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Metai XIX

Vokiečiai pasirašė sutartį
BULGARIJOJ LAUKIA- l 

MA SUKILIMO.
Bulgarijoj labai neramu. 

Jos sostinėj Sofijoj laukia
ma sukilimo. Policijos virši
ninkas sušaukė anądien vi-

IK . — « • . LAKŪNAI BAIGIA KE-
Kruvinos muses tgipto lione aplink žemu.

Amerikos armijos lakū
nai. kurie tūlas laikas atgal ’ 

_  leidosi kelionėn aplink že-l 
Egipto mieste Atbaroj kamuolį, jau perskrido į

I
I

* kaiunen j.

’ŠALIN KARAS”, ŠAUKIA dabar Europos gyvenimas 
FRANCUZAI.

■ b

Amerikos bankininkai 
bar ruošia paskolą

Vokietijai.
Pereitos subatos vakarą

j po valiai pradės grįžti į nor
im a les vėžes.

da-
VOKIETIJOS DARBININ

KAI NORI TAIKOS.
"Vokiečių pramonės dar-

sus bankerius ir kitus kapi- pereitą sąvaitę Įvyko krūvi- Ramųjį Okeaną, visą Azijos 
talistus ir pareiškė jiems, nos riaušės, per kurias Ang- ’r Europos sausžemį, ir šią 
kad jis turis tikrų žinių, jog lijos kareiviai šaudė Į Egip- s3vaįt£ gal bus jau namie, 

komunistais to kareivius, dešimtį pasta- Pereįt-U sąvaitę jie buvo ap- 
--t----------r r—L__, rujų užmušdami ir 9 su- sistoję ant Islandijos salos,
taigi reikią būti atsargiems, žeisdami. Kaip sako oficia- ?1 panedėų tą salą jie ketino 
Valstybės bankas (tapo ap- lis anglų prinešimas, prie daP apleisti ir lėkti Grenlan-, 
statytas kareiviais ir polici- riaušių priėjo.šitokiu budu: kuri tarP Angli-

Kaltina sovietų atstovybę 
provokacijom.

valstiečiai su 1 
esą susitarę pulti bankus, rujų užmušdami ir 9 su- sistoję ant Islandijos salos.

Londono konferencija dėl bininkai reikalauja taikos, 
Daues o plano jau pasibai-'pastovausdarboirpragyve- 
gė. Vokiečiai ir aliantai nu-njm0 algos,” rašo vienas 
tarė tą planą priimti ir visi Amerikos korespondentas iš 
sutartį pasirašė. Ūpas kon-'prankfUrto. "Kiekvienas 
ferencijoj buvo neapsako- gaivjna viltį, kad Dawes’o 
mai geras. Anglijos darbi- |planas bus priimtas ir kad 
ninku valdžios premjeras,Vokietija gaus reikalingo 
Macdonald spaudė visiems kapitalo savo pramonei pa
rankas ir dėkojo visiems už'gerinti. Jei dėl kokių nors 
gerus norus. Paėmęs už lpriežasčių tas planas nepra- 
rankos Vokietijos kanclerį 'eitų, tai pasekmės Vokieti- 
Marxą jis privedė jį prie'joj butu labai liūdnos.
Francijos premjero Herrio- "Viename tik Frankfurto 
to. kuris stovėjo savo drau- nijeste bedarbiu šia vasarą 
gų apsuptas, ir sujungęs' riskaitoma nuo 16.000 iki 
judviejų rankas atsitraukė. jl5000 Gi dirbančių su- 
b raneuzas su vokiečiu su- trumpinta laiką darbininkų 
spaudė viens kitam ranką ir ra tarp ‘ 12,000 ir 13,000. 
karštai vienas kitą sveikino..įkaičius dirbamų valandų 

Pasirašę sutartį ir drau- įvairuoja nuo 16 iki 30 są- 
giškai atsisveikinę, delega-(vaitėj. Vienuolika firmų už
tai išvažiavo namo. Pąrva-jdarė savo duris, o 20 firmų 
žiavus francuzų premjerui buvo priverstos sutrumpin-

ja, ir saugojamas dieną ir 
naktį.

Paryžiun, ji pasitiko tūks
tančiai žmonių ir visi šau
kė: ”Lai gyvuoja Herriot!” 
"Lai gyvuoja taika!” ”Šalin 
karas!”

Ši ketvergą Herriot per
skaitys sutarti Francijos 
parlamente, ir nėra abejo
nės, kad parlamentas ją už- 
girs, nors patriotai iš Cle- 
mcnceau abazo ir nepaten
kinti ja, nes jie reikalauja, 
kad francuzų armijos nebūt 
ištrauktos iš Vokietijos že
mių. Bet liaudies ūpas paki
lęs už taiką ir patriotai-šo- 
vinistai nedrįs daug priešin
tis.

Vokietijos patriotai taipgi! 
nepatenkinti ta sutartimi, I 
nes jiems išrodo, kad fran-i 
euzai da negana greitai iš Į 
Vokieti jos pasitrauks, te
čiaus yra vilties, kad Vokie
tijos Reichstagas sutarti 
užgirs.

Dawes’o planas, kuriuo 
buvo padaryta šita sutartis, 
duoda Vokietijai 4 metus 
laiko prisiruošti karo atly
ginimui mokėti. O kad tuo 
tarpu Vokietija galėtų grei
čiau atsigauti ir susitvarky
ti, kitos valstvbės turi pa
skolinti jai $200,000,000. Ši
tą paskolą Amerikos banki
ninkai jau pradeda ruošti. 
Ji bus padaryta bonų pavi
dale. Tie bonai bus gvaran- 
tuoti ir neš tam tikrą nuo
šimtį. Amerikos bankai už- 
pirks juos ant syk, o paskui 
pardavinės juos žmonėms. 
Už t^oiį bonus bus užstatyti 
Vokietijos geležinkeliai ir 
fabrikai.

Beto, francuzai su belgais 
sutiko i metus laiko nuo 30 
dienos šio mėnesio ištraukti 
visus savo kareivius iš oku
puotų Vokietijos kraštų, 
nors Dawes’o planas to ir 
nereikalavo. Vokiečiai no
rėjo, kad francuzai ištrauk
tų savo armiją Į 6 mėnesius, 
bet vėliaus sutiko duoti me
tus laiko.

Taigi reikia tikėtis kad

ti darbo laiką.
"Metalo industrija ken

čia daugiausia; bet ir ki
toms firmoms trūksta kapi
talo ir jos priverstos atleisti 
savo darbininkus. Geležin
keliai mažina savo etatus ir 
naujų geležinkelių ' staty
mas atidedama neapribo
tam laikui.

"Palyginus su kitom pra
monėm, statybos pramonė 
juda pusėtinai gerai, nors ir 
čia iš proponuojamų 400 na
mų statoma tiktai 100. Fra
nkfurte reikia nuo 12,000 
iki 15,000 naujų butų, kad 
palengvinus susigrūdimą.”

RUSIJA SIUNČIA GINK
LŲ BULGARAMS.

Paryžiaus žiniomis, j šiau
rę nuo Burgąs bulgarų pat- 
roliai užtiko urve slaptą 
ginklų sandelį, kur atrasta 
20 skrynių revolverių ir pat
ronų, 10 skrynių bombų ir 
4 skrynios amunicijos kara
binams. Visi ginklai ir amu
nicija esą rusų išdirbimo.

AFRIKOJ SIAUČIA KRU
VINI MŪŠIAI.

Afrikoj, kur krikščionĮs 
nori pavergti laukinius vie
tos gyventojus, eina kruvina 
kova. Ir išrodo, kad krikš
čionims Dievas nepadeda, 
nes maurai skaudžiai juos 
nliekia. Pati Ispanijos val
džia prisipažįsta, kad jos 
armijai reikia naujų sustip
rinimų. nes maurai ją ap
supę ir baigia ■ naikinti. 
Francuzų kariuomenę Mo- 
rokoj afrikiečiai taipgi su
mušę.

JAPONIJOJ VĖL DREBA 
ŽEMĖ.

Pereitos savaitės vidury, 
Janonijoj vėl buvo žemės 
drebėjimas. Mieste Nagoya 
žemė drebėjo taip smarkiai, 
kad sutruko vandens rynos 
ir 430.000 gyventojų pasili
ko be vandens.

DAUG BOLŠEVIKŲ VAR- 
. ŠUVOJ AREŠTUOTA.

SUĖMĖ ŠMUGELNINKŲ 
LAIVĄ.

Valdžios agentai New 
Yorke suėmė torpedų botą, 
kuri ”butlegeriai” vartojo 
šmugeliui gabenti ir kuris 
pereitą sąvaitę bandė pra
mušt ir paskandinti ant ju-

Maskvos agentai platiną 
Lenkijoj savo propagandą is 

kurstą darbininkus 
streikuoti.

Tūlas laikas atgal iš Var
šuvos buvo pranešta, kad 
būrys Rusijos bolševikų per
ėjęs Izenkijos sieną ir už
puolęs Stolpcų miestelį. 
Tarp užpuolikų ir lenkų pa
sienio sargybos įvykęs mu
šis, po kurio rusai pasitrau
kę.

>.........- -r-—, Dabar vėl iš Varšuvos
yra aprūpintas dviem praneša kad šitam įvykiui 

motorais, po 300 arklių spe- buvo nusiųstas į Stol-
kos kiekvienas, ir gali būt miestelį lenkų genero-
operuojamas nuo viršaus ir !las‘Smigly ir jis susekęs, 
............... " * ...... * kad užpuolime dalyvavę ke

turi bolševikų būriai, kiek
vienas po 25 žmones. Vienas 
tų burių pabėgęs Rusijon, o 
tris pasilikę Izenkijoj, Jkur 
ir dabar tebesislapstą girio
se. Todel generolas Smigly 
įsakęs sustiprinti toj apiė- 
linkėj sargybą ir budriai da
boti sieną.

Toliaus to generolo tyri
nėjimas parodęs, kad per 
kelis mėnesius prieš užpuoli
mą tie bolševikų būriai sto
vėjo Minsko kazarmėse ir 
visą laiką buvo lavinami 
bolševikų armijos karinin
kų. Taigi tie užpuolikai ne
buvę paprasti banditai, bet 
organizuoti ir išlavinti so
vietu valdžios tarnai, siun
domi ant Lenkijos veikiau
sia provokacijos tikslais.

Tuo pačiu laiku, kaip tie 
būriai Įsiveržę Lenkijon kė
lė furorą, Varšuvos policija 
susekusi Rusijos atstovybėj 
didžiausi bolševikų šnipų ir 
provokatorių lizdą. Iš paim
tų dokumentų paaiškėję, 
kad atstovybėj sėdėjo 6 žmo
nės, kurie ruošė prieš Len
kiją didelį karinį žygį. Pa
gelbėdavo jiems Lenkijos 
komunistai ir apsigyvenę 
Lenkijoj buvusieji caro val
džios karininkai.

Paaiškėjus šitam skanda
lui, visi įvelti sovietų val- 
Ižios diplomatai buvo iš 
Varšuvos ištremti, o kiti tos 
organizacijos nariai, kurie 
neturėjo diplomatinių pas- 
nortų, areštuoti ir dabar 
-ėdi kalėjimuose.

Vėliausios žinios iš Var
šuvos sako, kad policija te
nai sugavusi da vieną Ru
sijos atstovybės narį plati
nant bolševikų propagandą 
ir kurstant Lenkijos darbi
ninkus prie generalio strei
ko. Jis buvo areštuotas ir 
iždarytas kalėjiman, nes jo 
liplomatinis pasportas pa- 
irodė netikras.

Ar čia ištikro rusų ;pro- 
’aganda prieš lenkus, ar 
enku prieš rusus, tai sunku 
pasakyti: aišku tik tiek, 
kad santykiai tarp tų dviejų 
alstvbių yra labai nedrau

giški ir pasekmių galima 
aukti iš to visokių.

, - - - ~ ‘-■ 2 ' 2ciro mokyklos Jos *r Amerikos, Atlantiko I______ r______ ______
1_ '....J ^jolparodą su ka-• Okeane. Tai bus ilgiausis jų Irių valdžios sargybos laivą
rabinais ir sugrįžę mokyk-1kelionės šuolis, kokį jie tu-į”;

Chartumo k; 
kadetai turėj<

AMERIKONAI NEVOGĘ 
FRANCIJOJ ŠAUKŠTŲ.
Šiomis dienomis spaudoj 

pasklydo gandas, kad ameri
konai Paryžiuje apsivogę. 
Jiems buvusi iškelta tenai 
puota ir po tos puotos pasi
rodę, kad trūksta daug si
dabriniu šaukštų ir kitokiu,---------- -----------------v— -
brangių dalykų. Tečiau išvarę jį i kareivinę apsta- 
franeuzų užsienio reikalų savo kareiviais. Egiptėnų 
ministerija dabar išleido batalijonas norėjo iš karei- 
pranešimą, kuriuo tą paska- yinės išsilaužti ir, apsigink- 
lą užginčyja ir sako, kad ’av£ akmenais, puolė ant 
amerikonai šaukštų .nevogę. an?lŲ- Anglai tuomet ėmė

PAKRIKŠTYJO UOSTĄ 
5VILSONO VARDU.

Albanijos valdžia nutarė 
Įierkrikštyti San Giovanni

__ _ .. --, . - - .. | Shark.” Po nepavykusio 
lon atsisakė atiduoti gink-j padaryti be sustojimo, bandymo jisai leidosi bėgti 
lūs. Tuomet anglų karei-^ls ^ur®s. ^5 mylias ir jį j jr tuomet valdžios laivas iš-
via i juos areštavo. Tas už
gavo tautinį egiptėnų unarą 
ir ant rytojaus Atbaros 
mieste egiptėnų gelžkelio 
batalijonas įtaisė demonst
raciją rieš anglus. Anglai 
areštavo ir tą batalijoną ir

perlėkti ims 12 valandų lai
ko.

KELIAVO 6,000 MYLIŲ, 
KAD UŽMUŠUS VI

LIOKLE.
Tūlas F. W. Cox atkelia

vo 6,000 mylių iš Anglijos Į 
Capsetovvn’ą, kad užmušus 
savo giminaitę Aną Cox, ku
ri apgavo ji meilėj. Ir jis ją 
užmušė.

leido i jį 800 šūvių, bet leng
vų kanuolių šūviai jam nie
ko nepakenkė ir jis pabėgo. 
Dabar j j rado New Yorko 
uoste ori rišta ir apleistą. 
Jis '

iš vidaus. Jo vertė apskaito
ma i $100,000.

'šaudyt ir 10 egiptėnų krito 
Į užmuštais, o 9 sužeistais.

Dėl šito Įvykio Egipte, 
matoma, kilo didelis bruzdė
jimas prieš ariglų viešpąta-

ai jKdiYii 'jriuvaiuu . . * ’di Medus uosų i Wilsoną, ™»* nes Anglijos valdžią
kad tuo budu pagerbus bu
vusio Amerikos prezidento 
vardą. Albanai mat jaučia
si VVilsonui dėkingi, kad 
karui pasibaigus, kuomet 
Europos žemlapis buvo kei
čiamas, jisai dusyk išgelbė-’ 
jo jų šalį nuo suskaldymo.

tuojaus Įsakė Javo karo lai
vams plaukti X Aleksandri
ją. Port Sudaną ir kitus 
Egipto uostus.

RUMUNIJA NEGALI 
GAUT PASKOLOS.
Rumunijos premjeras 

Bratiano sušaukė speciali 
AREŠTUOTA 70 ŽMONIŲ ministerių kabineto susirin- 

DEL UŽMUŠIMO MO- ’ “ *--------- = “
TERIšKĖS. , . . .

Meksikos provincijoj Pu- užsienyje paskolos. Pirma 
w Rumuniją ir Lenkiją gau-

dvare Anglijos pilietė Mrs. piuięais rėmė Prancija,
ebloj tapo užmušta savo

Evans. Dėl šito atsitikimo 
Meksikos valdžia areštavo

SKUNDŽIA DAKTARĄ 
ANT $250,000.

Porą metų atgal d-ras 
Stokes New Yorke gydė di
delį piniguočių D. G. Reidą, 
žinomą kaipo "blėtos kara
lių,” ir pareikalavo už savo 
patarnavimus net $40,000. 
Reid užmokėjo reikalauja
mą sumą, bet apskundė dak
tarą ant $250,000 už sugadi
nimą jam sveikatos. Jis sa

iko, kad daktaras davęs jam 
j perdaug stimuliuojančių 
vaistų ir padaręs ji amžinu 
ligoniu ir jam kainavę jau 
$100,000 kiti daktarai. Bet 
apskųstasai d-ras Stokes sa
ko, kad Reid esąs girtuoklis 
ir sergąs nuo chroniško al
koholizmo.

kimą ir pranešė, kad finan
sų ministeris negali gauti

Rumuniją ir Lenkiją gau-

ATIDUODA 50,000 TONŲ 
SPROGSTANČIOS ME

DŽIAGOS.
Iš Washingtono praneša- 

ma,_kad valdžia nutarusi iš
dalyti farmeriams laukų va
lymui ir kelių taisymui 100,- 
000.000 svarų pyrotolio, 
smarkiai sprogstančios me
džiagos, kuri atliko nuo di
džiojo karo. Šita medžiaga 
busianti išskirstyta tarp 
valstijų ir kiekvienas far
merys galėsiąs jos gauti iš 
savo valstijos valdžios.

bet persimainius Francijos 
valdžiai, šitas šaltinis Ru-

70 meksikiečių, tu tarpe ir munijai užsidarė.
generolą Montes, kuris esąs 
ūkininkų bruzdėjimo vadas. FINLANDIJOS VALDŽIA 

GERAI STOVI.
Finlandijos valdžia pra

neša, kad pajamų pereitais 
metais ji turėjo 3,913 milio- 
nų markių, o išlaidų 3,497 
milionų markių, taip kad 
valdžiai liko da 416,000,000' 
markių pertekliaus. Balan-I 
sas nuo užpereitų metų buvo i 
atlikęs apie 683,000,000 mar
kių. Taigi valdžia dabar tu
ri atsargoj 1,099,000.000 
markių perviršiaus.

i

NORI GAUT $20,000.
VVorcestery tūla Toohi’ 

apskundė tūlą Busby i teis
mą, reikalaudama iš jo $15,- 
000 užtai, kad ji palindo po 
jo automobilium ir jis nu
laužė jai koją. Jos vyras rei
kalauja sau $5,000 užtai, 
kad jis turėjo būti be pa
čios, kuomet ji gulėjo ligon- 
butyje. Plėšimai daromi ne 
vien su revolverio pagalba, 
bet ir per teismą nori vie
nas kitą apiplėšti.

RADO NUKANKINTO 
SOCIALISTO MATTEOTTI 

KŪNĄ.
Netoli Crofanc, kelios 

mylios nuo Romos, pereitą 
sąvaitę buvo atrastas nu
kankinto Italijos socialistų 
vado Matteotti kūnas. Jis 
buvo Įkastas Į žemę tik apie 
norą pėdų. Jo krūtinėn buvo 
suvaryta ilga plieno pielv- 
čia. JĮ nukankino fašistai, 
Datrioto Mussolinies auklė
tiniai. Jie pasigavo ji einant RUMUNAI IŠVARĖ RUSŲ 
i parlamentą, kur jis nešėsi I TERORISTUS- 
svarbiu dokumentų išparo- ___ _ jpilllJ
dymui fašistų valdžios šunv- kad netoli Juodųjų jūrių bu-Įijus> 

ioj buvo kilusi baisi audra )>er Dniestro upe ir užpuolę nų jį'j ^50,000 vertėsT plėši- 
ir pasipiktinę žmonės be- rumunu kaimą Šabą prade- kaj pabėgo.
maž ko nenuvertė fašistų jo ji plėšti. Pribuvus rumu-l ‘_______
valdžią. nų kariuomenė užpuolikus UŽMOKĖJO S600 Už DEG-

APIPLĖšĖ ”PANšAPĘ.”
New Yorke, ant Stanton 

gatvės, pereitą sąvaitę 4 
banditai užpuolė ir apiplėšė 
"panšapę,” t. y. tokią įstai-

i
|

TERORISTUS. |ga, s|ę0]ina žmonėms 
Iš Pukaresto pranešama, d pinigus už visokius uždė- 

,. • - , i - ' ' __ ’ " j"^,. Prisirinkę auksinių
biu. Dėl jo nužudymo I tai i- rys rusų teroristų persikėlė daiktų ir kitokių brangme-

nu kariuomenė užpuolikus UŽMOKĖJO $600 Už DEG- 
jišvaikė. Rusams pasisekę TINĘ, GAVO VANDENS, 
pabėgti atgal i Rusiją, te
čiaus bėgdami jie palikę vi 
sus savo ginklus ir „

MAINERIŲ VADAS Už
LA FOLLETTĄ.

Iliinojaus minkštųjų ang
lių mainerių pirmininkas 
Farrington pareiškė, kad, 
jis remiąs I^a Folletto kan
didatūrą fir darysiąs viską 
savo galioj, kad visi jc vals- persiskyrė su : #
tijos angliakasiai balsuotų James Carter. Priežastis duo iš unės. Apgautasis nu- 
už La Follettą. b”vo tame, kad jo pati, kuri vyko Į HaverhillĮ ir pranešė

North Carolinos Darbo visuomet stengdavos’ jam anie tai policijai Policija 
Federacija taipgi užgyrė padarvti visokių nesmagu- ariravikus suėmė ir atidavė 
T,a Folletto-VVheelerio są- mų. vieną nakti ištepė svo- teisman. Jie vadinasi Char- 

l.ašą. gur.u jo pagalvi (padušką). les Koj>et ir Petei Jafas.

Anglu laikraščiai prane-
panKę vi- xa, ka(j tu]as George Masko- 

ir grobį. ziknc forui Alpšk-anskas?^ iš

BULIUS UŽMUŠĖ DEMO
KRATŲ KANDIDATĄ.
South Dakotoj pereitą pa- 

nedėli bulius užmušė ant 
farmos A. S. Andersoną, de
mokratų kandidatą i gu
bernatorius.

PRADEDA DIRBTI 
NAKTIMIS.

North Adams, Mass.— 
Windsor Print Works dirb
tuvėj čia šią sąvitę pradėjo 
dirbti jau naktimis, nes die
nomis nebespėja visų užsa
kymų atlikti.

1 PUSE METŲ AUTOMO
BILIAI UŽMUŠĖ 8,100 

ŽMONIŲ.
National Automobile Cha- 

mber of Commerce skelbia, 
kad per pastarąjį pusmetį 
Suvienytose Vastijose viso
kiose automobilių nelaimėse 
užmušta 8,100 žmonių.

AUDRA SUARDĖ 15 
TILTŲ.

Siautusi užpereitą sąvai
tę Wisconsino valstijoj aud
ra pridarė tenai dideliu 
nuostolių. Kilęs potvinis iš
ardė 15 geležinkelių tiltų ir 
i šiaurę nuo Milvvaukee bu
vo sustabdyti visi trauki
niai. Beto, audroje žuvo 8 
žmonės.

zikas (gal Meškauskas?) iš 
;Lowellio nuvažiavo Į Ha- 

• nupirko už $600 
degtinės, bet kada jis tą 

, tai pasirodė 
savo pačia ne degtinė, o naprastas van-

PERSISKYRĖ I)EL j verhilli ir
SVOGŪNO. degtinės.

Pereitą sąvaitę Chicagoje degtinę gavo.
SVOGŪNO.

MIRĖ KARKUCKIENĖ.
Lowell. Mass. — Pereitą 

nedėldieni čia mirė Marė 
Karkuckienė. Antano Kar- 
kuckio žmona, palikdama 
dideliame nuliūdime savo 
vvrą. dukteri Marę ir sūnų 
Albertą. Ji buvo pavvzdin- 
ga ir dora moteris, todel jos 
gailisi netiktai savoji šeimy
na. bet ir daugybė draugų.

VVoonsocket. R. J.—Globė 
Mill audeklinėje čionai nu
mušta darbininkams 10 nuo
šimčių algos.

t i
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o APŽVALGA !

„BENDRAS FRONTAS” 
PRIEŠ KAPITALISTŲ 

PARTIJĄ.
Konstatuodamos ta fak

tą, kad Amerikos Dar t o Fe
deracijos pildomoji taryba 
nutarė ateinančiais prezi
dento rinkimais remti pro- 
gresistu kandidatus — La 
Follettą ir Wheeleri—"Nau
jienos” rašo:

'Tai yra svarbiausia žinia 
Amerikos politikoje nuc to lai
ko, kai įvyko Progresyvio Pe
litinio Veikimo Konferencijos 
suvažiavimas Clevekinde. Dar
ini Federacijos pasiryžimas ei
ti išvien su progresistais siu 
metų rinkimų kampanijoje su
teikia šitam judėjimui tiek jit- 
gos, kad iis dabar gali drąsiai 

« stoti kovon su kapitalistinėmis 
partijomis su vilėia ne tiktai 
užduoti joms gerą smūgi, bet ir 
nugalėti jas.

''Reikia džiaugus, kad šita
me judėjime dalyvauja ir so
cialistai. Taip daryėami, jie 
pirmą kartą Amerikos istori
joje sueina i artimą kontaktą 
su plačiomis organizuotųjų 
darbininkų masėmis. Susidaro 
bendras frontas’ nuo Dehso 

iki Gompersu.
"Sueiti į daiktą tekioms skir

tingoms srovėms, kurios per 
dešimtis metų ko\ojo viena 
prieš antrą, žinoma, negalima 
be kompromisų. Ir kompromi
sai tapo iš tiesų padaryti taip 
vienoje, kaip ir antroje pusėje. 
Socialistai nusileido progresis-j 
tams, nereikalaudami, kad šie 
tuojaus priimtų grynai socia
listini programą; o senieji dar
bininkų unijų vadai sutiko at
sisveikinti su savo 'draugais’ 
demokratų partijoje ir remti 
tą kandidatų sąrašą, už kuri 
stoja socialistai.

"Butų bergždžias užsiėmi
mas svarstyti, kurios, pusės 
"pasiaukavimas’ yra didesnis. 
Svarbu, kad abi pusės iš šito 
susiartinimo, turės didelės nau
dos.”

. sakė karštą priėmimo kalbą. 
Be to kalbėjo klaipėdietis Ado
mas Brakas, žinomas 
veikėjas ir dailininkas. ]

*vienjetes pirmam Vinco Kudir-j 
kos visų raštų leidiniui, išleis
tam Tėvynės Mylėtojų Draugi- ka<į Įss 
jos Amerikoje. Daugelis atke
liavusių Amerikiečių yra tos j 
draugijos nariai ir todėl sutik
ti p. A. Braką jiems bu\o labai 
malonu. Kalbėjo ir daugiau 
klaipėdiečių nuo įvairių drau
gijų atstovų ir visi linkėjo sve
čiams geriausios kloties bevie
šint pc Lietuvą.

"Be to sveikino senas Varpi
ninkas. Klaipėdos gimnazijos 
direktorius Pranas Mašiotas. 
Tai veikėjas, kurio praeitis ne 
mažai surišta su Amerikos lie
tuvių tautiniu judėjimu, o mu- 

i sų tautinio judėjimo yravie- 
i nas simbolių.

"Karo orkestrui pritariant 
šaulių Sąjungos choras pagie
dojo Lietuvos himną.

"Buvo nemaža Seimo atsto
vų ir iš jų žygelis. Kvieska. 
Ralys pasakė gražias sveikini
mo prakalbas.

"Visiems sveikinusiems at
sakė ekskursijos vadas p. Jo
nas* Liūtas. Puiki jo iškalba ir 
gražiai pasakyta kalba tiek vi
sus sujudino, kad daugeliui 
ašaros išspruko.

''Laike prakalbų ir pasikal
bėjimų 
moterų 
doleriu

"šis
I mingas savųjų sutikimas, griž- 
! tant iš svetimos vergovės sa

vam Lietuvos uoste, padarė la
bai didelio Įspūdžio i visus da
lyvius. net į vokiečius, kurie iš 
šono žiurėjo i šias ceremonijas.

"Sveikiname atvykusius sve
čius iš Amerikos ir jiems lin
kime geriausio pasisekino Lie
tuvoje.”

Išrodo, kad toliau Lietuva 
vis daugiau pradeda gerbti 
grįžtančius iš Amerikos sa
vo žmones. Taip ir turėtu 
būt.

kis grįžo iš Amerikos Ku 
jon ir neturėjo kelionei pi- 

jnigų, dabartiniai mūsiškiai 
! komunistai, kurie tuomet 
i buvo LSS. valdyboje, pasko- 
lįno jani iš l.SS. iždo $200, 
ir ligi šiol jis tos paskolos 
Sąjungai Ja neatmokėje.

_j » askolą po 6‘ < pa- 
šiandien Trockis 

skolingas jau suvir
tum $-300. Ar nebūtų gerai,

nu-

s visiem* j mant uį 
P‘e^jlukio, 

tmums

būrelis amerikiečiu 
surinko savo tarpe 60 
aukų karo orkestrui, 
tokis jaukus ir reikš-

sekretorius
siųstu jam bilų?

Ligi šiol tarp Socialistų 
Partijos-ir unijų Amerikoje 
buvo gana didelė spraga. 
Unijos socialistų netik ne- 
remdavo, bet kartais būda
vo net priešingos jiems. Taip 
buvo dėlto, kad unijos Ame
rikoje atsirado anksčiau, 
negu prasidėjo socialistų 
judėjimas, ir paskui dėlto, 
kad unijų darbuotė ėjb visai 
kita kryptimi, negu socialis
tų: socialistai darbavosi 
vien politikos dirvoj, kuo
met unijos rūpinosi grynai 
ekonominiais reikalais. Dėl
to socialistinis judėjimas 
Amerikoje ir neturėjo di(Te« 
lio pasisekimo.

Dabar socialistai pirmu 
sykiu Amerikos istorijoj su
ėjo bendram politikos dar
bui su unijomis, ir labai ga
limas daiktas, kad šitas 
„bendras frontas” bus tuo 
branduoliu, iš kurio išsivys
tys masinė darbininkų par
tija, kuinai vadovaus socia
listai, taip kaip dabar Ang
lijoj jie vadovauja Darbo 
Partijai.

GERAI PATAIKĖ.
Bepolemizuodamas 

tautininkų "Vienybe,” vie
nas klerikalu organas sako:

/
"Ar pp. Sirvydai yra bedie

viai. aš nežinau. Išrodo, kad ir 
jie, patys to nežino. Senis Sir
vydas nepersenai priklausyda
vo prie kun. Petkaus parapijos 
ir įuom pačiu laiku kovodavo 
prieš katalikybę- Paskaičius 

•pp. Sirvydų vedamą laikrašti, 
rodosi, kad jie yra čigonų tiky
bos: t. y. kartu laisvamaniai, 
bedieviai, katalikai, protesto- 
r.ai. magometonai, budistai ir 
kas tik nori.”

Reikia pripažinti, kad čia 
pasakyta tikra tiesa. Brook- 
lyno "Vienybė’’ kaip tik to
kia ir yra.

su

( JUODA.S DIEVAS.
Juodveidžių vadas Garvey 

pasiūlė tarptautiniam juod
veidžių suvažiavimui su
tverti juodą Dievą juodoms 
tautoms. „Dabar mes garbi
nam svetimą Dievą.” kalbė
jo jisai. „Jis yra baltveidžių 
Dievas, piešiamas baitv ei- 
džio pavidale, ir todėl mums 
jis svetimas.’’

Sulyg Garvey’o, baltas ga
li būt tiktai velnias, nes bal
ta spalva juodveidžiams yra 
priešinga. Dievas gi turi 
būt juodveidžių draugas, to
dėl jis ir pats turi būt "nige- 
ris.”

„Boston American” ant 
to sako: •

"Pono Garvey’o mintis, kad 
Dievas turi būt pritaikytas 
prie žmonių spalvos, nėra visai 
nauja. Misijonieriai. kurie va
žiuoja Afrikon platinti tarp 
juodveidžių krikščionybę, tenai 
jau vežasi su savim dievukus 
su juodai numaliavotais vei
dais. kad lengviau butų galima 
patraukti juodus Atrikos žmo
nes.

”Ir šiandien ant Viduržemėš 
jūrių kranto, šiaurės Afrikoj, 
jus galit matyti pastatytą 
juodveidžiams krikščionims ne 
vieną juodą šventąjį.

"Lygiu budu krikščionių mi
sijonieriai šaurės Amerkoj tai
kė savo Dievą prie indijonų bu
do. Mokindami indijonus šven
tojo rašto, misijonieriai dau
giausia pabrieždavo tas bibli
jos vietas, kur krikščionių Die
vas veda su savo priešais ka
rus ir daug jų išmuša. Mat. jie 
žinojo, kad indijonams grei
čiaus patiks kariaujantis Die
vas. negu ramus ir tykus.”

Taip buvo visur ir visuo
met: dievus žmonės tveria 
tokius, kokie jie patįs.

si- kad mes turime būti priešin- 
• jgi savivald’biu egzista\i- 

niu: ( gyvavimui i. Mes turi- 
;mt kovoti tik prieš jų bur- 
[žuazinį sąstatą, turime eiti 
jprie to, kad sudarius jose 
j musų atstovų daugumą.

PTa vedus savivaldybėse 
i darbininkų daugumą, jos 
'taps mums naudingos. Kle- 
rikalai nujaučia, kad ne 

I šiandien, tai n t darbininkai 
(savivaldybėse įsigalės ir to
dėl jie skuba jas panaikinti 
p:rm to. Turint šitą omeny 
mes, lauko darbininkai, 
griežtai priešinsimės savi- 
valdvbiu panaikinimui.

‘ („Lauko D-kas”)
 — . . — —--4 -

Artistai iš Lietuvos.

’O.

Darbininku kova su nutarimo. Darant pavienes Į 
sutartis, darbdavis stengia-į • v
si visais budais, net ir grą-j lSUcLUGO 101 CllSa( I 

h*

sindamas, sudaryti sau pa-
lankią sutarti. Neva iš gai
lestingumo prideda menk
niekiu atskiriems darbinin-

IŠKILMINGAI PRIĖMĖ 
PARVAŽIAVUSIUS Iš 

AMERIKOS LIETUVIUS.
Liepos 17 d. i Klaipėdos 

uostą atplaukė laivas „Bal- 
tara,” atveždamas iš Ameri
kos apie 170 lietuvių, ku
riuos Lietuvos žmonės pasi
tiko su didžiausiom iškil
mėm. Kaip rašo "Lietuvos 
Žinios,” tai net

"Karo orkestras ir aukštoji 
valdžia dalyvavo sutikime par
keliavusiųjų.

''Sutinkant svečius sveikino 
pirmas Klaipėdos krašto gu
bernatorius p. Budrys. Jis su
tikęs ekskursijos vadą, p- Joną 
Liūtą pasveikino visos ekskur
sijos vardu, o po to j visus pa-

Į 2, f

TROCKIS SKOLINGAS 
MUMS JAU $360.

Francuzų laikraštis "La 
Liberta" surado, kad Ame
rikos revoliucijos metu Ben
jaminas Franklinas paskoli
nęs iš Francuos 34,000,000, 
aukso frankų — 16 milionų 
frankų nuo paties Franci jos 
karaliaus, o 18 milionų iš 
Francijos valstybės iždo.

Francijos karalius vė
liaus savo paskolą Ameri
kai dovanojęs, gi Francijos 
iždui Amerika pasilikusi 
skolinga 18 milionų frankų 
iki šiai dienai. Nuo to laiko 
praslinko jau apie pusant
ro šimto metų, ir skaitant 
metams po 5 procentus, ši 
paskola iki šiol išaugusi ligi 
dvieiu bilionu dolerių. ($2.- 
000,000,000).

Skaitant šitą kurjozą kį- 
la klausimas, ar neišeis tas 
pats ir su musų paskola 
Trockiui ?

Kuomet 1917 metais Troc-

skriaus. Tik ten Jarbinjn- 
kai gali skriaudų išvengti, 
kur yra darbininkų vienybė, 
kur visi darbininkai kaip 
vienas užsistos už šalinamus 
ar skriaudžiamus savo 
draugus ir griežtai parei
kalaus skaitytis su darbi
ninkų reikalais. Kaip ki
taip galima darbininkų pa
dėtį pagerinti, turbut, nieks 
neišgalvos, bet visi sutiks 
su tuo, kad tik aukščiau pa
minėta vienybė, nesidavi- 
mas skriausti, griežtas rei
kalavimas yra tikri darbi- 
linkų būvio pagerinimo ke

liai. O tas jau yra kova. Ku
rioj šaly kapitalistas stip
resnis, ten ta kova yra ašt
resnė.

Darbininkai neturi save 
prigaudinėti nei tuo, kad 
Seimas ar ministeriai, ar 
šiaip kas nors iš geru žmo
nių pagerins darbininkų bū
vi. Seimo dauguma ir \ ai
džia priklauso i»‘ pildo \aiią 
tų, kurie šiandien turi saio 
rankose visokią gaię ir ku
rių ta gale yra stipresnė už 
darbininkų organizuotą jie- 
gą.

Darbininkų vadai taip- 
nat gali darbininkams nuro
dyti tik kelius, kuriais rei
kia eiti prie išsiliuosavimo, 
bet išliuosuoti darbininkų be 
nacių darbininkų negali. Su 
darbininku vadais buržua
zija tiek tik skaitosi kiek 
galingos yra stovinčios už 
tų vadų minios.

Taigi darbininkai turi vi
sados atsiminti, kad .jų išsi- 
liuosavimas priklauso nuo 
jų pačių vienybės ir susi
pratimo.

Darbininkų reikalai iš vie-
- nos pusės ir buržuazijos,

kains, tik dėl to, kad įnesut\iva’ ininkų reikalai iš kitos 
darbininkų tarpan nesusi- yra vieni kitiems griežtai 
pratimą, kad suerzinus dar- priešingi. Tą žino ir mato 
bininkus vienus prieš kitus,kiekvienas darbininkas, 
ir paskui padarius is kai ku- i Buržuazija, dvarininkai no
rių sau ištikimus šnipus. Su-j i. kad darbininkai kuodau- 
dariuš gi bendrą sutartį,' gjausia visa ko pagamintų, 
nieko panašaus nebeatsitin- kuodaugiausia jiems—bago- 
ka. Žinoma, darant bendras,ėiams turtų prikrautų, bet 
.sutartis, pirjna reikalingaikad patįs darbininkai tų 
rimtai ir nuodugniai jas ap- turtų kuomažiausia gautų, 
svarstyti ir duoti įgalioti- gyventu skurde, tamsybėje, 
niams paliepimų, iki kiek jie'Darbininkai gi nori būti 
gali nusileisti ir be ko nega-jžmonėmis.*ne pajungtais gy- 
1, vuliais, jie nori išbristi iš

skurdo, nori kad jų kruvinu j 
nrakaitu uždirbti turtai ne
tektų dykaduoniams'buržu- 

. Deliai

Ii pasirašyti sutarties. Žino
ma, neorganizuotiems dar
bininkams tai neįmanomas 
daiktas, ir tik susiorganiza-1 
vus į profesines sąjungas, jams. Deliai šito jau senai 
tas darbas daug lengvesnis.Įeina tarp darbininku ir bur- 
įgaliojama skyriaus valdy- žuazijos griežta kova. Lai- 
oa pagaminti sutarties pro- mėtoju. toje kovoje būna tas, 
įektą, paskui skyriaus susi-įkas geriau savo klasės rei- 
•inkime jis svarstomas, įne- i kalus supranta, kas yra ge- 
sama į jį reikalingos patai-iriau organizuotas. Čia nėra 
sos ir pavedama valdybai, j jokios mielaširdystės, jokio 
,?u tam tikra atsarga, atlikti 1 pasigailėjimo. Kovoje taip- 
bendrą sutartį. Bet čia rei-Įpat negelbsti joki maldavi- 
kia ir iš pačių darbininkų j mai, prašymai ir jokis ge- 
pusės didelės vienybės ir pa- ras noras, jei už tų visų g€- 
tvarumo. nes darbdavis vi-Irų daiktų nėra jiegos. kuri 
sais budais stengsis supro- galėtų pastiprinti tuos ge- 
vokuoti dali darbininkų, ir rus norūs, 
jeigu jam pasiseka tas juo
das darbas atlikti, tai, žino
ma, darbininkai lieka pra
laimėję. Darbdaviui gi ne
sutikus, valdyba išnaudoja 
visas galimas priemones, 
kad susitarus. Jeigu ir tada 
nepavykst 
mas skyriaus

Birželio 24 d. atvyko iš 
Lietuvos artistai: Antanas 
Vanagaitis, artistas-kompo- 
zitorius ir Viktoras Dinei
ka, artistas-sportininkas, 
abu Valstybinio Dramos Te
atro artistai, ir Juozas Ol
šauskas, artistas-kanklinin- 
kas iš „Tautos Teatro” ir 
"Vilkolakio.”

Artistai žada rudenį gas
troliuoti po visas Amerikos 
lietuvių kolonijas su tam 
tikra jų pačių parašyta^ pro
grama, kuri susideda iš mo
nologu, deklamacijų, dainų, 
dialogų ir yra originalė-lie- 
tuviška. Tai buš naujos 
krypties koncertai-vaidini- 
mai. kurie suteiks žiūrėto
jui ką tai linksmaus, juokin
go ir iš dalies rimto.

Apsistoję didesnėse lietu
vių kolonijose artistai žada 
suvaidinti keliatą veikalų iš 
repertuaro, kuris ėjo Lietu
vos Valstybiniame Teatre. 
Nekurie veikalai labai įdo
mus. k. t. „Aušros Sūnūs”— 
S. Čiurlionienės, „Kęstučio 
Mirtis” —Maironio, „Valdo
vo Sūnus”—Putino, ir kiti. 
Visi tie veikalai paįvairinti 
A. Vanagaičio muzika ir 
dainomis, ypatingai „Kęstu
čio Mirtis” ir „Valdovo Sū
nus.”

Be to, kaip teko girdėti, 
artistai rašo scenos veikalė
li su dainomis ir baletu 
„Munšainas,” kuri žada gas
troliuodami vaidinti, jei ra
sis tinkama scena.

Pradės gastroles nuo Bos
tono apie 20 rugsėjo. Bos
toniečiams bus proga pir
miausia pamatyti naujos te
atro krypties menininkus, 
kurie svečiuojasi dabar 
Amerikoj.

Prie jų prisidėjo seniau 
atvažiavęs iš Lietuvos ar
tistas Dikinis, kuris vaidi-» 
no J. Vaičkaus teatre. Jie 
keturi yra pasiryžę aplan
kyti visus lietuvius Ameri
koj, kur tik bus išreikšta pa
geidavimas.

Išanksto galima su jais 
susirašinėti čia paduodamu 
antrašu, kur artistai apsi
stojo vasaros atostogoms.

J. Dikinis ir V. Dineika, 
144 Willow St., 
Watcrbury. Conn.,

Devenį.

• i
i

Katalikiškoji buržuazija 
griauja savivaldybes.

'Socialdemokratas” Nr. 
24 rašo:

—Krikščionys demokra
tai ir jų ūkininkų sąjunga 
patiekė Seimui įstatymo su
manymą. kuriuo naikina
mos savivaldybės. .Jų siūlo
ma panaikinti apskričių ta
rybų teises- ir rinkimų bū
das—jų vietoj statomas ap
skrities viršininkas, siauri
namos valsčių tarybos—jų 
vietoje viršaitis, štai ir vi
sa kademų išmintis ir pro
tas.

Fedorantai dar savo pa
rašų nėra davę, bet jų nusi
statymas aiškus: Savivaldy
bėms ir jie nepritaria ir ei
na visur ir visame kame 
prieš jas drauge su kade- 
mais.

Lietuvos savivaldybės tu
ri ruošti tinkamą atsakymą 
i šį kademų sumanymą.—

Nuo savęs turime pridėti, 
kad mums, lauko darbinin
kams, musu krikščioniško
sios buržuazijos norai yra 
visiškai aiškus. Jie nori pa
naikinti žmonių rinktas įs
taigas, o jų vieton pastatyti 
jm klaidingus viršininkus su 
policija, kuriu valdymas jau 
ir dabar perdaug mums yra 
žinomas.

Dabartinės savivaldybės 
darbininkų reikalais irgi 
mažai rūpinasi, arba ir vi
sai nesirūpina. Nesirūpina

pas p.

J. Olšauskas ir A. 
gaitis, 41 Plantation

Worcester, Mass., pas S. 
Purvinską.

Vana-
St.,

t

Darbininką sutartis si 
darbdaviais Lietuvoje.

Lietuvos lauko darbinin
kams bendrų sutarčių dary
mas yra visai naujas reiški
nys, taigi šiuo kartu aš no
riu pasidalinti su draugais 
mintimis apie jų reikšmę. 
Kada darbininkai patiekia 
bendrą sutarti darbdaviui, 
tai šis jaučiasi it žaibo ištik
tas, taip jam nemalonu gir
dėti panašus dalykas. Dar
bininkai gi daug naudos tu
ri iš jų. Susirinkę jie išdir
ba bendrą raštišką sutarti, 

dėl to, kad jose yra mažai, išrenka vieną ar keliatą 
arba ir visai nėra musų at- 'draugų ir įgalioja juos įteik- 
stovų. Bet tas nereiškia, ti darbdaviui sutartį ir ves-

Ar yra kitas koks leng
vesnis kelias darbininkų bū
vi pagerinti, išsiliuosuoti iš 
buržuazijos ir kapitalo ver
gijos? Gal kalbos anie dar
bininkų kovą yra kieno nors 
išmislas, pačių darbininkų 

’ Juk kovojant,ta. tai vėl šaukią-nenaudai? ___ _______
susirinkimas gręžtai reikalaujant, tan- 

ir svarstoma, kokių priemo- kjai darbininkams prisieina 
mu imtis, kad pravedąs ben- pralaimėti, nukęsti: darbo 
drą sutarti. Nesant jau ki- netekti, i kalėjimu pakliūti 
tų priemonių ir numatant, ar net kraują pralieti... To- 
kad darbininkai laikysis kios panašios mintis gali 
vienybės, skelbiamas strei-ateiti į galva klasiniai nesu
kąs. Apart atlyginimo, ben-isipratusįam darbininkui, 
draja sutartimi, galima i>-! •. , - .
kovoti tokiu darbininko ev- kuriems tokios
vertimui reikalingų dalyku,!™nt-ls.s^as‘ ^VOĮ?;
aoie ka navieniai darbiniu-8iąu nieko neoarykite, tik 
kai nedali nei svajoti Pa- pažiūrėkite į gyvenimą. Pa
vyzdžiui, bendrojoj sutarty|ži^rėkit?’ ka* darbdaviai 
įrašoma: kas Balaitė kure-Puras uz kok| ?ors mažmoži 
narna ir švari darbininkams I n™on nusileisti kaip jie 
oirtis. kad butu tinkamai sumažinti jūsų at-yniio, . - ... lygmimą. Darbdaviai sten-

- i giasi darbininkus visaip su- 
mScinos varžyti, persekioti, įgąsdin-

- -į ti. Užtenka keliems darbi-
, veterinarijos pagelba 1 *£

nukęsti: darbo

T-tis.

Skaitytoju Pastabos.

atremontuoti gyvenamieji 
butai, tvartai, daržinės ir i 
t. apruDinimas 
pagelba darbininko ir jo šei
mos, v 
darbininkų gyvuliams, nu-' ___ ~__ ~ _ __~
gabenimas ir pergabenimas (skųsti kaipo bolševikai,
darbininkų vaikų iš mokyk-įgaus mokėti ar kalėjimo,’ 
lų. darbo laįko nustatymas,! jų šeimynos ir jie patįs bus 
darbininku atostogų klausi-'policijos ir žvalgybos išgąs- 
mas ir t.t. 0 nepildant darb- at*a k sumušti. Užsi-

čia pasikalbėti, kaip jie 
darbdavio tuojaus bus ap- 

i kaipo bolševikai,

manys dvarininkas ar kitas 
kuris darbdavis pašalinti 
darbininką iš darbo, išvary
ti iš dvaro, išmesti iš buto, 
nemokėti algos už praeitą 
laiką—joki darbininko ir jo 

i šeimynos prašymai, nei aša
ros nei darbininko liga ar 

i senatvė nieko nepagelbėš. 
: Darbdavis greičiau šunio 
pasigailės, nei darbininko, 

i Pažiūrėkite, draugai, tik šį
met kas darosi dvaruose: 

! nerasite nei vieno dvaro, 
kur nebūtų prašalintų dar
bininkų ; senus, dvare sužeis
tus darbininkus varo (lauk, 
darydami jiems daugeriopą 
skriaudą—išvaryti negalės 

___ ______ __________ r._ gauti nei žemės, nei užlaiky- 
G bendru sutarčių klausi- m.° senatvėje, neras sau nei

- " ** ! lritnc nno T

mu.

daviui pasirašytos sutarties, 
skyriaus valdyba verčia, 
kad pildytų, ar tai per darbo 
inspekciją, ar teismo keliu, 
o darbininkams nepavykus 
sudaryti tinkamos bendros 
sutarties iš karto, jie kovo
ja visomis pajiegomis vė
liau, kad ją užpildžius. Ži
noma, jau tada nėra kitos 
kovos priemonės, kaip tik 
streikas, žodžiu sakant, 
bendros sutartis darbininkų 
kovoje lošia labai didelę ir 
reikšmingą rolę. Taigi, Lie
tuvos lauko darbininkai tu
rėtų labai ir labai susirupin-

SANDARIEČIŲ LY
DERIAI.

Kad ne socialistų renega
tai, tai sandariečiai butų be 
lyderių. Pradėkim nuo Šliu
po, nes, rodos, -jis ir buvo 
pirmutinis. šliupas, Rač
kauskas, Sirvydas, Baniu
lis, Vitaitis, Karpavičiukas, 
Norkus, ir kiti—tai vis bu
vę socialistai. Ir kas išeina?

Išeina, kad jeigu ne so
cialistu renegatai, tai san- 
dariečių partija butų be ly
derių—armija be generolų, 
arba visai sandariečių par
tijos butų nebuvę.

Taigi išeina, kad tik pasi- 
dėkavojant socialistams pri
viso sandariečių-tautiečių 
lyderių, kurie ir palaiko san- 
dariečių-tautiečių partiją.

O betgi Sirvydas, kur‘tik 
gauna progos, bando priro- 
dinėti, kad socialistai, tai 
tautos ir lietuvystės priešai.

Taip man die padėk, jeigu 
aš bučiau Tulys („Sandaros” 
redaktorius), tai perskaitęs 
ką rašo apie mane „Naujie
nos” ir „Keleivis,” su viena 
diena mesčiau redaktoria- 
vęs ir eičiau ant farmų mal
kų skaldyti arba karvių 
melžti.

Raulinaitis.

TEISMAS NEDAVĘIN- 
JUNCTIONO PRIEŠ 

STREIKIERIUS.
Nuo gegužės mėn. New 

Yorke streikuoja geležies 
statybos darbininkai, ir dėl 
šito streiko turėjo sustoti 
$10,000,000 darbų. Taigi 
darbdaviai kreipėsi j vyriau
si valstijos teismą, prašyda
mi injunctiono, draudžian
čio darbininkams tęsti šitą 
streiką. Bet teismas injunc-

vietos kitos, nes pilni Lietu- 
ivos miestai, miesteliai ir 

_ kaimai bedarbių: daugely 
dvarų neišmoka pinigų ir 
ordinarijos už pereitus me
tus ir t.t.

Anksti šio panedėlio rytą' Dabar, draugai, spręskite, 
netoli Nashvillės miesto, ką reikia darbininkams da- 
Tennessee valstijoj, sudegė ryti, kad darbdaviai nelai- 
didelė parako dirbtuvė, ku- kytų darbininkų šuns vieto- 
rios pastatymas ir įrengi- je, nesmaugtų jų, nepasisa- 
mas karo metu lėšavo vai- vintų darbininkų kruvinai 
džiai $28,000,000. Dirbtuvėj uždirbtų centų. Pasižiūrėki- ——----------
buvo da valdžios sukrauta te nors į dvarus: joks pra-Įtiono nedavė, paaiškinda- 
karo rezervai 45,000,000 sv. žymas ar nusižeminimas, mas, kad streikas yra veda- 
parako. kuris taip pat nuė- nei „kloniojimasis” negel-įmas ramiai ir todėl negali- 
jo durnais į padanges. bes, vistiek darbininką nu-(ma jį uždrausti.

P. Papartis.

SUDEGĖ PARAKO 
DIRBTUVĖ.
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To niekas nupeikia

BROOKLYN, N. Y. 
Tirti paaiškinimai "Laisvės” 

pleperiams.
Kriaučių Unijos skyrius, 

tai tikra mali-malienės dir
va. čionai nematysi ir ne-

i suma-1nevedęs, laisvų pažiūrų. Da
rymui, kartu nuskirtų laiką vatkos, išgirdusias, kad P. 
ir vietą (miestą), kur minė- Gugą užmušė, labai džiaugė- 
tas suvažiavimas turėtų si sakydamos: "Ot ir gerai 
įvykti. [bedieviui, Dievas pakorojo

Komisija: užtai, kad neidavo išpažin-
.1. S. Prusalaitis ties. Dabar turės kaip mulą
K. Ramanauskas, palaidoti.” Davatkos tuo-
186 Alder St. Waterbury, jaus nubėgo pas kunigą 

Conn.' ” Zimblį ir pranešė jam apie
P. S. Butų naudinga, kad nelaimę įsakydamas, kad 

visos Amerikos pažangioji Gugio lavono .nepriimtų į 
visuomenė darytų pastangų bažnyčią, nes, girdi, ir taip 
tverti panašius Sąryšius bei jau bedievių laikraščiai juo- 
Draugijų Apskričius, nes kiasi iš musų, kad jus už pi
rmenybėje galybė. Tada gale- nigus visokius bedievius ir 
tumėm pagelbėti ir savo liuteronus laidojate su mi- 
broliams Lietuvoje. K. R. šiomis. Todėl, girdi, mes ku- 

----------- — nigėliui iškalno pasakom, 
LAWRENCE. MASS. ^ad įeiJųsLP* priimsi

te J bažnyčią, tai mes, visos 
Iš didžiųjų ir pažangiųjų davatkos, susitarę streikuo- 

d raugi jų delegatų veikimo, sime prieš tai.
žemiau pažymėtų draugi- Jei davatkos taip butų 

iu delegatai išnešė pasmer- pasakiusios kunigui Kaula- 
kimo rezoliuciją prieš tuos kiui, tai Kaulakis butų joms 
žmones, kurie bųyo panau- atsakęs: ”Aš bosas, o ne jus. 
deję Lawrence’o pažangiųjų pr ką a® noriu, tą ir darau.'” 
draugijų vardą siekti sa- kun. Zimblys dar grino- 
viems tikslams. Dabar dele- Irius, tai nusigando, kad da- 
gatai su pritarimu draugijų |v*|kos_ nesustreikuotų ir 
2 ir 3 dd. rugpiučio surengė prisiekė prieš jas, kad jis 
pikniką naudai Lietuvos ir jokius pinigus Gugio la- 
Vilnijos našlaičių. Stam- |vono nepriims į bažnyčią, 
blausia auką parėmimui ši- Dėt man rodos, kad niekas 
to pikniko suteikė L. T. K. p° ir neprašė, .kad priimtų. 
Parapiia, nes parką ir sve- Petras Gugis buyo netur- 
tainę davė veltui. Muzikan- tingas vaikinas, bet priklau- 
tai su pasidarbavimu Ant. sė prie dviejų draugysčių, o 
Sinikonio, irgi griežė vėl- palaidojimo lėšas Lumber 
tui. National Bottling Co. jardo kompanija apmokėjo, 
(užlaikoma lietuvių) auka- tai P. G. buvo palaidotas la- 
vo 5 dol. vertės sodės. S. L. bai gražiai, be jokių baž- 
Zapėnas padarė apgarsini- nytinių patarnavimų. P. G. 
mus už pusę kainos. Siun- čionai paliko tik vieną tik- 
čiant pinigus per Urbšo & rą brolį Joną Gugi. Daugiau 
Sekio agentūrą stigo $3., giminių nežinau ar turėjo, 
kad pasiuntus lygiai po $100 Petras Gugis dar gyvas 

[Lietuvon ir Vilnijon, tai J. būdamas man sakėsi, kad 
Sekys paaukavo 3 dol. Pik- Chicagoj advokatas Kazi- 
niko gaspadoriais buvo A. mieras Gugis esąs jo pus- 
Kauninis ir A. Bagdonas, brolis. Tad dėlto ir praneša- 
pelei pagražinimo pikniko per laikraštį, kad jo gimi- 
lalyvavo du chorai—P. M. nės ir pažįstami žinotų, jog 

choras po vadovyste vargo- Petras Guįis 9 d. rugpiučio 
rininko J. Tamulevičiaus ir atsigulė po juoda žemele 
L. D. D. choras, po vadovys- Įamžinai, * 
te J. C. Navadausko. Pikni-1 
ką parėmė Lawrence’o pro- 
aresyvė visuomenė, skait
linga' atsilankydama. Pelno 
našlaičiams liko $205.42. At- Tautininkai užkenkė SLA. 
ėmus siuntimo lėšas laikf- 57 kuopos piknikui.

į?"!itetas P38“"“. P° Atėjus vasarai kaip įvai- 
SI00 Lietuvos ir Vilnijos L • • -- - K
našlaičiams —viso $200. Pi- [ 
mgai bus išmokėti Suvieny- k tai jr SLA 
rn V n IcTTitt t-o niiro lz\ I ____

liais, pagal delegatų nutari
mą.

TaiDgi turime pažymėti, 
kad L. Ukėsų Kliubas vi
siems del< 
mams svetaine davė veltui, 
kas žymiai palengvino šitą 
visą darbą. Taigi visiems 
orisidėjusiems su auka ar 
darbu, bei atsilankiusiems 
ant parengimo, vardan pa-i 
žymėtų draugijų tariam 
ačiū.

Draugijų vardai, kurios 
Drisiuntė delegatus: j

Šv. Laurino Draugystė, 
Lietuvos Sūnų Draugystė, 
Aušros Vartų M. D. Drau
gystė. Lietuvių Ukėsų Kliu
bas, Šv. Onos Draugystė, 
Amerikos L. T. Sandaros 12 
kuopa. j

Draugijų delegatų valdy
ba :

Pirm., A. Bagdonas,
Sekret.. J. Savinčius, ...........  .. ________ t
Tždin. A. A. Snapauskas. visas pikniko pelnas bus 

-------------- p»erpus su Apšv. Bendrija.

[munistais. Ir niekas jį tiek Į pasivadinti tikruoju savo 1 Urioš pritaria šiam 
negirdavo, kiek komunistai, vardu, bet pasivadino Socia- 

ils ”hon« rtvviškumo" listiška Respublika, kas 
reiškia, kad ir pačioj Rusi
joj komunizmo vardas mi
nių akyvaizdoje yra nusmu
kęs. šiandien socialistai įėjo 
į plačias darbininkų mases 
Amerikoj, ir anksčiau ar 
vėliaus jie padarys milžiniš
ką žingsnį pirmyn.

Kaslink asmeninio biznio, 
tai turiu jums pasakyti, kad 
nesenai jus, bolševikai, turė- 
iote savo draugą krominin- 
ką H. Stankų, o ar palaikė
te jus jį? Visai ne! Tasai 
žmogelis turėjo visai iš 
Mentellos išsinešti. Vėliaus 
buvo jums pataikaujantis

Nes jis "bepartvviškumo" 
skraiste prisidengęs buvo 
visas komunistams atsida
vęs. Pagalios kaip ten nebu
vo, faktas ' yra, kad jis su

girdėsi tik to, ko nenorėsi, unija pilnai atsilygino. 
Nepaprasto praskydimo, tai 
daugiau kai visko. Kaip tik Miliauskas.
šis Unijos skyrius pradėjo čiu pirmuoju sekretorium, 
samdyti nuolatinį duoklių kaip tik ta vieta pas mus at
ėmimo sekretorių, taip grei- sirado. Iš pirmų 'dienų J. 
tai prasidėjo biauriausios Miliauskas turėjo nuostolių 
rūšies intrigos vienų prieš 
kitus. O vis tai dėl "džiabo" 
—jei ne sau. tai savo "fTen
tams." Ir i

. kad net viešai per spaudą 
siekia vienas kitą įkrimi- 
nuoti, apvaginti, ir t.t.

Kuomet sekretorius už
baigia savo tarnystę, tuo- 
met pradedama rankioti vi
sokius šmeižtus, kad tą žmo
gų diskreditavus, kad jis 
negalėtų niekur nei pasiro
dyti.

Rodos, nuo 1918-19 m. tu
rėjome jau tris unijos sek
retorius. kurie visi užsipel
nė tą pati atlyginimą. Čio
nai bandysiu pažymėti at
skirai kiekvieno nusidėji
mus.

Daugiausia audros iššau
kė A. Beniulio užbaigimas 
savo tarnystės. Užbaigus 
iam savo tarnystę pasirodė, 
kad jo vedamos knygos ir 
New Yorko Bendrosios Ta
rybos vedamos knygos nesu
tiko apie ant 80-90 dol. Per
žiurėjus knygas Bendrosios 
Tarybos, klaida pas juos pa
sirodė daug didesnė, negu 
pas A. Beniulf. Pastarojo 
knygose pasirodė trukumas 
tik apie 8-9 dol.. kuriuos A. 
Beniulis turėjo užmokėti iš 
savo kišeniaus. Taigi ar Be
niulis padarė ką nors tokio, 
delko "L." korespondentams 
reikėtų rašyti taip, kad 
"L.” skaitytojai suprastų, 
jog A. Beniulis apvogė or
ganizaciją? Jis aiškinosi, 
kad jam keliatas štampų 

Jcur nors nusimetė; galėjo, 
anot jo paties pasakymo, "ir 
vėjas pro langą kur nupūs
ti.” Šitą jo išsireiškimą "L." 
keresp. taip pamylėjo, kad 
dabar jį kartoja ir kartoja 
priduodami jam net krimi
nale prasmę.

Kitas buvęs sekretorius J. 
Sakalauskas. Jis savo tar- 

‘ nystę užbaigė visai kitaip. 
Pasiremiant daugelio pasa
kojimais, visas dalykas bu
vęs maž-daug šitaip. J. Sa
kalauskas surinkęs keliatą 
šimtų dolerių (tikros sumos 
niekas nežino) unijos pini
gų ir buk tai "prašovęs.” 
Kada neturėjo pinigų sudėti 
į banką, tai jis nuėjęs pas 
generalį sekretorių-iždinin- i 
ką A. Millerį ir prašęs, kad.'čiai: vienybę darbininkų 
nors porą dienų palauktų. | tarpe lengva jums buvo su- 
Pastarajam atsisakius pa-;ardyti, bet sunku ją atbuda- 
laukti, J. Sakalauskas pada-jvoti. Socialistams ėmė daug 
vęs rezignaciją ir kur tai 
pasiskolinęs pinigų ir sudė
jęs į banką "iki vieno cen
to.” Tai šitaip daugelis apie 
tai pasakoja.

Pats J. Sakalauskas sako
si. kad jis kam tai iš savo 
giminių tuos pinigus pasko
linęs, ir todėl jam prisiėjo ; 
arba prašytis, kad Unijos 
valdyba palauktų, arba sko-j 
lintis ir sudėti pinigus į 
Unijos banką, ką jis ir pa
darė. '

O ką "Laisvės" korespon
dentai nori iš šito dalyko iš
pusti? Jeigu jus žinot, kad 
Sakalauskas pavogė Unijos 
pinigus, tai bukite vyrais ir

Trečias sekretorius — J. 
Šitas buvo pa-

sirado. Iš pirmų 'dienų J.

ant $154. Dalykas, sulyg jo 
paties pasakojimo, buvo 
maž-daug toks: Vieną die- 

nuėjo taip toli, ną iš vakaro jis surinkęs mi- I 
nimą sumą pinigų ir parsi-| 
nešęs su savim namo. į___ ..

Ant rytojaus atėjęs į ofi-Jurgis krautuvninkas. kuris 
są. susivyniojęs pinigus i buvo net į jūsų partija įsto- 
laikrašti, įkišęs į apatinį jęs. Ar jus rėmėte iį? Jur- 
"overkoto” kišenių ir "over- gis,* nesulaukdamas para- 
kotą” pasikabinęs ofise ant .mos iš bolševikų, nuėio pas 
sienos. Nieko nebuvę ofise. į katalikus. Taipgi dėl biz- 
Po kiek laiko ateina J. Bui-jniško išrokavimo "bostoniš- 
vvdas ir prašosi, kad jamikiai biznieriai’ nuvarė savo 
pavelytų ofise pasėdėti !ir( pačias pas katalikus ir nri- 
nasiskaitvti laikraštį. J. Mi- rašė jas prie katalikiškų 
liauskas pavėlinęs Buivvdu: .draugijų. Už tai kun. švagž- 
pasiskaitvti ofise ir paša- dys per pamokslą ir pajuokė 
kęs: "Gali čia būti, bet da-iiuos. Ir gerai, kam kiša nosį 
bok, kad kas pinigus nepa-(kur nereikia! 
vogtų.” šitaip pasakęs Mi
liauskas paskui visur vaikš-'džiucjate mane "Judošium, 
tinėjęs, kol kas tai paprašė ("darbininkų pardaviku” ir 
išmainyti pinigų. Atėjęs [vėi ateinate kviesti mane į 
ofisan pasiimti pinigų, Mi-,vienybę su jumis, kad aš 
liauskas ju jau neberado, jums padėčiau vykinti jų- 
Kur tie $154 dingo, "niekas sų komunistišką diktatūrą 
nežino." Buivydas juos "da- [ —tironybę. Pagal jūsų tak- 
bojo” ir. niekas daugiau ofi- tika sprendžiant, iš jus, bol- 
se nebuvo, ir jis "nematė,” ševikėliai, niekas daugiau 
kas pinigus paėmė... Tai neišeina, kaJp tik asilas 
tikra misterija. Bet vistiek žmogaus pavidale. 
Miliauskas Buivydo nevagi-; Montelietis.
na; jis sako: ”Už rankos ne-' --------------
pagavės negali sakyti, kadi WATERBURY, CONN. 
vaeris. Tai teisybė.

Taigi. "Lysvės" plepe- (Atsišaukimas į Connecticut 
riai, pasakykit kokius "blo- valstijos pažangiąsias Draii- 
gus darbus" 
respondentai slepia ? 
stengiasi parašyti 
kaip jie žino.

Jonas Vyža.

j

*9

.Jus, bolševikai, pravar--- _ ”

i

"Keleivio” ko- £Das ir Pažangiųjų Draugi
ją jų Sąryšius.

talP>! Kas kartas vis aiškinus ir 
1 aiškiaųs ųnatosi Amerikos 
(lietuvių pažangiosios visuo
menės susijungimo reikalas 

i nasekmingesniam Veikimui. 
J Kaipo pavyzdi šiandien mes 

paimkime krikščionių de-

xMONTELLO, MASS.
Komunistai maldauja ”Ju-
doši..,’ kad ateit, jiems j ^“”1 £

p ga ą. naikinti savivaldybes Lietu-
Tulas laikas atgal atsilan- voj ir uždėti ant Lietuvos 

kė pas mane komunistas N., liaudies savo viduramžine 
pasisveikino su manim ir krittčionišką diktatūrą. Pa- 
nradėjo man* savo bolševi- -—— 
kiškus Vargus išdėstinėti, 
prašydamas, kad liaučiausi 
juos, bolševikus, bekibinęs. 
Girdi, męs, darbininkai, 
daug ką galėtumėm nuveik
ti, jei mes prišilaikytumėm 
vienybės. Ir tamstai pačiam 
butų daug geriau, jei laiky
tumeis didžiumos — butum 
gerbiamas visuomenės ir pa
čiam biznis eitų geriau.

Aš atsakiau jam sekan- 
ką A. Millerį ir prišęs, kadičiai: vienybę darbininkų

žangioji Amerikos lietuvių 
visuomenė galėtų šiuo svar
biu reikalu tarti savo galin
gą žodi ir paremti Lietuvos 
liaudį' kovoje už jos teises. 
Bet pakol pažangioji musų 
visuomenė neturi bendros 
organizacijos, per kurią ga
lėtu savo nusistatymą iš
reikšti, tol mes negalime su
teikti Lietuvos liaudžiai nei 
moralės, nei materialės pa
galbos. Apart to yra daugy
bė ir kitų svarbių reikalų, 
kurie verste verčia Ameri
kos progresvvę visuomenę 
sueiti Į artimesnius santy
kius ir sutverti pažangio-metų, pakol jie subudavojo

progresyvi judėjimą tarpe sios srovės Sąryšį. Toks Są- 
Amerikos lietuviu, gi jus, 
komunistai, priešakyje su 
Fraina ir Stilsonu. sudras
kėte tą judėjimą Į kelis mė- 

' nesiūs. Jus, bolševikai, pasi
žadėjote žmonių masėms ei
ti sparčiai pirmyn. Bet vie
ton ėję pirmyn, jus sugrįžo
te taip teli atgal, kad net jus 
patįs gėdvjatės prisipažinti 

j prie to visko, ką jus prida- neetieut valstijo j pažangiu- 
rėte. Patįs būdami purvinais jų draugijų ir pažangiųjų 

[nuo galvos iki kojų, jus ban- Sąryšių APSKRITĮ. Ir to- 
idote kitus purvinti. Jei jus. dėl nutarta per laikraščius 
I bolševikai, neųajiegėt Įvelti atsišaukti į Connecticuto 
[mane Į savo dumblyną apie valstijos pažangiąsias Drau- 

r—------------  . „---- --- šeši metai atgal, tai dabar gijas ir Sąryšius, kad šį su-
tiesiai taip pasakykit. Kam nei nebandykite, nes nuo to manymą giliai apsvarstytų 
bereikalo plepėti, šmeižti > laiko mano socialistinė dva- ir savo nutarimus bei pažiu- 
"keleiviečius” ir patą ”Ke- šia yra sustiprėjus šimtą ras prisiųstų žemiau nuro- 
leivį," kuris su tuo visu da-[ procentų. Kuris gi susipra- dytu antrašu. Kadangi tokio 
Ivku nieko bendra neturi? [tęs darbininkas gali eiti Apskričio sutvėrimui visų 
J. Sakaaluskas nebuvo ’ke- su jumis, matydamas vi- pirma butų reikalingas su- 
leivietis," neigi jokis sočia-[šame pasaulvje socialistų važiavimas, todėl spartesnio 
listas; visi žino, kad jis bu- laimėjimus ir komunistų veikimo deliai, butu pagei- 
vo "vienybininkas” ir gana [smukimą. Net ir jūsų komu- daujama, kad draugijos, 
aiškiai "flirtuodavo” su ko- nistinė Rusija ir ta nedrįso prisiųsdamos savo tarimus,

ryšis ypač butų pageidau
jamas pašalinėms draugi
joms.

Imdamas visa tai domėn, 
Waterburio Lietuvių Prog
resyvu] Draugijų Sąryšis 
savo konferencijoj, laikvtoj 
27 d. birželio, apsvarstė ir 
pripažino, jog būtinai vra 
reikalinga Įsteigti bent Con-

suvažiavimas

rie buk veda SLA. kuopą į 
žabangas, o čia pasirodo, 
kad patįs tautininkai eina 
atvirai prieš kuopos reika
lus.

Piknikas, nežiūrint tauti
ninkų noro užkenkti, pavy
ko kuogeriausiai. Vietinio 
laikraščio "Telegram-Gaz- 
zet” reporterio aprokavimu, 
publikos buvo apie M)00, pel
no taipgi liks keliatas desėt- 
kų dolerių.

Tėmytojas.

ir visam pasauliui protes
tuoja prieš paskyrimą Dr. 
Mcntvido. Kuprelis gi Zal- 
pis pasako karštą spyčių 
apie tai "kas matė” ir eina
ma prie balsavimo. Žinoma, 
bolševikai su džiaugsmu 
priėmė "Įnešimą.’

Kadangi nebuvo kaip dau
giau prisikabinti prie Dr. 
Montvido, tai priėmus kuo- 
pon keliatą naujų narių tuo 
susirinkimas ir užsibaigė.

Narys.

PITTSBURGH, PA. ' 
Tragedija lietuvių šeimynoj.

Kugpiučio 7 d. lietuvis Ju
lius Cigelis, 35 metu, g,w. 
2252 Valeria gatvėj, Čarrick 
priemiesty, pasidarė sau ga- . 
lą, o jo žmona, Marė Cige- 
lienė, 28 metų, su peršauti^ 

[petim guli Southside ligoni- 
tai turėjo išduoti savo ra- nėj.
portą ir tai buvo skelbiama! Kaimynai pasakoja, kąd 
pranešimuose, bet narių su- Cigelienė buvus susidrauga- 
sirinkiman atėjo ne tiek'vus su vienu saliuninku iš 
daug, daugiausia bolševikai, [ Southsidės ir su juo dažnai 
kurie lanko kiekvieną susi-1 naktimis važinedavus. Vy- 
rinkimą ir alkiai- daboja, ■ ra.* to nežinojęs, ir dagi ne- 
k£d tie "biaurybės buržu-. tikėjęs savo draugams, kū
jai” neįsigalėtų ir neatstum- j rie jam pasakodavę, kad 
tų bolševikų. Matyt, po ke-[ Marė naktimis su saliunin- 
lių skaitlingų susirinkimų ku raudonu automobiliu va- 
vėl grįžta - sena padėtis lūžinėjanti po Įvairias vietas, 
vėl leidžiama vieniems bol-Į Bet pagaliau jis nutarė 
ševikams netrukdomai šei-ištirti dalyką—ėmė sekiotu 
mvninkauti kuopoje. j Aną utarninką jis su-

Plačiausį delegatų rapor- į grįžęs iš Pittsburgho pama-

CHICAGO, ILL. 
Bolševikai jau pradeda pulti 

l)r. Montvidą. Giriasi, 
kad jie oriešinosi dar* 

bininkų algų pa
kėlimui.

Kugpiučio 6 d. Raymond 
Chapelv Įvyko SLA. 36 kp. 
susirinkimas. Nors delega-

Ašerukas.

VVORCESTER, MASS.

rios draugijos ir grupės ren
gia išvažiavimus bei pilini-

Pra^žioj birželio mėn. nuta- 
° jrė surengti pikniką pasilin- 

. Įksminimui, o dar labiau kad 
pasipinigavus, nes kuopa už- 

, - . . . . i laiko dideli knygyną ir dar
egatų susirinki- išlaidu matėsi, kaip

tai siuntimas delegatų į bei- 
ma ir t.t.

Štai liepos mėnesiniame 
susirinkime pikniko rengi
mo komisija raportuoja, 
kad 2 d. rugpiučio turės 
įvykti piknikas ir vieta pik
nikui Liet. Apšvietos Bend
rijoj Parkas. Kad nenuėjus 
i "skylę,” kaip pereitais me
tais, tai Su Apšv. Bendri
ja sutarta, kad SLA. kuopa 
nemokės Bendrijai už par
ką ir pelnu pasidalins per 
pusę. Tautininkai, išgirdę 
apie minėtas išlygas, nieko 
nežinodami (o gal žinoda
mi), net keturis sykius per 
"Tėvynę” ir "Am. Lietuvį" 
zaunijo, kad kuopa rengia 
pikniką tokią ir tokia dieną

tą davė bolševikas Mizara.[te sąliunininką einantį iš jo 
Jis perskaitė iš protokolo,!namu prie savo rautomobi- 
kuri turėjo išsikirpęs, svar- lio. Cigeliui užvirė širdis, 
besniuosius nutarimus, tik Parėjės namo jis pareika- 
prie nekuriu pridėdamas sa-[lavo. kad žmona pasisakytų, 
vo paaiškinimus. .Jo rapor- ar tiesa, ką žmonės pasako
tas buvo labai atsargus,'ja apie jos drangavima su 
stengėsi rodytis "bešališku.”,saliuninku. Marė pasitvčio- 
Tik pabaigoje darydamas [dama iš jo nusijuokė, 
abelnas pastabas apie sei-( rytojaus Cigelis vėl
mą neiškentė nepasigyręs, ėmė ją spirti, kad prisipa- 

bolševikai, griežtai^intų. Kilo aštrus barniai.
Pagaliau Cigelis, nebesu

sivaldydamas, išsitraukė re- 
veiverį ir šovė. Marė krito 
ant grindų. Antrą šūvį Ci
gelis paleido į save ir krito 
negyvas.
Cigelienė betgi buvo tik su

žeista petin. Po valandėlės 
ii atsikėlė, pasiėmė ant ran
ku savo dukriuke ir krauju 

įtekėdama išbėgo gatvėn. 
(Kaimynai davė žinią polici
jai, kuri atvykus su ambu- 
lansu sužeistąją nugabeno 
ligoninėn. Daktarai sako, 
kad ji pasveiksianti. Mažą 
gi Cigelių mergaitę paėmė 
draugai globoti. N.

•• -

priešinosi pakėlimui SLA... Į 
darbininkų algų (Tai tau ir 
darbininkų prieteliai —dar 
giriasi, kad jie priešinasi 
didesnėms algoms darbinin
kams ! Maskvos sanvičių 
rrisiėdę ką gi jie gali, paga
lios, suprasti apie kitų dar
bininkų reikalus ir įvertin
ti jų darbą).

Po Mizaros kalba kitas 
delegatas, M. J. Damijonai
tis. Jis lyg teisinasi prieš 
bolševikus dėl algų pakėli
mo ir aiškinasi, kad jis bū
damas algų komisijoje dar 
stengėsi kiek galint suma
žinti algų pakėlimą, visai 
neprisimindamas, kad SLA. 
darbininkų algos yra nepa
kenčiamai žemos, daug že
mesnės, negu visose kitose 
panašiose įstaigose.

J. Buragas irgi "rapor
tuoja.” Jis sako, kad sei- > 
mas išrodęs jam "nedemo- ' 
kratiškas.” Turbut todėl 
"nedemokratiškas," kad vi
si nutarimai buvo daromi 
didžiuma balsų ir nepriim
ta nei vieno "nutarimo” 
bolševikiškos mažumos.

Bolševikai šiame susirin
kime pradėjo vykinti savo 
žadėtąjį grūmojimą "sunai- 
cinti Dr. Montvidą.” Pradė
jo tą "naikinimo" darbą 
pats Andriulis, tas pats An
driulis, kuris laike seimo iš
siplepėjo ir pačiam Dr. 
Montvidui atvirai išreiškė 
tą grūmojimą (tai yra už
rašyta ir seimo protokole). 
Pašokęs jis duoda "įneši-

IA ----------'
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TEL. EMPIRE 7365 j
DR. F. MATULAITIS į 

32Č HOLBROOK AVĖ..
DETKOJT, MICH. S

ADYNOS: S
12-2. G-S 'Ji

PHILADELPHTA, PA. Jie koliojo Apšvietos Bend-.ma pasako ilgą prakalbą, 
_ . „ rijos pirmininką "komisą- • cikalaudamas, kad kuopa

. Trakas uzmuse lietuvp I s£iepin<i{imi savo šąli-paklaustų Pildomosios Ta-
Rugpiučio 5 d. čionai pati- ninkams tą mintį, kad per-Įrybos, kodėl vieton išvažia- . 

ko nelaimė Petrą Gugi. Jis pus pelnas su Bendrija, tai vusio viešėti Lietuvon Dr. • 
stovėjo ant kampo Alleghe- neikite į pikniką. P^galiausjKlimo, laikinu daktaru kvo- • 
ny ir Salmon gatvių ir skai-tautininkų Taryba surengė tėju tąpo paskirtas Dr. • 
;ė laikrašti. Tuom tarpu va- kitoj vietoj kita išvažiavimą | Montvidas, o ne Dr. Biežfe, • 
žiavo didelis Lumber jardo savo naudai ir skelbimus vi-.o kai atsakys, tai jau busią j 
;rokas su lentomis ir viena sur paskleidė, nors pati Ta- žinoma kas daryti. Pirmi- j 
enta buvo išsikišusi iš veži-rvbos valdyba yra SLA. 5< ninkas priima įnešimą," j 
mo. Kadangi trokas smar- kuopos nariais. Eiliniai na-(nors dėl ilgumo kalbos pats j 
<iai važiavo, tai toji lenta riai turėtų šitą tautininkų neįveikia jį suformuluoti. J 
įamušė P. G. po troku ir|pasielgimą gerai įsitėmvti. Pasenęs kūdikis ir otstau- J 

‘mmalė iki smert. P. Gugis Jie visuomet rėkia, kad na- xon patekęs Dr. Graičiu- | 
buvo 35 metų amžiaus, dar riai saugotųsi bolševikų, ku nas karstai mesimą remia >

otstau- |
I)r. Graičiu- |

KNYGOS 
iš Lietuvos

Koperatyvinė knygų leidimo,’ 
bei laisvo švietimo dadao Lietu
voje KULTŪROS L’ENDROVft 
»iulo amerikiečiams liettKiams 
savo gražių ir turini nsru >:nygų 
Lietuvos kainomis. Kn.vgt/ sura
šą paskelbsim vėliau.

Užsisakyki t 'iliustruotu, mėj 
nesinį pnnulcraus mokslo žūt- ■ 
nala "KULTUR
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose J3, pusei metų SI 50 
Lietuvoje metams 20 litų, pu
sei metų 12 litų.

Knygos bei žurnalas vra pra- 
ži ir naudinga dovana gimi
nėms ir draugams!

Adresas: ,
KULTl'ROS BENDROVE 

DVARO GATV. 24. 
ŠIAULIAI. LITHUANIA.

9



4 KELEIVIS

Iš Dzūkijos Darbininkų 
Gyvenimo.

(Prieš karą ir dabar).

Dzukijos krašto dvarų jiems nusileisdavo. Bet pra- 
darbininkai gal yra labiau dedant 1920 metus ponai 
atsilikę klasiniu susiprati- pradėjo atsigauti Jie įnirtę 
m u nuo savo draugų kitose ant darbininkų, kad šie pirm 
Lietuvos vietose. Ypač prieš buvę tokie paklusnus, dabar 
karą čia viešpatavo didelė drįso išreikalauti sau pa- 
tamsuma. Čia ponas ir ku- lengvinimo. Bagočiai netvė- 
nigas buvo skaitomi žemiš-1 rė iš pykčio, kam jie nusilei- 
kais dievais ir jiems su nusi-jdo darbininkams. Valdžios 
žeminimu bučiuota rankos, agentams padedant, jįlvari- 
Kad pareikalavus geresnio įlinkai puolė darbininkus, 
atlyginimo, niekam niekuo-'prasidėjo masiniai liuosavi- 
met į galvą neateidavo. O mai iš dvarų, mažinimas at- 
atlyginimas toks menkas lyginimo ir t.t. Darbininkų 
buvo, darbo sąly gos tokios organizacijos buvo jaunos, 
biaurios, kad sunku tikėt, taip pat ir darbininkai patįs 
kaip galima žmogui iš jo iš- prie kovos neįpratę. Todėl 
gyventi. Metams ordinari- daugumoje darbininkų or- 
ninkas gaudavo: 60 pūdų ganizacijos buvo 
javų (su šiukšliais), 20-25 į tos, 
rublius, penktą ar ketvirtą 
dalį dešimtinės netręštos že- 
ęiės bulvėms, viena karvę, 
butą—lindynę, kurui kokių 
nors žabų ir viskas. Padie
niams mokėdavo vasaros 
metu 30 kapeikų, rudenį ir 
pavasari 25-20 kap., o žie
mos metu 10-15 kap. Darbas 
nuo tamsai iki tamsai, apart 
to, žiemos metu reikėjo dirb
ti nakčia, nuo 3 vai. iki 8 va
landai, taip vadinamas "gai
džiagystes.”

Jokio laikraščio, jokios 
knygos, apart kokios nors 
dukaunos maldaknygės, nie
kas nieko neskaitė. Per tą 
tamsumą darbininkai nesu
prato savo reikalų ir už tat 
skurdo baisiai. Tiesa, atsi
rasdavo iš jaunesnių darbi
ninkų tarpo tai vienur, tai 
kitur linkę i susipratimą, 
bet neturėdami jokių žinių, 
literatūros, neturėjo gali
mybės išbrist iš to tamsumo 
ir šie skurdo kartu su kitais.

Didžiajam karui baigian
tis ir suužus revoliucijos 
audrai, pabudo ir Dzūkijos 
darbininkai. Pamatė, ko
kiame varge jie sėdi, ėmė 
jieškoti kelių, kaip iš jo iš
ėjus. Subruzdo organizuo
tis. Beveik kiekvienam dva
re sudarytas darbininkų ko
mitetas. Dvarų komitetai 
užmezgė tarpe savęs ryšius, 
pradėta bendrai rūpintis at
lyginimo pagerinimu. 1919 
metais liepos mėnesy darbi
ninkų Įgaliotiniai pasitari
me su darbdaviais nustatė 
visam Alytaus apskričiui 
vienokias atlyginimo nor
mas. Nors ir nevisai paten
kinanti buvo toji sutartis, 
bet visgi žymiai darbininkų 
būvį pagerino. Sulyg sutar
ties atlyginimas nustatytas 
sekantis:

Algos—kumečiui metams 
240 rublių (ostais), ordina
ruos—90 pūdų, 2 karvės iš
laikyti, 2 avis su ėriukais, 
kiaulių kiek norint. Gyvena
mieji kambariai remontuo
jami ir baltinami dvaro lė
šomis, malkų pagal reikalo 
ir tokių, kokiomis naudoja
si savininkas, 24 dienos Iiuo- 
sos per metus, 8 valandų 
darbo diena, medicinos pa- 
gelba darbdavio, svarbiems 
reikalams darbdavis duoda 
arklius, mokyklą Įrengtą ir 
dvarininko užlaikomą, kur 
tik susiras nemažiau 30 dar
bininkų vaikų mokslo metu 
(6-14 metų), o kur jų ma
žiau, ten dvarininkai steigia 
mokyklą susidėję. Kiekvie
name dvare yra darbininkų 
komitetas, kuris atstovauja 
darbininkų reikalus pas val
džią ir dvarininkus. Darbi
ninkų komiteto pirmininko 
ar jo navaduotojo žygiai 
darbininkų reikalais skaito-'

pakrikdy-
, veiklesni darbininkai 

paliuosuoti iš vietų, kitur 
Įbauginti darbininkai sutiko 
patįs ant menkesnio atlygi
nimo ir t.t. Po šito smūgio 
darbininkų profesinis judė
jimas buvo nutilęs ir tik 
šiais metais vėl pradeda 
reikštis. Jau Įsikūrė keli Ž. 
U. D. Prof. ‘Sąjungos sky
riai ir yra Centre žinių, kad 
vėl keliose vietose kuriasi 
nauji skyriai.*

Be abejonės, kad Dzūki
jos darbininkai, nekovoda
mi su savo išnaudotojais, iš
moks tą kovą vesti ir ateity 
netaip lengvai duosis po
nams nugalėti.

; kaulus, pražuvusio vaiko tė
vai iš kai kurių pažymių pa
žino, kad dalis jų priklauso 
jų sunui. Tuojau po to areš
tuotas Haarmanas griežtai 
gynėsi, bet vaiko motina čia 
pat pamatė atėjusį to namo 
šeimininkės sūnų apsivilku
sį jos sunaus švarkeliu. Tuo
met Haarmanas pradėjo 
verkti, prašydamas nuvesti 
jį pas tardytoją, prižadėda
mas viską papasakoti. Tai 
buvo birželio 3 d. Nuo to 
laiko Haarmanas nuolat 
tardomas, ir kasdien vis aiš
kėja naujų jo darytų baise
nybių smulkmenų.

Kratos metu Haarmano 
namuose rasta daugybė 
drabužių. Tėvai ii- motinos 
randa tuose drabužiuose sa
vo pražuvusių vaikų drabu
žius.

t
i
I

I

Lietuvoj manoma įvesti 
mokestį nuo uždarbio. i

l ką gali pavirsti 
ŽDOgOS.

SubatoakarSlis.
Beržynėly šlama vėjas.
Strazdas gieda vakarinę. 
Naktis gaubia drėgną žemę. 
Pasigirdo sutartinė.

Iš karštų jaunų krūtinių 
Veržias daina kaip šaltinis; 
Per miškus ir kalnus neša 
Ją vėjalis vakarinis.

Ir armonikos akordas
Oro juromis banguoja. 
Jaunimėlis siaučia, džiaugias, 
Net miškai žali siūbuoja.

Neberimsta širdis mano,— 
Veržias prie smagaus jaunimo, 
Kur veideliuose mergelių 
Žydi rožės nuo šokimo!

Skudutis.

Mano komplimentai Ameri 
kos daktarams.

Lasvamaniai daug rašo sus Francijos ir Belgijos 
apie kunigus ir jų gaspadi- laukus ir girias išvaikščio- 
nes, kad jie tamsius žmone-'jau pėkšcias, o jei Amerikos 
liūs mulkina. Bet aš sakau,! daktarai butų mano koją 
kad daktarai yra aršesni ir nupjovę, nebūčiau galėjęs tą 

' -už kunigus. padaryti. Bet ačiū mano
Nieko aš ant jų nesaky- laimei ir protui, parvažiavau 

čiau, jei nieko apie juos ne- "“:1....
žinočiau. Bet man pačiam 
buvo atsitikusi nelaimė dir
bant ant geležinkelio, taigi 
noriu pasakyti ir kitiems 
apie tai. Štai kaip buvo: 
Signalinei "torpedai” tru
kus, bl.ėtos sulindo į mano 
koją. Mane tuojaus nuvežė 
pas geležinkelio kompani
jos daktarą, kuris mano ko
ją apžiūrėjęs aptepė vais
tais ir aprišo. Už dviejų die
nų mano koja taip sutino, 
kad ir kelinėse-jau netilpo. 
Visa pasidarė raudona ir 
blizgėjo kaip stiklas, šiaip- 
taip aš pas tą patį daktarą 
vėl nuvažiavau. Jis mano 
koją apžiūrėjęs pasakė, kad 
jau nieko iš mano kojos ne
bus. reikėsią nupiauti, ir pa
rašė korčiukę, kad važiuo
čiau šventos Elzbietos ligon- 
butin (Utica, N. Y.), o te
nai nupiaus. Bet aš to dak
taro nepaklausiau ir neva
žiavau į ligonbutį, bet nuė
jau pas palioką daktarą. Pa
sakiau jam visą istoriją, 
kaip atsitiko, ir jis mano 
koją apčiupinėjęs pasakė, 
kad daug yra materijos. 
Parašė jis man receptą, už 
kurį aš jam užmokėjau, ir 
gavęs iš aptiekos kokios tai 
mosties, aptepiau koją kaip 
buvo to daktaro patarta. 
Ak tu Viešpatie! Sopėjimas 
neišpasakytas, ir jau sulenk
ti kojos negalima. Nors gy
vas lįsk Į žemę. Koja da 
daugiau sutino ir daugiau 
blizgėjo. Kitą dieną aš vėl 
nuvažiavau pas tą palioką 
(jis čia Amerikoj išėjęs 
daktarus), ir parodžiau sa
vo koją. Dabar ir jis sako, 
kad nieko iš mano kojos ne
bus, vadinasi, reikės nupiau
ti, nes gavau ”blood poison.”

Na, pamisliiau, mirsiu, 
bet ant operacijos neisiu, 
kad man nuplautų koją ir 
padarytų kolieku ant viso 
amžiaus.

Prisiminė man, kad aš 
dar kaip Lietuvoj buvau ir 
man šuva įkando į tą pačią 
koją, tai ji taip pat buvo su
tinusi ir visa blizgėjo, nega
lėjau ir per slenkstį peržen
gti. Bet iš Vilniaus Į Varė
ną ėjo tada rusų kariuome
nė ir apsistojo ties musų 
kaimu. Čia jie pamatė mane, 
kad aš ir iš pirkios negailu 
išeiti, ir pranešė savo dakta
rui. Daktaras atėjęs pradė
jo mano koją spaudyti ir 
čiupinėti. Aš rėkiau nesavu 
balsu. Ką jis man rusiškai 
sakė, aš nieko nesupratau, 
o jis žinojo tik vieną žodį 
lietuviškai ir čiupinėdamas 
mano koją vis kartojo "so
pa,” "sopa.” Jis jokių gy
duolių ar mosties man ne
davė, tik liepė apdėt vil
nom ir šaltam vandeny lai
kyt, o paskui mėlyno akme
nio sutirpyt ir tuo vandeniu 
plauti. Aš jo patarimą iš- 
pildžiau ir už poros dienų 
tik ženklai pasiliko, kur bu
vo šunies iltįs suleisti—ma
no koja sugijo.

Taigi aš tą patį padariau 
ir čia, Amerikoje. Kuomet 
Amerikos daktarai sakė 
"nieko nebus,” aš pradėjau 
savo koją mėlyno akmenio 
vandeniu plauti ir vilnom 
apdėjęs šaltame vandenyje 
laikyti. Mano koja į trumpą 
laiką pasidarė plonesnė ir 
išbalusi, raudonumas žuvo 
ir už keliatos dienų aš jau 
galėjau naturališkai vaikš
čioti.

1917 m. prasidėjo Ameri
kos karas su vokiečiais, tai
gi ir mane priverstinai pa
ėmė. Kareiviu būdamas vi-

už kunigus.

sveikas ir (hutas, ir priža
du : kol gyvas busiu, tai pas 
Amerikos daktarus neisiu.

Čia, Chicagoj, kur aš gy
venu, tūlas vyrukas (ne lie
tuvis) sirguliavo: nuėjo jis 
pas daktarus ir jie jam pa
tarė eiti ant operacijos. Vy
ras paklausė. Užmokėjo 
8700 už operaciją, sugrįžo iš 
ligonbučio sudžiūvęs, išba
lęs kaip s.mertis, ir pagyve
nęs vargšas dar porą nedė- * 
lių mirė, palikdamas pačią 
su ketvertu vaikų be jokio 
cento. Ir ką gi jus dabar gar 
lit pasakyti apie tokius dak
tarus?, Lietuvių patarlė sa
ko: "Gydytu arkliu netoli 
važiuosi.’’ Tas ir teisybė. į

Amerikoj daktarų visur 
pilna; paimk tik laikraštį, 
tai daugiau ten nieko ir nė
ra, kaip tik daktarų apgar
sinimai. Piktumas ima ir 
gana. Kaip kurie net straip- x-_______ Ąfc - t i_
"specialistais,” duodaj ’ pa
tarimus,” kas reikia yąlgyt 
ir kaip miegot, o paskui'pa
taria eiti pas daktarą (su
prask i>as ji nati).

Mačiau sykį daktaro 
straipsni, kur pasakyta; kad 
tie, kurie jaučiasi sveiki, tai 
vis ligoti ir tokiems reikia 
eiti pas daktarą.

Rusijoj gito nėra, jei kur 
daktaras, tai ir daktaras; 
kuris savo pareigas žino. 
Mat pas rusus ir patarlę 
sako: ”Jesli ne znaješ, to i 
ne zanimaisia!”

Felixas Kuzbarskis.
Nuo Redakcijos:—Pripa- 

žihdami visiems žodžio lais
vę, ši straipsni spausdina
me, tečiaus turime pastebė
ti, kad su autoriaus nuomo
ne nevisai sutinkame. Gali 
kartais ir daktaras padaryti 
klaidą, gali būti ir prastų 
daktarų, bet tai nereiškia, 
kad visi Amerikos daktarai 
netikę.
v ■ - — - - - ————

VISKOPOBISKĮ.
Vodevilių šokikės, vietoj 

dėvėti šilkinėm pančiakom, 
pradėjo dažyti savo blauz
das visokiom spalvom. Laik
raščiai šitą pakvaišimą va
dina "nauja mada.” Bet 
naujo čia nieko nėra. Lauki
niai senai jau dažo savo kū
ną visokiom spalvom.

Kaune policininkai per
traukė žydų darbą nedėldie- 
nv. Lietuvoje nėra tokio įs
tatymo, kuris draustų dirb
ti darbą. nedėlioję; polici
ninkai Įsikišo i žydų darbą, 
matomai, katalikų kuni
gams paliepus. Religija vi
suomet buvo didžiausia ne
sutikimų priežastimi.

Japonijoj vėl smarkus že
mės drebėjimas. Nagoya 
mieste net vandens rynos 
žemėje sutruko. Išrodo, kad 
gamta yra pasiryžus karin
gąją japonų tautą visai iš
naikinti.

Rodos Vakar...
Rodos, vakar dar mažiukas 
žaidžiau pievose, laukuose,— 
Šiandien asai jau senukas, 
Galva žemėn jau lenkiuosi.

Rodos, vakar aš drąsuolis, 
Bučiau kalnus bandęs versti,— 
šiandien jau asai varguolis, 
Jiegas galiu tik apverkti.

Rodos, vakar buvau pilnas 
Jiegų, laimės begalinės, 
O dabar jau kojos pinas, 
Sunkiai alsuoja krūtinė.

Taip bematant jaunos dienos 
Smarkiai praūžė, praėjo, 
Nenušvis daugiau blakstienos, 
Laikas mirti jau atėjo...

Ant Sk—k.

Lietuvos Seime yra svars
tomas Įstatymas apie vals
tybinį mokesti nuo algos ir 
uždarbio. Priėmus įstaty
mą, kiekvienas uždarbiau
jantis žmogus turės nuo sa
vo uždarbio kas mėnuo su
mokėti valdžiai tam tikra 
nuošimtį. Nuo mokesčio at
leidžiamas tik tas, kas už
dirba nedaugiau 100 litų 
mėnesiui. Galimas daiktas, 
kad musų buržuazija pano
rės ir dvarų bei ūkininkų 
darbininkus apkrauti šituo 
mokesčiu. Ne vienas iš dar
bininkų pasakys, kad iš lau
ko darbininkų uždarbio val
džia nuošimtį negalės imti, 
nes šitie darbininkai ir taip 
mažai uždirba. Tas teisybė, 
kad mažai ir net labai ma
žai uždirba, bet musų bur
žuazija priskaito, kad Jau
ko darbininkai turi labai di
delį atlyginimą, kuone mi- 
nisterio algą gauną. Štai 
valdžios laikrašty "Lietu
voj,” Nr. 120 iš 16 gegužės 
š. m., kažin koks A. Kelmu
tis skaitė ir priskaitė, kad 
ordinarininkas uždirba mė
nesiui nemažiau kaip 289 li
tus (pavertus pinigais). 
Buržuaziniam liogerv atsi
ras ir daugiau tokių Kelmu
čių, kurie stengsis Įtikinti 
visuomenę, kad lauko darbi
ninkai yra puikiai aprūpin
ti ir kaipo toki, žinoma, pri-

snius rašo, save garsindami
- --- - » J____ IJfi >4.4 ia

mėsininką pardavinė
jusi žmogieną.

Laikraščiuose pasklido ži
nia, kad Hanoveri (Vokieti
joj) pirklys Haarmanas per 
eilę metų užmušinėjęs jau
nus žmones ir pardavinėjęs 
jų mėsą. Anot vienų žinių, 
per paskutinius metus jisai 
užmušęs apie 30 jaunuolių. 
Vienok tardymuose pats 
kol. kas prisipažino užmušęs 
tiktai 7. bet kartu pareiškė, 
kad tikro užmuštųjų skai
čiaus .neatsimenąs.

Dauguma laikraščių nu
rodo, kad Haarmanas' tik
rai bus užmušęs 14 žmonių. 
Keturis užmušimus jis pa
daręs bėgyje paskutinių 
dviejų mėnesių.

Paaiškėjo, kad Haarma- valės mokėti minėtą mokes- 
nas žudydavo kaipo sadis- tį. Dėl pavyzdžio, nurodysiu 
tas. (Sadizmas—ligotas Iv- draugams, * kaip tie Kelmu- 
tinio instikto nukrypimas, čiai moka skaitliuoti darbi- 
sergantieji kuriuo baisiai j ninko atlyginimą. Jis skai- 
kankina savo aukas). Haar- ■ ’ ’ ' —
manas viliodavęs Į savo na
mus paauglius vaikinus, 
daugiausia už pinigus ”pa- 
žaisti”ir”žaidimo” metu pa-t'ir linų, o bulvių 360 litų, iš- 
siutimo apimtas, perkrims-. laikymas 2 karvių 1095 Įi- 
davęs aukoms gerkles. Pas-'tai ir t.t. Vienu žodžiu, jis 
kui lavonus supiaustydavęs J tikina, kad daabininko uz- 
i gabalėlus, smulkmenas ir darbis siekia mėnesiui apie 
kaulus sumesdavęs upėn, o'.300 litų. *
mėsą—nors ne visai patik- Valdžios projekte deliai

Apie

Į

čiai moka skaitliuoti darbi-

;to, kad vertybė, kurią gau
na darbininkas iš žemės 
daržovėms aštuntą dalį hek
taro, yra 300 litų, tiek pat

i gabalėlus, smulkmenas ir darbis siekia mėnesiui apie 
kaulus sumesdavęs upėn, o'.300 litų. t
mėsą—nors ne visai patik- Valdžios projekte deliai 
tintomis žiniomis—pardavi- mokesnio nuo uždarbio škai- 
nėdavęs. j tomą šitaip: kas uždirba

Haarmanas pirmą kartą vieną šimtą, nemoka nieko, 
buvo Įtartas 1919 metais, toliau dar numetama iš už- 
kuomet Hanovere nežinia darbio 50 litų žTironai ir po 
kur dingo pora jaunuolių. 40 litų vienam vaikui. Tokiu 
Bet tuomet tardymas neda- budu vidutinė šeimyna butų 
vė jokių rezultatų. Dabar paliuosuota nuo mokesčio 
Haarmanas pakliuvo visai iki 170 litų. Reiškia, už 170 
netikėtai. litų nereikėtų mokėti, o už

Šių metų balandžio mėn. kiekvieną sekamą pilną ar 
pražuvo vieno gyventojo nepilną šimtą po 5 litus mė- 
”Excelsior” fabriko meiste- nėšiui. Sulyg išrodyto p. A. 
rio sūnūs. Jis, išėjęs su savo Kelmučio ordinarininko už- 
draugu Į teatrą, namo ne- darbio, reikėtų pastarajam 
„ . Gegužės mėn. arti- mokėti valdžiai kas mėnuo

10 litų arba 120 litų metams. 
Vadinasi, beveik visa atly
ginimą pinigais reikėtų ati
duoti valdžiai.

Aš manau, kad panašų 
uždarbio išskaitliavimą, 
buržuazija pritaikys ir uki- 
r.inkii samdiniams.

Draugai, budėkime! Ne-

grižo.
i įname upelyje pradėjo rasti

. . , , - . .. ~ ... ižmonių kaulu ir lavonu danu į darbo laiką. Darbinm- ]ju 
kas be šeimynos (ant dvari-( Vienas "Exce|sioro" inži. 
mnko valgio , turiįgauti me- nierius atsiniinęs meisterio 
tams molių (oštų). _ sunaus pražuvimą, prikalbi-

Šios normos Įgijo galės no pastarąjį nueiti Į polici- 
nuo 1 d. liepos, 1919 m. Iją. Policijoj buvo paklaustas

Tuo metu esant dideliam pražuvusio vaiko draugas, 
darbininkų judėjimui, bur- kuris pareiškė, kad teatre duokime sumažinti ir taip' 
žuazija buvo persigandusi, juodu buvo susitikę su Ha- musų skurdaus atlyginimo. * 
darbininkų bijojo ir lengvai armanu. Apžiūrint rastus Ordinarininkas.

i

Darbininko Skundas.
Neatmenu aš tėvelio, 
Senos motinėlės,
Tik atmenu daug vargelio 
Nuo pat jauny stelės.

Likau mažas našlaitėlis 
Nuo jaunų dienelių,
Kiek iškenčiau, vargdienėlis, 
Aš sunkių vargelių ?!

Visi mušė, visi barė—
Gal kad našlaitėlis?
Sunkius darbus dirbti varė, 
Mokant skatikėlius.

Ganiau bandas, ariau laukus, 
Dirbau ką galėjau, 
Gi sulaukęs žilus plaukus 
Neturiu kur dėtis.

Darbdaviai mane naudojo,
Kiek tik aš tesėjau,* 
Siurbė kraują, sprandu jojo, 
O aš vis tylėjau.

Tada buvau reikalingas,
Kada jiegos buvo,
O dabar aš nelaimingas

_ Jiegos kad pražuvo.
Senus kaulus kur priglausiu? 
Kas paguos-gi mane?
Kur kąsnelį duonos gausiu? 
Kas-gi duos nakvynę?

Kad mirtis greičiau ateitų— 
Nereiktų kentėti, 
Nereiktų per kaimus eiti, 
šunų lodinėti...

Ant. Sk—is.

Kovon!
Kovon visi, kas nori laisvės,
Kas smerkia juodą kapitalą...
Jau griūva pamatai nelaisvės... 
Kovon greičiau—jau rytas bala!

Tad spieskitės krūvon bedaliai, 
Nes tik vienybėj mes laimėsim, 
Ir išnaudotojų saujalei 
Paskelbę kovą—ištesėsim.

Kovon šaukiu jus, nuskriaustieji, 
Pirmyn .už šventą idealą!
Jau griūva pamatai tvirtieji... 
Kovon greičiau—jau rytas bala!

Ant. Sk—is.

f
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Jaunystės 
šaltinis.

(Japonų Legenda)

’nimo plačiose miniose^ taip dabar žodžiai bus neaiškus? 
pat gerai elgtis su’ gyvuliais Jeigu atsirastų ir šiame___________w______ . šiame 
ir ju neskriausti. Tai labai prašyme kokių mandrių lie- 
gražus ir žmoniškas žygis, tuviškų žodžių, kurių gerb. 
Bet prie tos progos veržiasi i Kėdainių apskrities virši- 
galvon ir kita mintis. Apart ninkas nesuprastų, tuomet 
gyvulių šventojoj Lietuvoj prašome nevarginti save 
yra kankinami įvairiais bu- siuntinėjimu užklausimų po- 
dais ir žmonės. Bet žmo- licijai. nes ir jiems sunku 
nėms globoti draugijos \<isgi, toki dalykai išrišti. Prašo- 
nėra ir ta "gailestingoji”pne pranešti mums.

Daug, daug metų atgal 
pavargėlis senelis tolokai 
nuo savo namų girioj kirto 
sau malkų. Kadangi buvo 
karšta diena ir sunkiai dirb
damas senelis ištroško ger
ti, o namai buvo toli, kad 
pareiti, tai priverstas buvo 
jieškoti girioje ar neras kur 
tarp kalnų duobės su vande- ją nei krikščioniška Lietuvos/išaiškinimą nesunrantamų 
“* • valdžia. Pavyzdin, Kaune "lietuviškų žodžių ir pavači-

buvo leista rinkliava gyvu- nimų.
liu globos draugijai, bei ne
buvo leista rinkliava bedar-'me pas gerb. Kėdainių apsk, 
biams šelpti: girdi nėra rei-Į viršininką: kuomet Tamsta 
kale! O Kauno gatvėmis i būni išvykęs, ar Tamstos įs- 
slankioja, pageltę iš bado Įtaiga per visą nebuvimo lai- 
------ - -L?-?• y -ja j.ą fcuna visokiems reika- 

gailestingumas? Jo lams uždaryta, ar tik darbi- 
ir kad tai pri- ninku reikalams? Tas svar- 

dengus, buržuazija bubnija bu žinoti, kad Tamstos l)e 
dienraščius apie .reikalo netrukdyti.

sunku

•> Daugelis iš damų unka juokingoms 
deklamacijoms šešta pagerinta 
laida. 18 pusi.................................. 16c.

Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad nori.-i, atsakys koks 

nemokša. Bet deikogi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vislias maistas uuoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delku žmogui reikia 
ru.rauA. druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Bi
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitąs 
knygutes. Parašė D-ras G-mus. 
Karna .........    * 15c.

t

Pajieškau Jono Grego. Seniau ji 
>ai gyveno Chicagvj, o dubai nezi 
nati kur .Meldžiu atsišaukti š.v 
cdre.su:

KAROLIS SOSNAL>KAS
P O. Box 1226, Tu'i-an, Arizona

PARDAVIMAI

niu. Kiek pavaikščiojęs ra
do šakini, kuriame buvo ty
ras, šakas vanduo. Senelis 
nudžiugęs tuoj priklaupė 
ant kelių ir pradėjo godžiai 
gerti, nes vanduo buvo taip 
skanus ir gaivinantis.

Begerdamas jis patėmyjo 
vandenyje savo šešėli, ir kas 
labiau ji stebino, kad jis 
matė save jau daug jaunes
niu; jo raukšlėtas veidas 
buvo lygus ir skaistus, jo 
akis žibėjo skaidriai ir ant 
jo plikos galvos buvo tiršti1 
tamsus plaukai. Kuomet at
sigėręs jisai atsistojo, tai 
jautėsi lengviu ir stipriu; 
nebejautė jau jokio nuovar
gio, nei kaulų gėlimo; jo su
kumpę pirštai buvo tiesus ir 
miklus, jo pūslėtos rankos 
pasidarė gražios ir minkš
tos; energija ir spėka pul
savo jo kūne.

Jisai gėrė iš šakinio jau
nystės ’

Buvęs silpnas, neturtin
gas senelis, o dabar jaunas 
ir drūtas, bėga jis i savo na
mus, kad pasidalinus tuo 
džiaugsmu su savo žmonele, 
kuri viena buvo pasilikus 
namie ir vos bepaslinkdama 
delei savo senatvės, ruošė 
valgi savo vyrui. Kuomet ji
sai parbėgo i savo aplužu- 
sia bakūžėlę, žmona niekaip 
negalėjo tikėti, kad tai buvo 
jos vyras, nąs dar rytmety 
išėjo sukumpęs senelis, o 
dabar jau jaunas ir patogus. 
Bet gi galų-gale ji Įtikėjo. 
Tik vietoj džiaugsmo ji la
bai nubudo, nes mintijo tai, 
kad juedviejų poroj gyveni
mas jau pasibaigė, kadangi 
jisai dabar jaunas ir pato

sai! lygios ir jieškosis.

i

o mes, 
krikščionių visuomenė - kuri darbininkai, sumetę uo kelis 
išperėjo gyvulių globos centus nupirksime Tamstai 
draugiją, apie žmonių globąIvicšininke, enciklopedijos 
visai nemano. Nemano apie-žodyną, kur be vargo rasi koj munšaino, šmje knygoje telpa net 

................   -g "Džian Bambos spyčiai”, eilėa, pa
sikalbėjimai, htmoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pust ............................ 25c.

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straips

nių. juokų, ir t.t. Puikiai iiius- 
tluotą. 95 pusi................................ 25c.

"Jaunystės Karštis". Ir "Susižiedavi- 
mas Pagal Sutarties". Labai už

imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... 10c.

Užimi Bamtys Spyčiai. — Ir kito* 
fonės. Daugiau juokų, negu Aineri-

! Dar vieną dalyką klausia
me uas gerb. Kėdainių apsk.

žmonės-bedarbiai ’ Kur 
dingo 
nesireiškiu

])O Savo tuciii <ioviuo rtpiic-| 
nadorų elgimąsi sų gyvu-J 
liais. Žiūrėkit, vadinasi, ko
kie mes minkštaširdžiai ir 
kultūros žmonės!

Kad Lietuvos, kaip ii* vi
so pasaulio buržuazija ver
tina gyvulius labiau, nesni 
žmones, tai tam mes visiš
kai tikime. Juk norint gau
ti gyvuliu, reikia už iuos mo-' 
keti pinigus. O žmonių yra’ 
iki valiai—tik imk juos ir 
sunk paskutinius syvus.

Keleivis.

Redakcijos Atsakymai.

Vaizdelis iš Lietuvos 
dtrbininkii kovos

Poeniciui.—Tamstos strai
psnelio ”Iš kur atsirado lie
tuviai?” nespausdinsime, 
nes tenai vistiėk nepasaky
ta, iš kur jie atsirado. Tams- 

ita, matomai, skaitei ŠliuiA) 
j knygą "Lietuvių protėviai 
j Mažojoj Azijo j,” kuri nieko 
tamstai neišaiškino, tik ap- 

' j suko galvą, ir todei tamsta

Kaip Senovė* žmonės Perstatydavo
Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė 
iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos". Parašė Z. Aleksa.
40 pusi............i..l.........................į 10c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstiją Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilie|ysiės 

įstatymai au reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida................................................... 25e.

Pajieškau Petro Vabiulėno. Mike-] 
liškių kaimo, anie do-imts nictj kaip 
išvažiavo iš Philadeuphij s ir nežinau, 
kur dingo Taipgi pajieškau .Maėano, 
Ra-triliškėu.i parapijos, abudu B.r- 
žų apskrities. .Meldžiu juos pačiu.-, at
sišaukti arba kas žinot- meldžiu pra
nešti. už ką busiu dėl ings-, nes 
riu svarbių žinių iš Lietuvos

PA UI. K L IK*- 
2618 Edgemunt St.. Phiiad -įpina.

iv

Pa

Šiuo oajieškonia: Justinus Tamuli- 
niutės-Zablonskienės. Aleksiaus Zab- 
lonsko. Jor.o Blekaiėio šie asmenys 
kilę iš Nemaniūnų wl. Alytaus ap
skrities. Jieškomų asmenų prašoma 
atsiliepti, aroa visų žinančių apie 
juos, pranešti Lietuvos Pasiuntiny
bę j VVashingtone.

Lietuvos Pasiuntinybe Ymcrikai 
2622 16th St. NAV , \Vashington, D <

Pajieškau draugo Juliaus Gernia!i;>, 
uiiu svarbų reikalą Ju pat - malo- 
įės atsišaukti arba Kas žino pranešti 

VIKTORAS PRASKČNAS
R. F. D. 6. Amstcrdam, N Y

Prjieškau savo vyru Petro Janus
us. iki 1922 metų jis gyvenu Iiarc- 

’erd. Conn, jis ketinu važiuot j Phe- 
iix, Aiizoua J>s pats malonės atsi- 
KiUuti arba kas apie ji zinu teikeis 
iranešti šiuo adresu:
Jotus Straukus (dėt Januškienės) 

Šilalės paštas, Tauragės apsk, 
LITHUAN1A

Pohdas
psk., D_i_

i ČEREŠK A. Ukmergės 
Balninkų parap., Juodpurv;ų 

ienkientiš arba Deltuvos miestelio; 
aaienėk tuojaus atsišaukti arba ži- 
.antieji teiksis pranešti jo adresą, 
tž ką busiu labai dėkingas Reikalin
gas svarbiame reikale iš Lietuvos

A. BACVINKA
2342 E. Fsyette St, Baltimorv, Aid.

PARSIIM ODA ČEVERYKU. DRA
PANŲ ir kilnių smulkių dariu 
krautuvė. Vieta apgyventa lietuviais 
ir lenkais. Biznis eina gerai Priežas- 
ti- pardavimo, ligi. Norintiems įsi
gyti loki bizni, yra gera prugu. Kreip
kitės prie -aviniuko. (34)

JOSEPH .MASTEI K A
213 No. .Main St.. .Mani-heMei. ( ar.n.

PARSIDUODA
Minkštų zėiitnu ir fruxtu ki autui c 

ir Sudės darymo fabiik-is, L Liųuad j 
l';.ii'oii*t«-r. 2 Ciuwn mašinos. 1 tru
kus i; visi i-cikalinfti daiktui dėl dirb
tuves Apgyventu vilta lietuviais ir 
'‘ok.-; ramia pisi—S5 doleriai į 
mėnesi Priežastis pardavituo—silpi.a 
.veikalu (35)

F. D. 56 Hi«h St.. Nashua. N. H. 
Tel 596-R

FARMOS

FARMOS FARMOS
Norinti apsigyventi didžiojoj lietu

vių ūkininku kolionijoj. kur yra jau 
suvirs 4‘>‘i Ii.tuvių apsipirke ukes ir 
v:u jau 7 kaimai apgyventa veik vie
nais lietuviais, šioj apielinkčj yra la
bai geros žemės, todėl čia tokis dide
lis skaičius lietuvių ir apsigyvenu. 
Žmgcgdaujanti ūkių gyvenimu, 
saukite dėl platesnių žinių siu > 
su:

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1. Box 17. Four.tain. Mich.

i

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS

STRAIPSNIS 86
n:-kudos nereikia 

i dviejų tik valgių, 
ųas maut suleisti 
zii.gą. Vienodumas 
Vaiko maistas turi 
bent vieną is šių

atsi- 
ad!«.
(36>

P LRS!I»l ODA FARMA
Parsiduoda 30 akrų farnia. 4 akrai 

apsėti daržovėmis Budinkai gerijpar- 
siduoda labai oigiai. nes savininkas 
tuojaus išvažiuoja į Lietuvą. i 

(MANAS STUI.PIN
lndependenl lee Co. < 

E. \Vaterboro, Mc.

(35»

gus—sau lygios ir jiesKosis. 
Bet vyras tarė jai, kad ir ji 
turi eiti prie jaunystės šal
tinio, gerti tą vandeni ir 
tuomet abudu bus vėl jauni 
ir stiprus. ”Aš tau lengvai 
galiu nurodyti tą šaltini,” 
sako jis, ”eik ir tu gerk tą 
vandeni, o aš tuo tarpu lik
siu pridaboti griteię.”

Praėjo valanda, praėjo ki
ta, praėjo ilgas laikas, o se
nutė vis negrįžta. Kas tai 
galėtų būti? Argi ji galėtų 
paklysti? Galvojo šiaip, gal- 
vojo taip vyras pasilikęs na
mie, bet negalėdamas ilgiau 
belaukti nutarė eiti jieškoti. 
Susitelkė visus savo kaimy
nus ir visi išėjo jieškoti se
nelės. Išjieškojo visur ii 
apie šaltini, o vis jos neran
da. Jau netekę vilties buvo 
benustoją jieškoję, kaip štai 
vyras sklaidydamas dideles 
žoles randa mažą kūdikį be
sėdint. Tai buvo jo žmona, 
kuri pergodi būdama per
daug to vandenio gėrė. Go
dumas gi visose savo for
mose vra pragaištingas.

Vertė Jesiuks.

damas lietuvių, bet nieko 
negali tenai surasti. Patar
tina tamstai šituo klausimu 

Gudžiūnų vai. (Kėdainių daugiau savęs nevarginti, 
apsk.) lauko darbininkai su- nes jo vistiek neišriši. Ant- 
tarė organizuotis — ‘įkurti- ras dalykas, šitas klausimas 
pas save L. Ž. U. D. Profe-j nėra taip jau ir svarbus, 
sinės Sąjungos skyrių. Tam; kad apie jį taip daug rupin- 
tikslui 14 birželio buvo pa- tis. Koks skirtumas, kokia 
duotas Kėdainių apskri- buvo musų praeitis? Rupin- 
ties viršininkui prašymas kimės verčiau apie ateiti, 
leisti susirinkimą laikyti 
Gušciunų dvare 22 d; birže-, 
tio. Praslinkuš kelioms die
noms, nuėjus atsiimti leidi
mą, pranešta, kad nėra ap
skrities viršininko 'namie. 
Nuėjus dar kartą prieš pa-*’ 
skutinę dieną, prieš šefei rin
kimą, pasakyta tassp&ts— 
nėra viršininko ir jau. Tam 
kartui leidimas negautas. •)

Duodamas antras 'prašy
mas 23 birželio ir prašoma! ratošfus^PusL 23.*.. . 
leisti susirinkimą birželio
29 d. Nuėius šį kartą atsi-‘Ana,.et"k°^k'7- Vestu'7- ~ , Dviej* 
. , -j. ’ • 1 , 1 ast’J Komedija, pajuokianti lietu.:ų
imti leidimą Viršininko sek- vestuves. Juokinga ir lengva per- 
i’etOrillS maloniai teikėsi statymui. Parašė iksas. Pusi. 24 10c. 
pradžiuginti, kad ir šį.kar-' - ....
tą leidimas, matomai, nebus- ( • • - _
duotas, nes gerb. apskrities vė merginą Oną Aumulier. 
viršininkas jokiu budu ne- paye'ksiais. 16 pusi. ........
suprasdamas prašyme žo
džiu: "Susirinkimas bus ku
mečių butuose,”

‘KELEIVIO’
KNYGOS.

Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — .Arba
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geraa 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusL .............. 20c.
Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, ašy- 
rai. lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tiksimų istorija. Sl.OC 
Drūtuose audimo apdaruose .. ’ $1.2f

Kunigų €elil>atps. — Išaiškinta kuni
gų Upatystės istorija, pasekmės ;i 

jų dori'kas nupuolimas, šią knygą 
turėtų perskaityt; kiekvienas vyras 
tėvas ir' jaunikaitis, kurie geidžia, 
kad jų moterįsi dukteris ir mylimo
sios nepapultų. į kunigų "globą”. Pa 
rašė kun. George Townsend Fox 
sul’etuvino, ^Ferdinand de Samo- 
p;tia. .............................................   25c

Pajieškau draugo Kazimiero Ma
nkos. Diržių kaimo. Deltuvos vaisė , 
Jkincrgčs apsk. Yra svarbus reikli
as iš Lietuvos. Jis pat- lai atsišau- 
ia ai ba žinantieji teiksis pranešti. 

■TONAS ATKOČIŪNAS (35'.
P. O. Bos 77. Allamuehy, N. J.

Pajieškau Onos. Ludovikos. Barbo- 
os u Antano Vasilauskų. paeina :š 
nidiškiu parapijos, Skaudvilės vai. 

Tauragės apsk.. ir gyveno Eiuintų 
aiait. Batakiškui parap, Skaudvilės 
ai. Gyvena Amerikoj daug metų 
■'tsišautite ant šio adreso: (36)

KAZIMIERAS RA.ME1KA
82v Bank St, \Valeibury. Conn

FARMA TURI BŪT PARDUOTA 
TUOJAUS.

17’ akrai geros Conncetieut valsti
joj žemės, 22 akrai dirbamos, daug 
miško, kuris gali apmokėt už tarnui; 
1 gera karvė. 1 arklys, 61) vištų, visi 
termos trankiai; užtektinai vaisinių 
medžių, geras vanduo, gera stuba • 
kambariu. stu'»j vanduo ir telefonas, 
barnė pilna šieno, vištininkai, tik 2 
ir pusė niailės iki dideliam miestui, 
arti mokvklos. Kaina tik $2,600. J nesi 
$1,250 Balansas ant lengvų išlygų. 
Jei nori bargeno, nepraleisk šios pro
gos. (34» 

NATHAN WEISLER 
Uncasville, Conn.

APSIVEDIMAi
Pajieškau apsivedimui merginos 

ejaunesnės kaip 18 ir nes^nesnes 21 
dėtų. Aš e<u vaikinas 20 <net*į. N<*- 
ėčiau susipažinti su dora n-Trina, 
urj mylėtų dorą gyvenimą .-.leidžiu 
u pienių laišku prisiųsti savo 
eiks’.a, i

rrąžtnstu.
C. S.. Box 12 Shirley. Masš.

Pa
kerį ant pareikalavimo su-

Dėl nevirškinimo ir žarnų 
suirimu nors sykį yra 

pagelbėjimas 
štai yra nauja gyduolė kuri atlieka 

darbe ir atlieka greitai.
tiesiog nusistebi, kaip 

nauja gyduolė vadinama 
prašalina nevirškinimą, 
galvos skaiKlėjinią, nė- 

apsr.į iš burnos ir ' žarr.t? 
Nuga-Tone sugrąžius

Gyvulių ir žmonių 
teisės Lietuvoj-

Alkoholis ir Kūdikiai - Arba ka p 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

■.ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka- 
Į da nors būt; kūdikių tėvais, buvimai 
I turėtų perskaityti šita knygutę. ?a- 

1 gal daktaru Holitzerį sutaisė Ba-
... 10c.

I
| Amerikos Macuchas. — Alba kaip ka- 
j talikų kunigas Hans Sciimith papio- 

Su 
............... 10c.

Amžinos Daines. Šioj knygutėj telpa

44 gerbusių Jovaro dainų. Jus iln- 
ptisiuntė* <J®kJ*n>®cijoms ir dainavimui, kaip 

- --------įr susirinkimuose.
-------—................................ ............ '. J5c.
Anarchizmas. — Pagal Proutlh.-no 

‘ mokslą, parašė d-ras Paul Elzbc- 
įcher. vertė Briedžiu Karaliukas, 
j 29 pusi................................... .. . . . .19c.

Apie IHevą. Velnią. Dangų ir Praga
rą. Patašė Robert G. higersoli. gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir llib- 
Toliau užtikrinta, kad,’^08 naikintojas, 72

pusi...................................................... 25c.

iŠ JU jokio pavo- -Ar buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 
■ • ~ • Nojus galėjo surinkti | kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gy ve
na išsimėtę no visą žemės kamuolį ? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsiraoti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai' 

(ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
Šininkui. Paskutinę dieną kitu kla^imų, į kuriuos negali aua-, 
prieš susirinkimą nueita at- kyti ■’okis kunis«s. y« nuosakiai ir; 
siimti leidimo, bet deja, dar ^k,aj ^styt\šitemj:eikale; Knvf, , .. <* £a,o Įdomi. Kas žodis — tai lak-,hvla is rnhrnns npgmmbi. _ ............................ 1

užklausti išminties pas I panĮie,9t,ip, ..... . ~ . Pus!. 32 ...nuovados policijos viršinin
ką. Nuėjus policijon, teko 
nuodugniai išaiškinti, kad 
žodžiai "kumečių butai”— 
lietuviškai vadinasi tas na
mas, kame gyvena dvaro, 
ordinarininkai arba kume
čiai.
dėl šių žodžių policija gali 
būti rami, i" 
jaus valstybei nėra ir tas 
pasakymas reiškia tą, kad 
susirinkimas bus ne dvari
ninko palociuje, bet darbi
ninkų butuose. Policija su
rašė sieksninį paaiškinimo 
protokolą ir pažadėjo tuo- Į 
jaus pasiųsti apskrities vir-

• 1 • * T~> 1 x _T • I

t

•■'argi Tas Viskas Nyksta. — Dabai 
žingeidi knygutė iš politiškaj-eko 

romiško klausimo, kurią turėtų .kiek- 
venas perskaityti. Pagal K. 
Kautskį, parašė Z. Aleksa. 28 p. 10c

Sielos Balsai. Tuiki knyga, daugybė 
labai gražių «ilia ir dainų. Daug gra
žių. spalvuotu paveikslu. Popicra ge
ra ir spauda graži. Parašė J B 
Snielstorius. 221 pusi. Popieriaus ap 
darais .......................................... $1.00
Gražiais audimo apdarais .... $1.25
Lengvas Budas Išmokti Angliškai. — 

ši knyga sutaisyta taip lengvai ir 
suprantamai, kad kiekvienas 
greitai išmokt kalbėt angliškai, 
telpa netik atskiri žodžiai, bet 
sakiniai, pasikalbėjimai darbo 
kant, važiuojant kur nors, nuėjiu 
krautuvėn, pas daktarą, pas barz
daskutį, pas kriaučių, ir tu Kaina 35c 

J 
Švento Antano Stebuklas. — Dviejų 

veikimų komedija. Perstatymu 
reikia 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų 
lošimas užima apie 2 valandas. 
Kaina ............................................... ' 25c

• • ♦
Musų Padėjimas. — Įdomus pąvyz 

džiai iš dabartinio darbininkų, pa
dėjimo.
Boston, Mass. 40 pusi. ..
visos

gali 
Joje 
čieii 
jieš-

Parašė Antonovas. So.
10c

SUKASYTOS ČIA KNYGOS 
» YRA GAUNAMOS MUSŲ 

KNYGYNE.

'KELEIVIS” 
255 Broadway,

So. Boston. Mass.

PAJIESKOJIMAI
l

Pajieškau apsivedimui merginos 
tuo -39 iki 35 metų sėmimo. Aš esu 
aikinas 32 metų senumo, neblogai 
tladantis. Geistina, kad ir mergina 
įsišauktų vidutinio gražumo ir vi- 
utinio dilium'*, ir. linksmaus budo, 
u pirmu laišku meldžiu prisiųsti ir 

•a'.e;l:slėii. atsakyma duosiu kiekvie- 
tai MR. G. P. D.
238. E. 7th St. Saint i’au). Minn.

Pajieškau apsivedimui sau draugės, 
merginos arba našlės, kad ir su vic- 
u vaiku, nesenesnės kaip 4<» metų. 
»š esu vaikinas amatnir.kas. 33 metu 
cmžiaus. hu pi.mu laišku meldžiu 
ad prisiųstumčt savo paveikslėlį, 
ui Į ant pareikalavimo g.ąžinsiu. As 
uiiu greitu laiku apsivesti.

J JANKENS
F5ox 13. »Voodst<>ck, Ui.

Pajieškau ,rvvenimui draugės, mer- 
;inos arba našlės, gali būti ir nuo vy- 
o atsiskyrus, bile tik mylėtu dorą 
•yvenimą, nesenesnėr kaip 3*> metų. 
Aš esu vaikinas 37 metų Daugiau žl- 
«ių suteiksiu per laišką.

F. A A D A.M S
2219 4lh Avė, D-.troit, Mich.

Pajieškau apsivedimui d įaugės, ga- 
i būti našlė arba turinti peisiskyri- 
ną. Nesenesnė 34 m. kuri mylėtų' 
tara ir teisingą gyvenimą Malonėkit 
creiptis laišku:

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

Pajieškau apsivedimvi merginos 
’L-a n išles, nuo 37 iki 17 metų am- 
iaus.be skirtumo tikėjimo ir pažiu- 
u Aš esu 6 mėnesiai našlys be vai- 
.v. tuiiu luito vertės apir 525,0<><i tn) 
'Ilinojaus valstijoj nedideliame mies- 
■i. Esu 52 metų amžiaus, sveikas ir 
.erai atrodau, linksnio budo ir vė
tantis padorų gyvenimą .Moterįs ar 
,iergnos malonėkit at.si.-aukti. (35) 

ED Z—SK1
255 B;-nadway. So. Boston. Mass.

I j 
I

REIKALAVIMAI.

-------------- byla iš policijos negrąžinta. w
Kaune veikia gyvulių glo- Mat esant policijos raštinei argumentas 

bos draugija, kurios tikslas nuo apskrities. : ‘ 
—saugoti gyvulių teises, tai raštinės atstumo apie ket-Į^Ka-------
yra dabo#, kad su gyvuliais virtadąjis 
butų prideramai apsieina- ” 
ma, kad jie nebūtų kankina
mi.

"Rytas” 166-me Nr. talpi
na tos draugijos atsišauki
mą, kuriame ilgoje eilėje iš
dėstyta gyvulių kankinimai. 
Valdvba kreipiasi į visuome-

bos draugija, kurios tikslas

tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
s griūva,. Mokslas ir

viršininko mokslas nuo pradžios iki galo, 
unip Vpf. (Kaina ................... .•.......................... 25c.

Pajieškau Juro Žako. Karo lai
kuose gyveno Amerikoj, riet karui 
pasibaigus parvažiavo į Lietuvą ir 
Aleksote (šalo KaunoI buvo pirkęs 
Laitus mūriniu* namus. Po tuio lai
ko 'jis pardavė tuo-' namus ir vėl 
grizo Amerikon. Meldžiu atsišaukti 
arba- kaj žinot ; praneškite.

KAZYS .MAŽEIKA 
/aptaria Italiana 
Caile Simon Rieis

Ciego de Avi la CUftA. I

pajieškau partnerio.
Kuris gerai moką važiuot su truku 

■■ kad prisidėtų prie pekarnės. Įnesi- 
>a.- mažas. Biznis gerai eina. De! 

platesniu žinių atsišaukit ypatiškai 
rr per taiška (34)

ANTANAS GRIGALIŪNAS 
••8 (Voodbridge, St, Hartford. Conn. j

kilometro. prie^Byl* Detroito Katalikų su Socialis-'

blogu Kėdainių miestely i tais. — Pirmą kartą katalikai už- Į , ,lJlt.,n<lu
susisiekimo priemonių, ne-^uo^® ^ialistus 31 d. gruodžio, lOll.Įko., Steimokiem- Paeina iš Rasei-

Pajieškau sav > giminaitės Vetor.:

REIKALAI JAM V) R(
_ Lengvu _••• teisingo budu rali u .- 

liibti daug pinigų liuosu arba pilnu 
a ik u Naujas daiktas labai reikalin

gas. Didelė proga, nepraleiskite; r:* 
šykit tuojaus įdėdami štampą. (3Gl 
The Nev» Orleanu Mceh. Electric ( «>. 

A. W Dainos. Gen. Mgr.
541 (arunddet St„ Ne« Orleans. I -a.

suspėta per tris dienas by
los sugrąžinti. Leidimas ir 
vėl negautas. Trečiu kartu 
prašyta leidimo ant 6 dienos 
liepos, bet ir vėl negautas. 
Dabar ketvirtą kartą pa- 

nę, prašydama prisidėti prie duotas 
gyvuliu globos idėjos stipri- ant 27

arta pa- 
prašymas leidimui 

liepos. Kažin kokie

Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 nių apskričio, bet'gaios vai, kaimo

Itų Jau apie 20 metų gyvena Ameri
koje, lxt kokiame mieste, tai neži- 
•nau. Meldžiu atsišaukti arba jeigu 

I kas apie ją žinote, malonėkite man 
' p-ar.ešti. už ka busiu labai dėkingas.
Man

gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti- tik:aj n-pamenu bet regis Prisman- 
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai. kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi........................25c.
Davatkų Gadzinkus. — Ir kitos links-'

mos dairos. Apart juokingų "Da-Į 
vatkų Gadzinkų” telpa 3'1 įvairiu j io- 
kirgų dainų, eilių, parodijų, ir Lt.

Meldžiu atsišaukti 
apie ją žinote. 
?šti. už ką bus 

adresas:
KAZYS MAŽEIKA

Zapta.G Itaiiapa
• Sinv-n R’ris 

Uieg <i" Avila (UBĄ.

Draugas ir Drauge!
Parduok man savo liuosą lai

ką. Parašyk laišką šiandien. 
Adresas:

(J. I. DAUGĖLA
193 Grand St.. Box 9

Brooklyn, N Y

(41)

Daktarai 
g: eitai ta 
*iuga-Tone 
užkietėjimą, 
malonų kv 
m malonumus, 
atgal nauja gyvenimą ir vikrumą nu
vergusiems ir silpniems nervams it 
muskulams. Ji būdavo ja raudona 
kraują, stiprius patvarius nervus il
si;; eikia labai didelę šneką gyveni
mui Nuga-Tone suteikia atšvieži
nantį miegą, gerą apetitą, puikų virš
kinimą. reguliarį ėjimą lauk, pames
tą entuziazmą ir ambiciją. Jei jus ne
sijaučiate gerai, iųs esate skolingas 
>au. kad pabandžius Nuga-Tone. Ji 
ira iabei maloni vartojimui ir pradė
site jaustis geriau tuojau. Jei jūsų 
daktaras dar jum- neužrašė, nueiki
te pas apliekoiių ir gaukite butelį 
Nuga-Tone. Išdirbėjai Nuga-Tone ži
no ianai gerai, kad j: suteikia iuni< 
tiek daug gero ir jie isakė visiems 
aptiekoriams duoti jums garantiją 
arba pinigus grąžinti, jei jus neužga
nėdins. Žiūrėkite garantiją ant pake
lio Rekomenduoja m a. garantuojama 
ir parduodam-* pas visus aptiekei ius.

i

g'udų; t.e. kurie 
či:nos. ėkii kvie- 

s ryzrs laiko savy vi
taminu u- y ra. rupus, kas neprilei
džia pik- užkietėjimo vidurių Dar
žoves, ypatingai žalio;, turtingos gu
lei;,. tiiinetamus, n vitaminuose—tas 

n vaisiuose. Niekados nereikia 
duoti saldainių tarpe valgių, oet ga
lima atloti kaipu skanskoni po tu kai 
. žvalgyti pietus. Cukrų galima dėti į 
koko, pudingus ir vaisius. Pier»o ir 
kn.usir.m riebalai tinka vaikams, bet 
jų nėra keptuose valgiuose. .Mėsos la- 
oai įnašai reikia duoti pirm septynių 
metų.

I’iCiias y., geriausias ir svarbiau
sius maistas augančiam kūdikiui. Tai 
.< t«uiiaus:as musų turimas maistas ir 
pigiausias Pienus turi j. rymo prote- 
iim. kuris atstato sunaudotą medžia
gą :r teikia medžiagos augančiam kū
dikiui; riebalu. kui;e teikia kuro kūno 
ve.kiniams; karbonydrato cukio pavi
dale, kuris taipgi yra kuras, tik grei
čiau dega, negu riebalai. Kiekvienam 
kiminui paprastai reikia duoti pair
ta per 
Pieno 
čverėių

dieną Borden’s Eagle Brand 
du šaukštai ariniezti trijų- 

puoduko vandens, suteikė' 
daugeliui n.-rlapenėtų mokyklos vaikų 
svorio. O uiedapenėjiinas yra uustaš 
ilgoms.

Vaikas dažnai nemyli pieno vieno. 
Tad kalima duoti su koko, kiaušinie
ne. sriubose, Smetonoje ir t.t. Dėl pa
vyzdžio duodame du receptu:
Kiaušir.ieiu (asmeniškas receptas)

2 šaukštai Borden's Eagle Brand
J kiaušini::
1 šešioliki;

■iešutų
Septynios aštuntadalys 

tandene
Čvertis šaukštelio v.-.nt-os
Sumaišyk Eagle Brand su vande- 

rųu 
rai.
garu vidutiniškame karšty. Jei

■ o< i.io galūnę i košelės vidurį, 
neapibnpa. tai kenti užtenka.

Koko
" šaukštai koko
3 šaukštai cukraus 
trupučiuką druskos
•'i puodeliai verdančio vandens
1 puodelis Borden’s Eagle Brand 
Sumaišyk koko, cukrų ir druską;

a. :r.:°zk vandeniu, pilant pc trupučiu- 
xą. Pavirink bent dvi nnnuti; Įpilk 
pieną :r pluk idant ant paviršiu nepa- 
smaiyt-.i putų. Pasidaro skanesnis 
jei .noš padavimą Įdedi pusę šaukš
tuku vaniles

šaukšto trintų

puodeliu

getai įplak kiaušinį ir pluk ge- 
l’ridėk varčią ir riešutus. Kepk -,;.i,.f,„;iL........ u.._.*.. i..: jdėjug

perlisl 
• -‘.ii

A

Skaityk šituos straipsnius kas .są- 
taių atidžiai ji pasidėk juos ateičiai

I
DR. J. MARCUS
L1EI LAIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretoų ir caro- 
niškų vyry ir motery ligų.

18 Parmenter St, Boston. Mana. 
(Prie Hanover St.)

Tel. Richmond 668. (.)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 rak 
Nedčldieniais iki 4 vai po piet

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė!
Buvo laikai, kuomet nieku nežinojo 
kas .vra pleiskanos ir kaip nuo jų 
atsikratyti. šiandien yra visiškai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau
kus ir galvos odą švarioje ir svei
koje padėtyje.

Rįiffles
ištepant galvą kaa vakaras einant gult i 
per savaite ar dešimtj dienų, sunai
kins pleiskanas ir paragins jūsų 
plaukų augimų. Po to naudokite 
Rufflcs tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėkite jokių nesmagu* 
m y su pleiskanomis.
Bonka 65c. aptiekone. arba už 75c. 
prisiunčiamo stačiai iš dirbtuvė®.

F. AD. R1CHTER 4 CO. 
104-114 S*. 4tkSt., Brookl,., N. T

I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Dr. H. M. Landau ::
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS !!
18 Chamb.-rs St, Boston. Mass. i t 
So?c:.'.;.stas vengrišką ir inter- ' ' 
naliu ligų. Taipgi gydo krau- i ! 
jo. skuros ir kitas ligas. ' ■
Valandos; nuo 9 ryte iki 8 vak. ! '

Nedčldieniais: nuo 9 iki 4 1
Telephonc Haymarket 1436. ( Į

< lei.; Kicmnuno ]41k 4
Ik W 1 • 1 ųi T exDr. David W. Rosen '

x*:ha Lietuviškai. I^nkiikai J i
Rusiškai.

.t |X) (!IR«;iAKA8 
SLAPTAS

* U.vNDOs.
8 iki
2 iki
7 iki 
HANOVER ST, 

BOSTON. MASS.

LIGAS.
I*

Nuo 
Nuo 
Nuo
<11

IV ryto. 
■i dieną.
8 vakar*.

ĄL.
TSČ52Sa5H5BS2Sa52S25ESeSZS2SZS2S«(į

Lietuvis Optometristas $

t

DAKTARAS

G. GEORGIADE
Iš Paryžiau* Universiteto
Atidaro gydymo ofisą po 

numeriu
480 BOYLSTON ST.. BOSTON 
Specialistas nervu ligų, kraujo 

ir romatizmo.
Ofiso valandos:

Nuo 11 iki 12 ryte ir. 
nuo 1 iki 4:30 po pietų. 
Nedčldieniais:
Nuo 11 iki 1 pu pietų.

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atidesniu 
ir amblvopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. U PASAKARNiS O. D.
447 Broadway, So. Boston. Mass

N,

O

I

cdre.su
iaus.be


Sveikatos Kampelis.
KŪDIKIŲ PRIEžžILRA

Tinkama metinos priežiūra.
Laikas pradėt! prižiūrėti 

kūdikį prieš jo gimimą. Kū
dikio gyvastis, .sveikata ii* 
išsivystymas priguli nuo 
-veikatos ir apsisaugojimo 
motinos.

Tinkama gyvenimo pra
džia priguli nuo šių dalykų:

1. Užtektinai įeign dėl 
šeimynos reikalavimų.

2. Tėvu sveikata ir leisiu-1
gas gyvenimas.

3. Apsaugojimas nėščios! 
motinos nuo persidirbimo, Į 
netinkamo maisto ir rūpės-į 
čio.

1 Geras prižiūrėjimas 
motinos laike nėštumu ir 
gimdymo.

5. Pasilsėjimas ir tinka
ma priežiūra per pasveiki
ni i laiką.

6. Krutu penėjimas.
Motina gali pažeisti kūdi

ki, kuri nešioja per devynius 
menesius prieš gimdymą.

• kaip ir devynius mėnesius 
pu gimdymo.

kūdikių, nesulau
kę pirmų metų savo am
žiaus, kasmet Suv. Valstijo
se miršta. Beveik pusė iš jų 
miršta nuo priežasčių, ku
rios liečia motinos sveikatą 
ir padėti. 100.000 kūdikių 
miršta nesulauke vieno mė
nesio senumo. Daugelis tų 
mažučių mirę todėl, kad: 
motinos nežinojo kaip ap- Poilsis ir gera priežiūra 
saugoti savo krutu pieną s; ?ikstant.
arba nesuprato kaip svarbu Po gimimo — užtektinai 
yra penėti kūdiki krūtimis, maiste ir skvstimu.

Motinų mirtingumas.
Kūdikių gimdymas yra 

r.aturalis procesas ir jeigu 
motina turi tinkamą prie
žiūrą, reikėtų būti mažiaus" 
mirčių. (91S metais Suvie-; 
rytose Valstijose netekome 
23,000 motinų nuo kūdikių 
gimdymo priežasčių.

Prieš kudikio gimimą.
Pirm negu kūdikis gema, 

kiekvienai motinai būtinai 
reikalingi sekanti dalykai:

I. Pasitarimas su gerai iš
lavintu gydytoju; piinas kū
no išegzaminavimas inimant 
pilvo mieravimą ir šlapumo 
tankų analizavimą.

- 2. Maistingas maistas 
užtektinai pieno.

3. Sumažinti krakmolo 
cukraus dalis valgiuose.

4. Užtektinai skystimų, 
ypatingai vandens.'

5. Reguliavimas vidurių 
užkietėjimo, jei galima 
maistu ir ne gyduolėmis.!

6. Kasdien maudytis. '
7. Dantų priežiūra ir jei 

reikalinga lankyti dantistą.
8. Užtektinai poilsio ir 

. mjego.
9. Dirbti ir mankštytis be 

nuovargio.
10. Nešioti tinkamus dra

bužius ir tinkamai pasilsėti.
II. Kasdien ant oro pa

vaikštinėti ir gerai išvėdinti 
miegamąjį kambarį.

Nėštumas nėra liga—tik 
sveikata po apsunkinimu 
Pasimokyk kaip palengvinti 
tą apsunkinimą.

Kuomet kiekviena motina kis

SU

ir

pasivaikščiojimas 
liuosu laiku, visai išeina ir 
iš papročio. Žmonės gali už
miršti ir vaikščioti, judėti, 
nes kur neini, vis atsisėdęs 
važiuoji. Sėdėjimas naudos 
neduoda. Reikia judėti, kru
tėti, mankštintis, norint bū
ti seviku, energingu.

Gan sunku sutinti su Dr. 
Bloom grasinančiais prana- 
savimais link ateities, vie- > vi.iu-.ij uik-.-tėjin- 
nok sunku ir nepatėmvti, 
kad daug žmonių reikalau
ja akinių nuo jaunystės. Gal 
būti, kad tie nurodymai į 
nepatogumus gyvenimo ir

nu-

apsipranta su naujuoju darban, 
maistu, iš pradžių vartoti 
silpnesni atmiežta pieną ir 
su laiku stiprinti. Jeigu kū
dikis nepatenkintas, tuoj 
reikia grįžti prie silpnesnio 
maisto. Jeigu patenkintas ir 
gražiai auga, tvarkiai vidu
riai liuosuojasi. tai maistas 

tinkamo stiprumo.
E.I..I.S.

nepaprastas 1‘ASIU- I 
LYMAS IYTI&KAI NU- I

Ivia tinkamai prižiūrėta na
muose. nėštumo iaike moti
nystė bus saugi.

išlavinta priežiūra apsau
goti gimdymą reikulaYija 
s;:ocialio mokinimo. Geriau
sias gydytojas ne pergeras, 

•kuomet žmogus serga apen- 
•dicitu ar sulaužyta koja, 
i Kuomet brangus galvijas 
įsvserga, yra šaukiami ga- Supranti? Gali jos netekti, 
b s veteienarai. Ar gyvas- Ligos yra 
tie. ir sveikata motinos ir 
vaiko neužsipeino geriau- nuo tavęs. 
mos medikalės priežiūros?

Motina, ---------- ------- .
s, turi nors sąvaitę ilsėtis 1 gydytoją.

i Tavo gv\7ybė tau maloni.

i

i
yra

ŽMOGUS TURI TIK VIE
NĄ GYVYBE-

Tu turi tik vieną gyvybę.

LYMAS L YTIŠKAI NU- 
SILPNfeJUSlEMS 

VYRAMS.
Prisiąsk niumš I k 66c.

I &i r.usilnrėję vyta-, 
visados. 1

F ulei, i 
R kurii 

ai įtus'iuu-
nu- 

vv: iškunto,; 
saitas —-'-ą-: 

skaudėjimą 
iš priežas- 
:r abelnai

II 
kaipo 

lšsįry-1 
ir ga
iš jau

Ligos yra pavojus tavo 
gyvybei. Jos tyko ją atimti

Saugok savo gyvylię! Ka- 
kudikiui atsira- Pats nebesupran’ti, kreip-Į

i

iI
UUS,......................... ... ......... r----------
lovoje, ir neturi atlikti save 
urminio darbo, iki sueis mė- kol tu sveikas.
n >is po gimdymo. Ji reika- Gyvybė ir sveikata yra 
1 įja tiek laiku pasilsėti, du draugu.
Hd atsigautų, išvengti ?u gan padarvti, jei 

iuio tekėjimų ir paga- gVvas ir sveikas.
m'nti pieno savo kūdikiui. ‘ ‘ _________

.Motinos energija neturi REGĖJIMAS NUSILPNĖS 
būti suvartota atliekant 
'i nkų darbą, bet turi eiti Į 1. ■ IX utų pieną dėl kūdikio.

Kūdikio penėjimas.
Motinos -pienas yra ge- .

• imsiąs kūdikiams maistas. įpročius, 
kuomet krutvse pieno nėra, 
kūdikis turi būti kuoatsar- 

įginusiai penimas.
Penėjimas krūtimis pri

guli nuo motinos prižiūrėji
mo savęs.

Prieš gimimą — geras 
maistas ir priežiūra per nėš
tumą.

yra svarbiais faktoriais 
silpnėjimo regėjimo.

("Gydytojas”)

IRSAULĖS SPINDULIAI
MUZIKA.

Y'ra faktas, kad saulės! 
s induliai ir muzika gydo 
žmogaus kūną ir protą. Dr. 

į B. S. Herber iš New Yorko 
Įrašo sekančiai: 
į 'žmogaus sveikata dau
žiusia priklauso nuo šalies 
komato ir saules spindulių. 
Mes žinome gerai, jog saulė
toj dienoj, kuomet oras yra 
u ras. mes jaučiamės daug 
sveikesni, vikresni, turime 
didesnį patraukimą prie kū
no ir proto veiklumo ir vi- 
s-is žmogaus padėjimas yra. 
daug gyvesnis, negu miglo
tose. tamsiose dienose, kuo
met oras yra pasriuvęs 
drėgnumu.”

Dr. P. S. Herber pasako 
čia neužginčvjamą teisybę. 
Daugelis sergančių žmonių 
surukusiuose, nešvariuose 
namuose, kur saulės spindu-

Kiek laiko tam atgal 
Amerikoje lankėsi Anglijos 
mokslinčius I)r. Maurice 
Plocm. Jis tyrinėjo Ameri
kos žmonių gyvenimą, būdą.

ju sveikatą. Jis 
daug ką rado, kas priešingą 
sveikam normaliam gvveni- 
mui. Nieko nėra stebėtino 
—jis sako.—kad visi Ameri
kos vyrai, moteris ir vaikai 
už. kokio šimtmečio dėvės 
akinius, nes aplinkybės ir 
būdas gyvenimo veda prie 
nuolatinio nusilpnėjimo re
gėjimų. Amerikos žmonės 
linkę prie garbės, prisirišę liai neįneina, gauna daktaro 
prie turto,—daug rūpinami, patarimą jieškoti tyro oro. 
sunkiai dirba, skubi, bėga. ■ iš patyrimų mes taipgi ži- 
kain g^Jvą pertrukę, nėra nome> kad kuomet žmogus 
atsipūtimo, gaivinančio už-;Vra suvargintas ir visiškai 
rimiršimo, abelnai gyvena dvasioj nupuolęs, tai ji tar.-

Atvda i užkietėjimą.
Užtektinai miego ir poli-

šio.
Kasdieninis ant oro pasi- tokiu gyvenimu, žingsniuoja,kiai galima pagydyti tam- 

aikščiojimas ir mankštini- rokiais žingsniais, kurie an-įtikra muzika. Iš patyrimų 
ksciau ar vėliau veda pra-i žinome, kad kuomet išgirs- 
pultin. Namai aukšti, siekia tame muziką, ar tai maršą, 
padebesius. _ saulės spindu-‘ar tai valcą, ar (ai lietuvišką 
lių, naturalės sviesos. tyrojpolką, mes negalim ramiai 

hebėra: visur' nusėdėti kedėje: visos kūno 
ūžesiai, bildesiai. Prisieina/dalis tik virpa ir norisi šok- 
dirbti, gyventi ‘orie dirbti-!ti. žmogus pamiršti visus 
nos, artificialės šviesos. Ar-!savo vargus ir jautiesi dane 
tificialė šviesa, kaip ji gera smagiau, 
nebūtų, — silpnina, gadina' 
regėjimą, nes nepritaikoma 
akim, tai neraštri, tai per
tarusi. Aukšti namai, siau
ros gatvės neduoda progos 
tolyn žiūrėti,—akis ipranta 
matyti tik iš arti, tolyn žiū
rėjimas yra išlėto nuslopi
namas. Arklių žinovai sako, 
kad ir taip vadinami staldi- 
niai arkliai turi 
regėjimą už darbo arklius.

V;
masis.

Visas geras maistas pa
virsta i pieną, bet pienas 
motinos dietoj yra geriau
sias pieno gamintojas.

Krutu pienas gali būti 
pritaikytas kūdikiui.

Kartais motina nusilpus 
arba susirupinus ir neturi 
kūdikiui užtektinai pieno. 
Yratingai per pirmus šešius 
mėnesius yra labai svarbu 
lotinoms krūtimis penėti 
kūdikius. Pavojus atsiranda 

jtuose mėnesiuose.
Jeigu kūdikis nepatenkin- 

'tas krutu pienu, nereikia ji 
jaukinti pakol neišbandyta 
pagerinti pieno kokybę per 
atsargią motinos dietą.

Reikia penėti kūdikį regu- . -
bariai kas keturios valan- pes arne nuolat būdami Ru
dos. -

Sutrumpinti penėjimo lai- V' Dut’’ ir Amerikos 
ką. ‘

Duoti kūdikiui nuo pusės 
iki vienos uncijos 1 
vandens prieš žindant.

Į

Taigi, kiekviena bakūžė 
turėtų būt aprūpinta kokia 
nors muzika, kad laike su
sikrimtimo valandos žmo
gus galėtų sužadinti savo 
jausmus, pamiršti vargus ir 
vėl stoti prie darbo pilnas 
naujos energijos.

Bronius Simonavičius. 
Proviaence, R.-I.rroviaence, n. t.

silpnesni-----------------------------------
DYKAI NUO PATRŪKI

MO KENČIANTIEMS.
ty, neturi progos toli žiūrė- Nedėvėk diržo—-išvengk pa- 
+. /-„i u..*. a .i._^ vojingosoperacijos
žmonės atpras tolyn matyti, stuarto limpančios plapao 
ir iaipsniškai karta iš kartos !PAPUSKAITfiS. yra s"rti“?°? nuo ... Įparisamo diržo, jos yra islauiunes gy-

j gyduolės, limpančios prie kūno h 
A T , ■ j-. p., I duodančios sustiprinimą toms kūnoI Matyt, Dr. Bloom nuo- ■ d:.lims. kurioms reikaiinga. Neturi

virinto nusilpnins savo regėjimą.
i

ps*. •<**** f *7 •- ^^*w**« 4 4UIV' . valiui.', autiviao l •

Teigu krutu pieno perma- dugniai studijavo Amerikos Į*;ki£ ^^r^j£^au"uš ^ukstan-
žai, duok kūdikiui karvės žmonių gyvenimą. Jis sako, 
įieno tarpais žindymų. To- kaip ten nebūtų, amerikonai 

kiu budu krūtys yra regulia- nemėgsta tamsumos, bet; gydo. Minkštos kaip mošastas—lęne- 
nai žindomos.' * .nelemtos sąlygos gyvenimo

Motina turi valgyti kuo- .pi įverčia tenkintis tuom. ka r.-dalis Paryžiuj ir garbingas pami- 
- . — . ..... . ,r.-::lwns Panamos Opozicijoj, San

t Francisco. Procesas atsitaisymo yra 
per- natūralia ir daugiau nereikia <lė-»t 

Mes prirodvsim tai pasiųsda- 
. :»’■ >ums Plapao išbanoyrnui visiškaikur reikia, PVKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 

; mums. (-)
1 PLAPAO LABORATOR1ES 

Ėjimas -t.-,g Stuart s BIdg., St. Loais, Mo.

čir i šiomis paduškaitčmis irydo- i ęia- 
n:i3. nesutrukdami nuo darbo ir dau- 

Įire!is praneša, jojrei šitokiu budu išsi- 
į rvdo. č’linkštos kaip moškstas—lentr- 
■ va Dridėt—nebiangios Už jas <ę£uta 

__ x ,_ _ __ .____i'x'______ , (auksinis medalis

daugiausia maitinančių vai- turi. Stoka ir fizinio mankš 
gių. kaip tai: pieno, smeto- Ivmosi—stoka laiko.
los, kiaušinių, mėsos, švie- daug patogumų susisieki- 
uu daržovių, vaisių ir t.t. mo. Kur nori,

Išmintinga, kuomet kudi- karai, automobiliai greitai 
krūtimis penimas pakol ir pigiai nuveža, r”

l lITTLE JULIUS SNEEZER

iš'tyin’ąnt 
vu’t>Haniį _\O\i> 

lincA pevi-din i stebėtine, 
t’’1 M s t. i u- is<vdv iyt: š!: 
jits vvhis. Jei varginu rviška. 
rilpnėr’-ųjs, jei r.u-toje 
K i turite trslenkoliią 
i koki-, galvą skauda.
.• ------"**t e< n ieiim b-irus sapnai 
k « ti'- apsireiškia c-mynė-e. Kaip pa- 
sir.a’ <!<>>•> tai pąsvciksit ir jus
raudojant NOVO. Tą būdą vartoiair.. 
trumpame iaike tapsite tvirtu, svei
ku. lr.irnir'tu, jei tik laiku vartorit. 
Pavyzdžiui, kad pertikrinus jus tuv

, nu. pusią.-.nu NOVO ir tikrai per- 
Į šitikrinsit. pasiusim. VELTUI tiek, 
j •_t,l pilnai užteks ant l’> dienu, jei 
‘ik prisiusite pnvardy. antrašą ir 60c. 

ženkleliais u. ba pinigais apmo
kėjimui persiuntimo lėšų. Meldžiu at- 
taetpti afclą, kad tai ne yru pe>nia- 
"'■■J pun'ėpinimui pala ii s, užteks ant 
15 dienu šis pasiuivinas yra ant ap- 
rub?žiuou> laiko. Parašykit mums be 
»<!.'• itiinio, paminėdami . laiKraščio var- 
c;ą. kuriame matėme ši paskelbimą, o 

įmes išstusrtne minėta, gyduoles tuo
jaus. ' ’ ,35)

NOVO UOMPANY
Box 33. Dept. lo. Brpoklyn. N. Y.

I

t

ir jus

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas 
Visi linksmi!

Tūla lenką šeimyna Xew Y erke 
nesenai buvo pašaukta j teismą, ku
riame ėjo byla dele: jos išvarymo 
iš namų. Principia’.iais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erz.narni ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino. kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų s-avininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančiu vaikų nut’.idinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į aptieką. 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimi- jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti^ 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksniai gyvena.

BAMBI NO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta ji! Jie net 
prašo daugiaus!

(P&skell •

I

“Trijų Metų Kanklių Kny
ga.“ už 192*?-3-4 metus bus 
atspausdint* šių metu pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

“Trijų Metų Kanklių” pre
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst pašto t Monej 
Order’iais širo atnrašu:

I i i 
įĮ

MIKAS PETRAUSKAS
Laisvės Alė.v*, 60. 

Kaunas, Lithuania.

* TeL Soutn bosum dožo • < [
I Residence A»pinw»U <WiJ J ,

: S. M. Puiširtt-Shallna ■!
! LIETUVĖ MOTERIS !>

ADVOKATĖ ;;
; 3W Broadway. So. Bus t u a. Mm*. Į > 
> Room 2. < J

iį DA F. PUSKUNIGIS į
> GYDYTOJAS z
j VIDURINIŲ LIGŲ '
S VALANDOS: (j
g 9 iki
S 1 ikiS 7 iki
/L 3S9
S SO. BOSTON. MASS. 8
/ Tel. So. Boston 2831 £
Ąyv\\v\vy\uW\\WU\V .*

H ryte
3 po piet
9 vakare
BROADWAY

«

J ■ ’ ■ ’ ’ ’ ' ’ \ .
U ----- - -lt- J U J . - 4^ *

«

< 

« 

« 

«

«

<

«

<

Dideliu Barbenu
•

Krautuvė
MALIAVOS IR GELEŽINIU PAIKIAI 

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS BOSTONE
SUTAUPYSIĄ! JUMS DAUG PINIGŲ ANT GELEŽI- 
DAIKTŲ. STOGŲ, STIKLŲ. MALIAVŲ IR 

IAVOJ1.MO JRANK1Ų
ATEIKIT PASIŽIŪRĖTI 

Dykai pristatim ant vietų. *

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 H ASHINGTON St, BOSTON, MASS.
Arti Dover Street Eleveito Telef. Beark o353 —

MES 
XIV 
M AI.

<

GARDžIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS.•.

«

<

«

< 

«

<

<

4

JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žo
lių.

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

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

TORAH COMPANY
86 YVINDSOR ST CAMBRllHiE, MASS.

►

►

f

Geriausiu Six Cord Spool Cotton 
ORĖSI L SIUVĖJŲ ATYDAI 

Norėdami įgauti naudingą kny- 
rą apie dresių siuvimą, siuskit 
’aišką su 4e. stampa j
THB SFOOL COTTON CO.. D—t. 3

SUKIT IR TAUPYK IT SU

i ’

gWWMSSMSS56WSSM»S»8«S«XS8S3S!OSSSNW6NM63S^^

►

►

*.

>

' ►

Nemo suplonėjimo Gorsetas 
tikras barmenas. Jis 

turi žemą viršų ir vidutinį 
andaroką. Padirbtas iš drūto 
ružavo ar balto ’ otilio. Miera 
24 jki 36, kair.^ tik $3.<X).

.Hytį«.ic.Fa,Mion ItutitiM. 
E. l<«n Se, New York (Depe. S.)

Chicagą, HL
« ' ■lYiViV

SKAITYK GYVENIMĄ 
VISĄ GYVENIMĄ!

GYVENIMAS
MĖNESINIS GRYNOJO MOKSLO ŽURNALAS 

leidžiamas Mokslo Draugą 
Redaktorius Dr. A. Karalius

GYVENIMAS kiekvienam svarbus, ma'onus, reikalingas ir nau
dingas.

GYVENIME surasite paskutines mokslu naujienas.
GYVENIME /noksiąs yra išdėstomas taip aiškiai, kad kiekvienas 

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

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

Nepraleiskit nei vieno Gyvenimo numerio.—Išsirašykite Gyvenimą 
visiems metams.—Tapkite Mokslo Draugam.—Gyvenimo vieno nu
merio kaina 20c— Vieną mėty prenumerata S2.6O.

Siųskite užsakymus ir laiškus šiuo adresu: 
GYVENIMAS 

3303 S®. Morgan Street,

. ............................................................................................................ .... .................

selFREDUCING
c O R s E. T

«

Pranešimas 
Visiems Draugams ir 

Kostumeriams

TU AT SVRtLYJ
T WORE A 
PAIR OF 
"PUH PS»V

HOW DID YOUR VVALKING 
. OVER TH£ FARM KEEP 

__  IT frAOlSr/f---------------

AH-THE &ROUND 
/MUŠT BE MOIST TO 
6#0W ANYTHIM6-' 

CAKT FQOL Mf'

Y£SSlf?zW£ RAISED L
EttRVTMiNG iV.THtVF 
THE A’D OF RAlN T 

CN OUft FARH! 1

L ŪSE
70 .VAlK OVCR 

j JT’ V/E. DtO’MT 
Į LEE DANY r-

BT BAKEft

J

_cp
Lpcr l

Turime garbės šiuomi pranešti, kad SALUTA- 
RAS DRUG & CHEMICAL CO. persikėlė iš senos 
vietos, 1707.So. Halsted St., i naują: 639 W. 18th St., 
Chicago. III. Tel. Canal6417.

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITEPJ, sa
ko, kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo, sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio ki
tų ligų taip, kad tie žmonės ir šiandien yra labai dė
kingi musų kompanijai, taigi prašykite jo savo ap- 
tiekoje, o jei negausite, tai rašykite į musų naują 
vietą, čia paduotu adresu, o mes prisiusime jums 
kuogreičiausiai. (—)

Su tikra pagarba,

Salutaras Drug & Chemical Co.
639 W. 18th Street

Chicago, III.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

Nušovė du plėšiku.
PRIENAI. Naktį 12 vai. iš 
liepos 20 į 21. Prienų miš
kuose buvo vietos Prienų 
policijos apsupti plėšikai- 
kaliniai Kubilius Juozas ir 
Deltuvas Pranas. Tarpe po
licininkų ir kalinių prasidė
jo šaudymas ir kaliniai ta
po policijos sunkiai sužeis
ti. Pas juos buvo rasta du 
visai nauji mauzeriai. Ve
žant suimtuosius į Prienus, 
juodu abu mirė nuo žaizdų. 
Policininkų nei vienas nebu
vo sužeistas. Miške dar 
slapstosi keliatas plėšikų, 
kurie stropiai. sekami ir ti
kimasi greitai bus suimti. 
Dabar dar nesugauta 14 as
menų.

Senas piliakalnis. 
KUPIŠKIS. Kupiškio valse. 
Mirabelio dvaro Jauke yra 
didelis piliakalnis. Žmonėse 
yra daug padavimų apie ši 
piliakalnį, kai kurie liečia 
net stabmeldžių laikus. Kai 
kuriuose padavimuose pa
slėpta tikra teisybė, būtent, 
kad jame esą didelės rūsys, 
išmūryta koridoriai, paslėp
ta turtai ir t.t. Iki šioliai 
turtų žmonės nerado, bet iš 
visu šonu ir viršaus yra sto
ros, gilvn i žeme einančios 
gan didelių degtų ply
tų, sienos, iš kurių ima ply
tas ir veža į namus. Bekur
damas plytas, vienas tenyk
štis gyventojas radęs auksi
nę grandinėlę. Šalia pilia
kalnio smiltynuose yra la
bai daug žmonių kaulų; čia 
rado seną diržo sagtį. Pilia
kalnis gan platus, kvadrato 
forma, aukštas. Jis vra pil
tas, ką rodo jo struktūra 
ir šalę didelis duburys nuo 
iškastų žemių.

Dabar kalnas nesaugoja
mas ir ardomas. Reikėtų 
kam nors tai sudrausti.

KEEEIVIS

Sąryšy su šia bylajau areš
tuoti 9 įtariami asmenis. 
Dalis korespondencijos, ne
turinčios plėšikams vertės 
jau rasta.

maisto įsigyti labai sunku. • 
Mieste galima padirbti kokį 
nors "darbelį." Jisai sakė, 
kad jau turėjo kitų planų, 
”ką-nors” padaryti Kaune, 
bet apie tai jisai nenorėda
mas kalbėjo.

Po tardymo Techleris tapo 
nugabentas kalėjimai!.

Kaip kunigėliai eina savo 
pareigas.

SALANTAI. Kretingos aps. 
plušų miestely žymaiusi 
j žmonės— kunigėliai. Vienas 
Į jų prekybininkas, politikas, i

Pono Ereto pasidar
bavimas.

ALYTUS. Liepos 13 d. atvy
kęs čia Seimo narys Ere-1-’’* e?'-*'.’. 
tas sušaukė mitingą, kuriaJ;abn^^.ntas- kunigas ir t.t. j 
me be paprastų arogantiškų i ^a?n'3ia ntn sx arPlaUHa> J° 
užsipuldinėjimų kitaip ma-iU2^ar01s" .VOb a^1_l
nančiu pasirodė su nauju traukęs nuo altoriaus auk
savo šedevru. Tame mitinge 
jis šmeižė musų kariuome
nę. -Jis sakė, kad musų ka- 
reiviai girtuokliai ir gavę 
algą eina tuojaus į traktie
rių. o karininkai i 
šventės metu pasistatę bute
lį garbina jį, kaip Dievą; be 
to. dar pabrėžė, kad musų 
karininkai prageria net iž~, 
do pinigus ir tuo eikvoja, 
valstybės turtą. Gyvenime! 
be abejo pasitaiko išimčių, 
bet kaltininkams
maS. i eičiau oiucriz.ii įji icc . .
kaimiečių minią musų ka-: Par }’ra vienaS- Jls ' įsai 
riuomene ir jos vadus yra .. .. .
daugiau negu prasižengi-i ;’lsaJ užsiiminėja tik politi- 
mas paprastam piliečiui, op':? ir propaganda knkscio- 
labiau Seimo nariui ir teolo-T'JV \uri \lsa Mvap‘
gijos fakulteto profesoriui. fhją ištikimų davatkų,Jtunų 
Tokius dr. Ereto žygius gal ;l)aAa vlsa. ’:a ?a 1 f'ar-vtl» 
galima išaiškinti tik tuo, inntifiguslarcyt1, zmone> ap- 
kad jis būdamas svieto per-įkalbėti. Pe to tylomis vyks- 
ėjunas, nors ir extra tapęs ita 
Lietuvos i.......
na to. kas visai 
brangu—musų

ti, žiūrėk, ir beeinąs kur 
nors i turgų jieškoti ką nu-' 
pirkti, ką parduoti, 

šiomis dienomis pasimirė; 
Liaunas vaikinas ir jį reikėjo; 

pulko ipalai^ot* i kapus. Procesijoj
Jje turėjo dalyvauti būtinai ; 
ir kunigėlis, bet jisai griež-l 
tai atsisakė, ir žmonės numi-j 
rusijį vieni nulydėjo į kapus! = 

,be kunigo. Kunigas atsisakė kaipo istorinė vieta. Da- dos gubernatorius p. Bud- 
įbuk todėl, kad^ buvo antra- kartiniu laiku Upninkai yra

» J. ~ \ " 7“?,“”:..^ bažnytkaimis,
yra teis- ^-^tely būna turgau loks^u labai .gražioj vietoj 

Tačiau šmeižti prieš tas kunigėlis. . šventosios upės pakrantėj;
minią musų ka-: Dar yra vienas. Jis visai!p pjetų ir Piet-Rvčių apsu-

7 ,.ne. Pr. ybtHtHk^-lptas aukštais kalnais, kurie

i

| LIETUVĄ
Galite 
vieną 
rūDit 
šie m.

būti Lietuvoj 
metą, pailgi- 

latką-dar *še- 
menesiams jei

•vikC-tų Casikluus- 
k:t arčiausio United 

Linijų oliso artai jūsų vie- 
er»to pilnu informacijų.

sykiu patyrinėkite
bPcO

p<ic;? y
mų.- ažiuojnnt llnited Sui- 

l.uiijų laivu s; švarus, patogus 
kamb-: ai, geras maistas, patik
sią:..:. patarnavimas, dideli uėi.ia;, 

;:ų koncertai.
IVI’IFU STATĖS L1NES 

li.'uadttuy. \<>« T ork City
Matykite jūsų vietinį agentų 
Statė St.. Itos.on. .Mu»s.

Vlanaging Operators for 
l iikeii Statės Snioping Kaard

Telefonas 5!trW.

Dr. A. GGrman-6uniaii$la$
LIETUVIS DENTISTA8

Valandos: nuo 10—12 dienų; 
nuo 2—5 po pietų; 
uu^ v—b vakare;

Nedėliomii nuo 10—12 dienų.
705 N. Main aL kam p. Broad it. 

MONTELLO. MASS.
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W LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

Ant parankaus ir didelio 
Vokiečių laivo 

COLUMBUS
TIK ASTUONIOS DIENOS 

ANT VANDENS 
Apsigyvenę ateiviai gali ap
lankyt savo gimines Euro
pai ir sugrįžt laike dvylikos 
mėnesių i Suv. Valstijas, be 
priskaitymo prie kvotos.

Delei informacijų Kreipki
tės prie vietos agentų aiba į 
192 VVashingtou SU Boston.

192 VVASIUNGTON ST, 
BOSTON. MASS.

dienis, c tomis dienomis vjsaj mažas

kaiman ir tenai rengia 
piliečiu, nebrangi- ;wtacpa, uraudzia skaityti 

kas visai Lietuvai į "bedieviškus .......
micuiru—kariuome- ! ^žinojęs,, kas 
nes. Tačiau bent valdančio-įvairiais budais, praskel

rys, 
sveikus 
kestrui 
himną, 
Lietuvos 
kiti. Atsakė visiems svečias 

jam priduoda ypatingo gra- kun. Jakštys, reikšdamas 
žumo. Vietos žmonės paša- Amerikos lietuvių gilius

sveikindamas svečius 
atkeliavusius. Or- 
sugriežus tautos 
kalbėjo Mažosios 
vardu p. Braks ir

Vietos žmonės paša- Amerikos lietuvių gilius 
koja, buk šioje vietoje se- jausmus prie tėvyhės ir 
niau buvęs didelis miestas, 
kuris kokio tai karo laike 
buvęs visai išgriautas ir su-

NORTH-CERMAN

L.LOYDI Tel. So. Boston 50G-W «

I DAKTARAS <
i A. L. KAPOČIUS i

► LITLVIS DENTISTAS <
Į VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dien* <

Nuo 2 iki 9 vak < 
NEDĖLIOJUS: *
iki 1 v. po pietų <

J Seredomis iki 12 dienu. ' 
J Ofisas "Keleivio” name. ;
► 251 Broadwav. tarpe C ir D St. <
I SO. BOSTON. MASS. ‘

Completein Itself
išgalanda geležtę britvojo 

visai nei&mant jos. Greitas. 
Parankus. Lengva išvalyt. 
Visas setas—britva su diržu 
ir estra geležtėmis. $1.000 ir 
aukščiaus.

džiaugsmą išvydus ją. Po jo 
kalbėjo dar keliatas įvairių 
organizacijų atstovų, jų 

degintas ir iš bnvusių ketu- tarpe ir keli Seimo atstovai, 
rios dešimts bažnyčių, atsi- atvykę į Klaipėda iš Palan- 
likusi tik viena šv. Mykolo, igos^ Svečiai širdingu priė

mimu buvo labai sujudinti, 
j Būrys ponių amerikiečių 
i čia pat laive surinko orkest- 
įrui 60 dolerių dovanų. Dalis 
; svečių tą pat dieną išvažinė
jo į gimines, likusieji gi pra
leido vakarą Lietuvos Kliu-

iskus laikraščius ii’i^upi jr dabar tebestovi. Pie- 
skaito, bau- r„ pvtnoSp nuo bažnvtkai-

VJet/Iulo-Strop Razor

tų Rytuose nuo bažnytkai
mio už kokios pusės kilomet
ro ant kalno yra vieta, vadi
nama "giltinės,” kur žmonių 
pasakojimu buvę kapai žu
vusių kare, kuris panaikino; 
Upnikų miestą. "Giltinės” be. 
buvo apaugę pušynu, bet da-' 
bar pušynas ’ liko iškirstas.

Žmonės pasakoja, kad ant 
"giltinių” dažnai vaidinda
vęs! visokios baidyklės. Ar
cheologams ši vieta verta 
butų patyrinėti, nes iš pa
viršiaus žymu, kad tai kaž
kokio nemažo pilekalnio esa
ma.

t.

i

Bettcr than a Mutturd Pl-zetirI

I
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Papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveiksią, 
223 pusiap. didžio, apie 150 įvairią eilių, tinkamą 

dek lamu o t ant viešu snsi rinkimu.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS. ŠEIMJMŠKOS IR DARBININKIŠKOS, 
Tai gražiauaia ir turtingiausia eilių knyga lietuti* kalkėje. 

Kiekviena* turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
KAINA TIK SI .00. 

Audimo apdarais $1.25.

SIELOS BALSAI-X

PALINKSMINS JCSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS. <

• t •’

Kiekvienas n esi pirkęs t y knygų pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia siųst ”Money. Orderiu,” popierinius galima aigst tiesiog papras
tam konverte, užrašius aiškiai hdresus savo ir "Keleivio” ir ptili- 
pyt už 3c. markę. į

r ■ / •.

"KELEIVIS” f ŠO. BOSTON, MASS.

JO f si č •Ses-^/ce .

HAPffil'RGAMERONLlNE
TRUMPI AUSIS KELIAS i

LIETUVA
Laivai išplaukia kas sąvai- 
. Geriausi musų laivai

”R<>sclnte.” "Reliance,” 
”\lbert Ballin.” 

’Tietttsetįlarid” 
veža I, H ir IT! klesų pasaž.ie- 
rius. Jaipei populeriai laivai 

C!ny,” ”< leveland.” 
”Westphalia.” "liansa” ir 

"Thurinęia.”'
UMTED AMERIČAN LINĖS 

JULIUS ROTTENBERG. 
260 Hanover St. Boston, Miss. 

arba pas kitu^ agentus.

rėkimais ir t.t. Neduok Dieve 
sužinos, kad balsavo ne ūž 
katalikų sąryšius, tai tokiam, 

is- 
. tikimiausis bažnyčios tar

nas, bubnorius ar kitas, tuoj 
paieis, nežiūrint į žmogaus 

lė policija liepos 13 Į sulaikė ;<ars^ tikėjimą. 
Kauno Apvgardos kalėjimo! . .
sukilimo vada Techlerj. į latviu grindimas Kaune.

Lieoos 14 d. tardyme, ku- i šiuo vasaros metu eina ui-; 
riame dalyvavo ir* spaudos Resnis Kauno miesto nauju- 
atstevai, Techleris pranešė JŲ gatvių grindimas^ Šią va
šiai ką: * ..... ’

Jisai pats buvo nuteistas 
mirties bausme, bet einant 
amnestija, jam bausmė pa-

ji partija turėtų 
narį suvaldyti.

tokį savo
• \

J)ar apie sulaikytą Kauno nedovanos, nors jis butų i;
Apygardos kalėjimo sukili

me vadą. ?
Kaip jau žinoma, krimina-

EILIŲ KNYGA

i

I
I
I

Suimta 5 Kaune kalėjimo
pabėgėliai.

RADVILIŠKIS. Lienos 13 
d.. 8 vai. ryte vietinėje poli
cijos nuovadaje buvo gautas,

-----------------------
šią ties miesteliu, viename Į .Jam. sakė, lengvai yrą pra- 
ukio vienkiemy. 6-8 kilom. | vesti viską.
atstume, plėšikų gauja, su-; Nors jisai pats esą> kilęs 
sidedančią iš 10 ginkluotų iš inteligentų tėvų (Radviliš- 
žmonių. Vietos policijos vir-'kis) ir lankė net aukštąją 
šininko pagelbininko Budrio Technikos mokyklą, bet ne- 
iniciatyva. skubiai buvo su- galima jame pastebėti jokių 
šauktas vietinių šaulių bu- inteligento žmogaus žymių.

pulko vyresniuoju I Jaunas (20 metų amžiaus.) 
leitenantu Baltrimu prieky, veidas raudonas, paniuręs, 

niekada nesišypso ir daro 
tikrą plėšiko įspūdį. Tik kar
tais atrodo lyg "inteligen-i 
tas”: nespiaudo žemėn, o no
sinėm

Dvi savaitės prieš pabėgi-

sąrą užbaigta gristi Kalnų 
gatvė nuo Mickevičiaus iki 
Gedimino gatvės, toliau da
romas Jurbarko g-vės grin-

pranešimas apie apsistoju- lengvinta amžiaus kalėjimu, dimas Viiiampclėje ir didės-
• uis darbas prie Pramonės 
j g-vės senojo plento ardy- 
įmas, gatvės lyginimas ir 
! grindimas. Be to Parodos 
! gatvėje išlyginta šaligatvis 
ir dedami betoniniai vamz
džiai vandens nuleidimui. 
Prie šių vasaros darbų tenka 
rriskaitvti Ožeškienės laip
tu taisymą ir įrengimą nau- 

ijų cementinių laiptu pereiti 
iš Ukmergės plento į Malu- 
nų gatve. Dar šiais metais 
'permatoma grįsti Karmeli
tų gatvė iki Smėlių, Daukan- 

i u: u,» uiao paivuc, uvi 5.<av<uvco pi ico p<a.uog.i- Mali OlllO g3<-'. ČS, DT3-
kad suimtieji visi yra pabė-:mą iš kalėjimo jisai sudarė ,PUO Keistučio gat-
gę iš Kauno kalėjimo ir ąt-;’iniciatvvę grupe." kuri nu-i'ės iki Uosto pakrantės. Is 
vyko čionai šešiese, iš kurių-tarė padaryti birželio 27 d. T'itu svarbesniųjų yarbų 
5 liko suimti, gi vienas pabč- kalėjime sukilimą ir paliuo- !pJes^° vablyba, jeigu išteks 
go. Visi mėginę pabėgti suoti visus kriminalius nusi- nori padaryti naują til- 
Latvijon. Sėkmingas plėši- kaltelius,—prie politinių jie ta per Gristupi V ytauto pro- 
kų suėmimas pakėlė ne tik-i neturėjo pasitikėjimo. Jie te išlyginti tos vietos 
tai suėmimo dalyvių ūpą, i tarp savęs vedė kokią ten ^a*1.^atvl}js !r padaryti nors 
bet ir tarp gyventojų, kurie {slaptą korespondenciją ir ži-'ca" ^apb^ ?p,e L^uko. gat- 
turėjo progos įsitikrinti, įnojo sukilimo dieną, kuriuos ''- e* Pro' dio išlyginimo ir p_a- 
kad jų ramumas yra sergi- kriminalistus paliuosuoti.• -<einno .Žemaičių gatvės, 
mas. Paskirtą dieną, kai krimina-ipraf ?nant nu0. Duonelaičio

-------------- listų prasikaltėlių grupė ėjo'^a^ves- Rugpiucio mėnesy 
Plėšikai paėmė paštą. kalėjiman, jie nuginklavo J031)?.™3 toliau tęsti Juoza- 

ALYTUS. 14 liepos, 1 vai. >prižiūrėtojus ir apėmė kalė- 
po pietų dvidešimtame kilm. jimą. Jisai su dar 13 drau- 10 n 1 
nuo Alytaus Merkinėn du gų išbėgę iš kiemo nustvė- 
plėšiku užpuolė Merkinėn rė vokiečių atstovo ekipažą 
vežamą paštą. Nenorėdami ir nuvyko Vytauto kalnan. 
nukauti vežėjo, iš tolo nušo- Iš Vytauto kalno jie leidosi 
vė arklį ir vežėjui liepė iš- Pravieniškių miškan. Kely 
kėlus rankas eiti šalin, pa- jau juos sutiko kareiviai, 
tįs gi pastarajam pasišali- Pusė pasislėpė rugiuose, o 
nūs paėmė paštą. Grynais jisai su 6 plėšikais pasiekė 
pinigais transporte buvo mišką. Bet kareiviams ir po- 
apie 2400 litų, pašto ir žy
miniais ženklais apie 2000 ir 
įvertintos korespondencijos šiskirstvt. Klausiamas. J 
apie 600 litų—viso apie 5000 dėl jisai apleido mišką

rys su

Nuvyko į vietą. Buvo sku
biai paruoštas suėmimo pla
nas. Po neilgų pastangų su
imta 5 plėšikai ir vienas ru
sų tipo šautuvas su keliais 
šoviniais. Tardymas parodė.

svarbesniųjų darbų

go. Visi

Plėšikai paėmė paštą.
•liato kitų gatvių Šančiuose 
ir Viliampolėje. Visi šie 
darbai kainuos apie tris šim
tus tūkstančių litų.' Reikia 
pasakyti, jog gyventojai kai 
kurių Viliampolės, Žalioio 
Kalno, Aleksoto ir Šančių 
gatvių yra padavę prašymų 
miesto valdybai, kuriuose 
jie pasižada patįs iki pusės 
reikalingų lėšų pridėti savo 
gatvėms gristi, bet trūks
tant lėšų teks tas darbas tuo 
tarpu atidėti.

Apgynė savo teises.
Gudų laikraštis ”Krvni- ■ 

ca” aprašo tokį įdomų nuo-! 
tikį Malkauščinos bažnyčioj, 
Disnos apsk. Per pamaldas 

j kun. Cikota sakė susirinku- 
i siems valstiečiams pamoks
ią gudų kalba. Jam bekal
bant bažnyčioj buvęs vienas 
lenkų dvarininkas staiga 
sušuko: "Mums nereikia gu
dų kalbos, čia Lenkija. Už
darysim bažnyčią.” Pasipik
tinę tuo žmonės šoko prie! 
dvarininko ir norėjo jį su
mušti. Su juo buvęs sunu^ 
pradėjo dvarininką gintį 
grasindamas puolusiems re-: 
volveriu. Tai minia dar la
biau įp?/ko ir dvarininkas 
jau butų buvęs užmuštas, 
jei ne patsai pamokslininkas 
dar su vienu kunigu, kuriuo
du apgynė dvarininką ir nu
ramino kiek valstiečius. 
Dvarininkas su sunum tuo 
tarpu spruko per duris į ve
žimą, i kurį iš minios pasi
pylė akmenys. Po šio inci
dento visi vėl grįžo į bažny
čią ir, paklausus kunigui, 
kuria kalba sakyti pamoks
las, vienu balsu pareikala
vo; "gudu.” Po pamaldų ra
miai išsiskirstyta su tvirtu 
nusistatymu ir toliau ginti 
savo teises.

1

i
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Sužinok Savo Ateitį!
SKAITYK

“BURTININKĄ”

licininkams apsupus mišką, 
jisai su draugais turėjo iš
siskirstyt. Klausiamas^ko- 

ą ir 
litų. Plėšikų butą su kaukė- grižo Kaunan, jisai atsakė,1 Įdomi vieta,
mis; rastas padirbtas iš kad mieste geriau galima UPNINKAI. Yra tai toli- 
kailio ūsas, delko spėjama, maisto Įsigyti ir niekas,pa- miausias užkampis Kauno 
kad tai darbas kaimiečių, stebėti negali, < ’ ’

Lietuviai amerikiečiai 
Klaipėdoj.

Liepos 17 d. i Klaipėdą at
vyko laivu "Paltara” 169' 
Amerikos lietuviai ekskur-j 1 
sininkai. Uoste svečių pasi-t 
tikti susirinko gausus būrysįk’ZYLl OUOlIllIlkV MU4JC

lietuvių, jų tarpe daug atvy
kusių giminių. įplaukus lai-' 
vui i uostą, orkestrą sugrie
žė sutikimo maršą, o mergi
nos apdalino svečius gėlė-' \ 

a * 99 - • m _ ?_• • .

Burtinin-
i. kas yra 2? 

puslapių 
mėrfi-aštis 
“B.” telpa 
Burtai- 
morrai;

Juokai; Patar
lės; M Į slys; 
Planetos; Bur
tininkų rate
liai; Būrimai 

oro; Buri- 
mai I a i- 
mės; Dyy 
lika dan
gaus žen
klų; Saga 
nos ekzor 
tas, ir t.t 

B. kai
na m et.

A $1.I)ėk 
5 dolerį 

1 laiškan 
\ ir ad re
ik suok:

Nuo Kosulio ir šalčio. Galvės Skau
dėjimo. Khmmatizmo ir V mokių 
Skausmų ir Dieglių.

VISOSE APTIEKOSE
3ix and 65c, jar» ano tubei 

Hosptial size, $3.00

I

i

.......... , . “BURTININKAS” ;
o kaimuose apskrityje, bet vertas pami- mis. Po to kalbėjo Klaipė- 710 W. 33rd ST. CHIOAGO.ILL

i

MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado 
Specialistas Slaptu litru motėm irvyrj, kranjo ir ikaro*. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonu Haymarket 3390
69 CHAMRERS STREET. BOSTON. MASS.

7
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieks |
Jeigu norite teisingu vaistu žemoms kainoms, tai visada ateikite 2 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso- į 
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjunio reuma- J 
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- i 

i čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų į 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Diclių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 

i jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarui 
per telefoną uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir eučė-

,• čyt pinigus, tad ateiki j APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
iMMMMMmMMMMMMamMMMMMMMMMMMMMb
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Vietinės Žinios
ŠVENTAKUPRIA1 SUKĖ
LĖ PIKNIKE TRIUKŠMĄ.
Zinkienė mirė nuo didelio 

sušilimo.
Pereitą nedėldienį, 17 rug

pjūčio, buvo Stoughtono Lie
tuvių Tautiško Namo pikni
kas. Publikos suvažiavo į 
700 žmonių. Viskas ėjo gra
žiausioj tvarkoj, publika 
žaidė savuose rateliuose ir 
kaip kada būreliais nueida
vo pašokti. Bet atvyko 4 šei
mynos pusėtinai įkaušusių 
šventakuprių ir sugadino vi
sa pikniką. Visų pirma jie 
Įskundė policijai, kad pikni
ke šoka. Atvažiavę iš Broc- 
ktono 3 policijos inspekto
riai paliepė šokius sustab
dyti. Nors šokius sustabdė, 
bet publika nesiskirstė ir 
sau linksminosi Įvairiais 
žaislais.

Apsikrapinę šventakup- 
riai nerimavo ir pradėjo ka- 1 * — . • •

vaizdeliai paįvairinti daino- daužos nusiramino 
mis ir muzika, kadangi jų 
tarpe randasi dainininkų, 
muzikų ir vienas kompozi
torius.

Dėlto, Bostoniečiai, pasi- 
stengkime išnaudoti tą pro
gą, kad dalyvauti lietuvių 
artistų satyros vaidiniuose, 
kuriu retai pas mus teivvks- 
ta. * X.

A ienas rubsiuvių streikas 
baigiasi, antras prasideda.

Pereitam ”
’ meryje buvo plačiai rašyta 
apie siuvėjų amalgameitų 
streiką Bostone. Tas strei
kas prasidėjo pereitą pane- 
dėiį ir beveik jau pasibaigė: 
didesnė dalis darbdaviu iš
pildė unijos reikalavimus ir 
darbininkai grįžta darban; 
nepasiduoda tik taip vadi
namos ”skebšapės.” kuriose 
nėra unijos.

Bet kuomet amalgameitų 
streikas baigiasi, tai nutarė 
streikuoti moteriškų rūbų 
siuvėjai, kurie priklauso In- 

icjw_iv7 ternational Garment Wor- 
bjnėtis prie svečių. W-m |kers Unijai, sita^ unija Bos- 
G-gas prikibo prie vieno iš 
svečių ir norėjo pradėt muš
tynes, bet sušokus keliems 
stipriems^ vyrukams, smar
kuolis buvo nuramintas. 
Prasidėjus neramumams, 
gražesnė ji publika pradėjo 
išvažinėti. Kolei nesilanky
davo šventakuprių-munšai- 
nerių, tai piknikai būdavo 
ramus, bet kaip tik pasipai
niojo tie tamsunai, tuojaus 
ir pridarė triukšmo.

Tą pačią dieną mirė Zin- 
kienė. Moteris buvo nėščia 
ir besilinksminant labai su
šilo. Nuo perkaitimo prasi
mušė kraujas per nosį ir 
burna ir parvežta namon į 
3 valandas mirė.

Svečias.

Artinas didelė sGeialistų 
gegužinė.

Neužmirškite, kati atei
nantį nedėldienį bus didelė 
socialistų gegužinė ai’t \ 1. 
Shameklio farmos ties Lilis, 
Mass.. netoli Nonvomio. Ge
gužinė žada būti labai sma- 

Keleivio” nu- gi ir ant jos yra kviečiami 
visi, kas tik nori gražiai pa
silinksminti. Bus prakalbų, 
dainų ir visokiu žaislą. Įžan
ga visiems dykai, šiame pus
lapyje telpa platesnis ap
skelbimas. kur yra paaiškin
ta ir kaip į tą vietą nuva
žiuoti.

Svečiai iš Lietum»s.
Pereitą savaitę "Keleivio” 

redakcijon buvo atsilankę 
tik ką atvykę iš Lietuvos ar- 
tistai-teatrininkai, p. Vana
gaitis ir p. Olšauskas. -Jie 
atvažiavo pažiūrėti Ameri
kos ir prie tos progos žada 

i Amerikos lietuviams 
visa eilę perstatymu. Savo

,tone turi apie 2,000 narių. (]uotj 
'Streiko diena jau nustatyta,’, ;
jbet kol kas laikoma paslap- darba jie ketina pradėti nuo 
jty, kad darbdaviai prieš Bostone, kai oras bent kiek 
nat streiką nepaskelbtų lo- atvės.
kauto. t ________ _

Prie VVesterfi avė. tilto šį I PA Dn AVIM AI 
ant dėlį Charles upėj prigė- • AKVA V UtLA.1 

:e William Green, 14 metų trijų šei.mvnv 
. mžiaus vaikas. <:i’i <M>A AVr 1"'i vl>'»*tone Kaina $4,5OU.

- — *c • l’niversity G355
Prie Atlantic »ve. perei

ta nedėldienį susikūlė ferry- 
botas. Tapo sužeisti 5 žmo
nės.

N ;.M A> PAR 
71h St reet. 

Klauskite, 
(351

—PARSIDUODA saldainių ir 
groserių krautuvė- Gyvenimo 
kambariai ant vietos. (34) 

112 F St.. So. Boston. Mass.

Teofilis Kolanskis East 
Bostono teisine buvo nu
baustas $20 užtai, kad jsėrė 
savo arklį iš krepšio, kuria
me atrasta pastipusi pelė ir 
kitokio brudo.

PARSIDUODA NAMAS
Dorchcstvry, l šeieivnų, 2 storiu 

Savininkas išvažiuoja ir nori greitai 
Farduoti. Klauskite paai.-kinimų į>< . 
laišką, arba vakarais nuo 8 per te
lefoną: Ro.vOurv 2<98-W.

AUG BUNDORIS
15 I hornton St.. Roxbur>. Mass.

Parsiduoda trijų šeimyną na
mas. Ant pirmų lubų 4 kamba
riai, ant antrų ir trečių po pen
kis kambarius. Priežastis par- 

; davimo—savininkas nori nia- 
amerikoniškus žensnės vietos. Namas randasi

IAR ALKANAS?
Užeikit i m ūsų restoraną ant

211 Broadway. So. Boston, mes
Umistum pagaminsim puikius 
lietuviškus ir amerikoniškus žensnės vietos, 
valgius ir užtikrinam. kad busi- 169 Silver St..

JOS. STANISLOV A1TIS
123 Bowen St. So. Boston. Mass.

te pilnai užganėdinti. Savininkas 
A. Savičiunas.

PIGIAI PARSIDUODA
Iv.mpini* 3 miyuų. 15 kambariu 

i amas, visj naujos mados įtaisai 
< iniprovements). skyrium ,-ilil >mi pi 
liai, prizai ete , geriau-ioj vietoj pri»- 
Colunibia Road Dorchestery, liktai 3 
minut’s į Andrew S^uare, raudos ne- 
ūa S153C į metus, kaina Slk’..Juo

A. i V A S
’.<>1 Rruad»ay. so. Boslun. Mass.

PENTORIA1
Išpopieriuoįam, išpcntiiiam 

baltinam lubas, namus ir Lt 
atliekam greit. pigiai ir gerai

ALBERTAS h ASI’ ERA V lėi A 
158 7th St.. Su. Boston. Mass.

Tel So. Boston 0246-R.

ir iš
burbą 

(36)

Kerpant Merginom Plaukus
Naujausiom madom, būtent: ”Bob- 

bing,” "Shingle bobb,” ”Half bobb.” 
■■\Vatcr-waving.” "Curling,” ”Shani-

| pooing.” "Massage” ir t.t.
Vyrus taipgi kerpam Darbas pir

i mos klesos. Turiu gero toniko nuo 
pleiskanų ir plaukų slinkimo. Naujas

i biitvas parduodam ir -senas galan- 
dam Parduodam visokius burberiu

j dalykus. Vieta paranki, priešais fa- 
jerauzę, netoli britvinės. (35t

KAZYS BAB1NSKAS
116 Dorchester Avė.. Su. Boston.
Telephone So Boston 0915-W.

i UNIVERSITY HARDWARE :
I .1. H Snapkuui kas pram-u .-a’o ko^tumeriams, kad per*ė.iau .^avo J
> geležinių daiktų krautu'v naujau vieton. Parduodu visk4 ir žem ini < 
J kainom, kaip tai musų speeialę maliavą, keturių spalvų, $2. galio- < 
i i::i> (goitiusi; Varnišis ( lėkti’ .-i Sl.'.lS gorčius; bačkos dei pelenų *
* 98e ; dėl drapanų virinio b >i!er s JISc.; dei duonos laikymo skrynios ,
I ‘Jsc Visokios rūšies dėl stogų t isymo popieros ir gontai. (36> J
I UNIVERSITY HARDtVARE ]
► 1117 Czmbridge Street. tšnibndge. Mass. (
* Tel. Portcr 0755-?.t <

*

ATDARA SUBATOS DIENĄ IR KIEKVIENĄ SUBATOS VAKARĄ

RAYMOND’S

; ”I>Z1ML>ZI-DRIMDZF 
BOSTONE.

Rugsėjo 20-21 d. artistai 
iš Lietuvos, Dasivadine save 
vienu vardu ”DZIMDZI- 
DRIMDZI”, žada surengti 
čia porą koncertų-vaidini- 
mų. Kiek teko girdėti, jų 
pYogramon Įeina linksmo 
turinio vaidinimai, panašus 
i amerikoniškus vodevilius, 
tik lietuviškoje dvasioje ir 
viskas imta iš lietuvių gyve
nimo atsitikimų. Artistai 
panaudoja ir Amerikos lie
tuvių gyvenimo Įvykius ir 
juos satyros formoje pasa
ko. Girdėti, kad net ištisą 
vaizdeli rašo vardu ”Mun- 
šainas.” čia tai jau tikrai 
turbūt bus iš čionykščių gy
venimo.

Visi jų statomieji scenos

Graži socialistų 
ekskursija.

Pereitą nedėldienį South 
Bostono ir Cambridge’aus 
socialistai turėjo labai gra
žią ekskursiją ant Ročio 
ūkės netoli Randolpho. Eks
kursija nebuvo skelbiama, 
todėl susirinko tiktai savi 
draugai, iš viso apie 100 
žmonių. Visi suvažiavo au
tomobiliais ant gražios pie
vos tarpe miško, kur visą 
dieną ėjo smagus žaislai, 
dainos ir kitokie pasilinks
minimai. Valgyt ir gert bu
vo kiek tik kas norėjo, ir 
daugybė dar visko liko.

Užpuolimas ant garažo.
Pereitą savaitę buvo už-i 

pultas ir apiplėštas Chelsea 
garažas. Prie garažo priva
žiavo keturi vyrai Cadillac, 
automobilium. nuo kurio 
blėtos su numeriais buvo nu
imtos. Tris vyrai Įliejo gara
žo ofisan ir išsitraukę revol
verius liepė tarnautojams, 
pakelti aukštyn rankas iri 
nejudėti. Paskui banditai1 
tarnautojus surišo ir sume
tė į vieną automobiliu. Apsi-: 
dirbę su tarnautojais, vagis, 
pasiėmė iš garažo vieną au
tomobiliu, kuris stovėjo te-' 
nai prikrautas pilnas alko-; 
holio. ir išdūmė. Ant kelio 1 
poiiemanas liepė jiems su-i 
stoti, nes jie važiavo be švie
sų. tečiaus jie nestojo. Polic-Į 
manas tuomet šovė i juos du J 
kartu, bet turbut nepataikė, i
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3S2 iki 362 Washington Street, Boston, Massachusetts

Vyru ir Jaunų Vaikinų
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Padaužos sukėlė triukšmą 
ant laivo.

Ant Bostono-Nantasketo 
laivo pereitą savaitę gauja 
nadaužų buvo sukėlusi dide
li triukšmą. Vaikėzai nuo 18 
iki 25 metų amžiaus pradėjo 
tarp savęs stumdytis, vaiky
tis po visą laivą, rėkauti, o 
paskui ėmė laužyti kėdės ir 
svaidytis jomis. Daug kė
džių tuo budu sulėkė i jūres. 
Ir juo toliau, tuo daugiau jie 
tvirko. Pradėjo traukti vie
nas kitam kepures nuo gal
vų ir mėtyt jas i jūres. Nors 
publikos jie nekliudė, tečiaus 
ant laivo pasidarė baisiai 
neramu ir kai kurios mote
ris pradėjo net klykti. Pa-
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| dirbtuvėse neprivalo but nei 
Į streikų, nei lokautų, šitokį j 
I plana pasiūlė valstijos arbi- 
| tracijos tarvba.
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GEGUŽINE!
1/

St». Bostono ir Cambridge’aus Socialistų kuopos Rengia Draugišką

Išvažiavimą
N e dūlio j, 24 Rugpiučio-August, 1924

Ant puikios ir visiems žinomos

VLADO SHAMEKLIO FARMOS
Everett Street. Netoli Jforuoodo Ellis. Mass.
Gerbiamieji Bostono ir apiclinkčs lietuviai!

Šita socialistu gegužini nebus tai paprastas biznio piknikas, bet 
bus išvažiavimas su dideliu programų, taip kad suvažiavę svečiai ga
lėtu netiktai smagiai laiką po žaliuojančiais medžiais praleisti, bet 
podraug ir dvasinės naudos kuo daugiausia turėti

čiegužinės programas susidės iš .''•karčiu dalvku: 1 Prakalbo.-’
2 Dainos. 3. Visokių žaislų, kaip Ui "Meškerė.” ’ Pypkė,” "Paštas.” 

bėgimo lenktynės, bulvių rinkimas i moterų žaislas!, virvės traukimas 
ir daug kiti*. Už pasižymėjimą bus duodami visoki prizai Tarp kito 
dalyku bus tikras aukso žiedas—vyriškas ar moteriškas, kokio kas no
rės. Įžangos mokesnio svečiams nebus Rmgėjai taipgi pasirūpins, 
kad iš s’-ečių niekas nebotų alkanas. Socialistų gegužinės visuomet 
būdavo įdomios, bet šįmet žada būti įdomiaus'a.

\ isus širdingai kviečia RENGĖJAI

Kaip nuvažiuoti.—Važiuojant is Bostono automobiliais, reikia 
važiuoti Washingtrn streetu. t< in taip • Nonvooda Nedavažiavus iki 
Norwoodo. viršum kelio skersai eina geležinkelis. Išlindus apačia til
to, kuriuo eina tas gežinkelis. tuojaus yra gelžkelio stotis, žinoma 
kaipo Ellis Station. Nuo tos stoties i kaire eina Everett St., kuris ir 
veda tiesiog Į Shameklio farmų

Gatvekariais važiuokite šitaip: I.’ Bostono reikia paimti nuo Fo- 
rest HiLs karą "Washington tu Grovc St " ir važiuot iki Grove St., 
o tenai persėst ant East Walpole karo ir važiuot iki tos pat Ellis sto
ties. Tenai išlipus eiti po kairei Everett stneetn iki gegužinės vietos. 
Gatvekariais iš Bostono lbšuoja ap:e 2<>c. asmeniui

CAMBRilMJETAUS ŽMONĖS. kurio važiuos į gegužinę, malonės 
susirinkti ne vėliau kaip JO vai ryte prie Lietuvių Kooperacijos Krau
tuvės, 39 Portland St., ten bus prirengtos užitnės ir išvažiuosim sykiu.

SO. BOSTONIEČIAI. kurie norės drauge važiuoti, malonės susi
rinkti kaip 1° vai. prie "Keleivio” Redakcijos

Už”thank you” Nevulis 
užmokėjo 850.

Gavęs So. Bostono teisme 
du mėnesiu kalėjimo už su
važinėjimą dviratininko. F. 
Nevulis šypterėjo ir linkte
rėjęs galvą tarė teisėjui: 
”Thank you. Mr. judge.” Ne
vulis turbut norėjo padėkot 
teisėjui, kad nesunkiai ji nu
baudė. bet teisėjas turbut | 
suprato, kad Nevulis iš joj 
tyčiojasi, todėl labai supyko: 
ir uždėjo da $50 pabaudos už 
^paniekinimą teismo.” Į
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Lynno čeverykų fabri- ’ 
kantai pasirašė su darbinin
kais sutartį, kuri sako, kad
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Hvde Parke buvo didelis 
gaisras pereitą savaitę. Iš- 

I degė pats vidurys miesto 
| apie River streeta.
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Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

DĖL NEVIRINIMO

sustiprinimo nusilpnčjuti į 
ir stokos apetito vartok

SEVERĄ’S 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.
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Easy Basement and Unconstrained Suller
DAUGIAU GERO TAVORO ANT SEREDOS

DAUG ZENIAU REGULIARIŠKŲ KAINŲ
DAUGYBĖ SKEPETAIČIŲ jardais. 
Kito:; visa: baltos, kitos ; pakuotais 
k rištais. Mieros Vyrams k A Fl 
Moterims (Ne likučiai), iii 
pilnu šmotu. Jardas .... W

DAUGIAU Extra Sunkaus Išbaltinto 
hesiuliu de< paklodžių AucLmo. pilnai 
2’m jardo pločio, (sunkės- RA 
n i: negu PetĮiiot). puikus, KXp 
nuo pilnų šmotų. Jardas .. WV

NAUJAS hunčius dailaus spausdinto 
duhulto viršaus TERRY DRAPERY 
STUFF, kiti bunčitiose yra IR 
dvilinki; 27 colių platumo, /Į 
pilni šmotai. Jardas..........  • W

DAUGYBĖ pirmos rūšies ’AINDSOR 
dailaus spausdinto ’Tšma/gok-ir-ga- 
tavP PLISSE CREPES, 
pilni šmotai, hiiietuotas au-
d i mas. Jardas .................. 4d W

PIRMOS rūšies Passaic Dailaus spau
sdinto CHALLIES, 36 coliu pločio, vi
si naujos mados ir spalvų, 
kirpti nuo pilnu dideliu 
šmotu. Jardas ................. 16c
JARDO PLATUMO Dirbtinio šilko 
CVERDRAPERY. I>abai sunkus. Mė
lynos ir Raudonos spalvos; RR 
pirmos rūšies, kirpti iš pil- / 
nu šmotų. Jardas........... I UU

DIDELĖ DAUGYBĖ 32 coliu platu
mo puikaus GLNGHAMO. Danriver 
Sccurity ir Dclorcs Tickets 
kirpti nuo pilnu šmo’u; 
klėt kunti ir ruožų. Jardas. 15c
Brogon Ladhssic Ulnth TUB SUIT- 
1NGS. 32 co’iti hiiietuotas audimas. 
Paprastos ir visokios jvai- A/K 
riausios ir gražiausios spa-
Ivos. Jardas .........  mUJv

JARDO platumo labai puikus Merce- 
rized SKEPETAIČIŲ AUDIMAS, pa
prastos spalvos ir apie tuzi- 4 Q 
nas visokių spalvų, pilni IX A 
šmotai. Jardas .................. IVV

DIDELĖ DAUGYBĖ 36 coliu platu
mo Dailaus Spausdinto ALGERINE 
TUSS AH TUB SIEKS. Pu
siau šilko, gražios mados ir 
palvos. Jardas ..................

JARDO PLATUMO Hopc Brand BA
LTINTOS BOVELNOS. pirmos rū
šies biliet uotas audeklas, 
pilni šmotai geros bovelnos 
audimas. Jardas .............. 18c
DIRBTUVĖS PUNDAIS nebaltinto 
dcJ PAKIX)DžIŲ audimo, sunkus. 87 
coliu pločio, kirptas iš šmo jg 
tų; žinomos rūšies, bet var- ^11A 
do negalint variot. Jardas • W

Atskiras Moterų ir Merginų Departamentas
LUBOSANTROS

SPECIALIS
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Jis maitina kraują, paaugdo vinm- J 
tną. reguliuoja atidaiinimus. stipri- 8 
na organus prie normališkos veik- S 
mfo. ■

Kaina 50 ir 85 centai

Klauskite pas aptiekonus.
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C£DAR RAP1OS, IOWA
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TUB ŠILK
CtstaK Slips

Kiti su siūlėmis an' 
šonų. Spalvos: Pilki 
Peacrck. Tan ir 
Orehid.

95

STEP- INS
Aptaisyti su leisais. 
Spalvos: Pcach. Flesh 
ir Orcbid.

BLIUSKOS NAMINIAI
50c ŠIURKŠTAI

Iš Dimitv ir Broad- 
cloth kiti apskritais 
kaklais. Nekurtos su 
ilgom rankovėm-

Aptaisyti su p /X
Ric-rac Braid OUC 50c

Didelis Skaičius 
TYRŲ PLUNKSNŲ 

Paduškų 
Mieros 18x25 colių

Dailiai padarytos 

85c 
KETVIRTOS LUBOS
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