikartoja 
ti&gti iš pradžių.

Viduriavimas dažnesnis vasa-ą, I 
r.es šiluma veikia ant kūdikio ir su- j 

'na jo viduriukus. Bet visais lai-1 
. žiemų ar vasara,, reikia banku- 

; tęs, šaukštukus, čiulpikus, ir virimo 
-• - iindus laikvti absoliutėje švaroje.
Žinome, Vanduo vartojamas turi uu-.j t irimas, [ 

' ir atvirinamas kiekvieną syk: prieš I 
‘ vartojimą.
; Nepatartina keisti valgius vacarą.! 
Saugiu.; persitikrinti pirm» karščių, | 

■kad maistas tinka.. Reikia pa-inkti Į 
sveika.

; sulyg kūdikio amžiaus. Pasakiin 
tas Kondensuotas Pi 

ia:n~. ideali maistą, 
vienodos sudėties, 
komas. ’>r visados paruošiamas atmie- 

i žia;
P iii.

i r ut
’til;

• C 11!

■ bet Jonas visai nezme-(cįaUgiąU jr daugiau moterų tuvas viešose vietose, kaip 
. s-. Tėvas ar mokytoja ne--Amerikoj dirba dirbtuvėse, tai, ant gelžįtelių, stočių ir.tą.
; lietų taip sakyti, ir taip fabrikuose ir sapose. Pri-!gatvių kampų, būna netin- 
n esakytų, jeigu žinotų ko- žiurėiimas kūdikio netik ini-r.oT mPS vt

Trumpiausias kelias j

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kai 
ite nuo Piero Norih '

River. pėda nuo 46 gatv
New Yorke. Geriausi musų

veža I, ji ir Iii klęsų pasa-
žierius. Taipgi populeriai

AMERJCA UNE
: spėriausias jr tiesiausias susineši
Į inas per vandenį su LIETUVA, 
į Laivai iš Rotterdamo nuveža pa 

aažierius. tiesiai
.‘VEENDAM ... 
i! ROTTERDAM 
įĮ’.OJ ENDAM ..

RYNDA.M ....

Musų laivai turi
‘■oguiuus trečios klesos 
riams.

Užsisakant vieta kreipkitės prie 
-netos agentų arba pas

HALLAND AMER1CA LINB
89 Statė St.. BoaU-u, Maaa.

>nąs teikia budi
nės yra grynas, 

rgviausia suvirš- 
e visados paruošiamas atmie- 

t tik su virintu vandeniu. Tinka- 
duodamas jis teikia pilną sotu- 

icikanr.gą žincamo 'kud’kio augi- 
, ir jis vartojamas daugiau negu 
preperatni krūvon sudėt?.

Deki ogiau sies pasekmės nesenai 
g£’iv-r maitinant nedapenėtus 

v - ikus su .Gagie Pienu. Kentėjusieji 
.'. jo r.e iapenėjirno mokyklos vaikai 
tgoj pradėjo atsigauti, kada Eagle 

-I .ena s tapo pridėtas prie, jų valgiu. 
: Nekuria du sykiu tiek paaugėjo negu 
i norir.ališkai reikėtų. Tikrenybėje visa 
įgrupč jg'jo septynis svarus daugiau 

gu k’ti vaikai penimi paprastu boi-.- 
:k, pienu. O mokytojai r.uo to 'alko 
įpnst-bėjo, :<od š;e vaikai netik atga- 

;■ sveikatą ir vikrumą, bet -r moks- 
> pradėjo geriau atsižymėti.

ringiu'
kamba: t __ __
\ įsi pal ankumai ir puikus * 
patarnavimas.

UMITED LĮSK
JULIUS ROTTENBERG,

260 Hanover SU
Boston, Mass.

arba pas kitus autorizuotus
agentus.

IVestpkalia” su
:ais ir i!l~klesa.nesakytų, jeigu žinotų ko- žiurėjimas kūdikio netik;j-amaį prižiūrėtas. Bet mes 

uą b.ech padaro. ; priguli nuo motinos, bet ir į tai nepaisome ir užmiršta-
‘Žinoma. kada nors rei- nuo tėvo, nors tėvas ir ma-^e visus švarumo reikala- 

”.‘žai žino apie kūdikių prie-! ‘
naudingai bausti. Reikia žiūrą ir penėjimą. Tėvai irgi ___c_______

reitai, tinkamai ir teisiu- turi apsipažinti su vaikų f savo stiklą
ai nubausti. Tas nubaudi- priežiūra. Kiekvienas tėvas vėjingas pripratimas, 
įas neturėtų reikštitėvų ar,turėtų žinoti, su kokia prie-.r-.;--

„. , _ .^iu.rę. yaikai taps naudingi;gmonės, bet daugelis tų, ku
rant, tėvas ar mokytoja pa-. piliečiai. Žinoma, motina tu- * ....
meta valdymą savęs ir ar- 'ri kęsti beveik visą bėdą, 
t iau elgiasi už vaiką ir vai- l*et jai bus lengviau, jeigu ir 
l.as tą žino. Paprastai nu- tėvas atliks savo dalį pagel- 
1 audimai išgąsdiną vaiką ir bedamas motinai, 
jis tampa daug geresnis, bet i f 
i eraugšta kaina, nes jis nuo gelis 
nažens pripras baisiai ne- bando palinksminti i 
esti vyresniųjų.

Jeigu mes norime,
31 ___
us pripratimus, kaip mes 
agelbstim įgyli gerus f i- y 

ziškus pripratimus, tai svar- 1 . .
h a atsiminti vieną pamatinį tas, užlaiko šviežio oro ūkęs 
dalyką — pavėlinti vaikui ir k“---/- ' -„L., 
a• eikšti savo norus kiek; P.er karstus vasaros mėne- 

palima; pavėlinti pareikšti s^uy. Kad nors tos organi
ka vo norus kaslink jo pasi-: nacijos neturi užtektinai pi- 
bovinimo, jo darbo ir susi- nųgu varyli savo darbą, bet 
nešant su kitais šeimynos į darbas yra puikus ir nau- 
nariais. Jeigu jo išreiškimas: dingas, 
netinkamas ar neprotingas, i \ra sunku formuluoti
tėvas bandys vesti kūdikį į paskirtas taisykles dėl ku- 
l.itus ir geresnius priprati- Jikiu priežiūros. Bet Viešos 
mus. Bet gražumu ir ne pri-Sveikatos Biuras nori pra- 
spaudimu. i nešti svarbesnes taisykles,

- a_'kurios apsaugos gyvastį, 
'l K. ypatingai kritiškam vasa- 

užsmau- r°s įįk®.'
t 1. Motinos turėtų per pir
mus kūdikio metus juos 
krūtimis penėti Arba krū
timis penėti kūdikį, pakol 
gydytojas patars kitokį 
maistą.

2. Jeigu motina negali pe
nėti kūdiki, reikia vartoti 
pasteurizuotą karvės pieną. 
Bet ir tą gydytojas turėtų 
patarti.

3, Švariai ir vėsiai reikia

I la vaikus bausti, bet gali-
1*

f- c

r ■

J

t loky to jų piktumą. Taip da

vimus.
Pripratimas Įdėti šmotą i 

i — vra pa-
• Kadi 

su kokia prie- rtOpS 5nes*butume švariausi

■»
J

rie mums patarnauja, čiupi 
įp.ėja ledą nešvariomis ran 
! komis. Daugelis žmonių pa- 
Įtenkinti šaltu gėrimu, ir nei ■ 
vienas nemąsto kaip jis pa-[ 

Suv. Valstijose yra dau-i gamintas. Pagalios" ątšal-j 
lis organizacijų, kurios Mintas vanduo yrra persai-■ 
ndo palinksminti ir pa-tas musų kunui. Nereikia 

iengrinti per karštus vasa-; gerti daug atsaldinto

ikai Įgytų sveikus protiš- kų, kurie
ka(| ros mėnesius gyvenimą vai-jdens vienu sykiu. Ir never- 

[tėtų jo gerti, kuomet kūnas 
; Įkaitintas.

Ledas padirbtas iš tyro 
[vandens fabrikuose ir ledas 
[iškapotas iš tyrų, gilių pru- 

|mas ledas. Gi*ledas padary-

i gyvena sugrus
tuose centruose. Tos orga
nizacijos pristato ledo dy
kai, užlaiko vasarines vie- 

siunčia vaikus ant ukiu

ia L‘uvo nervuotas ir sugriuvęs 
vau- r

1

I T
T’arrisl

-»».

bar gal: valgyti sočiai tris karius 
i dieną.

ip liudyja p. Emery E. Shar.k. 
"'•argo. Pa. Jis sako: "Per ;

;S melus buvau sugriuvęs, silpn 
tarėjau jokio noro ir nesid mėjau 
vo darbu. Visuomet buvau apimtas 

?.imės, vis buvau

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvienytų Valstijų Konsulas 
Kaune dabar priima aplikacijas dėl 
pasportų visų kitų metų ”quotos”. 
CUNARD patarnavimus yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
dėl to. kad Cųnard laivas apleidžia 
Europą kas keletą dienų. ' x

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

Dėl tolesnių informacijų kreipki
tės prs bite laivų ayentą, arba:
Cunard Line,
126 Statė St., 
Jus ton, Mass.

oaudimu.
"Vaikui reikia jausti pa

gedo jimą savęs. Tėvas, 
ris valdo kūdikį, 
giant jo energiją, nėra tin
kamas tėvas.

"Galutinai turime atsi- 
tuos susijudinimo priprati- minti, jeigu kas nors bando 
mus, kurie galėtų issivystv- Jvcstį sveikus, protiškus 
daug" avarlS^žSn n ipratimus, tai reikalinga 

vaiko laime ir pasisekimą. pirnuau priprasti
"Kiekvieną valandą vai- l'rie sveikų, protiškų pn- 

kas jaučia įvairius susijudi- papratimų, 
nimus, ar tai mokykloj, na- U. Sapnunas.

vis buvau šaltas, r.orvuotas 
biogus ūpas užeidavo. Mar.i-.iu, kad 

proto išeisiu. Po suvartojimui 
stebėtino Nuga-Tone'o aš vėl 
į save. Aš galiu tris kartus į 

nesu ner- 
Nuo ner

iu, nevirškinimo, skrandžio ne- 
■ g;iės, vidurių užkietėjimo, silpno šir
die.. veikimo ir menkos apytakos Nu
ga-Tore neturi sau lygaus. Pamė
gink pats ir įsitikink. Vienam pilnam 
i. ■ 'nešiu: gydytis tik 51.00. Nugn- 
Tor.e’ą pardavinėja vis: geresnieji 
aptic-ki’iinkai pozitingai garantuoda
mi, kad suteiks pilną patenkinimą, 
a:bu pinigai bus sugrąžinti (garanti
ją rasi prie kiekvienos benkelės), ar- 
b ■ pasiųs tiesiog apmokėtu pastų 
N.iCi<mai Laboratory, 1038 S. Včabash 
/ .e.,' Chi.-ae.o, I!!.. pasiuntus jiems

___, įę.
du, ežerų ar upių, yra tinka- i jiiSU

. v ... a------ i atėjau Į  ---------------o------------ -
i . - j dieną sočiai pasivalgvti.
i tas iš suteršto vandens ne-: vuotas ir nesibijau šalčio." 
švariuose fabrikuose, arba u nevirškinimo, sk 

iškapotas nuo negilių, su
terštų prūdų ar upių turės į 
organiškų kūnų, kurie pa
vojingi. Suterštas, tamsus į 
ledas gali būti užkrėstas iri 
nevertėtų jį pridėti prie; 
maisto ar vandens. |

Netinkamas ledo čiupinė- j 
jimas yra didžiausias pavo-[ 
i irs. Jeigu ledąs būna trąu-i 
kiamas per.:t nešvarias'gat
ves, parduodamas fe nesva
rių vežimų ir paduodamas 
nešvariomis rankomis, ku
rios gali nešti ligų gemalus, 
jis yra pavojingas.

Viešbučiuose, stotyse, ku
rie pristato vandeni, turėtų 
vartoti kųošvariausius au
dus.

Viešos Sveikatos Biuras 
pagamino sekančius patari
mus dėl vandens suvartoji-1

Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo 
paveikslu.

Salutaras ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą.
Kurs tik vartoja Salutarą: i 

___________ i
Salų tarą Biterį žmonės vartoja jao I 

per 15 metų nuo visokių pilvo ligų iri 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, I 
kadangi neranda jam lygaus, nei už; 
jį viršesnio. Pasistengk įsigyti joj 
butelį, o mes užtikrinam. kad su juo-' 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį' 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbę jų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
są, adresuodamas šiaip: ;

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL C0„ lae, 

Dept. 18
1707 S. Halsted SU

[ Tek Dewey 4036-M ir 1596-R. ]

: Dr. N. F. Barronian J
* 10.38 IVashington Street ir <
[ 43 Dover Street, J
; BOSTON. MASS. <

* Aštuonis metus praktikavęs <
► Hospitalėj. <

’ Medikas ir Chirurgas. <
, Taipgi gydom ir Elektriką^ J

Chicago. IIL

S.

I

KYLA IŠGYDOMA.
Atvarto Plapao Paduškuitė.

Jų« galite mesti šalin visus diržus, 
lodengi Planao paduškaitė yra vien 
U") padaryta, kad jus išgydyti nuo 
b'-b>s. Ji yra taip padaryta, kad kart* 
■rldsjns nenusenka ir tuo budu ge- 
. ,«nė negu diržas. Jokių diržų ar 
orenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
bojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar- 

(.'auta aukso medalius. Mes pri
orime ką* sakome, atsiųsime jums 

■'mėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIES
JO58 Sluart BM<„ 8t. Louit, Mo.

LAIVAKORTES.—SIBNTIMAS
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ I KLAIPĖDĄ ir KITUS POR- 
TUS. PARTRAUKIMAS GIMINIŲ Iš LIETUVOS. PERSIUNTI- 
MAS PINIGŲ. NOTARIJALHKAS BIURAS. PRIRENGIMAS
........ .......... 7 ............ ....... PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUMS DĖL RODOS ir PATARIMO, O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir

INTERNATIONAL TRAVEL BUREAU,
136 EAST 42nd STREET, —NEW YORK. N. Y.

A

į
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Iš Lietuvos laikraščių)

______ ——
Teisinas nubaudė už be- ja tik varčių turi arbatinių, 

___ :.r, į LzA-U j"? - a rasi 
jo nepripažino, reiškia kai-'arbatos, gi jei ir rasi, tai |___ • * * >• , y) xa >_• *Y_1j  Z“ “““

šiniais ir jokio Įžeidimo ne
bus. šlėga.

f
•*
•-1

tvarkę, Įžeidimo gi kalbėto-nes jose ne visuomet 
jo nepripažino, reiškia kal-’arbatos, ęj**’ 
bėtojus galima taškyti kiau-įšaltos. Greičiau, tiesa, gau

si jose užkąsti ir buteliuką. 
'Teko užeiti Į vieną arbatinę.----------------- ----------------------- ------------------- , , , - T ,

OKUPUOTOSIOS LIETU- darbo 1,236 žmonės, vyru
VOS GYVENTOJŲ moterų 927. Pareika-

PROTESTAI. lauta darbininkų 1,255, iš 
Seinai. Birželio mėnesyje JV vyrų 182, moterų 1,073. 

Seinų apskr. N. valsčiaus Nemažas nuošimtis 
gyventojai susirinkę nuta
rėme visi vienbalsiai šauktis 
per Lietuvos Atstovą Tautų 
Sąjungai ir griežčiausiai 
protestuoti prieš Ambasa
dorių Konferencijos kovo 14 
d. nutarimą, pripažįstanti

sienas” su Lietuvos sostine > Darbo Biržą,’ kurie vienok 
Vilnium ir musu kraštu — <’,arba sau suranda.
Seinais ir Punsku — didc-į. Darbo Birža yra pastebė 
liu, vien lietuviu gyvenamu ’iusb kad darbdaviai prisi- 
’~ . bijo iš Darbo Biržos darbi

ninkų imti. Darbo Birža yra 
įstaiga, kuri kaip tik parū
pina darbininkus pagal no
ro darbdavių.

Darbo Birža pasiųsdama 
darban asmenį prašo jį su
grįžti i Darbo Biržą ir pra
nešti ar susitarė su darbda
viu ar ne. Jeigu pasirodo 
nesusitarta, tai siunčia kitą 
asmenį. Kiekvienas išeida
mas pasižada prašymą pa
tenkinti, vienok tą pasiža 
dėjimą retas kas teišpildo. 
Iš to kyla nemalonumų.

Darbo Birža pataria 
darbdaviams kreiptis Į Bir
žą patol, iki susitars ir gaus 
darbininką.

Biržoje yra viskas veda
ma ir atliekama registraci
jos budu ir iškilus kokiems 
nors nesusipratimams, Dar
bo Birža teika pagelbą ne
aiškumams išaiškinti.

D. B. Vedėjas.

Nemažas nuošimtis vyrų 
nesutiko registruotis, nes 
nepasitaikydavo atatinka-t 
mo darbo.

Po prisijungimo Klaipė
dos krašto prie Lietuvos, 
nemažas skaičius darbinin
kų, paprasto darbo ir spe- 

Lenkijai faktiniu esamąsias cialistų, pradėjo apsilankyti

žemės plotu. Ponas Sau ra 
Tautų Sąjungos įgaliotinis, 
važinėdamas ištirti neutra
lus zonos padėtį 1922 metais 
rugsėjo pabaigoj ar spalių 
mėn. pradžioj apsilankė mu
sų lietuviškam miestely 
Punske, išklausė musų 
skundus, priėmę protestus 
ir pasižymėjęs žemlapy lie
tuviškus kaimus, žadėjo 
greitu laiku priskirti mus 
prie Lietuvos, bet pasirodo, 
visai tai buvo tik žodžiai ir 
prižadai. O kada reikėjo tai 
padaryti, tai tik lenkus pa
tenkino, o musų prašymo 
neišpildė.

Taigi mes, nenorėdami 
kraujo praliejimo, šaukia
mės per Lietuvos Atstovą 
prie Tautų Sąjungos pri
skirti musų lietuviškus kai
mus prie musii Tėvynės Lie
tuvos. Jeigu butų atmesta 
visi musii protestai ir pra
šymai, mes rankų nenuleisi- 
me, kol nepasiliuosuosime iš' 
lenkų verguvės. Mes kelsi
me kovą ir liesime kraują, 
kol gausime laisvę ar ligi 
paskutinio žūsime, nes visų 
musų, kaip vieno, nusistaty
mas — žūsim ar busim, bet 
lenkams ne vergausim, Len
kai neduoda mums mažiau
sios laisvės, neleidžia mums!

I

Sumušė milicininku.
Vabalninkas. Birželio 27 

dieną milicininkas J. Zalec
kis, kilęs iš Saločių vals
čiaus, Brenčų kaimo, išvy
ko tarnybos reikalais i ap
skritį. Tą pačią dieną pava
karėje bejojant K. kaimo 
gale jį užpuolė "samagonči- 
kai” neva keršydami už mo
kesnių ir pabaudų rinkimą, 
nuginklavo, atėmė visus do
kumentus ir žiauriai suka
mojo galvą, veidą, viena akis 
isai išmušta ir visą sumuš- 
ą paliko be sąmonės. Dabar Jų negalima atskirti nuo tų 
Biržų ligoninėj guli jau i„:
lieną, tačiaus sveikata ne- 
>a gerėjo ir maža viltis, kad į 
įasveiktų.

Kaltininkai, keturi asme-(si tokių iš jų, kurie skiriasi 
lys, areštuoti ir pasodinti nuo buteliukų tik tuo, kad 
calėjime. Kuosą laiką susiėję ’profe-

------------ jransais” — praleidžia, o ki- 
yagių vadas persipiovė saujti sėdėdami namie save ”to- 

gerklę.---------------- rbulina” romanais ir kitomis
"knygomis”, o kad stoti Į 
atvirą kovą su proto prie
šu alkoholiu ir duoti liau
džiai šviesos spindulių, tai 
to nėra. Seniaus Kupiškio 
jaunimas tiek nebuvo nu
puolęs, kiek nupuolė po ka
ro. Dabar nematysi tiek 
skaitančių laikraščių, o ma
tysi tik geriančius.

Kas daugiau kaltas tame? 
Ar degtinė, ar tie inteligen
tai bei susipratę piliečiai,

reikalus, ir pareiškė, kad tai, 
yra jų pačių'tr bendruome
nės dalykas.

Birželio 22 d. š.m. atvyko 
į šakius trys mokyčiausi 

_ . .Lietuvoje rabinai,
Užėjo dar du piliečiai ir pa-. riampolės,

Arbatinės (Švėkšnos, ištirti vietoje by
lą, ir padaryti teismą. Nuo 
birželio 22 ligi liepos 6 d., t. 
y. per 15 dienų, jie čia tar
dė abi pusi, prirašė krūvą 
protokolų, vartė šventąjį 
Raštą,, ir peržiurėjo visus 
Moizės įstatymus, norėda
mi sutaikyti, bet kadangi 
-enojo rabino šalininkai pa
sirodė nesukalbami, tai su
raikyti nebuvo galimybės, ir 
rodei galutinai padarė 
sprendimą, kad senasis ra
binas A. neturi teisių būti 
daugiau rabinu, ir visą bylą, 
visa tardymo medžiagą bei 
protokolus, perdavė Minis
terijai Kaune.

Žydų tikybos dalykuose 
tai pirmas toks atsitikimas. 

P. K.

įprašė arbatos. .
i savininkas, ar nesuprasda
mas, ar ką, užklausė — 
"Kiek laipsnių?" Pil. išpūtė 
akis ir užklausė: "Ar tai 
arhata irgi dalinasi į laips
nius?" Savininkas paraudo, 

į o iš to galima buvo matyti, 
•kad jis nustebo, kad kupiš
kėnų tarpe randasi dar 
žmonių "ne tą” arbatą var

iuojančių. Negalima pasaky
ki, kad pas mus nėra inteli
gentijos ir šiaip susipratu
sių piliečių, bet beveik visų

piliečių, kurie liuosame lai
ke ir težino save "kultūrin
ti” ir "mintims dalintis" 
prie buteliuko, o dar randa-

I 
iš Ma- 

Raseinių ir

Ikliš iškabėjo 10 dienų. Ap-T?Ta~ fai rriiliėija*:’ ją sutikus 
įžiūrėjus Kauno ApškritiėSrtėnka dažnai pamatyti niio- 
‘ Gydytojui Viršilai lavoną, vadą, skursti per naktį šal- 
iokių žymių priverstines 
mirties neatrasta. Pas pa- 
sikorusįjį atrasta užrašu 
knygelė, kurioj taip rašo: 
' Kada jis 
šaus,

tojoj ir dar už "nakvynę” 
užmokėti. Todėl jie pasirin
ko sau naują kelią — Nemu
no kranto gatvę.

Čia galima pastebėti daug 
tų keleivių, gerokai ’ pasi- 
stiDrinusių”. Čia jie eina vi
sai laisvai, kartais net ir už
dainuoja. Bet nepraeina ir 
žmonių neužkabinėję. Mat,

pasiĮtars ar Husi
tai nieko nekaltinti", 

"tai jo tokis nusistatymas 

vra jau nuo mažu dienų.” 
Vaclovas Kupstaitis palai
dotas sale katalikų kapų, 
žmonės pasakoja, kad jo< 

mirtis esanti surista su vai-; čia nėra milicijos, ir be bai
liško turto išaikvnjimu ir 
kokio tai kalėjimo sandėlio 
uždegimu.

mes svyrinėja.
Petras Debesėlis.

Girtu kelias.

Kaunas. Pastaruoju lai 
ir girti surado Kelią. M 
žmogus gerokai įsikalk 
negali eiti gatvėmis, — ; 

jam siauri šaligatviai. G: 

vės viduriu esti taip pat b 

va, Čia dažnai turi n 

smarkaus automobilio bė 

ti. Bet tas tiek to. Svarbia

AR ŽINOT, KAD —
Per paskutinius dešimts 

terų ateivių skaičius is r 
i;.tos didžia sulyginant s 
čium? Pereitais metais, 
nuo pradžios užvedimo 
tistikos. moterų įvažiav 
daugiau negu vyry. Tas

mėty mo- 
Suiopos nu<>- 
u vyru skal
niem u. kartu 
ateivių ?ta- 

•o i šią su.i 
___ _______ T Tautas išdė
lios parode, kad seniau atvažiavę at
eiviai vyrai čionai prasigyvenu i- da
bar parsitraukia i šių šąli savo na- 
?ias, seseris ii motinas. Ar žinot, kad 
sykį pradėjęs rūkyti Helmar Turkiš
kus Cigaretus pilnai suprasi, kodėl 
Turkiškas tabakas yra geriausias iš 
visų c i gare tų?

Nubaudė kunigo gaspadinę 
už kėlimą betvarkės.

šakiai. Birželio 21 d. ša
kių nuovados teismas nu 
baudė kunigo (praloto) tar
naitę čepauskaitę už kėli
mą betvarkės (mėtymą 
kiaušiniais į kalbėtoją) pet 

ii5ocialdemokratų mitingą 
mokinti vaikų prigimta kai- gegužės 10 d. Kaimely (kaip 
ba. Seinai — .vra musų cen- buvo rašyta ”S-to” 25 nr.). 
tras. Nuo senų laikų įen gy- vieną dieną arešto arba 5 li- 
veno Lietuvos vyskupas irĮtus užmokėti Advokatas 
buvo kunigų seminarija, vo-'Spurga teisino čepauskai- 
kieeių okupacijos laikais ta-,t£s pasielgimą ir abelnai 
po įkurta lietuviška* aštuo-j klerikalus. Jo nuomone, dai 
nių klasių gimnazija. Len- baisiau galėjo padaryti Lai
kai, užėmę Seinus,'viską iš- bėtojui. Pašaukti klerikalų 
naikino: vyskupo namai, penki liudininkai (išskyrus

• •• • • • • • « • ą •gimnazijos ir f-------- - 
bustai pavesta valdžiai nau-’kai) liudijo, kad, girdi, tikė- 
dotis, o katedros vienuoly- įima Užgavo, kalbėjo apie 
nas paverstas kareivinėmis; kunigus, minėjo davatkas ir 
visa, I 
kas išliko iš rusų caro ar vo- liudininkai atsako kaip iš 
kiečių laikų, visa tai lenkai katekizmo.
išnaikino. 1922 metais, suži- Advokatas klausia:— Zy
lioję, jog atvažiuos Tautų du ar buvo mitinge? 
Sąjungos Kontrolės Komisi- Liudininkai atsako :— 
ja, visuomenei pareįkala- Kaipgi, viso miestelio žydai 
vus, lenkai patys leido įkur- pirmutiniai buvo.
ti lietuvišką mokyklą, o kai Advokatas:— O kaip pil.
ta komisija atvažiavo, len- Varnauskas kalbėjo,, ar žy- 
kai apstatė visą miestą sar- dai patenkinti biivo ? 
gybemis ir nieko neįleido. Liudininkai:— Labai ir
Kokie reikalai buvo tiriami, 
niekas nežinojo, bet kai tik 
komisija išvažiavo, tuoj tą 
mokyklą lenkai uždarė. Tai 
buvo paskutinė lietuviška 
įstaiga.

Taigi mes, visi N. vals
čiaus gyventojai, būdami ti
krais lietuviais sužinoję, jog 
Ambasadorių Konferencija 
pripažino musų kraštą Len
kijai, nutarėme visi vienbal
siai kelti grieščiausį protes
tą į visą galingąjį pasaulį, 
prašydami priskirti musų 
krašta su Seinais ir Punsku 
prie musų Tėvynės Lietu
vos. AO1UUJ,

Jeigu nerasime pasauly argumentais 
teisybės, jei mus pasaulio --- 
valdovai paliks prie Lenki
jos, tai mes pasiliekame sau 
laisvas rankas kovai su afn- 
žinu priešu lenku už laisvę 
ir Tėvynę.

Seka daugybė parašų.

gerklę.
Vabalninkas. Prieš porą 

ąvąičių vietinė milicija su
gavo visiems šioje apielin- 
;ėje žinomą vagi Joną Vaz- 
lį. Sulaikytasai buvo paso
dintas milicijos arešto na- 
nuose. Čia milicininkas J. 
įugirdo Vaznį, kalbėjusį su 
avo draugu Jokubu, apie 
padarytas vagystės įvykius, 
r pastebėjęs; kad milicinin
kas išgirdo judviejų kalbą, 
s kurios paaiškėjo tikras'Lili 3aaip*<*vę į
kaltininkas, ir kad neišduo-lkur nieko neveikia? 
■ų kitų savo draugų, Vaz- 
įys likęs vienas atskirame 
tręšto namų kambary per- 
:-ipiovė sau gerklę. Nuga- 
>entas į Biržų ligoninę gir
dėti išgysiąs. Apžiurėjus,1 atsitikimas, kad valdžia už- 
lasipiovusio kambary ras- darė, ir užantspaudavo žy- 
a skustuvas, o šalę jo gaba-‘dų sinagogą (maldos na- 
as duonos, kurioj buvus mus) šakiuose, 
dėta skustuvo žymė.

š—as.

P. V-tis.

Pasikorė.
Kaunas. Š.m. liepos 16 d. 

Žaliam kalne ant žydų kapų 
atrastas pasikoręs pil. V ac- 
lovas Kupstaitis. Pakaruo-

r
♦
I

Kovos dėl rabino, 
šakiai. Lietuvos Respu

blikoje, tai bus regis pirmas

< Trumpai suglaudus to
i įvykio istorija bus šitokia.
Į Didžiajam karui iškilus,
i nasimirė vietinis rabinas.
• Vokiečiai užėmę Šakius, pir- 

šiauliai. Šią vasarą mies- !miausiai pareikalavo rabi- 
e daromas didelis remon- no, kad per jį, žinoma, galė- 
as. Remontuojama: bažny-jų duoti miestelio gyvento
ja, gimnazija, paštas ir kt. iams žydams įsakymus. Ra- . 
j 
n sutvarkomas.

Remontai, ubagai, mo
kesčiai.

staigos. Afišų lipdymas ir- bino nesant, okupacijos val- 
3 sutvarkomas, joms kli- džia paskyrė laikinai eiti 
uoti statomos budos. Bet rabino pareigas pusrabini 
L i netvarka dar lieka: Anacharovičiųi kuris laiki- 

’ubagais” niekas nesirupi- nai žydų tikybos apeigomis 

seminarijos viena, kuris liudijo bešalis-: ;O įvairiausiu.

!

/iena netvarka dar lieka: Anacharovičių; kuris laiki- 
’ubagais” niekas nesirupi- nai žydų tikybos apeigomis 
įa, o jų Šiauliuose, yra bėga- ir jų dvasiškais reikalais ir 

’ ’ ‘ ’ vieni "kolie- vadovavo ligi 1922 metų.
:omis" kojomis, kiti be ran-; Kadangi šis "rabinas” pu
tu, treti pasistatę "abro- vo tik svetimženkliuose, t.y. 
žus”, kaip "pustelninkai", netikras, ir be tam tikro 

, tai praeitais 
____ miesto gyventojai 

pasikvietė — rodos iš Slaba
dos — tikrą rabiną p. Šiur’a, 
kuriam atvykus ir pradėjus 
eiti rabino pareigas, senasis 
pajuto gręsiantį sau pavo
jų. ir, nenorėdamas užleisti 
savo pelningos vietos kitam, 
nutarė su savo šalininkais 
jo neįsileisti, ir iš sinagogo/ 
vyti lauk. Žydai skilo pu
siau, ir pasidarė dvi parti
jos, kurios pradėjo tarp sa
vęs peštis, vieni laikydami 

; senojo rabino pusę, antri 
aP- naujojo. Pagaliau, pereitais

kas buvo lietuviška, t.t. Į advokato paklausimus naldauja visomis kertėmis, mokslo cenzo,
Vienas be rankų stovi pašto metais, miesto gyventojai 
rriemenėj, ir visuomet..
Ivokia degtine, kitas gi — 
šydas biauriais skudurai^ 
ipsivvniojęs kojas, Kuršė
nų gatvėj maldauja, ir t.t. 
Turbut kitur Lietuvoj nėra 
ių tiek daug, kaip Šiauliuo
se — apskrities centre. Y’ra 
miestukų, įsteigusių prie
glaudas tokiems ” 
gams”, argi Šiauliuose 
galima butų to įsteigti?

t

turim progų pamatyti 
skilvi, kur kiekvieną 
girdim atsitikimų tuk- 

žmonių išauga Pinisai-

žmogišką 
dieną mes 
Kiančiam --------- - ------
dės. Tuojaus pasirodo didžiausias 
pavojus sveikatai, ir gyvasčiai. 
Operacijas darant tankiai žmogus 
nebeatsikelia po operacijos,. o 
kad ir atsikelia, tai sveikatos ne
beturi. Taigi, dabar čia parodo, 
kad reikia save gelbėti pirm la^ke, 
kol nėra dar prisikabinęs pinisat-

gyvasciai.

po operacijos,,

____ dabar čia parodo, 
kad reikia save gelbėti pirm laĮkę, 

dis, arba vėžys ir kitos kokios blo
gos ligos prisikabiną prie nuslob- 
nusio, nesveiko skilvio. Taigi, 
Brangus Prieteli, atkreipk atydą 
kasEnk savo sveikatos ir gyva.'.^ 
ties. ■ Kada pajaučiate kokių nors 
negerumų savo viduriuose, tai tuo
jaus reikalaukite J. Baltrėno- Bit- 
teris. Prašalina visas minėtas il
gas, padaro apetitą, svarumą lie
siems žmonėms ir suteikia dau
giau gyvumo, .energijos, prailgina 
gyvenimą. Silpniem, sunykusiem, 
nervuotiem vyram ir moterim ir 
vaikam nėra, nieko geresnio per -I. 
Baltrėno Bitterib. kurį žmonės 
vartoja, per 2t> metą, per k utį 1000. 
vyra ir moterų.. apturėjo, geresnę 
sveikatą ir prailgino gyvenimą.

Kaina 1 ’oonka $1.00.
Brangus Prieteli, šitą apskelbimą 

pasilaikyk ateičiai.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS 

Drug Chemical Co. 
•J. Baltrėnas, Prop.

2500 W. Pershiug RL Chicago. III. 
Phone Lafayette 0019.

i

1

knygų išparduodame Už

..c HAL U kurie norite daugiau, -rcika»
■jlio.To. korį gaušiie dykai.

MOKSLAS kove?.. ■ kuri užveria
aus kūno ir sve __ . . , r
•ame irž

BAISIAS GALYBES VLSOKiU
PUSĘ KAINOS

čia dedame tiktai nekurias knvga; 
tkite kataJioro. kurį gausite

LYTIES MOKSLAS knyga.- kuri užveria savyje didžiausias 
kūno !;■ sveikatos slaptybes, pirmiau kainavo S7.00, dabar

LIKTIMŠKAI-ANGLIŠK AS ir ANGLišKAl-LIETUVIšKAS 
ŽODYNAI (vienoje knygoje), be.kurių nei vienas Amerikoj gyve
nantis lietuvis apsieiti negali, pirmiau kainavo $11.00, dabar lei
džiam* už $5.50. Pilnais skuros apdarais.

kurioje ii- žemė, ir žmonės vra ap- 
kiiur, pirmiau parsidavė po $4.00, 

'> parduodame po $2.00 ir tai puikiai apdaryta!
MOKYKLOS ARITMETIKOS LEKCIJOS, iš kurių iš- 

greičiau ir lengviau, negu iš vadovėlio ar moky
tojo. pirmiau kainavo $10.00, dabar leidžiame už $2.00.

L. K. MOKYKLOS ANGLĮ KALBOS LEKCIJOS, iš 
ir tie, kurie iš niekur išmokti 

pirmiau kainavo $20.00. dabar leidžiame už $2.00.
i.. K .MOKYKLOS LIETUVIU RAŠTIŠKOSIOS 

LEKCIJOS, i

(vienoje 
lietuvis apsieiti negali, pirmiau 
už $5.50. Pilnai.

GEOGRAFIJOS KNYGA.
rašyti taip plačiai, kaip niekur 
dabar mos parduodame po $2.00 ir

L. K.
moks: aritmetiką ________ .. __ ._____ ,

pirmiau kainavo $10.00, dabar lei 
r -• --------- -------—.............................. --

moksta anglų kalbą net.
kainavo $20.00, dat 

K ...... 
!C.‘, i 

korespondenciją 
kinosi ir vitt;‘ 

; $20.00, daba:-
kirtosi

kurių iš- 
negalėjo,

KALBOSMOKYKLOS ______... ... _________ . .
, iš kurių taisyklingai rašyti išmoksta net ir tie, kurie 

’.s per visą savo amži rašė, iš visokių vadovėlių mo- 
ir vistick taisyklingai rašyti neišmoko, pirmiau kainavo 

leidžiame už Sl.tkk
te. raoney ocder, express order, uųnktv Čąkįį 

laiške. Siunčiame ir nėr C. O. D., vadinasi, 
tai ten ir užsimoki. ,

io.l negirdėtai dideli nuošimtį, 
■s kas pirmk’u reikalaus, tas daugiau 

J
Pinigus

dolerius r 
kai gauni 
Agentąm ?

R< ‘ '
laimės.

ADRESUOKITE: MARGERIO KNYGYMAS
2023 SA1NT PAUL AVĖ.. CHICAGO, 1LL.

SiųSi 
egistrųotu'nic- 

paste siunti 
duodam dąrilųjj 

niaukite greitai;

NAUJA FOTOGRAFIJŲ STUDIJA LEONAiBI”
Iš priežasties keturių metų 

6ūkaktuvin nuo uždėjimo artis- 
. tinęs fotografijų, studijos, _ že

miai: pasirašęs praneša visiems 
skaitytojams, kad nuo šios ure
nęs studija lapo perdirbta pą-. 
gal naujausią sistemą ir su 
kiekvienu užsakymu 12 fotogra- * 
fijų uždyką visiems duosime 
dideli koleruetą paveikslą. 
Kiekvienas užsisukantis 12 fo-_ 
tografijų ir norėdamas gauti* 
didelį paveikslą, iai iškerpa ir 
atneša mums šį kuponą.

LEONARDI STUDIO
63 COMMON ST., LAWRENCE, MASS.

No. 445 KUPONAS 
delsi dykai gaunamo paveik

slo su tinkamais rėmais, užsisa
kant tuziną fotografijų.

I

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

ir Susilpnina Visą Sveikatą.
Imk Nusa-rone’ą Ir Jausies

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

atmintis, silpni n<xans-us 
gyvybės organai, ner-v-Į su
prašo žudymas, nemiegas.- 
dvasinis slėgimas, histenja. i 
reuralginiai skausmai, ar . 
sopus vien valinio l. nova rjįo 
jausmas.
Šitaspuikuspreparatas 
taipgi turi tam tyčia vaistų . 
padarymui kraujo ga-rsum. 
raudonu, greitai tekančią; 
jis sugražina raudona svei- i 
Imtos žeresi Bublyškusietns 
veidams ir Hesems žmoną: na 
suteikia Icnno. Jis sugražina j 
energijų ir pajicgų dirbti 
tiems, kurie’liko silpnais, ar I 
kenčia nemalones sėkmės 
ilgai prasitesusies ligos, 
gripo, ar perdejimų. 
Be to Nuga-Tonc turi žesis kitus vertingus vuts- ! 
tus, kurie _ nu valo spuogus i 
nuo odos ir puikiai veūcU I 
susirgus nevirškinimu, vi- J 
durių užkietėjimu, turi ne- ■ 
sveikas kepenis, galvos 
skaudėjimą, širdies pykiną i 
ar tulžies kliūtį. Nvga- ! 
Tone padaro kvapą tyru, 
nuvalo apklotą liežuvi, pa- j 
didina apetitą, ir sutvarko i 
skrandi ir vidurius taip, 
kad jie veikia natūraliai.

Nuga-Tone’ą

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis k.?rtus panau
dojusLiudininkai: 

labai džiaugėsi ir rankoms 
plojo.

Vienas liudininkas į pa
klausimą atsakė bešališkai, 
advokatui nepatiko ir pa
klausė, kokios partijos esąs. 
Tas atsakė nepriklausąs jo
kiai partijai. Užklausus Če
pauskaitę, iš kur kiaušinių 
gavo, žinoma, nepatogu bu
vo sakytis iš klebonijos, aiš
kino, girdi, ėjusi apžiūrėt 
vištų ir radusi kiaušinių pa
dėta ir užėjus į mitingą pa
klausyti, maniusi, kad mo
terų draugijos pirmininkas. < ___
•Advokatas paskutinėj sa- ei jas, kurios serga miego Ii- šiolei, 

vo kalboj, pasiremdamas ga, ar net suvis pasirengę 
i iš "Laisvės“ yra Kupiškėnų padangėj 

Rasime 
F "Lie

tuvos Ūkio Banto” įgalioti
nį, vartotojų bendrovės 
krautuvę, knygyną ir kelias 
lietuvių krautuves bei ke
lias dešimtis žydų krautu
vių, 2 vaistines, kelis trak
tierius ir aludes bei kelias- 
dešimts slaptų smuklių, 
šiais metais išdygo dar ke
lios arbatinės, kurios — dė-

’uba
> ne.

tų pleiskaną mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją _ -------
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puiltisia— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką EitįHcs savo aptiekoje šiauilic už 65c., arba prisiųakite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai j labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.

Musų kultūra.
Kupiškis, Panevėžio 

skričio. Kupiškio miestelis metais žydų Sekminių pir- 
nėra mažas, gj’ventojų turi nųia dieną/sinagogoje’iški-į 
apie 3,000 suvirs, ir • jame į0 dideliausios muštynės 1L Į 
rasime: progimnazija, mie- gį krąujų. Ir tik energingai 
stelio valdybą (kurią mano-Įsikišus vietos milicijai, pa- 
ma panaikinti), pašto įstai- vyko numalšinti inirtusią 
gą, nuovadiją, taikos teise-'minią. Valdžiai todėl tą pa- 
ją, intendenturos sandėli ėją dieną teko uždaryti ir 
(kuris bene šį mėnesį atgy- uždėti antspaudas ant sina- 
vena savo dienas), ūkio g0gos durų, kurios jau da-| 
draugiją ir kitas or^nlza- bar antras metas tebėr ligi i

Po šių garsių peštynių 
naujojo rabino šalininkai, 
daugiausia turtingesnysis i 
luomas, nusamdė maldos na-, 
mams huvusią teismo salę,; 
ir išlaiko savo lėšomis rabi- ■ 
na Šiurą, o senojo šalinin- j 
kai. su savo rabinu šeštadie
niais poteriauja kitam na-t 
me. arba kur katram pasi
taiko. Šiuo reikalu žydai 
kreipėsi rodos į valdžią, kad t 
padarytu tvarką, bet ši at
sisakė kištis į žydų tikybos

ir . jame i0 dideliausios muštynės li- 
. i______ T., iii.

I
|
į
I
vena savo dienas)

134 nr.. kur rašoma apie amžinai užmigti, 
valstiečius-liaudininkus, so- dar "Mazgo” skyrių, 
cialdemokratus ir atstovą *—-a 
Markelį, iškoneveikdamas 
Socialdemokratų Partiją 
paprasčiausiais žodžiais, iš
moktais iš krikščionių lape
lių, prašo teismo atsižvelg
ti, kaipo pil. Varnauskas 
priklausantis tokiai parti
jai, kuri einanti prieš riky

je užregistruota jieškančių bą, pateisinti Čepauskaitę.

Kauno Miesto Darbo Birža.
Nuo 1923 m., sausio 1 d. 

iki liepos 1 d., Darbo Biržo-
VaUtiK

Auresas:

juru irving

padengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk kol... __
iiKurius Pinigus užmokėsi, kai aplaikysi kortas savo

PRACTICAL SALES CO.
■ a » r^, Dept. 200,

* (33)

CHICAGO, ILL,
1

KORTOS! KORTOS!
No. 1. Laimės Spėjimo Kortos 

gerai žinomos Madame Le Nor- 
mand, garsios mystiškos franeuzis 
moters, kurios pranašavimai tor
tingiems ir biedniems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Jyąlade aitų k°Ittt 
paaiškinimu kaip {spėti- lauMį, 
tik $1.00. ■ 'c

No. 2. Suženklintos Kortos, j ^Ot
rias žiūrint iš užpakalio galimą 
pasakyti kokia korta yra. Jos-yrą 
vartojamos garsiausių mafikų ir 
kazirninkų. Kaina už kaladę sa 
paaiškinimu kaip jas pažinti 
tik $1.50.

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

Mes gvarantuojam užganėdini- 
mą arba sugrąžinam atgal pinigoa.* 
itimo lėšų ir pažymėk kokio na-



r • KELEIVIS
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___ . * • jligatvio tiesiog po Jo auto-

Vietinės Zuuos °""m—
; Rado du lavonu jūrėse.

šį panedėli jūrėse buvo 
atrasti du nežinomų žmo
nių lavonai. Vienas jų plau
kiojo apie Chelsea, o kita- 
po Dover st. tiltu, einant iš 
So. Bostono i Bostoną. Pir
masis galęjo būt apie 45 me
tų amžiaus, buvo 5 jiedu ir 
S colių ūgio, svėrė 175 sva
rus ir buvo apsivilkęs mėly
nais trinyčiais (overalls). 
Antrasis buvo apie 55 metų 
amžiaus, turėjo melsvą 
švarką ir rudas kelines. 
Abudu buvo darbininkai.: 
Ar jie netyčia prigėrė, ar 
juos kas primušęs Įmetė i: 
jūres, tai kol kas da nesuži-! 
nota.

i

Saugokitės kišenvagių.
Ant gatvekarių. busų ir 

traukiniu, kurie eina i Ri

eti- Beach. pastaromis die
nomis kišenvagiai pradėjo 
labai kraustyt kišenius 
žmonėms. Mat svieto va
duoja daug, susigrūdimas 
būna didelis, tai vagims ge
ra proga "darbuotis”-. Per
ka nedėldienį policija buvo 

išsiimtus caug detektyvu 
ant tų kelių. l>et vagių ne
pagauta. nors keliolika 
žmonių buvo apvogta. Tai- 
n pasisaugokit!

$50 bausmės už pardavinėji
mą Hardingo paveikslų.
Charles Milleris norėjo 

būt didelis patriotas ir pri
sipirkęs mirusio prezidento 
IHardingo paveikslų pradė
jo juos nešiot po namus ir 

! siūlyt žmonėms pirkti. Jis 
buvo areštuotas ir turėjo 
užsimokėti 850 bausmės už
tai. kad neturėjo pedlio- 
riaus laisnio. Dabar Milleris 
sakosi patriotu jau nebu
siąs.

DIDELĖ EKSKURSIJA 
ANT JŪRIŲ.

Išvažiavimas laivu ant gra
žios salos bus prieš 

Labor Day.
Sujungtomis spėkomis So. 

Bostono ir Cambridgeaus 
LSS. kuopos rengia didelę 
ekskursiją ant jūrių 2 rug
sėjo dieną. Tai bus nedėl- 
dienis. Ant rytojaus pripuo
la Labor Day. Taigi supuola 
dvi dienos švenčių ir bus 
gražaus laiko pasilinksmint.

Išvažiavimas rengiamas 
ant Raisfordo salos, ten pat 
kur andai buvo Piliečių 
Kliubo piknikas. Tai yra 
gražiausia sala Bostono 
apielinkėj. Tenai yra Įtaisy
ta salė su muzika, visokios 
maudynės, supyktos ir t.t. 
Visa sala yra apaugusi me
džiais ir skęsta žalumynuo
se. Prie to bus gerų užkan
džių ir šaltų gėrimų.

Laivas išeis kaip pusė po 
devynių iš ryto iš City 
Point, nuo Public Landing. 
Todėl kas nori važiuoti, te
gul pasirūpina tikietą gauti 
iš kalno. Dideliems tikietas 
kainuoja $1, o vaikams 50 
centų. Tikietų galima gauti 
"Keleivio” redakcijoj ir pas 
LSS. kuopų narius.

Rengėjai prašo mus pu
blikai paaiškinti, kad vaikų 
dykai jie negali vežti, nes 
laivo kompanijai jie turi! 
mokėti nuo galvos, o vaikus 
kompanija skaito taip kaip 
ir didelius.

>Į '■ ■
Liikavičius norėjo būti ”ad- 

ivokatu”, gavo 2 mėnesiu 
belangės.

^Teisėjas Sullivan munici- 
pąliame teisme nuteisė Julių 
Ljukavičių dviem mėnesiam 
kalėjimo užtai, kad nebūda
mas advokatu jis praktika-'k" /T“vQ;"adY^atvste”.. Jis prisi-liUk*aĄ • •pm Lo^ ^u’ 
uaziiio Drie kaltės tačiau J vo 1S tn^ pusll] aptvertas
mano, kad du mėnesiai be-f - ^mbleriai nepamatė.; 
langės yra perdaug, ir todėl 3
imdavę apeliaciją. Apie taif"2!kuoclal- Pablr5x!8 
rašo ’Transcript ’ 3 rugpiu- j t“ - - ’ ‘

už tvoros stovėjo visa eilė s°kių audeklų. 
pokicmamĮ, ir kiekvienas. Išpardavimas,
gembleris nušoko policijai' Persikėlę naujon vieton 

Į tiesiog i rankas. Policijos! padarėm dideli išpardavimą 
nuovadon nugabenta 9 ve-Įviso tavoro. Priegtam užlai- 

įkom visokių lietuviškų laik
raščių, kaip tai "Keleivį”. 
Amerikos Lietuvi" ir kitus.
CAMBRIDGE SALES 

CORPORATION 
CHAS. URBON, Savininkas.

875 Main St.. (33)
Cambridge, Mass.

čio numery.
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atnaujintas koncertas ir

PIKNIKAS! 
kuris turėjo įvykti 28 ir 29 dd. Liepos, 1923, 

----------ATSIBUS----------
18-19 DD. RUGPIUČIO-AUGUST. 1923 METUOSE

l is ar perkūnai trankys, šis piknikas įvyks.
MARLE PARKE (šalę Lawrence, Massachusetts). 
Dalyvaus iš- 28 miestų visos Naujos Anglijos 48 kp. 
Su baloje šokiai iki vėiai nakfi<«. Ndeiioje Koncertas, dalyvaus šie 
cnvrau h Worcester "Aido", iš Nonvood "L. I.. Ratelio"; iš Gard- 

Hudson, So. Boston. Havtrhill ir Laurvnce.

: DUETAS—ORCHE STRA—KVARTETAS.
•• Kalbėsiu. ŠUKYS ir J. M. KARSONAS.

Kviečia KOMISIJA.

New 
Engiand 
Coke

Vardas Skaitomas

NevENOANDGOKS tai yra geriausia pada
ryti koksai, ir geriausias namą kuras.

NbvEnoandGoke yra kieti ir tiršti, švarus 
ir sausi. Nereikia pelenus sijoti.

NcvEnoianoGoiS atsargiai išskirstyti pa
gal didumą, kad užganėdinus kiekvieną 
namu reikalavimą.

NUT—FŲRNACE—EGG

New Encland Coke
Main 8532 — TELEFONAI — Main 2723.

/

111 Devonshire St., Boston, Mass.

Iš bučkio kilo gaisras.
Norėdamas pabučiuoti 

savo merginą, vyras nume
tė i šalį degantį cigaretą ir 
uždegė namą. Nors buvo 
pašaukti ugnagesiai, bet 
namas sudegė ir nuostoliai 
apskaitomi į $15,000. Tai at
sitiko pereitą nedėldienį ne
toli Norumbega Parko. Na
mas stovėjo ant kranto 
Charles River ir buvo tuš
čias jau nuo 7 metų. Sako
ma, kad sstvininkas pastatė 
jį tenai savo mylimajai, bet 
kuomet šita pasirinko sau 
kitą vyrą, namas liko neuž
imtas ir jo savininkas nelei
do tenai niekam daugiau 
gyventi. Dabar jaunos po
relės. išplaukusios luoteliais 
iš Norumbega Parko, išlip
davo ant kranto ir užeidavo 
tenai pasimyluoti. Bučkių partijos. 

; buvo taip karštų, kad "mei- 
: lės. namas" sudegė.

! PARDAVIMAI
—— -

.PARSIDUODA Grasernė ir Bučer- 
1 nė su_ visais rakandais, lietuvių apgy- 
ventoj vietoj. Priežastis pardavimo— 
norime važiuoti Lietuvon. (35 >

A. BURNEIKUS
78 Harvard St.. No. Cambridge. Mass.

4 KLIMAI SI FORN1Č1A1S išsi 
randavoja, gesas, maudynė, pečiai 
vasarinis ir žieminis; taipgi galima 
pirkti forničius, ir geras pats graji- 
jantis pianas. 88 notos, dūdos švini
nes. geriausios Milton išdirbystes. 
Viskas parsiduoda pigiai. Klauskite 

C. ROMAN
88 Morton Avė, Jledford. Mass. 

Telefonas: Aiystic 3247—J.
i

ĮFARMA. NO. FALMOUTHE. MASS. 
_ i akel ių žemės, 4 ruimų namas, 

pėdų garadžius subudavotas drau
gėje. skiepas po abiem. 75 medžiui, 
įrankiai ir iomičiaž. KaiAa S80t»,

BENSON
26 Isabella St, Bostor. Mass.

I SO. BOSTON HARDWARE 

CONPANY

Curley runysiąs" į guber- ' 
natorius.

, . . i
Nors gubernatoriaus rin

kimai Mass. valstijoj da to- 
Ii, bet majoras Curley ne-i 
miega. Jis jau siuntinėja, apsaugotas nuo gaisro; maudynės 

tarr> tikrai kortas "e,'as> karštas ir saitas vanduo. In- zmonems tam tikras Kortas eipų $2ooo Der nietas; peln)
SU paklausimais, kas UZ KO- , atlieka $800 oar metus. Mortgičių 
kį kandidatą i gubernato-1 Kama $17.000.
rius norėtų balsuoti. TuoĮąs,- - - _____ -
budu jis iau iš kalno nori ', sresai. 'karštas ir šaltas vor-dt 

patil'ti. kiek jis gali .meti ,$400 per metus. Mortgičių $6,5t‘ 

šansų. Tuo budu jisai ir į Ri*ina,^^K'į 
majorus pateko, nors jo ne-! 
įėmė nei laikraščiai, nei*J

-i Parsiduota Spaustuvė.
PERSIKĖLĖM NAUJON lietuviškos ir angliškos rai-

VIFTAN B£S. TURI būti parduota
yic.ivr.v. jTUOJAUS. KREIPKITĖS: <341.

Pranešame G E R B I A - 332 W. Broad*ay. So. Bosion, Mass.
MIEMS KOŠTUMERIAMS,- 
ir pažįstamiems, kad nuo 1' 

d. Rugpiučio perkėlėm savo 
drabužių krautuvę po nu
meriu 875 Main Št., Cam
bridge, Mass. Perkėlėm i sa
vo namą, kur vieta bus daug 
didesnė ir parankesnė.

Visko Reikalaukit. 
pas,.v<.u-‘ užlaikysim. kas tik

šuleriai pradėjo reikalinga vyrams, mote- 
šokti per tvorą ir bėgti, bet rnlr's lr valsams. Taipgi vi-

Areštavo 50 gemblerių.
Hardingo laidojimo dieną 

Cambridgeaus policija už
klupo prie Sixth ir Moųroe 
gatvių kampo ant tuščio lo
to 50 žmonių lošiant kau-

Gudas sužeidė 7 žmonės 
automobiliu m.

Šio panedėlio "Boston
Lerald rašo, kad Jurgis gemblerių.
Gudas, kuris gyvena Bosto-' _____ __
ne po numeriu 12 Oneida st,' x ( , j ,
pasisamdė pereitą nedeldie-j 
nį automobilių ir nuvažiavo! 
j Lawrence’ą pašumyt. Ap
lankęs savo frentus. jis no
rėjo grįžti namo, bet nemo
kėjo kaip reikia pradėti, ir . . . - x -- ,
jo mašina šoko ant 
vio, kur stovėjo būrys žmo- ”
nių, ir septynis jų taip sun
kiai sužeidė, kad reikėjo 
vežti ligonbutin. Viena ma
ža mergaitė vargiai ir pa- 
gysianti. Gudas buvo areš
tuotas ir pasodintas už gro
tų.

I i
1.000 žmonių išgelbėta.
Pereito nedėldienio vaka-: 

rą ant juriij netoli Bostono! 
!suluže laivas, kuris vežė ii 
Nantaskęt Beach apie 1,000'

ivo perkelti ant kito laivo iri 
i niekas nenukentėjo, nors: 
! baimės buvo labai daug.

________-
Ant gatvės peršovė žmogų. į

[ Anksti pereito nedėldie-Įįįes nutarėm:

GERAS INESTMENTAS.
Arti parke. 8 šeimynų mūrinis namas 

apsaugotas nuo gaisro; u.__d
Į geras, karštas ir saitas vanduo.
• eigų $2,000 per metus

šeimynų mūrinis namas; maudynės, 
gesas, karštas ir šaltas vanduo, 

leo 
___ Mortgičių $6,500.

(31) 
JAUK WE1NBERG AG T.

27 School St„ Boston. Mass.

BOSTON SALES CO. 
(Lietuvių instaiga).

________ Kad Amerikos lietuviai ži-į 
_ . .__________ _ - Į notų musų storą ir su mu-i

, , . - . imis danių bizni, štai ka;
Anksti pereito nedėldie-;mes nutarėm-

nio rytą ant Washington pi.; žėdnam vienam duoti do-j 
pasigirdo 3 šūviai. Publikosivana: užrašui "Keleivi",! 
ant gatvės da nebuvo, tikis! "Sandara” arba ”Tėwnį”i 
kepyklos išbėgę du vaikinaiiant vienu metu tam. kuris! 

_____ _______ rado sėdint ant šaligatvio • pirks pas mus ‘vvrų špdkute I 
atsitiko pereitą nedėldienį peršautą žmogų, o kitą vy- j naktaizą už 5 dolerius, 
nelaimė Lawrence. Važiuo-!Į^ matė bėgant nuo jo šalin, špilkutė yra gryno aukso 
damas vakare automobi-(Paimtas i HaymaKketo pa- su raudona rubv akute ir la- 
lium jis suvažinėjo du žmo- {galbos stoti sužeistasis tuoj jjaj graži.

J- TT_________X A- IToC RlTVm in I • - -

Vienas tapo užmuštas ant kas ir už ką jis jį šovė, nete-; 
vietos, o kitas sunkiai su- ko sužinoti.
žeistas. Bučionis areštuotas 
už užmušėjystę ir pastaty
tas po $1,000 kaucijos. Jis policija suėmė 
sako, kad jis negalėjęs su- alkoholio, kuris buvo atga-! 
laikyti mašinos jokiu budu, bentas kažin iš kur į Bosto- 
nes tiedu vyru žengę nuo ša- ną degtinei daryt.

Bučionis užmušė žmogų.
Jurgiui Bučioniui taipgi

nelaimė Lawrence. Važiuo-lĮ^ matė bėgant nuo jo šalin, špilkutė vra grvno aukso 
damas

i

ant Haverhill streeto.*mirė- Kas buvo jo užpuoli-i pinigus siųskit šiuo adre
su: ‘ (34)

BOSTON SALES CO. 
. 678 No. Main St..

Pereitą subatą Roxbuno < MonteUo. Mass.
?>9 bačkas,--------------------- ---- ---- i______

ARTI WALPOLE. netoli Bostono; ;-rti valstijos vieškelio. Žemes 
66 akrai: 24 akrai dirbamos; 42 akrai ganykla ir miškas.
DU NAMU. vienas 9 kambarių, kitas 5 kambarių. Geras vanduo 
abiejuose namuose. Klojimas 40x58 pėdų; vištinyėia <ie’. 600 vištų 
ir kiti budinkai, 6 karvės, visokie farmos įrankiai :r t-t.

Kaina už viską $8.200.00.
Vien tik namai yra dausriau verti.

Savininkas išgyveno 18 metu ant to» farmos. dabar serga ir 
nori parduoti. Delei platesniu informacijų kreipkitės į:

VINCENT A. JENKINS
6 BEACON STREET. ------BOSTON, MASS.

Tel. Haymarket 5840 ir 5841.

t 
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PAJIEšKAU NAMŲ 
DARBO, 

jauna, ėvsta moteris mokanti vilti, 
i kepti ir drapanas siūti. Norėčiau eiti 
Įdirbti Į čvstus, gerus namus, kur aš 
' galėčiau su savim laikyti dukterį 8 
metų. Norėčiau nuošaliai nuo miesto. 
Tikrą antrašą suteiksiu ant pareika
lavimo. s. B.

255 Broadway. So. Boston. Mass.

LIETUVIŠKA BARBERNĖ
Srfutam ir kernam kaip kam patin

ka. Darbas geresnis ir pigesnis negu 
kitur. Paranku užeit, nes prie pat 
F-roadway stationo. kampas Bruad- 
way ir Dorchester avė. (;J5)

REIKALINGAS BARBERYS.
Darbas pastovus ir užn.okestis gera. 
Atsišaukit greitai. <

KAZIMIERAS BAB1NSKAS
116 Dorchester Avė.,

; So. Boston, Mass.
J

>

Tol. So. Boston S06-W
DAKTARAS į

A. L. KAPOČIUS
U ETŲ VYS DENTISTAS. 

VALANDOS Nuo • iki 13 dioaą.

Nbo 3 iki » eak.
NEDĖLIOMIS: 
Iki 1 «. no oiotą

Seredomis iki 12 dioną.K
Ofisas "Keleivio” namo

351 Broadw»y, ta<pe C ir D at.
SO. BOSTON. MASS.

s
Ar Jus žinot tą?

Ar jus žinot tą, kad pirkdami tavorą kitur permokate ir 
negaunate pinigu vertės tavorą?

S Ateikite pas mus! S
S Ateikite pas mus, mes užlaikom Įvairių tavorų: pentu, ag 

vamišių, visokių aliejų. Apart to, visokių geležinių
§ įrankių plumeriams. mašinistams ir mūrininkams. V is- Sg 
Į5 ką gvarantuojame ir gražiname pinigus už netikusius žS 
[3 daiktus. gPl

į SO. BOSTON H4RDWARE CO. |
J. Klimas, P. Bolys, Savininkai. ag

§ 379 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. !g|
S Tel. 0122 a

O
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DR. J.MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chro
niški} vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenier St. Boston, Mass. 
? f Prie Hanover St.)

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak.

■ Tel.: Richmond 1410

i Dr. David W. Rosen

į PETRAS VALDKOltlS
I Tik vienas lietuvis.

Auksoriua ir Laikrodininkas

Tel. South Boston 3520 ]
Kesidsnce Aspinvvall 0870 <

S. M. Fuišiute-Shallna i
LIETUVĖ MOTERIS !'

ADVOKATĖ <!

366 Broad»ay, So. Bqston, Mass. d
Room 2. < Į

...... .1

LIETUVIS OPTOMETBISTAS
(AKIU SPECIALI8TAS)

Į

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir-- ------ - t

tLIETUVIS DENTISTAS

X

INSDRANCE
(APDRAUDIMAS) 

IMANT IN^URANCE 
(Apdraudimą) nuo ugnies 
ant namo arba automobi- 
liaus nelaimėti ir pavogimo 
arte sumušimo, krautuvės 
stiklų. TSMYKIT idant Ap- 
draustumės per atsakan
čias kompanijas, kad nelai
mei atsitikus gautumės pil
ną atlyginimą. Mes repro- 
ze n tuo j am tvirčiausias ir 
geriausias kompanijas 
Amerikoje ir MES UžTI- 
KRINAM pilną atlyginimą 
nelaimei atsitikus. Bostono 
žymiausi lietuviai biznie
riai ir profesionalai yra 
musų klijantai. Klauskite 
jų apie musų patarnavimą. 
Ekspertai ugnies apkaina- 
vime apdraudžiant namus, 
rakandus, automobilius ir 
tt. Kreipkitės Į mus dėl ge
riausio patarnavimo Nau- 
joj ’ Anglijo}. Apdraudimo 

skyrius po vadovystė
JONO K. KAZLAUSKO

VINCENT A JHIKDIS
6 BEACON STREET,

BOSTON, MASS. (-) 
Tel. Haymarket 5840-5841.

Dr. M. V. Casper
fKASPARAVIČIUS)

425 Broadvay. priešais paštą
SO. BOSTON Tel. So. Boston 822

Ofiso valandos:
. Nuo 9:30 iki 12
Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 ik’ 12 kr 
nuo 1 iki 5 vakare. I

I
; 1 Rueiškai.

GYDO CHRONIŠKAS 18 
SLAPTAS LIGAS.

VALANDOS.
! Nuo 8 iki 10 ryto,
t Nuo 2 iki 3 dieną.

Nuo 7 iki 8 vakaro.
121 HANOVER ST, 

! BOSTON, MASS. I

TaL Beach W33

DR. N. M. FRIE0M1N
SPECIALISTAS VENBRUKU 

UGŲ. 
VYRU IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligą ir 

Reomatizaso.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakaro.
1959 WASHINGTON 8T.

BOSTON. MASS.

Per 12 metų So. Bostone par- i
; luodu ir taisau visokios rūšies 1 

Iaikrodžius, žiedus, lenciūgus ir j 
šiaip visokius auksinius ir auk- i 
guotus daiktus. Darbą ir i:žsa- 1 
kvmus pritinu per paštą ir iš- ] 
pildau teisingai ir greitai. (?) i

P. VALUKON1S
SO. BOSTON, MASS. ] 

375 BR0ADWAY

Bargenas Maliavų ir Gelėžiniq Daiktu!
MALIAVOS PO $1.75 UŽ GALIONĄ

S5.06 VERTĖS GRINDŲ VARN1ŠIS S2.50 UŽ GALIONE. 
$2.00 VERTĖS B. H. GRIN DŲ V ARNIŠLS S1.48 UŽ GALIONĄ. 
$4.50 H-A-U-R-l WHITE ENAMEL 83.25 ! ž GALIONĄ.
BOSTONO TYRAS \VHITE LEAD $12^0 Už 1(M» SVARŲ. 

Žemus kaitv>s ant budavojimo geležiniu daiktų. 
Už dyką ant vietos pristatymas.

Telefonai: P>each 5353—5352.

SOUTH END HARDWARE CO 
1095 WASHINGTON ST. BOSTON, MASS. 

Arti Dover St. Eleveito Stoties.
b9*V*V*
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norit? teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaisių, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo,* nuo užsisenvjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir 
moterų. Dieiių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
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MEDICINOS DAKTARAS

LEO J. PODDER
Iš PETROGRADO 

Profesorius daktarų Kolegijoj
SPECIALISTAS VYRU ir 
MOTERŲ LIGŲ. TAIPGI 

KRAUJO ir SKUROS 
LIGŲ. 

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

69 CHAMBERS STREET,
Phone: Haymarket 3390. 

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

BOSTON. ’
Kalba rusiškai ir lenkiškai. I

Išegzaminuoju akis, prilaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.
J. L. Pasakantis O. D.

377a BROADtfAY 
SO. BOSTON, MASS

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................
Prisiunčiame Vaistus ir per paštą.

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos ”V AISTUOS”.

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

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.




