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Prasidėjo da vienos 
lenkų-lietuvių derybos
ATSTOVAI SUVAŽIAVO 

ŽENEVOJ
nuo Punsko, neutralinėj zo
noj, atvyko apie 3 valaridą 
po pietų su dviem kulkasvai
džiais ir sustoję ties giraite, 
prieinančia prie Svenčiškių 
ir Trumpališkių kaimų, ati
darė kulkasvaidžių ugnį į 
kaimus. Žmonės dirbo lau
kuose ir buvo užklupti visai 
netikėtai. Nuo kulkų jie 
slapstėsi duobėse. Gyvuliai, 
nemoką pasislėpti, nukentė
jo; buvo užmušta dvi karvi, 
keletas kiaulių, avių, ančių.

» Deryboms vadovauja tas 
pats Hymansas, kuris pir

mininkavo Briuselio konfe
rencijoj.

Kada Lietuvos valdžia 
pranešė Hymansui, kad ji 
negali priimti to projekto, 
kuri Tautų Lygos Taryba 
pasiūlė jai 28 birželio, tai 
Lygos atstovas Hymansas 
prisiuntė Lietuvos atstovui _________ ,
prie Tautų Lygos šitokį raš- Pašaudę ganaIlgai iš kulka- 

svaidžiu, žandarai įsiveržė į 
— i ir Vaičiuliškių

i ŠVEICARIJA PRIPAŽINO' 
LIETUVĄ.

Washingtonas. — šveica- 
i rija pripažino Lietuvos 
Respubliką de jure.

LENKAI PERSEKIOJA 
VILNIAUS LIETUVIUS. į

Washingtonas. — Eltos. 
pranešimu, lenkai uždarė

milioną žmonių.
ŠEIMYNOS ŽUDOSI 

URMU.
Tarp nukentėjusių yra 9,- 

500,000 vaikų, sako Maskva.
Ryga. Bevielis telegra-

Y£?.i“je praneša iš Maskvos, kad
naziją, kur mokinosi 400 
mokinių. Taip pat uždarė

merga1’ to skaičiaus/ nnmna^io j

rpotor^ kaimuose būna 
daug atsitikimų, kur šeimy
nos žudosi urmu. Kaimie
čiai pakuria pečius, užsida-

čių gimnaziją.

Volgos paupiu dabar ba
dauja 30,000^000 žmonių. Iš 

, 9,500,000 yra

tą: <
”Ponai Ministeri: Svenčiškių _______ ,
"Turiu garbės Tamstai kaimus, pačiame neutralinės

pranešti, kad esu gavęs lie- zonos vidury, ir į Trumpali- 
pos 25 dienos notą. Ji maniškių kaimą neutralinėj zo-
buvo p.p. Milašo ir Nąruše- noj, musų pusėje. Betiksliai 
vičiaus įteikta Briuselyje J šaudydami į namus, keikda- 
liepos 26 d. Jei Lietuvos vy- -*-------- ' 1 *
riausybės nutarimas ir bu
tų buvęs palankus, aš dėl to' 
būčiau gailėjęsis, kad jis 
taip vėlai yra mane pasie
kęs, nes liuosas laikas, kurį 
aš sau buvau paskyręs dery- 
boms pirmininkauti, didžio
je savo dalyje jau praslinko. 
Dar labiau aš gailiuosi ir 
Taryba tikrai bus tų pačių 
jausmų, kad Lietuvos vy
riausybė nemato galimumo 
vykinti Tarybos birželio 2S 
dieną rezoliucijoje išreikštų 
patarimų.

"Turiu garbės Tamstą 
paklausti, ar sulyg išreikš- _________________
tais paskutiniame Tamstos su pakinkymu. Trumpališ- 
rašto paragrafe pasiryži-’ 
mais (Lietuvos vyriausybė 
išreiškė noro surasti budo 
konfliktus su lenkais likvi
duoti.— L.I.B.) Lietuvos 
vyriausybė sutiktų siųsti 
savo atstovus ženevon rug
piučio 25 dienai, kad man 
pirmininkaujant ten susiti
kus su Lenkų vyriausybės 
atstovais ir pa jieškojus su 
jais, ar nebūtų galima sura
sti dirvos abiejų šalių susi
tarimui tais klausimais, ku
rie jas skiria. Aš jausčiausi 
neįvykinęs Tarybos man pa
vestojo uždavinio, jei nesis
tengčiau dar kartą suvesti 
krūvon tų dviejų šalių dele
gacijų ir šauktis į jų politi
nę išmintį, kad suradus išri
šimą konfliktui. Be to, dvie
jų delegacijų atvykimas 
man atrodo butinu, kad ga
lėčiau paruošti pranešimą, 
kurį aš turėsiu pristatę 
Tarybai, kad išaiškinus mo
tyvus, kuriais vadovavosi 
abi vyriausybės savo nusis
tatymuose.

"Teikitės priimti, Ponas 
Ministerį, mano augštos pa
garbos pareiškimą.

"Povilas Hymans.”
Kaip jau Liet. Inf. Biuro 

buvo pirmiau pranešta, Lie
tuvos vyriausybė sutiko su 
augščiau pažymėtu p. Hy- 
manso pasiulymu ir pasiun
tė iš Briuselio savo delega
tus Ženevon, kur 25 rugpiu
čio prasidėjo derybos.

, miesi ir grąsindami padary- 
gyventojams taip, kad 

i jiems nereikėtų Lietuvos 
valdžios, žandarai puolėsi 
pirmiausia prie kaimų se
niūnų, reikalaudami, kad 
jie tuojaus sumokėtų kaimo 
mokesčius už trejus metus. 
Gavę atsakymą, kad gyven
tojai laiką save Lietuvos pi
liečiais ir mokesnius moką 
Lietuvos valdžiai, lenkų 
žandarai seniūnus ėmė muš
ti, o paskui puolėsi prie jų 
arklių. Vaičiuliškių sodžiaus 
pih Adomui Maksimavičiui 
iškinkė du arkliu iš vežimo 
su rugiais ir nusivedė su vi-

LENKAI UŽPUOLĖ LIE
TUVIŲ KAIMUS.

”Elta” praneša šitokių ži
nių : • •

kių kaimo Vinco Krakausko 
išsivedė tris arklius. Vaičiu- 
liškio kaimo Vinco Žilinskio 
tris arklius, Trumpalių kai
mo Staskevičiaus vieną ark
lį. Po to ėmė jieškoti neva 
šaulių. Bejieškodami užsi
puolė ant Onos Žemaitienės 
svenčiškių kaimo našlės, tu
rinčios tik dvi dukterį, dir
busios kluone, reikalaudami 
parodyti, kur jos sūnūs. Mo
teriškė atsakė lenkiškai ne
suprantanti ii' nežinanti, ko 
jiems reikia. Tuomet vienas 
žandaras, rėkdamas: ”mow 
cholera, po polsku” (kalbėk 
cholera, lenkiškai) drožė 
šautuvo dručgaliu jai per 
galvą ir parbloškė ją. Kiti 
ėmė spardyti kojomis, rėk
dami: "trzeba cholerę za- 
bic” (reikia cholerą užmuš
ti). Palikę moteriškę plųs- 
tančią kraujuose, lenkai įsi
veržė svirnan, kur sumušė 
jos dukterį ir išvogė visus 
drabužius ir maistą. Taip 
pat smarkiai sumušė Trum- 
pališkių kaimo Oną Dzidoli- 
kienę — moteriškę nėščią, 
esančią paskutiniame nešio
jimo periode 
permušė galvą iki smegenų. 
Kitų mušimų ir plėšimų nė
ra ko nei rokuoti. Nurėdyti 
pavyzdžiai rodo jų įniršimą 
ir barbariškumą.

Žmonės sumušti, išgąsdin
ti, apiplėšti, pasilikę be ark
lių, kuomet reikia javai vež
ti, veltui šaukiasi užtarimo. 
Jau nepirmą kartą jie ken
čia.

jai šautuvu

Atstovu butas priėmė bi-

LENKAI PATYS RIŠA
VILNIAUS PRIKLAUSO

MYBĘ.
Washingtonas. — Eltos ro duris ir kaminus, ir taip 

pranešimu, lenkai reikalau- visi užtrokšta, 
ja iš Vilniaus valdininkų Maskva sako, 
prisiekti ištikimybę Lenki- ropolio gubernijoj 
jai. i ‘ ~ .........

VILNIUJE NAIKINAMA
LIETUVIŲ SPAUDA.
Washingtonas. — Eltos 

pranešimu,. vien os sąvaitės 
tarpe ant lietuvių laikraščių 
Vilniuje uždėta 90,000 mar
kių pabaudos. ’

UŽDARĖ RUSŲ LAIK
RAŠTĮ.

Washingtonas. 
pranešimu, Vilniuje lenkų 
valdžia uždarė laikraštį, ei
nantį rusų kalba "Vilensko- 
je Slovo.”

AMERIKOS KONSULAS 
ATVYKO KAUNAN.

Rugpiučio 17 d. Amerikos 
konsulas Lietuvai, p. Cle- 
ment Edwards ir vice kon
sulas p. Heisler, atvyko 
Kaunan ir stojo eiti savo pa
reigas.

Eltos

Iš LIETUVOS LAIKRAŠ
ČIŲ.

"Lietuvos Balsas,” kalbė
damas apie tuos Amerikos 
lietuvius, kurie buvo nuva
žiavę Lietuvon, bet ten jiems 
nepatiko ir jie vėl grįžo A- 
merikon, sako: "Gerbiamie
ji! Jus atvažiavote į Lietu
vą, pamiršę skirtumą tarp 
Lietuvos ir Amerikos gyve
nimo, arba to skirtumo ne
žinodami, negalėjote prisi
taikinti prie Lietuvos eko
nominio gyvenimo kėlimo, 
neturėjote ištvermės kelti 
ios kultūrą ir, sugrįžę Ame
rikon. platinate ten raštus 
ir žodžiu Lietuvą niekinan
čias žinias. Nedarykite taip, 
nebaidykite tų, kurie pa
kankamai turi jėgų prisitai
kinti prie Lietuvos gyveni
mo aplinkybių: jau yra to
kių Amerikos lietuviu.” 

Liet. Inform. Biuras.

INDIJOJ REVOLIUCIJA.
Indijoj prasidėjo revoliu

cija. Gyventojai sukilo prieš 
Anglijos viešpatavimą te
nai ir pradėjo naikinti Ang- 
’iios valdžią visofhis savo 
jėgomis: ardo geležinkelius, 
naikina telegrafus ir telefo
nus, degina valdžios įstai
gas įr plėšia paštus. Kalku
tos pietuose anglų kariume
nė nradėio šaudyt j minią iš 
kulkasvaidžių. Žinios sako, 
kad buvo paklota apie 1,000 
žmonių. Įniršę žmonės gink
lų neturi, tai pagriebę anglųUULG0 pi AV-AAACx Mi 'IĮ ll^vKA Ay tC*l

Lenkų žandarai stovi lių, kuriuo sumažinama mo- kariumenės vadą rankomis 
Palelių dvare, į pietus-rytus kesčiai ant $818,000,000. pasmaugė.

Maskva sako, kad Stav- 
_ j ir Toto

rių Respublikoj padėtis yra 
da aršesnė, negu Pavolgyje. 
Stavropoliui reikia 30,000,- 
000 p. javų, kad išmaitinus 
savo gyventojus, o jis turi 
vos tik 4,000,000 pūdų. Kaip 
reikės sulaukti ateinančių 
metų, sunku įsivaizdinti. 
Totorijos gubernijai reikia 
apie 34,000,000 pūdų javų, o 
ji neturi nei 5,000,000.

Ufos gubernijoj javus 
reikia rauti pašarui, nes jie 
tokie mažiukai, kad dalgiu 
nėra kas piauti.

*

West Virginijoj 
prasidėjo kare.

KAPITALAS SKERDŽIA 
DARBININKUS.

Ant skurdžių galvos sutrau
kta kariumenė. kulkasvai- 
džiai, orlaiviai ir galybė 

šnipų.
West Virginijoj kasyklų 

vergai neteko kantrybės ir 
sukilo. Sukilo jie protestuo
dami prieš privatinius kom
panijų galvažudžius, prieš 
šnipus ir prieš karės stovį, 
kurį anglies baronai apskel
bė Mingo paviete kovai su 
unija.

Protestuodami prieš šitą 
negirdėtą beteisę, į Mingo 
pavietą pereitą sąvaitę pra
dėjo traukti iš visų pusių 
būriai angliakasių.

Plutokratams tas nepati
ko ir jie pradėjo organizuo
tis, kad tuos vargšus sumu
šus. Jie apginklavo da dau
giau savo galvažudžių, su
rinko kelis šiušus "pilie
čių," prisaikino juos "depu- 
čiais,” davė po karabiną, ir 
policijos viršininkams vado
vaujant išėjo pasitikt tuos 
skurdžius. Įvyko susirėmi
mas keliose vietose ir kelia- 
tas darbininkų buvo užmuš
ta.

Negana to, kapitalistai 
parsitraukė kelis orlaivius, 
prikrovė juos bombomis, 
apginklavo kulkasvaidžiais, 
ir paleido juos "žvalgybos” 
tikslais. Plutokratų laikraš
čiai skelbia, kad kariumenė 
irgi jau siunčiama alkaniem 
darbininkam šaudyt.

Unijos vadai pasitiko ke
lis burius mainerių da už 
Mingo pavieto rubežių ir 
pradėjo kalbinti juos grįžti 
atgal, nes žiaurus kapitalo 
bernai yra pasirengę įtaisy
ti kraujo praliejimą.

Ir visa tai darosi "laisvoj” 
Amerikoj.

TURKAI SUMUŠĖ 
GRAIKUS.

I Po trijų dienų kruvinos 
'kovos, turkai sulaužė deši
nįjį graikų armijos sparną 
Mažojoj Azijoj ir perpluk- 
dė jį per Sakrijos upę. Grai
kų nuostoliai baisus. Turkai 
paėmė daugybę jų nelais
vėn, suėmė jų artileriją, ve
žimus ir visą karės medžia
gą

Taip sako žinios is Kons
tantinopolio.

Žinia gi iš Paryžiaus sa-i 
ko, kad graikams dar blo
giau esą. Dešinis jų armijos 
sparnas esąs netik sulaužy
tas, bet ir visai esąs nuo di
džiojo armijos kūno atkirs
tas. Graikai atakuodami 
turkus nuėjo pertoli į drus
kinius tyrus, kur nėra van
dens, ir jų kareiviai pradė- 
ię labai sirgti drugiu. Tur
kai dabar perėjo ofensyvan 
ir pradėjo atakuoti savo 
priešą nepaprastu smarku
mu. Išrodą, kad turkai turi 
daug amunicijos ir didelių 
spėkų.

VOKIEČIAI PASIRAŠĖ 
TAIKOS SUTARTĮ SU 

AMERIKA.
Pereitą sąvaitę Berlinas 

nasirašė jau taikos sutartį 
su Suvienytomis Valstijo
mis. Kadangi Suvienytų 
Valstijų kongresas buvo at
metęs visą Wilsono politiką 
ir atsisakęs pasirašyti po 
Versaliaus sutartimi, tai 
iki šiol Amerika skaitėsi ka
rės stovyje su Vokietija. 
Dabar gi, pasirašius atskirą 
taikos sutarti, karė skaito
si jau pabaigta.

DĖBSO NEPALEIDŽIA.
Iš Washingtono praneša

ma, kad pakol taikos sutar
tis su Vokietija nebus kong
reso patvirtinta, patol pre
zidentas Hardingas nesvar- 
stvsiąs nei Dėbso paliuosa- 
vimo, nei visuotinos politi
nių kalinių amnestijos klau
simo.

ANGLIJA PRIĖMĖ PA
KVIETIMĄ NUSIGINK

LAVIMO KONFERENCI- 
JON.

Anglijos valdžia forma
liai priėmė pakvietimą nusi
ginklavimo konferencijon, 
kurią Amerika šaukia šį 
rudenį Washingtone.

Komunizmas žlugo, 
.sako Leninas.

IŠBADĖJĘ RUSAI UŽ
PUOLA PASIENIO 

KAIMUS.
Kopenhagos žiniomis, 

apie 50,000 išbadėjusių rusų 
I perėjo Lenkijos ir Ukrainos 
' sienas, užpuldinėdami kai
mus ir plėsdami miestelius. 
Ūkininkai pradėjo organi- 
zuoti'kpsigynimą nuo atėjū
nų ir keliose vietose buvę 
jau kruvinų susirėmimų.

Iš Londono pranešama, 
kad šelpimo darbas Rusijo. 
jau prasidėjęs. Pereitą są
vaitę iš tenai jau išsiųsta Še
ši motoriniai trokai išvažio- 
jimui maisto Rusijoje.

AMERIKIEČIAI JAU 
MASKVOJ.

Septyni Amerikos šelpi
mo administracijos nariai 
jau atvyko Maskvon su Phi- 
Iipu Carrolliu priešaky ir 
atidarė tenai ofisą šelpimo 
darbui organizuoti. Tarp
tautinio Raudonojo Kry
žiaus atstovai taipgi pada
rė sutartį su Rusijos val
džia šelpti badaujančius 
žmones tokiomis pat sąly
gomis, kaip ir amerikiečiai.

KLERIKALŲ LYDERĮ.
Pereitą sąvaitę Vokietijoj 

tapo nušautas klerikalų 
(katalikų) lyderis Erzber- 
ger. Jį nudėjo miške, kur jis 
buvo išvažiavęs ant vakaci- 
jos. Sakoma, kad jį nušovė 
monarchistai, keršydami 
jam už pasirašymą taikos 
sutarties, kuri įkinkė Vo
kietiją aliantų jungan.

PASMERKĖ 46 OFICIE- . 
RIUS MIRIOP.

Helsingforso pranešimu, 
komunistų valdžia Rusijo. 
pasmerkė miriop 46 kari
ninkus, tų tarpe generolus 
Gutoną ir Klembovskį, rau
donosios armijos sovieto na
rius. Du karininku pabėgo, 
tai komunistai sušaudė jų 
moteris.

SPROGO MILŽINIŠKAS 
ORLAIVIS. .

Anglijoj pereitą sąvaitę 
sprogo milžiniškas baliu- 
nas, kurį Amerikos valdžia 
buvo iš Anglijos nupirkus ir 
užmokėjus $1,500,000. Ame
rikiečiai susėdę į tą orlaivį 
jau rengėsi lėkti Amerikon. 
Jiems palydėti susirinko di
džiausia žmonių minia. Or
laivis pakilo augštai ir jau 
atsisveikino su anglais, kaip 
staiga šovė iš jo liepsna ir 
pasirodė didelis debesis du
rnų. Tuojaus pasigirdo ap
kurtinantis trenksmas ir iš 
orlaivio pradėjo kristi žmo
nės. Jie sukrito upėn. Kurie 
šokdami iš orlaivio spėjo 
pasiimti skėčius, tie susilei
do ant vandens sveiki, o ku
rie šoko be nieko, tie žuvo. 
Amerikiečių laikraščiai da
bar kelia triukšmą, kad an
glai, padarę tokį milžinišką 
orlaivį, patįs jo tinkamumo 
neišbandė,. bet darė bandy- 

nuo $5,000,000 iki $10,000,- mus amerikiečių gyvasti- 
000. mis ir pinigais.

MASKVA DEGA.
Iš Helsingforso atėjo per 

Kopenhagą šitokia žinia: 
„Maskva liepsnose. Dega 
trįs miesto distriktai. Ugnis 
siaučia jau kelias dienas. 
Smulkesnių žinių nėra.”

BAISUS GAISRAS 
HOBOKENE.

Hobokene, N. J., pereitos 
seredos vakarą užsidegė ar
mijos prieplauka. Ugnis 
tuojaus apžiojo visą krantą 
ir jau rodėsi, kad bus žuvę 
500 kareivių lavonų, kurie 
buvo pargabenti iš Franci- 
jos, ir visas laivas "Leviat- 
han.” Tečiaus lavonus ka
reiviai užsidėję maskas iš
nešė ir laivą išgelbėjo. Dvi 
prieplaukos buvo sunaikin
tos. Nuostoliai apskaitomi

BOLšEVIKŲ PARTIJA 
NEIŠLAIKYSIANTI.

Komunistų mokslas esąs 
klaidingas ir neįvykinamas.

Paryžiaus laikraščiui 
”Matin” pateko privatinis 
Lenino laiškas, kurį jisai 
rašė savo draugui užsieny
je, su kuriuo jis buvo kitą
syk ištrėmime. Tame laiške 
Leninas pripažįsta, kad 
praktika parodžiusi, jog 
komunistų mokslas yra klai
dingas, ir kad komunistinė 
valstybė, kurią jis bandęs 
per tris metus statyti, jau 
žlugusi.

Trįs metai nenuilstančio 
darbo išsėmė jo energiją ir 
jis jau norėtų pasilsėti. Jis 
rašo:

"Aš jaučiuos labai nuvar
gęs. Ir aš tą atjaučiu kas 
diena vis daugiau ir dau
giau. Aš norėčiau pasi
traukti kur pasilsėti. Norisi 
laiko pataisyti savo raštus 
ir tas teorijas, ant kurių aš 
dirbau visą savo amžių. Ma
no nervai jau nebe tie, ko
kie pirma buvo. Mano žmo
nių nerangumas ir buržua
zinis palinkimas, kuris vis 
daugiau ir daugiau ėda mu
ši) partijos organizmą, visai 
mane baigia. Jaunieji musų 
biurokratai paveldėjo visas 
senųjų savo pirmtakunų 
ydas ir spraga. tarpe val
džios ir valdomųjų dabar 
vra da platesnė, negu pirma 
buvo.”

Toliaus Leninas prisipa
žįsta, kad jis nesupratęs 
Rusijos žmonių, kuomet ji
sai manė įvykinti komuniz
mą, ir sako, kad komunistų 
partija su kiekviena diena 
eina silpnyn, štai jo žodžiai:

"Kad mes turime valdžią 
savo rankose, tai ačiū tik 
didelėms partijos pastan
goms, kuri deda visas savo 
spėkas, kad išlaikyt vadžias 
savo rankose ir kiek galima 
palaikyti savo politiką.

"Bet aš jaučiu, kad musų 
partijos spėkos su kiekvie
na diena eina vis mažyn.

."Aš jau senai supratau, 
jog mes būtinai turime da
ryti didelių kompromisų ir 
koncesijų, kad patraukus 
naujų spėkų prie savo par
tijos ir palengvinus darbą 
iems veikėjams, kurie dir- 
ja iš pasišventimo. Be to 
mes neišlaikysime. Žaisti 
nuolatos revoliucinį milita- 
rizmą arba mūsiškį ’Napo- 
eoną,’ reikštų visišką pra
žūtį, ir musų partija, metus 
<ovon paskutines rezervas, 
;urėtų visiškai pragaišti.”

Leninas pasirašo po šiuo 
aišku tikru savo vardu: 

Vladimir Uljanov.

KAIRIASPARNIAI DA
LYVAUK RINKIMUOSE.
New Yorko komunistai 

nutarė dalyvauti miesto val
džios rinkimuose ir statyt 
savo kandidatus. Kadangi 
,ų ”partija” nelegalė, tai jie 
jasivadino ”New Yorko 
Darbininku Lyga,” ir tokiu 
vardu eis į rinkimus.
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„REVOLIUCIJĄ”
Nusmukusi Yčo, Volde

maro ir Smetonos partija, 
taip vadinama "Pažanga," 
pradėjo raginti Lietuvos pi
liečius per savo organą 
„Lietuvių Balsą,” kad jie 
reikštų savo nepasitikėjimą 
valdžiai ne žodžiais, bet į 
darbu.

Valdžios organas "Lietu
va” ant to pastebėjo, kad 
jeigu visuomenė reiškia val
džiai nepasitikėjimo ne žo-i 
džiais, o darbu, tai toks da
lykas paprastai vadinasi re
voliucija, ir pridūrė, kad to
kia agitacija turi ”kiamina-| 
lo pažymių ir gali turėti 
reikalo su Baudžiamuoju 
Kodeksu.”

Yčo kompanijos organas 
tuo labai įsižeidė ir vos ne 
slaptosios milici jos agentais i 
„Lietuvos” redaktorius iš
vadino.

Negana to. "Lietuva" sa
ko, kad Voldemaras su Sme
tona ir žodžiu pradėję vary
ti agitaciją prieš Lietuvos 
valdžia ir Steigiamąjį Sei
mą. Per žemdirbių (stam
biųjų ūkininkų) suvažiavi
mą Vilkavišky 17 liepos i 
Voldemaras pasakęs pra
kalba, kaltindamas dabarti
nę Lietuvos valdžia, buk ji 
principe sutikusi daryti su 
lenkais Uniją, kad ta Uni
ja neužilgo busianti pasira
šyta, ir kad visa tai prive- 
sia prie to. iog reikėsią iš
vaikyti Steigiamąjį Seimą 
ir susidarysianti visai nau
ja vyriausybė. Smetona t^p 
pat sakęs prakalba tame su-., 
važiavime ir maišęs dabar
tine valdžią su žeme.

Dabartinė Lietuvos val
džia yra netikusi, bet Yčo-' 
Smetonos kompanija yra 
nei kiek už ja negeresnė. Ši- ■ 
tie murzini politikieriai ke
lia lemtą tik dėlto, kad jie; 
negavo toj valdžioj vietų.

; Australijos, o labai mažai 
rašo apie Amerikos lietu
vius. Jis negali to suprasti ir 
klausia:

’Kas tai gal būt? Kodėl 
mes. ketvirta lietuvių tautos 
daiis. mes, kurie tiek aukų su
dėjome ir bonų išpirkome, esa
me taip ignoruojami Lietuvos 

' laikraščių ?’’

Mes nemanome, kad Lie
tuvos laikraščiai amerikie- 
jčius ignoruoja. Jeigu jie 
apie amerikiečius nerašo, 
tai tik dėlto, kad neturi ži
nių. Taigi čia netiek reikia 
laikraščius kaltinti, kiek 
Lietuvos Atstovybę Ameri
koje, kad ji nepainformuoja 
juos apie Amerikos lietu
vius. Juk jai tas geriausia 
pritiktų. Prie p. Vileišio bu
vo Įkurtas- Lietuvos Infor
macijų Biuras, kuris nors 
amerikiečių laikraščius in
formuodavo apie IJetuvą. 
Dabar gi ir to nedaroma. 
Taigi, tegul klerikalai pasi
teirauja, kur yra PONAS 
Čarneckis ir ką' jis veikia. 
Juk, rodos, jis yra čionai at
siųstas.

*

' DIEVO TARNAS SUSI- | 
RŪPINĘS.

Durhamo vyskupas (Ang- 
i lijoj > aimanuoja, kad žmo
nės pradėjo šalintis nuo ti
kėjimo. Jis sako nuliudu- 
siai:

"Visuomenė šiandien prita
ria tiktai tiems judėjimams, 
kuriu tikslas yra gerinti miniu 
gyvenimą.*’

Bet ar tai kokia nelaimė? 
Dievo tarnas turbut užmir
šo. kad Kristaus tiksiąs taip 
pat buvo gerinti minių bū
vį. Jisai skelbė savo broliais 
visus žmones, o ne vien tik 
vyskupus ir valstybės virši
ninkus.

Jeigu bažnyčios lyderiai 
šiandien su tuo nesutinka, 
tai kokiems galams jie da 
vadina save Kristaus moks
lo skelbėjais? Tegul jie ne
veidmainiaudami pasisako, 
kad jie tarnauja ne Kristui, 
bet Mamonai.

suomių politika savo nusis
tatyme skiriasi nuo straips
ny išdėstytos nuomonės. 
Valdžia, norėdama t kuo 
greičiau išreikšt savo pasi- 

pusi visą domėsi į Vilniaus piktinimą, nepasjtenlu 
laimės sprendimą, ir stebėt 
nepastebėjo, kokį painų po
litinį krizį gyvena musų to
limieji šiaurės kaimynai 
Suomiai. Krizis prasidėjo 
šiuo keliu. Kiek žinoma, 
suomiai turi labai gerai or
ganizuotus šaulius, šidsko-

Politinis krizis 
Suomiuose. įJ

Musų visuomenė, sukau-

v

Sis-tas apie Rusijos komu 
nistišką “rojų”.

ATSKAITŲ VIS NĖRA.
Nežiūrint visuomenės rei

kalavimų, klerikalų "Tau
tos Fondas" atskaitų neduo
da. Kiek jis pinigų iš viso 
surinko ir kur jis juos dėjo, 
niekas nežino. 
Atstovybė tyli, 
pareikalauja, 
parodytų.

Ir Lietuvos 
Kodėl ji ne- 

kad kunigai 
parodytų, kur jie dėjo su
rinktas aukas? Juk jie rin
ko jas Lietuvos valstybės 
vardu.

no 
minėtųjų valstybių atstovų 
atsiprašymu, — dar paliuo- 
savo nuo tarnybos von Ge
richą ir jo vieton paskyrė 
generolą Bergą. Suomių vi
suomenės nuomonė linko 
ton pusėn, kad vargu karo 
ministeris gali atstatyti nuo 

ru vadinamus. Šidskoras tu- vietos šidskoro organizaci- 
ri apie 140 tūkstančių narių/jos pirmininką ar vadą, ku- 
visokių ginklo ruski ir tt. ris yra teisėtai išrinktas.
1 asai šidskoras visuomet Generolas Bergas, paė- 

Hol- ,nęs vadovybę, nuvažiavo 
y- ......persistatyt Mannerheimui,

.„.s iki gyvai galvai lieka 
idskoro garbės šefu. Gen.

. senas gen. 
ir drau- 
bendrais 

nuo Suo-

Išvažiuodamas iš Suvie
nytų Valstijų aš pasižadė
jau Amerikos lietuviams su
teikti žinių kaip iš Lietuvos,

pinigus, betjų atėmė netik 
ir drabužius.

Tai šitaip 
pargrižusieji 
žmonės apie Rusijos komu
nistiškų "rojų.’’ O kad jie 
teisybę kalba, tai tą liudija 
jų išbadėję veidai ir suplyšę 
skarmalai,, kuriais jie savo 
kūną yra pridengę. Tuos nu
vargusius žmones galima 
stačiai pavadinti gyvais na^ 
bašninkais.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai, nebūkit lengvatikiai, 
nepasiduokit agitacijai bol
ševiku agentų Amerikoj ir 
nekeliaukit i Rusiją nei vie
nas.

papasakojo 
iš RusijosLvlAvl L-JiClUivO,

taip ir iš kaimyniškų valsty
bių. Šiuo kartu paduodu 
truputį žinių apie Rusijos 
komunistišką "rojų.” Kad 
kiti nemanytų, jogei aš tu
riu sau už tikslą ką-nors 
apšmeižti arba kokiai nors 
partijai pasitarnauti, tad 
pranešu, jogei Amerikoj bū
damas buvau visiškai be- 
partyviu žmogum, tokiu pat 
esu ir Lietuvoj. Man nerupi 
jokia partija, bet teisybė. 
Tą gali patvirtinti ir Det
roito lietuviai, kurie mane 
gerai pažįsta. Taigi, rašy
damas savo patyrimus apie 
Rusiją, rašau tik teisybę.

%

šiomis dienomis į Neva- 
rėnus (Telšių apsk.) sugrį
žo iš Sovietų Rusijos daug 
žydų ir lietuvių, gyvenusių 
Įvairiose Ruąijos dalyse per 
6, 7 ir daugiau metų. Dalis 
jų buvo mobilizuoti į seno
sios Rusijos armiją, o kita 
dalis — pabėgėliai nuo ka
rės apimtų vietų. Daugelio 
ių aš klausinėjau apie da
bartinę Rusijos valdžią, 
apie įvairius žmonių užsiė
mimus ir gyvenimą. Visi jie, 
kaip vienu žodžiu, atsakė, 
kad Rusijoj skurdas ir var
gas nepanešamas, ne vien 
tik svetimtaučiams, bet ir 
tikriems Rusijos piliečiams. 
Jie sako, kad Rusiją dabar 
valdo ne patys rusai, bet žy
dų sukčių gaujos. Kad val
dyme turėjus pasisekimo, 
tie žydai tamsiausius ir žvė
riškiausius rusus paskiria 
komisarais ir suteikia jiems 
valią ant civilių gyventojų. 
Naujų drabužių civiliai Ru
sijos gyventojai jau senai 
nėra dėvėję, bet ir kiek ge
resniais senais negalima esą 
vaikščioti, nes valdininkų 
gaujos apipuola ir nudras
ko iki baltinių. O už pasi
guodimą vyriausybei api- 
olėštam suteikiama belangė 
arba šautuvų operacija. To
kios pat dovanos suteikia
mos ir už pavadinimą žydo 
žydu arba plėšiko plėšiku, o 
ne ”tovarišč.” Kur tik kreip
iesi į augštesnę valdišką 
vietą, visur rasi vien tik 
žydelius. Man užklausus, 
kodėl žmonės tokią beteisę 
kenčia ir dabartinės val
džios nenuverčia, jie atsakė, 
kad už mažiausį pasiprieši
nimo žodį kiekvienam grę
sia sušaudymas be jokio 
teismo. Todėl žmogus žmo
gui neužsitiki ir bijo prieš 
valdžią ką nors išsitarti.

Produktų brangumas Ru
sijoj neišpasakytas. Darbi
ninkas, uždirbantis į dieną 
po 25,000 rublių, negali pra
gyventi, nes svaras smul
kiojo cukraus kainuoja 10,- 
900 rublių, plytelėse 17,000 
rublių, svaras duonos 2,000 
arba 3,000 rublių, svaras la
šinių 9,000 rublių. Parva
žiavusieji į Rusiją iš Ameri
kos darbininkai įpuola į de
speraciją ir raunasi sau 
plaukus nuo galvų, nežino
dami, kaip iš to ”rojaus” 
pabėgti. Kuomet jie komisa
rams rodo rusų spaudos 
Amerikoj išeinančius laik
raščius, kur begalo išgiria
ma Rusijos sovietų tvarka, 
tai komisarai nusijuokę at
sako: ”Taip bris tik su lai
ku.” Sugrįžusių iš Ameri
kos į Rusiją yra netik rusų, 
bet daug žydų ir dalelė lie
tuvių. Visi jie norėtų grįžti 
atgal į Ameriką, bet negali, 
nes įvažiuojant į Rusiją nuo

i

sti užsienio politikai ir ne-1, 
patenkintas dabartiniu res- j^irs 
publikos prezidentu prof. ’ - -
.'tolbergu, stojo griežton Mannerheimas, c 
opozicijon t.abartinei vai-, Berg0 pažįstamas 
ožiai. Būtent, sidskoras 'gas, papuoštas 
esąs pareiškęs per savo va-G:arįvfirįu Laurais 
<ią generolą von Gerich, kad 
Suomių užsienio reikalų 
ministeris i 
pasižadėjimų lenkams, lat- 
iams ir estams, nes šidsko

ras neisiąs gint tų valsty
bių nuo bolševikų puolimo. 
Vlatyt šidskoras buvo suži
nojęs apie sumanymą su
šaukti Helsinkuose minėtų
jų valstybių užsienio reika-j 
lų ministerių konferenciją^ x 
tikslu sudaryti bendrą pijies ;Vė, palikdamas pasiteisini- 
bolseyikus apsigynimo mo raštelį tokio turinio, kad 
.rontą. ‘tik negalėdamas atsisakyt

Kadangi esą Suomių už- nuo karo ministerio įsaky-

gas, papuoštas 
karžygių Laurais 
mių atvadavimo laikų iš ru-

• , • -rd jungo, atsisakė priimt 
neduotų jokių aen Bergą, kaip naują šids- 

(koro vhu<j. Šidskoro kuri- 
ninkai busią taip pat tiek 
atsisukę nuo Bergo, kad ne
norėję net jam * rankos pa
duot. Gen. Berg’as, būda
mas idealistas, nesuteptu 
vardu, ir karininkas geriau- 
sia to žodžio prasme, neiš
kentė nuoskaudos ir nusišo-

F. F. Montremas.

Delei dvarų dali
nimo Lietuvoj.

Tankiai tenka matyt laik
raščiuose ginčų kaslink dva
rų dalinimo Lietuvoj. Vieni 
nori, kad dvarai tuojaus bu
tų išdalinti bežemiams ir 
mažažemiams, kiti sako, 
kad geriau butų dvarus pa
likus dvarininkams.

Man rodos, kad daug di
desnė nauda butų valstybei 
ir bežemiams, jeigu dvarus, 
kuriuos manoma dalinti, pa
imtų valdžia į savo rankas 
ir suteiktų darbus beže
miams.

Ant didelio ploto žemės 
galima pastatyt mašiną, su 
kurios pagelba vienas žmo
gus atliks dešimties žmonių 
darbą. Taipgi daug žemės 
bus sučėdyta, kuri dalinant 
turėtų būt sunaudota rūbe
liams, nereikalingiems ke
liams bei trioboms ir tam 
panašiai. Išvien apdirbant 
žeme su pagelba mašinų ga
lima butų ją daug geriau 
apdirbti, negu atskirais 
šmoteliais be mašinų. Nuo 
geresnio žemės apdirbimo 
prįklauso ir geresnis javų 
derlius. Turint geras žemės 
apdirbimui mašinas galima 
butų sutrumpinti darbinin
kams darbo valandas. Tuo
met darbininkai jaustųsi 
daug laimingesni, negu kad 
gavę šmotelį žemės be gy
vulių ir triobų.

Pažiūrėkime Į paprastą 
Lietuvos ūkininką, kuris ne
turi tinkamų žemės apdirbi
mui mašinų: jis dirba nuo • 
tamsos iki tamsai vasarą, o 
atėjus žiemai kulia javus 
kelis mėnesius, dirbdamas 
po 16 valandų į dieną. Penki 
žmonės su pagelba geros 
kuliamos mašinos galėtų tą 
visą darbą atlikti į porą die
nų. O ką toks ūkininkas tu
ri? Kaip tik padaro pragy
venimą.

Apie tai, rodos, nereikėtų 
daug ir kalbėti, nes kiek
vienas tą gerai žino.

Jeigu Lietuvos žmonės 
nori pagerinti savo būvį, tai 
neprivalo didelius šmotus 
žemės skaldyti į mažus, bet 
mažus jungti į didelius ir 
bendrai, įsitaisius geras ma
šinas, tą žemę apdirbti, o 
vaisiai tuomet bus daug ge
resni ir gyvenimas lengves
nis.

KOMPLIMENTAS MOTE
RIMS.

Arthur Brisbane, vienas 
gabiausiųjų Amerikos laik
raštininkų. klausia moterų, 
ar jos įsidomėjo tą faktą, 
jog Enrico Caruso, garsiau- 
sis pasaulyje dainininkas 
buvo devynioliktas savo mo
tinos vaikas?

Ta stipri ir sveika italė 
nenusiminė susilaukus pen
kių vaikų, jis sako. Ji turėjo 
da penkis ir da sykį penkis, 
pagalios skaičius pasiekė 18, 
ir ji vis da nepasakė, kad tai 
perdaug. Ji susilaukė devy
niolikto — ir tas devyniolik
tas buvo CARUSO! ‘

Todėl, pono Brisbane’o 
nuomonė, nei viena moteris 
neturėtų bijoti turėt daug 
vaikų, nes juo daugiau jų 
bus. tuo greičiau iš jų geni
jus gali atsirasti.

Brisbane yra gabus rašy
tojas ir tūluose dalykuose 
jisai padaro labai gerų pas
tabų, bet šituo klausimu ji
sai, mums rodos, ne autori
tetas. Jeigu jam reikėtų pa- 
gimdyt 19 vaikų, jis kitaip 
kalbėtų.

KLERIKALŲ BLAIVYBĖ.
Nesenai d a lietuvių kleri

kalai Amerikoje ir Lietuvo
je tvėrė blaivybės draugijas 
neva kovai su girtuoklybe. 
Ir jie tuo labai didžiuodavo
si. Žiūrėkit, sakydavo, kaip 
augštai pas mus stovi dora! 
Mes atsisakome net nuovy- 
np. kurį kiti skaito sau di
džiausiu smagumu.

Mes visuomet pajuokda- 
vom tą klerikalų „dorą,” sa
kydami. jog „pilnieji blaivi
ninkai" dėlto tik tokį vardą 
ir nešioja, kad jie geria po 
pilną.

Ir mes neklydome. štai, 
Amerikoj įvyko priverstina 
blaivybė, ir pasirodo, kad 
tie „blaivininkai” yra pir
mutiniai „munšainieriai.” 
So. Bostone nesenai buvo 
suimtas degtinę varant vy- 
riausis "pilnųjų blaivinin
kų” lyderis. Negana to, po 
bažnyčia buvo andai disku
sijos klausimu, ar svaigalai 
reikalingi, ar ne, ir „pilnieji 
blaivininkai’’ nutarė, kad 
reikalingi. Tiesa, jie rėmėsi 
daugiausia tuo. jog katali
ku tikėjimas reikalauja, 
kad kunigui prie pamaldų 
turi būt išsigerti.

Bet čia juk ir yra juokin
goji dalyko pusė: jie neva 
kovoja su svaigalais, ir tuo 
pačiu laiku tiki, kad svai
galai reikalingi. Jeigu jau 
karčemos panaikintos, tai 
vyno turi būt nors bažnv- 

j čio j.
Kad klerikalai nepriešin- 

gi girtuoklybės palaikymui, 
tai Lietuva yra antras fak
tas. Prie caro valdžios deg- 

! tinė Lietuvoj panaikinta, 
bet atėjo klerikalų valdžia 

;—ir Lietuvoje vėl alkoholis 
i plaukia upeliais. z Negana 
' kad kiekvienas parapijo-

esą Suomiu už- nuo karo ministerio įsaky- 
ministeris mo, jis priėmęs tą nominaci- 
nusistaty- Į ją. Gen. Bergas palaidota su 
nenorėjęs,: didžiausia iškilme.

* 1 i
i Generolas von Gerich da- 
i bar vis dėlto laikomas šids- 
koro vadu, nes tos organi- 

nariai' pripažįsta 
. Suomių ministe- 

ateities. Straipsnis p kabinetas pasijuto ne-
1 paprastai keblioj padėty, 
šidskoras Helsinkuose da
bar daro parodų, iš provin
cijos važiuoja delegacijos 
sveikinti von Gerichą, kaip 
savo vadą. Padėtis susipai
niojo be galo. („L.”)

slėnio reikalų 
Holsti šidskoro 
rno atsiklausvt 
'.ai jo vadas gen. von Gerich į 
ir įdėjęs „Hufvudstadsbla- 
det’o” laikrašty VI — 9 str., 1 
kuriame reiškė šidskoro nu
sistatymą dėl Santarvės; ząciJ°? .. 
valstybių ir Pabaltjurio vai-: v}en, 
stybių _ . i
buvo labai griežtas. Birželio 
11 d. italu, francuzų, latvių 
ir rumunų atstovai oficia
liai pareiškė savo tuo straip
sniu nepasitenkinimą ir pa
prašė užs. reikalų ministe
rio Holsti paaiškinimų, kiek

i

i 
! 
t

Einant prie suvažiavimo.

PASKOLA NESISEKA.
„Daktaro” Bielskio veda-i 

ma Lietuvos paskola Ame
rikoj labai nesiseka. Viena,' 
žinios apie reakciją Lietu-j 
voje, apie areštavimą ne
kaltų žmonių ir kankinimą Į 
politinių kalinių labai sukė
lė Amerikos lietuvius priešu 
Lietuvos valdžią. Antra, j 
„daktaras” Bielskis, kuris 
veda dabartinį paskolos 
„vajų." yra klerikalas, o vi
suomenė klerikalais nepasi-^ 
tiki, nes jie da nedavė ats- nas varo „samogonką, 
kaitų iš tų pinigų, kuriuos, krikščionių demokratų val- 
rinko Lietuvos reikalams;džia užlaiko da ir valstybi- 
jier savo "Tautos Fondą.” nę „pilstytuvę.”

Vietoj pirkti Lietuvos bo-| Tai 
nūs, žmonės pradeda rengti j blaivybė' 
protestus prieš krikščionių pilna! 
demokratu valdžią. Iš Laiv- 
rence’o mums pranešama, 
kad vienam lietuvių mitin
ge tenai tiesiog pradėta sa
kyti, jog dabartinę Lietu-' 
vo5? valdžia reikia nuversti.

Prie L___ ..._______
paskola negali sektis, o ypač 
da kuomet ją veda toks 
„daktaras”, kaip Bielskis.

STILSONAS AMERIKOJ.
Šiomis dienomis lietuvių 

komunistai turėjo slaptą 
suvažiavimą viename Mas- 
sachusetts valstijos mieste
lyje, kur dalyvavęs ir Stil- 
sonas-Stasiulevičius. Apie 
tai mes girdėjome nuo žmo
gaus, kuris gerai Stilsoną 
pažista ir sakosi netikėtai 
buvo su juo tenai susitikęs.

Suvažiavimas buvęs prie 
uždarytų durų ir labai sle
piamas.

Delegatų išviso buvę apie 
porą desėtkų. Teko matyti 
buvusi „Kovos” redaktorių 
ir keliatą kitų komunistų 
vadų.

Apie ką jie tarėsi, neteko 
patirti, nes nedelegatai ne
galėjo suvažiaviman Įneiti, 
net paprastų komunistų ne
leido.

pirmutinis suvažiavimo 
klausimą iškėlė ir kol kas 
yęa lyg ir centras šito judė
jimo.

Kita panaši konferencija 
turėtų būt sušaukta Nevv 
Yorko apielinkėj, trečia 
Philadelphijos, ketvirta Bal- 
timorės, penkta Pittsburgo, 
šešta Clevelando, ir tt.

Jeigu didžiuma sutiks, 
kad suvažiavimą 
vvaterburiečiai, tai 
savaimi butų jau išrištas 
klausimas ir kur j’į šaukti— 
jis turėtų būt Waterburyje.

Konferencijos gali nusta
tyt ir kitus klausimus.

Gal kiek keblesnis klausi- 
■ mas bus stMyg to, kurią or- 
i ganizaciją skaityt pažan- 
; giąja, o kurią ne. Aiškių ru- 
į bežių pravesti čia turbut ir 
i negalima, bet man rodos,

i nę „pilstytuvę.”
Tai vadinasi, „pilnoji 

-*'” * , — degtinės visur

GYVENIMAS VĖL 
BRANGSTA.

Darbo departamento
- - ■ - i rinktos žinios parodo,

šitokiu aplinkybių ■ Am?nk°J

su- 
kad 
vėl 

-pradėjo kilti augštyn. Nuo 
cį 15 birželio iki 15 liepos mai- 

‘ stas pabrango Bostone, 
j Portlande. Clevelande ir 
Denvere 5 nuošimčiais, Ių- 
dianapolyje ir Buttėj 6 nuo
šimčiais, Buffaloj 7, o Minn- 
eapolyje 8 nuošimčiais.

Tuo tarpu nedarbas didė
ja, o jeigu kurie darbininkai

NEPATENKINTAS LIE
TUVOS LAIKRAŠČIAIS.
Tūlas Laikraščių Mėgėjas, 

klerikalu „Darbininko” ben
dradarbis, labai piktinasi 
Lietuvos laikraščiais, kad j da dirba, tai ir tiems algos 
jie deda žinių iš Afrikos ir numušamos.

RUSIJOS CHOLERA NE
PAVOJINGA EUROPAI.

Vakarų Europoje dabar 
daug kalbama apie choleros 
pavojų, kuris gręsia iš Ru
sijos pusės. Daugelis bijosi, 
kad šita epidemija gali nu
šluoti visą Europą.

Bet francuzų epidemolo- 
gas Dr. Buizard sako, kad 
Rusijos cholera Europai ne
pavojinga. Jisai studijavo 
tą epidemiją Rusijoj 1910 
metais ir sako, kad ta liga 
siaučia tik tarp nešvarių 
žmonių, kurie nepažįsta hi- 
gijenos ir kurių kūnas yra 
nusilpęs nuo alkoholio iri 
prasto maisto.

Vis dėlto daktarai pata
ria visur streigti „sanitares 
sienas,” kur tik Rusijos pa
liegėliai bandys eiti į vaka- i 
rų valstybes.

Pažangiųjų Amerikos lie
tuvių organizacijų suvažia
vimas įvyks. Apie tai dabar 
jau nėra abejonės. Jam pri- 
itaria visos pažangios musui 
organizacijos ir laikraščiai/ 
Taigi dabar prisieina kalbė
ti tiktai apie suvažiavimo)

! vykininimą.
Eidaihi prie jo vvkinimo, 

tuojaus susiduriam su šiais 
klausimais:

1. Kas suvažiavimą turi
šaukti?

2. Kur jis turi būt šaukia-
i mas?

3. Kada jis turi įvykti? i 
/ 4. Kokia turi būt atstovų' 
proporcija, t. y. nuo kiek' 
nariu gali būt renkamas at
stovas į suvažiavimą?

5. Ar visos organizacijos) 
bus priimtinos, kurios tik! 
norės dalvvauti, ar vien tik' 
pažangiosios? Jei tik pažanj— 
josios, tai kaip nuspręsti, jn0 visos organi-
ar ^organizacija pažangi, ar kurios tjk norjį su.
neJ rU s. i-i •• įvažiavime dalyvauti, gali

6 Dienotvarkis: kasjĮnu-ibut priimtinos \r sveikinti- 
;statys ir kokius klausimus. nog Ram išrodys kad 
Jis un apimti. . (švento Ciprijono D-ja nėra

Tai yra pamatiniai daly-, užtektinaf pįžangi, bet jei- 
, km, kurie, einant prie šuva - aįSjųS savo delegatus į 
ziavimo turi būt jau iš kai-guvagja5dm^, bus jau
no nustatyti ir visiems ais_■ ajšku,. kad ji nori eiti su pa- 

. . * * o i žangiaja visuomene. Juk
Bet kas j uos. nustatys. atžagareiviai nedalyvaus su
Nustatyt juos turi aps^i- mumis< kacĮ mes jr kviestu-

šauktų 
tuomet

v J.St.

i čiu konferencijos. Pavyz
džiui, Bostone bus 18 rug
sėjo Bostono ir jo apielinkės

me juos.
Atstovų skaičių, mano

j I \) iJvjįjljViLvJ 11 IU UL/lvllllAvO . • • » .
i pažangiųjų draugijų ir kuo- nuomone irgi nensketu ap- 
pų konferencija Suvažiavę .k!<*
draugijų įgaliotiniai apkal-,S1lajls£ali ai 11 slun-
ba paminėtus čia klausimus c,a.. egatų..
ir nubalsuoja: kas turi su-i Žinoma, tai yra mano as- 

(važiavimą šaukti, kur jį meninė pažiūra. Nuodug- 
: šaukti, kada ir tt. Savo nu- !niau. šitie klausimai gali būt 
tarima konferencija (arba: išgvildenti apskričių konfe- 
jos komisija) paskelbia!uncijose Taigi dabar yra 
spaudoj ir praneša Water-1 svarbu kad kuo daugiau 
r . -r • . • t-»_______ •_ I Kiifti fnlrin IzAnToronomi.

Draugijų Sąryšiui, nes jis į Bostonietis.
j būrio Lietuvių Progresyvių! butų tokių konferencijų.

TRUMPOS ŽINUTĖS.
Tarp Panamos ir Costa 

Rico prasidėjo vaidai. Ame
rika nusiuntė karės laivą su 
150 jurininkų tvarkai pri
dabot.

Ziono miestely, Illinojuje, 
vėtra sugriovė žydų zionis- 
tų bažnyčią.

Paskutinėmis dienomis jau
tiena nupuolė iki 1913 metų 
tainos.

•Massachmsetts valstijoj 
pereitą sąvaitę įsikūrė 35 
naujos korporacijos su $2,- 
285,000 kapitalo.
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BROOKLYN, N. Y.
*

Kriaučiai išvijo "Laisvės” 
korespondentą iš susirin

kimo.
19 d. rugpiučio atsibuvo 

kriaučių 54-58 skyrių nepa
prastas susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė 54 skyriaus 
pirm. K. Jankaitukas ir tuo- 
•jaus perstatė, kad čion yra 
"Laisvės" korespondentas 
su 'paliudymais. ’ Tuojaus het kom-istai nusijautė per-! skirai 
buvo pu-stcbėtu, kcid pcrei- Silpnais csunt ii ei™ 
tas unijos susirinkimas ne-' sirinkime^ neišlindo 7u'sav 
•buvo aprašytas taip, kaip ... ..
buvo, bet taio, kaip "Lais-; f°n(Įais. taip sis Klau.

paskirta 50 do- svietą, 
ierių Sacco-Vanzetti bylos avenue 

i reikalams ir 50 doi. kitam nėje, ' _______ .w . - - -
politiniam "prasikaltėliui.”; rifelis budinkas, tarsi tasai įsejus vyrui i darbą, išsiėmė 

na, kad! girdi,‘ visil sush-in- Numažinta Įstojimas į uni- senobinis Babilionijos diev- Pinigus,^ susikrovė fornišius 

kimas buvo aprašytas gerai, 
nors vienas kitas dalykas 
nepaminėta, bet pati susi
rinkimo dvasia esanti apra- . ■ , ....
syta teisingai — taip aiški-’ b^.uaromos kolektos (lirb- 
no Bekampis. Pakalbėjus už 
ir prieš buvo balsavimas. 
Balsuojant balsu skaityto
jai suranda "didžiumą" bai-J 
su, kad korespondentas pa
siliktų 
žmonės 
sai buvo skaityti neteisingai mo 
ir darinkus daugiau balsų tai didelė naujiena 
skaitytojų 
antru kartu. Nors ir ši karionės

užgirtas. Buvo tikėta, kad kams, bet Jjosams. 
kiis ginčų delei paskvrimo jus gerai žinojot, 
aukaujamų pinigų į koki 
nors fondą. Mat io d. rug
piučio mėnesiniame susirin
kime kom-istai siūlė savo

j sutvertą fondą, dėlto tame 
i susirinkime ir ginču kilo, 
i "Laisvė" taipgi ragino 
j kriaučius paskirti savo au-
ka i jų sulipdytą fondų 
"Friends o f Soviet Russia,"

I

vės” korespondentui patiko, uzsibaige.
ir reikalauta, kad ”L.” korė-1 Juliaus — r-' 
spondentas apleistų susirin
kimą. Iš kitos pusės atsisto-

Tą visą 
o vienok 

•tylėjot. Tai šitaip jus "tar
naujat” vietos dąrbinin-, 
kams ir visai da'rbininkų 
klesai.

Vienas iš Įkąstųjų.

STOUGHTON, MASS. 
Knygyno reikalu.

CAMBRIDGE, MASS.
Iš "kairiųjų” darbuotės.
Nors šią vasarą buvo ga

lima daug ką iš Cambridge
'parašyti, bet mažai kas bu
vo rašoma. Mat, korespon
dentai vakacijas pasiėmė.

Kol dar korespondentai 
ilsisi, aš noriu pabriežti bent 

į paskutinius nuotikius.
Musų "progresistės" kuo 

manau tolyn, tuo eina vis gudryn.
! Kalbant apie dalykus at-

. . zkir.:, šiuom syk ---------
ir šitame su- bus verta paliesti musų esą- Pirmiaus būdavo pasiima 

0. mas knygynas.
s;_1 Tas kultūros 

I kurio lietuviams 
randasi

1 A. Juknio svetai-' kandus pasiimti. Taip aną 
Tai yra gigantiškas dieną viena "prognesistė,”

; nuo vyro pinigus ir su kokiu 
šaltinis, iš senberniu išvažiuoja laimės 

teka ap- jieškoti. Dabar išgalvojo 
ant Perry jau netik pinigus, bet ir ra-

pranta, nenoromis ateina! LAVVRENCE, MASS.pranta, nenoromis ateina; LAVVRENCE, MASS. vių. I,\«. 
mintis j galvą, kad butų ge-šis-tas iš lietuvių judėjimo, bisi, kad lietuviai 

Lavvrence’o lietuviai šiuo’ 
IU”~ - ------------; —..vR tarpu gyvuoja gerai ir ren-
Aeisino. Ten pabuvęs jisai.gjasj ant žiemos prie dides- 
kitaip užgiedotų A. Kara- nįo jr ištvermingesnių veiki
mus buvo karsĮas ko- jau netrukus žadama 
munistų agitatorius, bet pa- atidaryti vakarinę mokykla

i ai pasiuntus jį j Rusiją ke
liems mėnesiams ant "' " Lavvrence’o lietuviai šiuo

Net svetimtaučiai ste- 
i tarp sa- 

F. L.| vęs taip pešasi.

kitaip užgiedotų. A. Kara- nįo jr ištvermingesnių veiki
ama

gyvenęs Rusijoj apie devy
nis mėnesius visai ką kitų suaugusiems, kurioj bus ga

lima prasilavinti lietuvių
. apie bolševizmą kalba. Ąnt kalbos ir ' Mokykla
kiek pirmiau bolševizmą jiskus lietuviu tautinės bažnv-
gyrė, ant tiek dabar jis ji 
smerkia.

Levas.

tuvėse. Buvo 
klausimų, 
svarbus.

Taj tiek apie ši susirinki
mą. Dabar aš noriu šį-tą 

susirinkime. Bet pridurti nuo savęs. Kriau- 
patėmvjo, kad bai- čiai išvijo iš savo susirinki- 

"L." korespondentą — 

buvo balsuota vei." Ji niekad tokios ”ma- 
iš vietos kriaučių ne- 

tą pasirodė sukimas balsų,'laukė: ji tikėjosi gauti aukų 
l>et kada "surado" didžiu
mą, kad turi apleisti susi
rinkimą, tai tuomi viskas ir "antausio’ 
užsibaigė. "Laisvės” kores
pondentas ponas Mizarukas 
išsinešdino.

Prašalinus "L.
dentą ėjo to vakaro pirmi- siteisinti. "Laisvė” paf|kuti- 
ninko rinkimas. Nominuota niu laiku pavedė savo špal- 
buvo tris: Bekampis, J. Bui- tas saviems gizeliams šmei- 
vyda ir J. Glaveckas. Pasta- žimui sau ir "Laisvei” nepa' 
rasis gavo daugiausia balsų tinkamų ypatų, šmeižė vi- 
ir pasiliko pirmininku. 
Bekampis "pamočniku. 
Buivydą paliktas rašyti ko 
respondencijas į

. apie "karvių liežuvius. (______
Iš svarbesniųjų klausimų norą; jie nenorėję duoti 

buvo Rusijos šelpimo klau- jiems vietos, bet juos pri- 
simas. Šitame klausime bu-i vertę. Čionai reikia pasakv- 
vo tikėtasi gana didelių gin- j ti, kad "Laisvė’’ mulkino 
čų, nes daugelis manė, kad. kriaučius pirmiau, ką kriau- 

čiai, galų gale, suprato, bet 
da ji nori ir ant toliaus mul
kinti. Jeigu tie visi šmeižtai 
buvo prieš jų norą, tai ko- 
dęl nedavė vietos apšmeiž
tiems žmonėms atsakyti į 
tuos šmeižtus? Kodėl jus 
nepriėmėt Vaitukaičio at
sakymo Jankūnui, bet atsa
kėt. kad "tu nori save išsi- 
rekiemuoti,. o Jankauskui 
pakenkti ineiti į delegatus?"’ 
Mat kas jums rūpėjo! Jums, 
rūpėjo, kad Jankauskas bu
tų išrinktas į delegatus. Gal 
jus su Jankausku turite pa
darę kontraktą delei "over- 
kotų"? Jus visa tai darėte, 
kad tik Jankauską įpiršus 
kriaučiams Į delegatus ir 
kad pataisius jam kelią, jus 
davėte vietos visus kitus 
teršti.

Jeigu jus sakot nenorėję 
tas korespondencijas — 
šmeižtus dėti, tai kam jus 
dar ir savo grašį prikišot 
prie Buivydo pliauškalų, 
kur jis pripliurpė, kad F. 
Kalpokas, dabartinis dele
gatas, agitavęs nešelpti Ru
sijos. ko visai nebuvo? Vie
ton paabejojimo jus pridu- 
rėt, kad Kalpokas ”tamsu- 
nas." Mat ne Jankauskas! 
Šitaip elgdamiesi dar _ jus 
norit pasiteisinti. Dar jums 
to, ką gavot nuo kriaučių, 
permažai. Jus atsimenat ką 
jus veikėt laike streikų, 
kuomet jūsų plauko lyde
riai "taikė” dirbtuves, nu- 
mušdami darbininkams al
gas ant 30 nuoš. ir kontrak- 
toriams davė teisės senus 
darbininkus paleisti, o vie
ton jų pasiimti kitus, piges- 
r ius. Tuomet jus nė puse 
žodžio neperspėjot kriaučių, : 

Kiek pasidiskusavus šis kad tokie Bekampiai ir Jan- 
klausimas taip ir pasiliko kauskai dįrba ne darbinin-

tfUFFALO, N. Y.
Partneriai išsigando komu

nistų "revoliucijos.”
7 d. rugpiučio Buffalu ko

munistai, prisidengę "tarp
tautinių darbininkų” var- ’ 
du, surengė pikniką su pra
kalbom. Piknikui vietą paė
mė tokią, kur per desėtkus 
metų svetimas žmogus, iš
skiriant vietos farmerius, 
nepasirodydavo.

Kuomet komunistai pra
dėjo rinktis piknikai! su 
baksais "amunicijos,” far
meriai išsigando. .Jie manė, 
kad iš šios vietos komunis
tai pradės vykinti savo re
voliuciją ir todėl kreipėsi 
prie policijos, reikalaudami 
"revoliuciją” numalšinti. 
Netrukus pribuvo constable . 
u šerifu. Jie rado kalbėto

ją Briil bekalbant. Kadangi 
kalbėtojaus kalba atrodė 
jiems revoliucioniška, tai 
jie nutraukė jį nuo bakso. 
Kelios moterys puolėsi kal
bėtoją gelbėt, bet šerifas 
;as apstumdė ir vienam vy
rui skaudžiai sumušė vei- 
lą. Kadangi publika užsi
laikė ramiai, tai areštų ne
buvo. Kurmel io Tarnas.

čios kambariuose. Abelnai 
žmonių ūpas yra pakilęs 
veikti ką-nors naudingo vi
suomenės labui.

Saujalė Romos popo pa
sekėjų vaikščioja 
Mat šiais melais 
sumanę pasistatyti sau nau
ją bažnyčią ant Ulbai gra
žios vietos, kurią Lawrence 
lietuviai apie dešimts metų 
atgal buvo nupirkę. Kad že
mė turėtų šiokį-tokį ”vož- 
numą,” jie aprašė ją vysku 
pui. Bet štai vieną gražią 
dieną randame žinią vietos 
anglų laikraščiuose, kad tos 
žemės "savininkas” Bosto
no kardinolas pardavęs ją 
miestui dėl mokyklos. Taip 
vargšai Romos parapi jonai 
netik bažnyčios nepasistatė, 
liet ir žemę prarado.

Kada gi tie musų žmone- 
liai ateis į protą ii- dirbs sa
vo, o ne svetimų naudai?

Tautietis.

UTICA, N. Y. 
Lietuviai ūkininkai.

Iš New Yorko steito, Ma- 
disono kaunto lietuvius ūki
ninkus paminėti verta, nes 
ten jų ant ūkių būrelis skait
lingas, ir ūkių vedime kož- 
nas išmintingas. Kaip teko 
matyti, laimingai gyvena ir 
iš savo ūkių gero pelno gau
na.

Jie parduoda pieną, kiau
šinius ir vaisius; visi prisi
laiko vienybės. Viens kitam 
prigelbsti darbą atlikti, ir 
stengiasi geriausia viens ki
tam įtikti. Pirmą nedėldieni 
kiekvieno mėnesio pas juo
sius būna labai linksma die
na: suvažiuoja jie tą dieną 
visi pas vieną, o tas juos 
vaišina per dieną; muzi
kantai griežia, jaunuomenė 
šoka, o kiti linksmai dai
nuškas dainuoja, kaip mo
ka. Visi būna linksmus ir 
visi laimingi.

Rugpiučio septingą ir 
man teko ten būti, ir savo 
akimis viską matyti. Buvo 
suvažiavę pas Kazlauską 
Juozą iš apielinkės ūkių 

' nemaža draugija; visi val- 
; gė ir gėrė, kas tik ko norė
jo, nes Kazlauskas visko tu
rėjo. Gira obuolinė turi ęar- 
dų skoni ir širdžiai maloni. 
Alutis iš miežių, kaip sakė, 

| "išvirtas," bet jo išsigėręs 
jautiesi žmogus girtas: tuoj 

i kojos sujuda, norisi pašokti, 
o protas savotiškai pradeda 

išdavikai!" (lyg ta davatka kalbėti, 
savo poteriuose: per amžių F 1 
amžius. Amen). ’ Į viešėjau,

Girdint 
dabartini Rusijos bolševiz
mą, kurio jis visai nesu-

Numažinta įstojimas į uni
ją nuo 37 dol. iki lu dol. Vie
nas unijos narys, sergantis 
akimis, atsišaukė pašalpos 
—paskirta 50 dol. iš kasos ir

ii- daugiau kad iš Cantono atėjęs apgailestauja.,
bet netaip jau žydelis galėtų visas į maišą vienos dainininkės.

susidėti. Laikraščių taip 21 d. rugpiučio komunis- 
pat esama visokių, kuomet tu arba kaip jie save vadina 
kas nors perskaitęs ir nune-; A.L.D.L.D. kuopa buvo su- 
šęs ten palieka. Vienok ap-į rengusi pikniką ant Kabo- 

| sukriems to permaža — jų šiauš farmos, Bedforde, 
interesavimasis raštais pa- Mass. Nors diena buvo ga- 
sirodo begaliniu, taip kad; na graži, bet žmonių buvo 
dėl tos priežasties pačiam mažai ir tai beveik tik vieni

I

namis Bei, kur nususę ba-; ir išvažiavo su kokiu ten 
i rinkdavosi meilužiu. Vyras, parėjęs išis! bilionijiečiai

vardan dievo Ismai "lam'oį darbo. rado tik vieną lovą ir 
chops” darkyti. Knygų komodę. Tiek čia, rodos, bė- 
musų knygyne esama taip dos, bet "Laisvės" choras 

kad neteko

nuliūdę, 
jie buvo

savo smunkančiam krūme
liui. Po aplaikymui tokio 

"Laisvės’ ponai 
landžioja pakampėmis ir 
gaudo veiklesniuosius uni- 

Ijos narius, prieš kuriuos vi- 
" korespon- šokiais budais stengiasi pa-

; knygynui prisieina parų- 
įpinti šie veikalai: "Koki 
’štofą’ pilti į knygas, kad 
jas visi skaitytų,” "Kodėl 
nenuperkama daugiau nau
ju knygų” ir "Kodėl knygy- 
ninkas nebūna ant paskirto 
laiko."

Sprendžiant knygas iš jų 
antgalvių, galima sakyt,

■ kad skaitytojams bus šis- 
las pasimokint.

Ant pagrabo.
Vakaras. Ant gatvės, 

prie velionio namo, susirin
ko kuopelė žmonių abiejų 
lyčių. Kalbasi, pasakojasi 

; vieni kitiems tai šį, tai tą

f
I

o sus, kuriuos tik nujautė ne
esant komunistais, o dabar 

stengiasi Įkalbėti, kad tos' 
"Laisvę" visos korespondencijas — i~ • * • V niVAVUlO U«.A VC41 ua

I šmeižtai tai tilpę_ pues jų apje ve]jonj* kurį patiko ne-1

rasis tokiu, kurie priešinsis 
šelpimui Rusijos badaujan
čios liaudies. Bet to nębuvo. 
Kuomet kalbėjo iš katalikų 
pusės, tai daugelis laukė iš
sireiškiant prieš Rusijos 
šelpimą. Nors katalikai ir 
"kabinosi bolševikams i krū
tis,” bet visviena pasakė, 
kad mes šelpėm Lietuvą, 
šelpsim ir Rusiją. Išmetinė
jo komunistam, kad šie ne
šelpė Lietuvos, girdi: "vie
ton pasiųsti maisto ir dra
bužių, jus tik rėkiat, kad Ii-, 
teraturos siųsti kuodau- 
giausia. 0 ką jie ten gali 
veikti taja literatūra, kuo
met žmonės neturi ką val
gyti? Mes literatūros ne- 
siųsime. Mes siusime mais
to ir drabužių. Mes davėm 
Lietuvai, duosim ir Rusi
jai." — kartojo kalbėtojai 
iš katalikų pusės. Potam at
sistoja kom-istų stulpas 
Buivydą ir ima "aiškinti," 
kode! jie nešelpia Lietuvos. 
Esą, Lietuvoj valdžia šaudo 
žmones, todėl mes jos ir ne- 
šelpiam. Bet kadangi čion 
nebuvo kalbama apie val
džios gerumą ir jos rėmimą, 
bet apie alkanų žmonių šel
pimą, tai "draugas" Buivida 
tuojaus gavo "nurėkti."

Pasidiskusavus apie Ru
sijos šelpimą tapo nutarta, 
kad Rusiją reikia šelpti. Ky
la klausimas kaip šelpti. Iš 
"Joint Board” ir iš Genera- 
lės» Valdybos buvo praneštą, 
kad visų lokalų konferenci
joj, 11 d. šio mėn., tapo nu
tarta, kad kiekvienas šios 
unijos dirbantis narys turi 
aukoti pusę dienos savo už
darbio ir visi pinigai bus po 
kontrole pačios unijos.

Kiek pasidiskusavus

■ tikėta mirtis ir tuomi« pat 
kartu nori pamatyti, kaip 
graborius parvežš į namus 
negyvėlį.

—Aš manau, kad laikraš
čiuos bus apie tai aprašyta 

I —išsitarė jauna, dalikat- 
nios išvaizdos moteris į šalę 

'stovinčią savo draugę.
—Kas ten rašinčs. Juk 

pas mus nėra koresponden
tų — atsakė toji.
'—Ar skaitėt pereitos są- 

vaitės "Keleivi?" Ten buvo 
gana gerai parašyta apie

vyrai. Kaip ten nebūtų, bet 
aš sakyčiau, kad be moterų 
komunizmas netarps. Šis 
piknikas nlekuom nesisky
rė nuo kitų tos rūšies pikni
kų, nes ir čia "munšainie- 
riai” pasižymėjo. Tarp visoj 

; ko. buvo ir prakalbos i jeigu 
jas galima taip pavadinti), 

i "Kalbėtojas” rėžė spyčių 
virš pusvalandžio, bet ka jis 

Į norėjo pasakyti, negalima 
i buvo suprasti. Turbut nei 
i jis pats nežinojo ką kalbąs. 
I Tarpais girdėjosi girimas 
bolševizmo tvarkos (nors 
pats apie bolševizmą nieko 
nesupranta, bet kitiems pa
taria eit bolševizmo keliais). 

. Baigdamas kalbėti prie 
kiekvieno punkto vis karto- 

i jo: " 'Keleivis’, Michelsoųas,

Kas teko patirti, kada ten 
, tai šiton žinutėn 

žmogų giriant be melo sudėjau.
Į P. Maksimavičius, 

Iš Utica, N Y.

Stoughtoną — pridūrė pir
moji.

—Kažin kas padavė? — 
pasiteiravo trečia.

—Ką žinosi, kas ten pa
duoda tas žinias, kad nie
kad nei vienas tikro savo 
vardo nepasirašo — atsakė 
ketvirta.

CMCXXXI.

G1LBERTVILLE. MASS.
Darbai čia šiuo tarpu ei

na gerai. Dirbame visi. lie
tuvių randasi diktokas bū
relis. Visi gyvena geriau
siame sutikime.

Nesenai būrelis lietuvių 
išvažiavo iš čia i Lietuvą. 
Laimingos kelionės ir ge
riausio pasisekimo jiems 
gyventi tėviškėj.

P. Adomaitis.

BURLINGTON. N. J.* ,
Ablava ant "munšainierių."

Čia nesenai buvo padary
ta ablava ant "rtfunšainie- 
rių.” Suareštuota keletas 
lenkų ir du lietuviai Petke
vičius ir Kušlevičius. Visi 
patupdyti už grotų iki teis
mui.

Lietuviai turėtų liautis 
darę degtinę, ndarę degtinę, nes jei ne 
šiandien, tai ryfoj papuls Į 
bėdą.

Skaitytojas.

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, k^ip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0105

Vardas

Adresas

SVEIKI IR UKKSMI KŪDIKIAI YRA 
UžSiRANEDINIMAS MOTIKOMS

Lietuvaitė motina iš Milwaukee Rašo:
"Per daugelį savaičių mano kūdikis verkė beveik 
be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tikrai nejau
čiau. kad tam kaltas jo maistas, ir visur jieškojau 
pagalbos, bet be pasekmių. Pagaliatis mano gydy
tojas patarė

EAGLE BRAND 
( CONDENSED M1LK)

ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs, 
miegoje gerai, ir dabai- yra sveikiausia kūdikis vi
soje musų kaimynystėje.”

The Borden Company
Borden BaiMing N«w York

BLOOMFIELD, N. J.
Iš klerikalų padangės.

24 liepos karvių ganykloj 
atsibuvo vyčių piknikas. 
"Linksminosi” vyčiai kartu 
su karvėmis. Nors-tą pikni
ko vietą žmonės vadina "no 
mans lanį” bet vyčiams, 
anot jų lyderių išsireiškimų, 
ji buvo net "pergera.”

Pikniko programas buvo 
sekantis: pirmiausia prasi
dėjo lošimas "base bąli” 
tarpe Brooklyno ir Kearny 
vyčių. Kuomet jaunieji žiu
rėjo lošimo, tai seniai škap- 
lerninkai susirinko i atskirą 
buri ir užtupdė ant kelmo 
kalbėti koki-tai kunigą iš 
Lietuvos, kuris kalbėjo apie 
klerikalų reikalus. Stebėti
na, kad tas kunigėlis nedėvi 
atbulo kalnieriaus. Turbut 
sarmatinasi kunigystės sto
no.

Pabaigus kalbėti kunigui, 
ant to paties kelmo užtupdė 
koki-tai barškalą, kuris dir
bąs lietuviu ambasadoj kai
po "činovninkas.” Jo pavar
dė Šeimis. Jis bandė šmeižti 
ir purvinti buvusi Lietuvos 
atstovą Vileišį. Klausant jo 
piemeniškos kalbos nenoro
mis pamislinąu, kad ir ta 
prasta, karvių apteršta vie
ta tokiam "kalbėtojui” ]ier- 
švari. Ex-vytis.

GIRARBVILLE, PA. 
Lietuvių "sorkės."

Pas mus yra puikiausių 
"sorkių,” kokių kitur nei už 
pinigus negalima matyt. 
Štai tūla poniutė S., susipy- 
kųs su poniute B., perkirto 
pastarajai stiklu veidą, taip 
kad gydytojas turėjo susiū
ti. Bet poniutės B. širdis ir
gi ne iš molio. Ji nutarė sa
vo priešininkei atkeršyti. 
Pasitaikius gerai progai ji 
pasigavo S., parmušė ją ant 

' žemės ir perkirto veidą. Gy- 
! dytojas ir šiai turėjo užlo- 
i py t veidą. Poniutė S. norėjo 
i poniutę B. skųsti, bet gydy- 
i tojas pasakė, kad abiejų 
kaltė lygi, ir ant to viskas 

į pasibaigė. Tas atsitiko ant 
į Ogden gatvės.
i Nepersenai vienas saliu- 
ninkas ”pafundino" vienam 
savo kostumeriui vietoj ru
džio pąjpa per sprandą. Ta
sai puldamas persikirto 
kaktą. Mat, tasai kostume- 
ris norėjo saliuninkui lan
gus išdaužyt, tai pramušė 
sau kaktą.

Čia atsitinka ir daugiau 
visokių peštynių tarp lietu-

MONTREAL, CANĄDA. 
Mirė Juozas Stankus.

4 d. rugpiučio pasimirė 
Juozas Stankus. Velionis 
šgyveno Montreale apie 15 
netų, paėjo iš Katino rėdy
tos. Iš artimų giminių turė
jo Amerikoj broli Kazimie
rą. Prigulėjo prie I). L. K. 
Vytauto Kliubo, kuris ji ir 
palaidojo. Nors velionis • 
Stankus prigulėjo prie šv. 
Kazimiero parapijos, bet 
kunigas jo lavono i bažny
čią nepriėmė. Priežastis ne
priėmimo buvo ta. kad la
voną atlydėjo kliubiečiai, 
prisisegę "pagoniškus’.' Vy- 
:aųto ženklus. Negana to, 
sekančiam nedėlnieny kuni
gas dar iškeikė kliubą. prie 
kurio priguli didelė dalis pa
vapi jonų. Tai šitaip kunigas 
atsidėkojo kliubiečiams už 
300 dolerių, kuriuos Kliu- 
bas aukojo parapijai nupir
kimui žemės. Montrealietis
DĖL DENVERIEČIO KO

RESPONDENCIJOS.
"Keleivio” 30-tam nume

ry tilpo iš Denver, Colo., 
korespondencija, po kuria 
pasirašė Denverietis. Nors 
jisai asmenų savo korespon
dencijoj neįvardijo, bet Ona 
■Juškienė, kuri yra atvažia
vusi t^sai iš Detroit gydy
tis," jaučiasi, kad toji kores
pondencija esanti taikoma 
i jos vpatą ir neteisingai 
užgaunanti jos garbę.

Jos vyras, drg. Juška, 
taipgi rašo mums iš Detroi
to ir sako, kad toj koresi>on- 
dencijof blogai kalbama 
apie jo moterį.

Dabar mes gavome iš 
Denvero laišką, kuriame sa
koma, jog toji koresponden
cija turėjo būt parašyta 
piktu noru ir visai neteisin
ga. .. ė

Jei toji korespondencija 
ištiesų buvo parašyta pik
tais norais ir neteisingai 
užgavo d. Juškienės ar keno 
kito jausmus ir garbę, tai 
"Keleivio” redakcija labai 
apgailestauja ir atsiprašy
dama užgautu asmenų tiki
si, kad jie ar jos nepyks ant 
redakcijos, nes ji įdėjo tą 
korespondencija ne blogais 
norais vaduodamosi, bet 
kaipo paprastą žinią.

Korespondentu gi redak
cija prašo neteisingų prane
šimų nerašyti. Laikraštis 
yra ne tam. kad korespon
dentai galėtu nepatinkamus 
sau žmones juodinti, o tam, 

jkad teisybę skelbus.
Redakcija.



4 KELEIVIS

Duokit ir duokit
Iškilus pasaulinei karei ir netylėsi. 

Lietuvai tapus jos auka, A-' 
merikos lietuviai subruzdo 
rinkti pašalpą nukentėju- 
siems nuo karės Lietuvos 
žmonėms. Tais laikais lietu
viai nesigailėjo pinigų šel
pimo tikslams ir kas kiek 
galėjo'aukavo: aukavo pen
kines, dešimtines ir šimti
nes, nepriskaitant jau smul
kių aukų. Tokiu lietuvių 
duosnumo upu pasinaudo
jant, atsirado žmonės, ku
rie išto tik ir gyveno: važi
nėjo per lietuvių kolonijas, 
sakė prakalbas, rinko jose 
aukas Lietuvos žmonių šel
pimui. fa patįs iš tų aukų 
gyveno, neveikdami kitokio 
darbo. Už tai niekas nesi
priešino, nes kiekvienam 
buvo aišku, kad be tam tik
rų, "pasišventusių” žmonių, 
aukų nebus surinkta, o au
kų reikalingumą kiekvienas 
matė ir aiškiai suprato, tad 
aukavo kiek kas išgalėjo.

Atsirado gtfdrių politi
kierių, kurie greit sugalvo
jo kitą būdą išnaudojimui 
lietuvių duosnumo. Jie nu
dėvėję ir nupuldę popui ia- 
riškiausią Amerikos lietu
vių laikraštį "Lietuvą,” ku
rį leidėjas Olševskis ir re
daktorius šernas buvo rū
pestingai išauklėję ir išto
bulinę. sumanė jį netik at
gaivint nenormališku, bet 
net viršnaturališku budu, 
nes vieton stengtis atgai
vint nupuolusį sąvaitraštį, 
sugalvojo būdą leist jį dien
raščiu. G kad dienraščio lei
dimui. dargi tokiu krizio 
metu, kuomet karė buvo pa
saulį pusiau sugriovusi, rei
kalinga didelė krūva pini
gų. tai pinigų neturint, su
galvota pasinaudot lietuvių 
duosnumu, panaudojant 
tam ir valdžios įstatymus. 
Sukurta bendrovė dienraš
čio leidimui, inkorporuota, 
ir imta kaulyt pas lietuvius 
pinigų, parduodant jiems 
bendrovės šėi*us - akcijas. 
Lietuviai, atmindami "Lie
tuvos" vertę dar iš praei
ties, kada ji buvo išmintin
gai vedama, neiškentė ją 
negelbėję. Pirko jos bend
rovės akcijas, visai neper- 
matydami dalyko, pasitikė
dami tik gabiems įkalbėji
mams "turėti iš to didelį 
pelną" ir nenorėjo klausyt 
patarimo tų, kurie dalykus 
suprasdami, patarė ton 
bendrovėn pinigus nekišt, 
kad neprisieitų jų gailėtis.

Sukišus lietuviams nema
žą sumą pinigų, pasirodė ii' 
dienraštis: silpnutis, be jo
kio įspūdžio; redakcija pir
mam numeriui nepajiegė 
net oditorialą parašyt, tik 
vieton to, perspausdino ve
lionio Kudirkos parašytą 
Lietuvos himną, ir viskas. 
Jau pirmutinis dienraščio 
numeris parodė, kad dien
raščio gyvenimas visai 
trumputis. Bet lietuviai jo 
palaikymui pinigų vis nesi
gailėjo.

Tuomi pat laiku prie ben
drovės laikraščio pramonę 
vedė žmonės, toj pramonėj 
neturinti mažiausio supra
timo. Pats "proprietorius," 
tos bendrovės sumanytojas, 
gerai permatė, kad tas vis
kas neišeis niekieno naudai, 
tad pasinaudodamas lietu
vių ūpo pakilimu, prisi
dengdamas patriotizmu, su
siradęs progą, išdūmė Eu
ropon, kad nelikus "Lietu
vos” graborium, ir ten pasi
slėpė, net balso "neparody
damas.” nors čia būdamas 
to "balso" niekur nesigailė
jo-

Dienraštis žlugo, bendro
vė nusmuko, ir dingo lietu
vių sudėtų pinigų didelė

tų jau liautis su tais "duo
kit,” dargi ne visuomeniš
kiems ’ reikalams, net to
kiems, kaip parodos rengi- 

' Tai vis gudriųjų1 mas. Iš parodos New Yorke 
pasinaudojimas žmoniii upu i lietuvystei jokios naudos ne- 
ir duosnumu. Gi "proprie- ’ 
toriui” iš to niekas, nes čia 
skriauda yra kitiems ir jo 
turtai tame nieko nenuken- 
tė.

Tuom pat laiku pradėjo 
atgimt Lietuvos valstybė. 
Reikia jos gaivinimui pini-

bus.
New Yorke rengiamoj pa

rodoj visos tautos pasiro
dys, kuom jos prisidėjo prie 
"Amerikos Išauginimo.” Pa
našius parodos jau yra buvę 
pirmiau kitose vietose. Sve
timtaučiai pasirodė savo iš- 

savo išdirbimais, 
o lietuviai tai tik savo tau
tiškais drabužiais apsirengę 
pašoko "suktinį,” padaina
vo, na, ir tuomi pasirodė 
prisidėję prie "Amerikos iš
auginimo,” kuomet kiti pa
sirodė stiklo išradimu, laik
rodžio pagerinimu ir tam 
panašiai. Ar New Yorko pa
rodoj lietuviai kuom įstabe
sniu pasirodys, negalima iš 
kalno pasakyt, bet jei ir pa
rodytų kokį angliakasį, ar 
kalvį su kuju. tai dar tas nė
ra taip svarbu, kad visuo
menės aukomis prisidėt, 
dargi tokiuose bedarbės lai
kuose, kuomet turime dau
gybę daug svarbesnių reika
lų.

Šiuomi ne atkalbinėjama 
ukautojai nuo aukavimę ir

- i u gų. Reikia šelpt valdžią, vai- radimais, 
džios įstaigas, kariuomenę 
ir tam panašiai. Ir Ameri
kos lietuviai savo tėvynės 
stiprinimui pinigų nesigaili. 
Davė, duoda ir duos, kiek 
kas gali, kitas ir paskutinį 
skatiką atiduoda, bile tik tė
vynę atstatyt. Tai šventas 
darbas, patriotizmo darbas, 
ir prieš tai niekas nieko sa
kyt negali. Reikia remt savo 
šalį, savo šalies valdžią, nes 
visos tautos taip daro, taip 
turime daryt ir mes.

Pasinaudojant tokiomis 
progomis ir lietuvių duos- 
numo upu.* pradėjo iš Lietu
vos atvykti įvairios rūšies 
agentėliai, prisidengę tėvy
nės gaivinimo skraiste, ir 
kaulyt pinigų grynai priva- Į 
tiškiems dalykams. "Duo- i ai_____ „_____________
kit," irtai duokit ne kiek tegul aukauja kas nori ir 
norite, bet kiek "iš augšto; gali, bet visgi reiktų šiais 
liepiama,” o kad davimas I laikais kiek galint vengt tų 
butų lengvesnis, tai už pini- į "duokit." nes tiems davi- 
gus duodama sklypelis po- mams laikas dabar labai ne- 
pieros, "akcija,” ir dar ma- patogus. Tą permato ir Lie- 
garyčioms prižadas metinių tuvos atstovas, kuris Lietu- 
dividendų. Ypač atsižymėjo i vos paskolos komisijos susi- 
vienas tokių agentų, parda- rinkime yra pataręs elgtis 
vinėjantis akcijas vienos labai atsargiai, kad visuo- 
Lietuvoj esančios bendro-| menės rėmėjus neprivertus 
vės, rengiančios spaustuvę visai užgniaužti savo saują, 
laikraščiui i r knygoms Visuomenė per tuos kelis 
spausdinti. Jis ypač rieto-(metus davė gana daug, o vi- 
mis atsižymėjo savo neman- siems ir davus negalima pri- 
dagumu. Būdamas be iškal- Į duot, 
bos, visur vadavosi savo F žmogus,
nerviškumu ir "fanaberija.” 
Vienoj vietoj užėjęs į laik
raščio redakciją, ir nesiskai
tydamas, kad laikraštis bu
vo jo lyg agentas, agituo
jantis už jo firmą, užsispyrė mirė 
parduot redaktoriui akcijų, ras, kuris ilgai jau sirgo. Jis 
ir tai ne vieną, ne dvi, bet buvo jau 
net dvyliką. Redaktoriui ak- kelis kartus sužeistas karė- 
cijų neperkant, pašoko, už- se ir menkos buvo sveikatos, 
simovė kepurę ir išėjo tren- Nujausdamas, 
kęs durimis. I’“ 
pas 
įsiūlė tam savo akcijų, bet, Sandrui, J 
kad jam užmokėta ne dole- Jugoslavijos 
riais, tik auksinais, tai agen
tėlis pasielgė ne kiek ge
riau kaip ir redakcijoj. Ne
mandagiau pasielgė ir su 
veikėjais, kurie rengė jam 
"prakalbas” ir jo atsišauki
mus platino.

Tai keisti dalykai, kad. 
laikraščių spaustuvių agen
tai, atvykę iš Lietuvos, savo 
privatiškoms įstaigoms iš
naudodami beturiu duosnu- 
mo ūpą, pasirodo tokiais ne
mandagiais. O juk tų laik
raščių Lietuvoje, tokiuose 
sunkiuose laikuose, ir taip 
jau perdaug. Valdžia gerai 
padarytų, kad ekonomijos 
žvilgsniu, didesnę pusę ten 
leidžiamų laikraščių visai

Miie Serbijos karalius
Pereitą sąvaitę Belgrade 

Serbijos- karalius Pet-

76 metų amžiaus,

, kad jo am- 
Kitur nuėjęs žius neilgas, jis jau 1919 pa- 

vieną pramonininką, vedė savo sostą sunui Alek- 
kuris tapo naujos 

; valstybės val-
donų.

Petras pasižymėjo nepap
rastu narsumu ir mokėjimu 
nedidelę savo kariumenę va
dovauti, 
armijos 
laužtis, 
ir išvijo

kuomet Austrijos 
pradėjo Serbijon 

Jis tris syk sumušė 
penkis kartus di

desnę priešo armiją. Ir juo 
didesniu smarkumu austrai 
ant Serbijos puldavo, tuo di
desnį smūgį jiems Petras 
užduodavo. Tik užėjus vo
kiečiams su savo karės ma
šina, Serbija buvo sutriuš
kinta ir visa serbų kariume
nė kartu su karalium Petru 
tuiėjo bėgti iš savo krašto.

Bet kada vokiečiai paga- 
uždarytų, tai sučėdytų po- liaus buvo sumušti ir turėjo 
pieros, kurios ten nelengva' iš Serbijos pasitraukti, tada 

» i Petras vėl sugrįžo ir paves- 
Pastaruoju laiku Nev c]amas savo sosta sunui pa- 

Yorke vra rengiama ivai-t , _ o
rių tautų paroda, kurioj Mano numylėta Ser-
rengiamasi ir lietuvių daly-, ^.ja dabar jau laisva iras 
rauti. Žinoma, parodos rei- tikiuos, kad jos ateitis bus 
kalauja ir pinigų jų suren- didelė. Mano darbas jau at
gimtu. Užtaigi ir čia prisi- liktas. Dabar aš tik noriu 
minta lietuvių duosnumas, kapo ant Serbijos žemės.” 
tad parodos rengėjai jau at- j _______
kišę ranką prašo: Duokit!

Tik jau ir davus negalima UŽPUOLIMAS ANT KA- 
visur ir visiems priduotJ LĖJIMO.
Duota tėvynės reikalams, ir( T_ ..... ,
reiks duot daugiau. Reikia Knoxvillej, Tennessee val- 
ir šios šalies valdžiai mokėt gtijoj, minia baltveidzių už
mokesčius. Reikia pragy--puolė ant vietos kalėjimo, 
vent patiems šiuose bran-! norėdama išgauti ir nulin- 
gumo laikuose. O čia bedar- čiuoti juodveidį, kuris buvo 
bės žmones spaudžia. Kiti, suimtas už užpuolimą ant 

i—fSM jau antri metai kaip nedir-,krūva. Šiandien tam tikslui ha ir turi su šeimynomis geidės mokytojos, kak- 
davusieji pinigus, su panie- maitintis. Kiti jau skolų pri- JimP sargyba, pradėjo> šaudyt 
ka mini savo lengvatikystę sidarę, laukia kada darbai j minią ir sužeidė 26 žmones, 
ir tyli, nes ką gausi, kad ir pagerės. Tad ar nelaikąs bu- (šeši turbut mirs.

Pabaltės Valstybių jkiant lenkų dvarininkus, 
jau įvyko šioks toks Lietu
vos, Latvijos ir Estijos su- 

įsipratimas, štai liepos 25 d. 
Helsinkuose (Suomijoje)

Pastaruoju laiku pradėta šaukiama Pabaltės valsty- 
darvti žygių sudarymui Pa-,bių konferencija, kurion 
baltės Valstybių Sąjungos, pakviesti latviai, estai, suo- 
Tos sąjungos mintis nenau- miai ir lenkai. Aiškus Len- 
ja. Dar tais laikais, kada kijos rankų darbas, nes Lie- 
Lietuvoje ir Latviuose šukė tuva ton konferencijon ne- 
lizdą vokiečių ir rusų dvari- kviesta ir nedalyvauja, 
įlinkai- bermontininkai t. y. Kam tai daroma, mes jau 

žinome.
Iš anksčiau pasakyto aiš-

Spaudos svarba darbi 
ninku judėjime.

1919 mėtais, buvo daroma 
žygių sudarymui tų valsty
bių sąjungos. Rugpiučio m. ku, kad trijų Pabaltės kraš- 
tuo klausimu tarėsi valdžios tų demokratijom 
atstovai; savo keliu Rygoje,yra apsiginti nuo 
įvyko Pabaltės valstybių so
cialistinių partijų konferen
cija, Lietuvos, I^atvijos, Es- 
tonijos ir Suomijos soc.-de- 
mokratam dalyvaujant. 
Apie ką buvo' tartasi val
džios atstovų, mums mažai 
vra žinoma, bet socialistinių 
partijų konferencija jau 
tuomet aiškiai nusistatė už 
Pabaltės Valstybių Sąjun
gą, iškėlė riša eilę bendrų 
klausimų darbo apsaugos 
įstatimdavystės srityje 
(darbininkų draudimas, li
gonių kasos, darbo dienos 
Igumo reguliavimas ir tt.) 
įustatė bendros taktikos 
kovoje su darbo išnaudoto- 
jimu dėsnius, tarėsi bend
rais tų kraštų ekonominiais 
klausimais, (muitai, susisie
kimas, tarifai ir tt.) ir, 
svarbiausia, konferencija 

■iau tuomet nužiūrėjo ir aik
štėn iškėlė tą pavojų, kurs 
gręsė tų valstybių demokra
tijom nuo besiorganizuo- 
įančių pas mus ir Latviuose 
bermontininkų gaujų. Lie- 
uvių ir latvių socialdemo

kratam buvo aišku, kad be
siorganizuojanti tų kraštų 
dvarininkija ir reakcija 
(musų dvarininkų širdis ir 
>lakė jos naudai) greitų 
’aiku puls tuos kraštus. 
Musų draugų neapsirikta, 
)O pusantro mėnesio prasi- 
lėjo ginklų kalba ties Ryga. 
Radviliškiu, Linkaičiais. 
Lietuvos socialdemokratai 
visada ir prie kiekvienos 
progos pabrėždavo ir kelda
vo Pabaltės Valstybių Są
jungos mintį, — prisimin
kim tik musų s.-d. frakcijos 
leklaraciją ir pareiškimus 
St. Seime. Jei Lietuvos val- 
Ižia tik dabar tuo reikalu 
iradėjo rūpintis, — aišku, 
kad tai ne musų kaltė.

Dar minėtoji Rygos kon- 
’erencija nebuvo užbaigusi 
savo darbų, kai patentuoti 
įlenki jos diplomatai, pajutę 
pavojų, atsikraustė į Lat
vius ir pradėjo sąjungos ar- 
lymo darbą. Jiems dalinai ■ 
tai ir pavyko, nes kitaip ne-! 
butų reikėję dviejų metų 
aukti, kol tas klausimas įeis 
sąjungos vykdymo stadijom 

iradėjo ~žut-bu7 kovos su šiol Lygoj bus trįs kategori-

svarbu 
visokių 

bermontininkų - želigovski- 
ninkų,—todėl musų soc.-de- 
mokratų, Pabaltės sąjungos 
klausimu vienas tegali būti 
nusistatymas, 
imperialistinių dvarininkų 
Lenkijos. Tą žino musų 
draugai Latviuose, Estuo
se ir Suomiuose. Kuomet lat
vių socialdemokratai suži
nojo apie Helsinkų konfe
renciją ir apie dalyvavimą 
joje latvių valdžios, Latvių 
Soc.-Dem. Partijos Centro 
Komitetas netik pakėlė pro
testą prieš tą konferenciją, 
kurios net dienotvarkė yra 
nežinoma, kurioj dalyvauja 
Lenkija, ir prašo draugų 
suomių kelti aikštėn Lenki
jos pinkles sudaryti didžiu
lę Pabaltės Valstybių Są- 
jungą (su Lenkija) prieš 
Tarybų Rusiją.

Tasai musų draugų lat
vių socialdemokratų nusis
tatymas yra ir musų nusi
statymas. Mes jam prita
riame. rėmėme ir remsime, 
nes žinome, kuom gręsia 
musų darbo žmonėm Lenki- 
jos supintieji voratinkliai. 
Pabaltės valstybiųdarbo 
liaudžiai prisieina atydžiai 
sekti savo valdžių užsienių 
politiką ir nepaleisti iš akių 
savosios darbo žmonių poli
tikos uždavinių. Jais mums 
teks tartis artimiausioje 
ateityje antroje Pabaltės 
valstybių socialistinių par
tijų konferencijoje.

(”Soc.-dem.”)

sąjunga be

III.
Spauda ir darbininkų kla

sės idėjų skelbimas.
Syai'biausis darbininkų 

klasės mieris, pamatinis jos 
siekinys yra pastatyti nau
ją aukštesnį ir tobulesnį 
draugijos surėdymą — So
cializmą. Kiekvienam turė
tų būti aišku, kad kapitalįz- 
mas žlugs ir socializmas 
Įvyks tiktai tuomet, kuomet 
pati draugija bus prie to 
ekondmiškai pribrendus; 
kuomet miniose įskiepytos 
darbininkų klasės idėjos 
bus galutinai prigijusios; ir 
kuomet tos idėjos pradės 
nešti pageidaujamo vai
siaus., Atsiekimui savo tiks- 
o darbininkų klasė veda 
itkaklią politinę ir ekono
minę kovą: šviečia ir orga- 
įizuoja minias, kovoja už 
savo teises ir už geresnes 
gyvenimo sąlygas, stengia
si pravesti kiek galima dau
giau savo atstovų į įstatim- 
lavystės ir šiaip valdiškas 
vietas, aiškina minioms 
vargo ir skurdo priežastis 
r ruošiasi prie paėmimo vi
suomenės nuosavybėn svar
biausių gamybos įmonių.

Susipratusieji darbiniu? 
tai gerai žino, kad kapita- 
izmo nuvertimas yra vie
las dalykas, o perorganiza-------------
rimas draugijos naujais pa- J__ " - ---- -
matais ir socializmo įvykdi- gas ir laikraščius į Lietuvą 
įimas antras dalykas. Pir- siunčiama tokiu pat budu, 

kaip ir čia, Amerikoje: kny
gas reikia suvyniot į popie- 
rą, užlenkti galus, surišti, 
užrašyti adresą ir paduoti 
paštui, o kad jos neprapul
tų, galima užregistruoti. 
Registravimas kaštuoja 10 
centų, nežiūrint kaip didelis

musų priešai stengiasi vi
sais galimais budais ją var
žyti. Jeigu mes netektume 
spaudos, musų visas judėji
mas turėtų apsistoti, minių 
švietimas ir lavinimas butų 
tik svajonė, darbininkų or
ganizacijos laikui bėgant 
iiktų kapitalistų sutriuškin
tos ir patys darbininkai lik
tu amžinais vergais, žodžiu, 
visi musų nuveiktieji dar
bai, visos musų ilgų metų 
pastangos ir triūsas nueitų 
niekais.

Iš to kiekvienam aišku, 
kaip svarbus įrankis yra 
spauda, darbininkų judėji
me ; kaip ji yra reikalinga 
skelbimui ir platinimui dar
bininkų klasės idėjų. Be 
spaudos mes negalėtume nei 
žingsnio žengti pirmyn. 
Taigi jei mes norime apšvie
sti minias, jas suorganizuo
ti, užsitarnauti jų simpati
jos, įskiepyti jų širdyse mei
lės, lygybės ir solidarumo 
idėją, mes privalome turėti 
tvirtą darbininkišką spau
dą.

(Sekamas straipsnis bus 
"Spauda, Svarbiausia Dar
bininkų Kovos Įrankis.”)

I A. Dvylis.

Redakcijos Atsakymai.
Jonui Pečiuliui. — Kny-

Italija gali pasitraukti 
iš Tautų Lygos.

Parvžiaus žiniomis, Itali- 
ja labai nepatenkinta, kac 
jai skiriama "antroji” vieta 
Tautų Lygoje, ir jei jai ne
bus pripažinta lygybė, ji tur 
būt visai iš lygos išstos.

Italija andai užprotestavo 
prieš didelį pinigų eikvoji
mą Lygoj, nurodydama, kac 
du francuzai viršininkai ima 
daugiau kaip po 2,000,000 li
rų algos metams. Italija at
sisakė tiek daug mokėti.

__________ ’ Francuzija ir Anglija 
Antrą* vertus,' greit tuomet tuomet pareiškė, kad nuo 
iradėjo žut-but kovos su šiol Lygoj bus trįs kategori- 
bermontininkais, visų klau- jos: prie pirmos prigulės 
ūmų rišimas nusikėlė į ka- 
•o laukus..._______________i”

Lenkija. pataikaudama 
atvių, estų ir suomių pasi- 
.urintiems sluoksniams, da- 
ė visų galimų pastangų, 

kad suardžius trijulę Pabal
tės Sąjungą (Lietuvą, Lat
viją ir Estoniją) ir jos vie
toje įkurus didžiulę sąjun
gą, kurioje dalyvautų ir ji— 
Lenkija. Lenkija visomis

antros Italija ir Japonija, o 
prie trečios Indija ir kitos 
mažesnės valstybės.

Italija pasiryžus prieš to
kią sauvalę kovoti ir reika
lauti sau lygaus balso Ly
gos Taryboj. Roma sako, 
kad be Vokietijos ir Ameri
kos Lyga vistiek nieko ne
reiškia, ir jeigu susirinki- 

keturiomis nori apeiti Lie- mas Anglijos ir Francijos 
tuvą, nes ji vis dar mano ap- nutarimą palaikys, Italija 

rezignuosianti.ginti savo reikalus Lietuvo
je, kitais žodžiais tariant, ji 
vis dar nori įvykinti Ber- 
montų-Želigovskių svajo
nes. apginti Lietuvos dvarų 
reikalus, pavergti musų 
darbo žmones ir traukti iš 
jų syvus, kaip tai yra šimt
mečiais dariusi. Prašalinti 
iš visų sąjungų Lietuvą, kad 
jos balso ir žymės nebūtų, žinių, kad tarp anglų ban- 

kierių ir bolševikų komisarų 
eina derybos, dėl įsteigimo 
anglų kompanijos, kuri pa
imsianti savo kontrolėn ne
tik Petrbgrado uostą, bet ir

ANGLAI UŽĖMĖ PETRO
GRADO UOSTĄ.

Londono žiniomis, sovietų 
valdžia išleido Anglijos ka
pitalistams nuomon Petro
grado uostą. Nesenai buvo

timas antras dalykas. 1 
nam tikslui pasiekti darbi- 
įinkų minios privalo susi
organizuoti kaipo klasė; 
mtram gi — tos minios turi 
)uti pakankamai išsilavi
nusios paimti vadovybę į 
savo rankas. Kitais žodžiais 
ariant, minios turi būti ___ ....................... __t______
inkamai prirengtos priimti siuntinys bus, tečiaus jis ne- 

gai; būt sunkesnis, kaip 12 
svarų. Laikraštį da leng
viau nusiųsti: jį reikia su
vyniot į popierą, užlipyt 
(galų užtaisyt nereikia), 
užrašyt adresą ir pridėjus 
štampą įmest į pastos bak
są. "Keleivis” į Lietuvą eina 
už 2 centu. Tik siųsdami 
laikraštį ir knygas nedėkit 
į vidurį ranka rašytų laiškų, 
ir ant pačių knygų bei laik
raščių nieko nerašykit, nes 
jeigu nors vienas žodis siun
tinio viduje bus ranka para
šytas, tai reikės labai daug 
mokėti.

A. P. —Knygas galit drą
siai vežtis Lietuvon. Galit 
vežtis ir Liberty Bondsą, ir 
mes manom, kad Kaune ga
lėsite jį kokiam bankui ar

naujas gyvenimo permal
tas. naują draugijini surė

dymą.
Taip prirengti minias yra 

galima vientik švietimo ir 
avinimo keliu, sistemačiai 
skelbiant joms darbininkų 
dasės idėjas, siekius ir už- 
lavinius. Einant tokiu ke- 
iu bus galima išvengti daug 
daidų ir nuostolių. Darbi- 
linkai privalo turėti visuo
met savo minty, kad kapita- 
izmo nuvertimui ir socializ

mo įsteigimui neužtenka 
vien gerų idėjų ir norų. Nors 
ie dalykai ir pageidaujami 

darbininkų judėjime, bet 
ekonominiai faktoriai visuo
met lošia pirmą rolę. Susi- 
vėrus tinkamoms ekonomi-j 

nėms gyvenimo sąlygoms,
ocializmo įvykinimas bus pinigų mainymo kontorai

neišvengiamas dalykas. Ka- 
ritalizmui suirus, perorga
nizavimas draugijos naujais 
pamatais galima atlikt daug 
greičiau ir sėkmingiau, jei 
minios buvo prie to prireng
tos iš anksto.

Darbininkų klasė panau
doja visas priemones skelbi
mui ir platinimui savo idė
jų, siekių ir uždavinių. Iš 
visų tų priemonių spauda 
lošia svarbiausią rolę. Spau
da yra svarbiausia propa
gandos priemonė, geriausis 
įrankis šviesos skelbimui ir 
atmušimui priešo atakų. 
Kokiu budu mes galėtume 
skelbti socializmo idėją, aiš
kinti darbininkams jų bend
rus reikalus, jei mes netu
rėtume spaudos ? Kiekvie
nam aišku, kad be spaudos 
mes butume visiškai bejė
giai.

Darbininkų spauda, paly
ginus su kapitalistų, ;— 
silpnutė, vienok, nežiūrint 
:o, su ja organizuotieji dar
bininkai daug jau nuveikė 
ir yra vilties, kad ateity jie 
nuveiks dar daugiau. Nors 
musų spauda ir netvirta, 
bet ji yra didžiausis kaulas 

visi

paskui ją prikergti prie 
Lenkijos, supančiojus mus 
liaudį "unijomis,’’ "federa
cijomis,” o gal ir "aneksijo
mis,” — štai kame Lenkijos 
vilko iltys ir lapės uodega.

Ir dabar, kuomet, aplen- visas Petrogrado dirbtuves, išnaudotojų gerklėje;

parduoti, tik jau už jį ne
gausite tiek, kiek Ameriko
je. Mes patartume jį dabar 
čia parduoti ir nusipirkti už 
tuos pinigus auksinų arba 
markių, kurios dabar labai 
pigios.

Joe Shopo.
yra

— Lietuvos 
rubliai yra vokiečių, val
džios išleisti, taip pat kaip 
ir markės bei auksinai. Du 
auksinu eina į 1 rublį. Jūsų 
sesuo nebuvo apgauta, nes 
ar 500 rublių, ar 1,000 auk
sinų, tai vis viena.

V. B. Nemunaičiui. — Už 
prisiųstas eilutes tariame 
ačiū, tečiaus į laikraštį jos 
per silpnos.

"Laisvės” Aitvarui. Ne- 
rašinėkit korespondencijų 
eilėmis, nes nieko negalima 
suprasti.

A. S. Karpavičiui. Apie 
l Proridence’o girtuoklį ku-» 
nigą "Keleivyje” jau buvo 
rašyta.

"Keleivio” Skaitytojui. 
Tokių dalykų skelbti laik
raštyje negalima.

P. Adomaičiui. "Mes ten 
sugrįžšijn” spaudai netin
ka.
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KELEIVES

“KELEIVIS»♦

CBUUS13 DARBO ŽMONIŲ 
LAIKRAŠTIS

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje;

Metams .......................... $2.00
Pusei metų ....................  $1.25..

Kanadoj ir Užrubežiuoae: 
Metams ..................'.... $3.00
Pusei metų ...................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei 

piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

"KELEIVIS”
155 Broadway, So. Boston, Mom.

gali įsigyti jų visai be pini
gų, atsilygindami tiktai pri- 
kalbinimu daugiau skaity

■ tojų "Keleiviui.”

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 28 metų amžiaus. Meldžiu 
atsišaukti ir paveikslą prisiųsti. At
sakymą duosiu kiekvienai. (35)

F. P. Sky
Box 183, Page, N. Dūk.

REIKALINGA senyva moteris pri-1 
dabojimui trijų vaikų, is kurių ma ' 
žiausis 2 metų. Kasiink sanlygų su-; 
sitaikysime. Atsišaukit šiuo adiesu: 

D. Simonovich (36)
P. O. Box 182, Lewiston, Me.

DR. GATSOPOULOS

“Keleivio” skaitytojams 
knygos dovanai.

Ar tamsta, skaitytojau, 
žinai, kad "Keleivio” Re
dakcija yra nutarusi duoti 

gerųsavo skaitytojams 
knygų dovanai?

Tamsta gali išsirinkti iš 
"Keleivio” Knygyno Kata- 
lipgo po vieną visų knygų ir 
visas jas gauti, nemokėda
mas už jas nei vieno cento.

Da daugiau: tamsta gali 
gauti per "Keleivio” Redak
ciją ir kitų spaustuvių kny
gų dovanai: gali gauti pil
nus Karolio Markso raštus, 
pilnus Steigiamojo Seimo 
Darbus (išleisti Lietuvoj) ir 
pilną Geografiją.

Visus tuos veikalus "Ke
leivio” Redakcija nusiųs sa
vo skaitytojams kaipo dova
ną.

Tamsta gali gauti išviso 
$18.00 vertės knygų' ir tas 
nekaštuos tamstai nei vieno 
cento. "Keleivio” Redakcija 
apmokės net ir nusiuntimo 
lėšas.

Viskas, ką tamsta turi 
padaryti, tai prikalbinti vie- 
ną-kitą savo draugų, kad 
užsirašytu "Keleivį.”

Nuo kiekvieno naujo skai
tytojo "Keleivio” Redakcija 
duos tamstai pusės dolerio 
vertės knygų. Kas prikal-

Kur yra lietuvių, tas pa
daryti visai lengva, Kiek- 

i vienas užsirašys pas jus 
"Keleivi,” jeigu tik nusine
šk ji jam parodyt ir paaiš- 
kinsit, koks tai geras ir pi
gus laikraštis^

Iš to bus triguba nauda:
1. Jus Įgysite gerų knygų 

dovanai;
2. Paskleisite daugiau 

darbininkiško laikraščio;
3. Paremsite "Keleivį."
Daug draugų j šitas lenk

tynes jau stojo ir jiems ge
rai sekasi. Kai kurie pri
siunčia po tris-keturias nau
jas prenumeratas ant syk. 
0 jeigu vienas gali tatai pa
daryti, kodėl kitas negalė
tų? Juk tiek gabumo, rodos, 
turėtų būt pas kiekvieną. O 
jeigu jo nėra, tai reikia pra
dėt ir išvystyt. Gabumas iš
sidirba. 0 sykj jis jau išsi
dirbo, tai tuomet jį galima 
prie visko panaudot. Nuo 
gabumo priklauso ir visas 
gyvenimo pasisekimas. Kar
tais žmogus ir nežino savo 
gabumų.

Taigi šitos lenktynės duo
da progos jį išbandyt. Nusi- 
statvkit, kad kas diena gau
ti bent vieną naują *"Kelei- 
viui” skaitytoją, ir tikrai 
gausit.

Prisiųsdami naujo skai
tytojo adresą ir prenumera
tą, apačioje padėkit savo 
adresą ir kiekvieną sykį pa- 
žymėkit, kad einat lenkty- 
nių.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės kad ir su vienu vaiku, be 
skirtumo tikėjimo, tarpe 25 ir 35 me
tų amžiaus. Aš esu našlys 37 metų, 
paeinu iš Alizavos miestelio, turiu 
savo farmą. Norėčiau susirašyti su 
Alizavos, Kupreliškių, Vabalninku, 
Pandėlio arba Kupiškio apielinkės 
merginoms. Katra mylėtų gyventi 
ant farmos prie gražių Pacific jūrių, 
tai malonėkit atsiust laišką, prisiųs- 
damos savo paveikslą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai ir paveikslą parei
kalavus grąžinsiu atgal. (37)

'Antanas Gabrėnas
1447 Commercial st„ Portland, Ore.

Pajieškojimai
Pajieškau lietuvės ar lietuvaitės 

prie gaminimo valgių dėl 3 ypatų ir 
I užlaikyti švariai stubą. Mokestis ge-

OinS Vieną Skaitytoją, tas ra. Galima atsišaukti per laišką arba 
galės išsirinkti sau knygų!ypatiškai- <37)Wra. Petkevičia

100 Lincoln avė., E. Saugus, Mass.

REIKALINGI ST1ČERIAI
Ant koutų avies kailio pamušalais. 

Darbas pastovus Kreipkitės pas: 
EDW. GOLDMAN CO.

68 Harrison avė., Boston, Mass.

REIKALINGAS DUONKEPIS
I lietuviškų kepyklą kepti duoną, 

pajus, keikus ir kitką. Darbas pasto
vus ir užmokestis gera. Kreipkitės 
pa: Boston Baking Co., 244 Lakeview 
avė., Ix>well, Mass.

11 Associate Bldg.. 
Loveli. Mass.

Tik ką sugrįžęs iš Paryžiaus, kur 
ils ėmė ^pecialį kursą tuberkuiizui 
gydyt su Dr. Rous vaistais.

Karštis, kosulys ir skausmas krū
tinėj prapuola į kelias sąvaites. Tuoj 
po antros sąvaitės gydymu prasideda 
stebėtinas pasitaisymas.

Dr. 'Gatsopoulos priiminės pacien
tus savo ofise nuo 10 iki 12 vai. die
ną, 2-4 ir 7-9 vakare, išskyrus sere- 
das. (Pd39)

KAS NORI PIRKTI AR i’KRDIOTI 
savo Namus ar Farnią tegul atsišau
kia pas mane. Pirkėjai farmų atva- j 
žiuoja pas mane iš_visų salių Ameri
kos ir Kanados.
Conn., valstijose 
tai, kad randasi 
Gromatas prašau 
lenkiškai.

Farmos Mass., ir 
vra geriausios už j 
daugybė fabrikų, 

rašyti lietuviškai ar 
x 442)

J. F. R1CHARD
33 Canal st., So. Hadley Falls, Mass

Pajieškau apsivedimui lie-tuvaDiūs 
merginos, nuo 17 iki 25 metų senu
mo. Aš esu 27 metų. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųsti paveikslą, kurią 
bus grąžinamas ir kiekvienai duosiu 
atsakymą. (35)

Frank B. S.
Box 129, Lloydeil, Pa.

Pajieškau apsivedimui jaurbs 
našlės nuo 25 iki 27 metų. Aš esu 27 
metų vaikinas, laisvų oaziurų, links
mo budo, pasiturintis, todėl nejie.škau 
turtingos, tik jieškau geros draugės 
kuri mylėtų gražų šeimynišką gyve
nimą. Gali ir tokia atsiliepti, kuri 
turi vieną mergaitę. Rašykit laišką. 
Paveikslą nesiuskit. 
ne rašinėti.

Vyrus meldžiu

j. j. w.
2330 5th avė.,

OROPESA

s.
Pittsburah, Pa.

Lapkr. 8.

Pajieškau merginos, 
su manim susipažinti, 
laimingai šeimyniškai 
esu 27 metų vaikinas. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiusi savo paveikslą, 
kurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. Meldžiu 
adresuoti taip:

Regimcnt Tailor
Service Co 40th Inf. 

Camp Knox, Ky.

kuri mylėtų 
apsivesti ir 

gyventi. As

(38)

REIKALINGI 200 DARBININKŲ.
Lietuvių, Ix»nkų, ir Rusų prie ta

bako farmų. Geras kambarys ir už
laikymas. Alga mokama kas sąvąitč. 
Ateik gatavai pasirengęs dirbti. ( ?) 
CARROL*S EMPLOYMENT OFFICE

24 Allyn st., Hartford, Conn.

Lenkų Navigacijos 
Kompanija

Trumpas susisiekimas su Lietuva, 
Rusija, Ukraina ir Lenkija.

Greičiausiais, didžiausiais, moder
niškais dviejų sriubų laivais

?«•o •
r4

O p

LONGINAS BUIN1S

REIK ALAUJ AM A DARBIMNK Ų
Kurie akvatytų priguli prie musų 
kompanijos ir dirbti įvairius darbus 
pirmžangoje.
šu:
Kooperative
Works. 85-89 
Washington, L. I. N. Y.

Kreipkitės šiuo antra- 
(Pd35>

Builders and Material
1 Hatbor Ru., Port

S. S. NEW YORK 
išplauks Rugsėjo 14, į Antwerpą 
Dancigą.

S. S. JOSEF PILSUDSKĮ
išplauks tiesiai į Dancigą Spalių 6.
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PARDAVIMĄI
PARSIDUODA PA V E1KSŲŲ 

STUDIJA.
Išdirbta per 15 metu. Parsiduoda 

todėl, kad savininkas važiuoja > Lie
tuvą. ERNESr BERG (36) 

195-197 Aroes st., Monteilo, Mass.

PIGIAI PARSIDUODA 
NAMAS 

NORtVOODE. MASS.
6 familijų stuba su 2 storais. Turi 

būti parduota greitu laiku.
1163 Washington street. 

NORWOOD, MASS.

• 36>

Trečia klesa iki Antwerpui $100; 
iki Dancigui $135 ir $5 karės taksų. 
Atsišaukit į .

1819 BR0ADWAY, 
NEW YORK.

FARMOS!
II

m*8 
3*
S. O 
e t- □ • 
C W
Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentų greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius muzi- 
kališkus darbus atsakančiai. 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.
26 SCHOOL ST., 

CAMBRIDGE MASS.
Tel. Cambridge 7322

SENIAUSIA JSTAIGA 
LAIVAKORČIŲ IR SIUN
TIMAS PINIGŲ. OFISAS 

TAUTIŠKAM NAME, 
MONTELLO, MASS.

Paiduoda laivakortes ant geriausių 
linijų Lietuvon ir iš Lietuvos, kadan
gi W J. PETKON yra Notarijušas, 
registruotas Lietuvos konsulato Wa- 
: hingtone, parupjna pašportus ir le
galizuoja visokius dokumentus. Siun
čia pinigus Lietuvon pagal tos dienos 
kursą, greitai ir saugiai per geriaw- 
sias Vokietijos kurjeras po Lietuvos 
atsakomybe. Nors pinigų kursas da
bar pigus, bet greitai vėl kils, nes 
musų kurjeras pranęšą, kad kils aug- 
ščiau $25.00 už l‘M>0 auksinų. Tad pa
tartina lietuviams užpirkti is kalno 
po keliolika tūkstančių auksinų, o 
ateity tas daug sučėdvs pinigų. 36)

\V. J. PETKON & CO.
8 Vine st., Monteilo, Mass.

MONTELLIEčIAMS!
Daug metų išdirbęs didelėse firmo

se Bostone ekspertas laikrodininkas 
atidaro auksinių daiktų ir laikrodžių 
taisymo ir pardavimo krautuvę. 
Darbas gvarantuotas. Ateikit šiuo 
adresu: (35)

A. STRUMSKIS
675 Main st., Monteilo, Mass

“KANKLES”RYTINES CONNECT1CUT FARMOS•
200 akrų farma. 4 (į mylių iki gelž- 

keliui, 7 ruimu stuba, gera barnė, 9 
galvos galvijų, 3 arkliai, 2 kiaulės, 
100 vištų, visos reikalingos mašinos 
ir padargai, geri javai. Kaina tik 
$3,800. Pusė įmokėt.

23 akru farma. 1(~ mylių iki gelž- 
kelio stoties, 11 ruimų stuba, gera 
barnė, žemė puikiai padalinta į dir
bamą, ganyklas ir mišką, geri javai. 
Kaina tik $1,800 ant lengvų išlygų.

90 akrų farma, 6 mylios nuo pra
moningo miestelio, gerai padalinta į 
dirbamą, ganyklas ir mišką, 6 ruimų 
stuba, barnė 24x38. 4 karvės, 2 ver
šiai, 2 arkliai, 165 vištos, visokios ma
šinerijos ir reikalingi padargai, geri 
javai. Kaina $3,500 ant lengvų išlygų.

Jeigu jus jieškote geros progos pi
giai nusipirkti farma, pareikalaukit 
iš manės dykai farmų listo.

RAC1NE FAR.M AGE.NCY
DANIELSON, CONN.

Ilgai lauktos "KANKLĖS” vėl 
pradeda kankliuoti. *Šj meta komp. 
MIKAS PETRAUSKAS leidžia ne
tik šių metų ^kankles”, bet ir visų 
keturių praeitų metų bus naujai 
peržiūrėtos ir viena knyga-sąsiųvi- 
niu išleista. Dabar jų kaina 3 dol., 

o Kaip tik aoleis spauda (už trijų 
sąvaičių) bus "KANKLIŲ” 

kaina 6 dol. Siųsk tuojaus TRIS 
dol. šiuo antrašu:

MIKAS PETRAUSKAS
769 Broaduay, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA STORAS 
Grocernė ir Bucernė.

Tirštai apgyventa visokių tautų 
žmonėmis. Biznis išdirbtas per 8 me
rus. Savininkas turi du štoru, todėl 
vieną noriu neatbūtinai parduoti. 
Atsišaukite per laišką arba ypatiš- 
kai. John Balčikonis (36)
63 Baker st-, Gardner, Mass.

i

i

169 BLTLER ST..

I 
t

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS, IOWA

Kur seniausia. 
Ten geriausia.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

kentančics nuo skausmo nugarei, 
strėnose, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei 
netvarką gamtiškos priedermęs, 
gal aplaikyti pagelbą per vartojimo

į Lietuvą dėl 
ligų ir mini- 

Kadangi ten

REIKALAVIMAI.

BALTIC STATĖS BANK

11

Kur vienyte. 
Ten galybė.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

I ■ ■ ■. BJLJL
• • e • • • ••• •••••••••

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 18 — 26 metų, turi mokėti ant
iškai kalbėt ir rašyt ir kad turėti) 
maž-daug pinigų. Aš esu 27 metų, tu
riu savo namą ir noriu eit į biznį. Ma
lonėkit prisiųst paveikslą su pirmu 
laišku. A. D. (35)
F. O. Box 2o W. Akron, Akron, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, ne jaunesnės 23 metų ir 
ne senesnės 28 metų. Aš esu 28 metų. 
Malonėkit atsišaukti su pirmu laišku 
prisiunčiant paveikslą, kurį ant pa
reikalavimo sugrąžinsiu. (37)

J. Alešauskas
94 Manchester avė., Box 106, 

Highland Park, Mich.

už 50 centų. Kas prikalbins 
10 skaitytojų, tas galės išsi
rinkti už $5.00 knygų: kas 
prikalbins 20 nauju skaity
tojų, tas galės išsirinkti 
knygų už $10.00.

Knygų kataliogas bus at
spausdintas "Keleivyje” 
kaip pasibaigs šitos lenkty
nės. Kokių tik knygų norė
site, tokių galėsite iš jo pasi
rinkti, ir surašę jų vardus 
prisiųsti "Keleivio” Redak
cijai. Ir tuojaus per paštą 
gausite knygas.

Beto da, "Keleivio” Re
dakcija nutarė duoti "ekst
ra" dovanu tiems, kurie bus 
geriausia šitose lenktynėse 
pasižymėję, tai yra tiems, 
kurie prikalbins daugiausia 
skaitytojų. Tos "ekstra" do
vanos susideda iš trijų dide
lių veikalų svetimos spaudos. 
Tai yra Karolio Markso 
Raštai (tris dideli tomai); 
Steigiamojo Seimo Darbai 
H2 tomų) ir Pilna Geogra
fija bei žemės aprašymas.

Da jokia lietuvių spaustu
vė nėra davusi tokių didelių 
dovanų savo skaitytojams, 
kaip dabar duoda "Kelei
vis."

Bet šitos dovanos nevi- 
suomet bus duodamos. Šitos 
lenktynės tęsis tik apie du 
mėnesiu. Lenktynėms užsi
darius, dovanų jau nebus.

Taigi, draugai, stokite Į 
darbą tuojaus. Tuojaus, šį 
vakarą, paimkite paišelį, po- 
pieros, ir eikit pas kiekvie
ną savo pažįstamą, kuris da 
neskaito "Keleivio,” ir pri- 
kalbinkit jį užsirašyt. 0 jei
gu jūsų pažįstamas pats jau 
skaito, tai patarkit, kad jis 
užrašytų "Keleivį" savo gi
minėms ar draugams į Lie
tuvą. "Keleivis” nueina į 
Lietuvą gerai ir prenumera
ta metams kaštuoja tik $3.

"Keleivio” Redakcija su
manė šitas lenktynes kaip 
tik dabartiniu laiku, kuomet 
daug musų draugų nedirba ■__ ______ _______ _ __
ir turi daug laiko skaityti; laišką ir siųskit savo paveikslą, kurį į 
bet kadangi nedirbant sun-,ant ^grąžinsiu. ji
ku knygas pirkt, tai draugai 23 Hassart st., New Brunsvvick, N.J. Mik

Pajieškau sesers sūnų Juozapo Pe- 
leckio ir Stanislovo Lemento, abudu 
paeina iš Kauno rėdybos, Raseinių 
apskr., Baublių kaimo. Apie 8 metai 
atgal girdėjau gyveno Chicagoj. Mel
džiu atsišaukti laišku arba, jeigu 
randatės netoli, ypntiskai. Turiu 
svarbu reikalą. (35)

Domininkas Lemontas
34 Alder st. Lawrence, Mass.

EXTRA PRANEŠIMAS. 
HUDSON. MASS.

Liet. Koop. Krautuvės šėrininkams.
Kurie turėjot Šerus viršminėtoj įs

taigoj, tai malonėkit atsiliepti iki 1 d. 
sausio. Atsiliepdami sykiu nrisiųskit 
ir Šerus, tai gausit atgal įdėtus pini
gus. O kurie liks po naujų metu, tų 
serai bus jau be vertės, nes krautuvė 
tapo parduota 12 d. liepos iš priežas
ties slabno biznio ėjimo. (35)

Atsišaukit pirmininko adresu:
M. Perednis

1 Mason st., Hudson, Mass.

n

Petrone Kakevičienė pajieško bro
lio Kazio Vasiliausko^ Vilkaviškio 
apskričio, Vištyčio vaisė., ir mieste
lio. Jis pats, ar |?as jį žino, teiksis 
atsiliepti, už ką busiu labai dėkinga. 
Mano adresas: J 35)

Petronė Kakevičienė
413 Grand sL, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS.
Mano pati, Antonina Šaparnis, ap

leido mano stubą. Tad šiuomi prane
šu, kad aš nebusiu atsakomybėj už 
> padarytas bilas po 12 d. Rugpiu- 
cio, 1921 m. Juozas Šaparnis.

Pranešimai.
NAUJA KNYGA 

"RECEPTAI IR SEKRETAI." 
(Apsisaugojimas nuo įvairių ligų.)
Nuo visokių epidemijų, kokios ne

būt ”ECZEMĄ (Ekzima). Taip vadi
na visokios fonuos užsisenėjusias 
skuros ligas. Nėra klausimo, kaip se
nai jus turite skuros niežiejinio li
pas: niežai, šašai, parkai, dedirvines, 
pleiskanos, plaukų slinkimas, kornai, 
nuospaudos, kojų pirštų niežiejn'nai, 
iššutintai, karpos, naktiniai išbėrimai 
kankina daugelį žmonių. Nuo v įrėmi
nėtų li«ni pilnai gvarantuojama knv- 
ga. Kaina $1.06. Dabar tariu daugelį 
kartų širdingai ačiū "Keleivio skai
tytojams ir tiems draugams, kurie 

i prisiuntė padėkavonių laiškus ir da 
i su dovanom ne kurie. Žada prana- 
i šams daugiau netikėt. Mat "Laisvės” 
įdienraštvj buvo kritikuojama knygų- 
| tė. Ant vienuolikto puslapio. R. O., 
I viena geriausių mosčių. Ir muilas to- 
j kiu vardu. Pasiųskite 
■ visokios formos skuros 
I mą Knygą dovanom.
serga 90 nuoš. skuros ligom. Dėl gy
vybės šaltinėlio (Vaginai) Diamond 
Antiseptics ir Lysol. smirdanti, bet 
plačiai vartojami. Francuziska Spe- 
ssarie Womb Supporter ir Ideal pom
pa turi rasti pas kiekvieną mokytą. 
Paimk adresą syki ant visados.

W. M. L MATULIONIS, 
į P. O. West Frankfort, 111.. U. S. A.

PARSIDUODA FARMA. 
LABAI PIGIAI.

83 akrai žemės prie didelio ežero, 
30 akrų dirbamos, atviros ganyklos ir 
miškas, sodnai, obelys, grušios, py- 
čės ir kitoki vaisiniai medžiai; 8 rui- 
pių stuba, barnė, arti kaimynai, 3 
mylios nuo iiramoningo miestelio. 
Kaina tik $1,200. (36)

MERRITT VVELCH 
CHAPLIN, CONN.

, Nervoutos, 
Sunaikintos 
Moterės

flOBnturfl
VIENYBE

Aš, Antanas Valaitis, pajieškau sa
vo draugo Vinco Palaikio, paeina iš 
Šunskų parapijos. Meldžiu atsišaukti 
srba kas apie jį žinot man pranešti. 
Gavau laišką iš Lietuvos, kuriame 
yra prie jo svarbu*»reikalas. Girdėjau, 
kad jis pirmiau gyveno New Yorke. 

Antanas Valaitis. (36)
1530 W. Monroe st., Springfield, III.

REIKALINGI AGENTAI LIETU
VIŲ KOLONUOSE.

Kam būti be darbo, bei dirbti už 
mažą atlyginimą, kad gali labai leng
vu budu, o net ir liuosu laiku nuo 
darbo, užsidirbti po $10.00 ir dau
giau į dieną, nemokėdamas jokio spe- 
cialio užsiėmimo. Kreipkitės plates
nių žinių tuojaus, prie išdirbėjo labai 
pelningo ir visai naujo dalyko.

M. I DUMŠA (37)
5013 Melrose st., Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA FARMA.
15 akrų žemės, 5 akrai dirbamos, 

ganykla ir miškas, 5 ruimų stuba, 
aplink piazai. didelė barnė, vištinin- 
kai dėl 100 vištų ir pašiurę; 1 arklys, 
2 karvės, 1 kiaulė, 50 vištų, 10 obe
lių, laukas apsodintas bulvėmis, kor- 
nais ir visokiomis daržovėmis, 19 my
lių nuo Bostono, 1 ir pusė mylios iki 
gelžkelio stoties, 10 minutų eit iki di
deliam ežerui. Triobos geros, farmos 
įrankiai taipgi geri. Kaina $3,500. 
Labai patogi vieta tam, kas myli gy
venti ant farmu. Kreipkitės prie

L. GRUBIS
Mountain St.. Sharou. Mass.

Severa’s 
Regulator

(Severo Regulatoriu). Kuris yra 
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingu nusilpnėjimu, netvarkų ir ne- 
regulariškumu, kuremis moterys 
kenčia. Gaukite pas sava Aptie- 
koriaus šianden.

Prekė $1.25.

i! i' i' 
i' 
i’

Tel. S. B. 2488.

Dr. J. C. Landžius Ssymour
LIETUVYS

Gydytojas ir Chirurgas.
506 Broadway & G st.

SO. BOSTON. MASS.

Pajieškau draugo Juozapo Reč- 
kausko, paeina iš Kauno rėdybos. Ra
seinių apskričio, Kvėdarnos valsčiaus. 
Amerikoj buvo trjs broliai, vienas 
vardu Simeonas, kuris Amerikoj mi
rė. antras Aleksandra atgal sugrįžo 
į Lietuvą, o tretysis Juozapas pasili
ko Amerikoje ir nežinau ar jis dar 
gyvas ar jau miręs, amžiaus turi 
apie 65 metus. Jeigu kas apie jį žinot, 
malonėkite duoti man žinią, už ką 
busiu labai dėkingas. Y ra svarbus 
reikalas kasiink mirusio žmogaus 
turto. (36)

T. W.
3623 So. Pameti avė., Chicago, III.

Pajieškau Jono Budžio, Lovbos 
kaimo. -Sedos valsčiaus, pirma gyve
no Chicagoj. Meldžiu jį pati atsišauk
ti, arba žinančių apie jį pranešti, už 
ką busiu dėkingas. (36)

Andriejus Buinis
26 M oore st.. Cambridge, Mass.

Aš, Ona ir Barbora Aukštikaiiuu- 
kės, po vyru Tautkienė, pajieškau sa
vo pusbrolio Juozapo V irk šliauš, pa
eina. iš Vidgirių kaimo, Tenenių vai., 
Kauno rėd. Turiu svarbu reikalą. 
Meldžiu atsišaukti ant sekančio ad
reso. (36)

Ona Tautkienė
P. O. Box 45 — 2, Wilson, Conn.

Aš. Bronislava Tautvidaitė. pajieš
kau savo pusseserių Marcelės ir Pe- 
liasės Barboros Tautvidaičių. Kauno 
sėdybos, Raseinių apskričio, Švėkšnos 
valsčiaus, Tenianių parapijos, Piau- 
lokų kaimo. Malonėkit atsišaukti 
šiuo adresu: (351

Bernis Tautvidaitė
910 Market st., De Kai b. 111.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos

$
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arba našles tarp 2o ir 30 metų. No- k j 
rinčios daugiau informacijų rašykit X

UETUVIŲ SDBMARINŲ KORPORACIJA
Jau atidarė užpatentuotą naują išradimą Submarinų Dirbtuvę. 

Su tais submarinais galima bus pasiekti Europos rybas į 24 valan
das. Tas yra praktikoj ištirta.

Gerbiamieji vyrai ir merginos, malonėkite nusipirkti keletą Šerų, 
tuomet jūsų nuosavybėj bus visa išdirbystė ir liksite turtingais. 
Vienas seras parsiduoda po $25. Galima pirkti Šerų ir daugiau ne
gu vieną. Siųskite money orderį arba kreipkitės vpatiškai į l. ren- 

aus ofisd, o apturėsite šėrą ir visas informacijas. Kreipkitės šiuo 
antrašu: (37

LITHUANIAN SUBMAR1NE CORPORATION
Joseph Lapinskas, pres.

BR(M)KLYN. N. Y. Pirmasis ir Vienintelis Tik tai Lietuvių Bankas 
Rytinėse Valstijose

Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikos 
ar Europos daktarų, iipildomi teisingai.

Per daugelį metų praktikos, gęrai susipažinome su lietuvių visuome
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip 
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms.

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų lipų. Parašykit mums nuo 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti. 
Vaistai Kraujo Valymui, už bonką .. 
Lietuviška Trejanka, pakelis .................
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų .... 
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo ............
Perfumai .....................................................
Muilai ..........................................................................  wc., zoc., inc.. ivc.
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus. Jj- 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” 

ir užlaikome visus jų preparatus.
Klausiant ko nors, pridėkite pastos ženklelį atsakyki.

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS

373 BROADVVAY, Kampu e .u SO. BOSTON, MASS.

...•■•....... $1.50.
'........................... 50c.
.........................  $1.25. .
............................ 50c. d i?
$5., $4., $3., $2., $l.j| D

50c., 25c., 15c.. 10c.

N!
N!
Li! 

i! 
i!

KAS MANO KELIAUT LIETUVON, ir nori turėti gerą 
kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant 
laivo ir Lietuvoje, LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS 
BANK4. • x

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui, pirkiniui 
ūkės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pini
gai butų teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti, BŪTI
NAI LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS BANK, kurs 
persiunčia Lietuvon pinigus greitai ir teisingai.

KAS NORI PASIDĖT PINIGUS NUOšIMCIAMS ir gau
ti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas 
mėnuo, LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC STATĖS 
BANK4 per paštą. Money Orderiais arba banko čekiais.

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ. MES GREI
TAI IR MIELAI ATSAKOME į LAIŠKUS.

PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS 
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH AVE„ NEW YORK, N. Y

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus i Eidkū- 
nus ir Į pati Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

■ S
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai, 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 
maino ant visų 

šalių pinigų.
■ 5

"VIENYBĖS 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai. • 
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams ttkietus ir tt.

"VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius rai
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA” 

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE .........

H
Pirkite "Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas šėras $10. 
S ■ S 

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
K.vkite mums laiškus, 
kalaukita mušti piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

LITHUANIflN 
VIENYBE PUBL.Go.
193 Grand St. w 
Brooklyn, N. Y.
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KELEIVIS

Kas girdėt Lietuvoj.
Ylakiai. Naktį birželio 25 

—26 dieną įvyko žiaurus at
sitikimas. šaulys Runkys iš 
Alilvidžių ir jo draugas Ma
tys ant kelio iš Juodkaičių i 
Ylakius nušovė mergaitę 
Petronėlę Madalaitę ir sun
kiai sužeidė P. Vindašaitę.

Neklerikalas.

bos narys vartoja tą kalbą, 
kurią nori; prezidiumas 
kalba lietuvių kalba, o jei 
kokia frakcija kalbos nesu
pranta, tai tos pačios frak
cijos supratu^ieji nariai iš
verčia tq? frakcijos kalbon. 

j Socialdemokrato buvo pa
reikšta, kad jis nedalyvaus 
necionalistiniuose

Joniškis. Ir pas mus buvo > 
užklydę misionieriai (žmo
nės juos vadina milieionie- 
riais). Per pamokslus bliuz
ui jo kiek tik ' jiems lindo. 
Bažnyčioje nuo "milicionie- 
rių” keiksmų net tinkas bi- 
rėjo. Gyrėsi jie: kai šventie-' 
ji vyskupai valdę, tai visiem 
buvę gerai, tik labai senai 
taip buvę — viduramžiuose. 
Girdėjome ir mes, kaip 
šventieji tėvai valdė, — 
šventoji inkvizicija (kanki
nimas netikinčių žmonių) ir 
deginamųjų prasikaltėlių 
laužai nušviesdavo vysku
pų valdomas vietas, šven
tieji "miliocionieriai” sap
nuoja apie praeities galybę, 
keikiasi ir pyksta ant tų. 
kurie neduoda jiem pavožti 
žmones po kunigų sutona. w 

Žvirblis.

Kaunas. Liepos 19 d. Įvy
ko pimnas naujosios Kauno 
miesto tarybos posėdis. Su
sirinko beveik visi tarybos 
nariai, išskyrus šešius iš 
"darbininku frakcijos,” ku
rie sėdi kalėjime už išleistą 
rinkimų laiku atsišaukimą, 
kurį net karo cenzūra buvo 
praleidusi. Visi tarybos na
riai pasiskirstė i tautines 
sekcijas: lietuvių, lenkų, žy
dų ir vokiečių: tiktai social
demokratas ir 2 atėjusieji 

-darbininkų frakcijos nariai 
susėdo greta, nesiskaitant 
sulyg tautybės arba tikėji
mo.

Senosios valdybos narys 
Kairiunaitis, atidaręs posė
dį ir pasveikinęs naują ta
rybą, pasiūlė užimti pirmi
ninko vietą vyresniajam ta
rybos nariui. Tokiu pasiro
dė esąs P. Matulionis, žemės 
ūkio vice-ministeris. -.Jam 
lietuviškai Įnešus >pasiųly- 
mą. vienas lenkų frakcijos 
paprašė išversti pasiūlymą, 
kadangi ne visi supranta 
lietuviškai. Pirmininkau
jantis pareiškė savo nusi
stebėjimą, kad gali būti to
kių tarybos nariu, kurie ne
supranta valstybės kalbos, 
ir pasiūlė kitiems tarybos 
nariams išsitarti šiuo klau
simu. Pirmas prabilo A. 
Voldemaras (buvęs užsienio 
reikalų ministeris), lygin
damas nesuprantančius lie
tuvių kalbcf prie nebylių ir 
kurčių, o pastarieji bet ne
galį būti renkami i vietos 
savivaldybes. Buvo jo dar 
kas tai kalbėta apie prisi
jungimą prie Varšuvos, bet 
atstovams neramiai suju
dus negalima buvo jo kalbos 
suprasti. Jam atsakė (žydų 
kalba) vienas žydų frakci
jos, nurodydamas, kad yra 
nesuprantančių lietuvių kal
bos, bet gerai suprantančių 
miesto reikalus, ir kad Vol
demaro minėtasai palygini
mas visai nevykęs. Volde
maras, gelbėdamas savo si
tuaciją, pradėjo tvirtinti, 
kad matomai lietuvių kalba 
suprantama, jei Į ją, kad ir 
žydiškai, atsakoma. Toje 
plotmėje ginčas butų galė
jęs be galo užsitęsti, jei žy
dų frakcijos vardu nebūtų 
buvę pasiūlyta padalyti 
pertraukos. Po pertraukos 
Sleževičius, buvęs ministe
ris pirmininkas, lietuvių 
frakcijos vardu pareiškė, 
kad Voldemaras kalbėjęs 
savo, o ne lietuvių frakcijos 
vardu. Tas kiek tiek patai
sė "nevalstybinių” frakcijų 
narių ūpą. Žydų frakcija, 
kaipo išeiti iš susidėjusios 
keblios padėties Įnešė toki 
pasiūlymą: kiekvienas tarv-

KADA ATLANKYSI SAVO TĖVYNĘ . įįiįį
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‘ Vaizbaieuklis užreg. S. V. Pat. Ofise.
Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Auchor) 
Vaizbazenkli.'

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo. neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini -u

PAIN-EIPELLER

I

IO
17
24

22
15

Pirkite

Rugp. 27
Rugsėjo 10 

Rugsėjo 24.

Spaliu i 
Rūgs. 
*Rugs. 
Rūgs.

... Rugp. 27,
Rugp. 6,
Rugp. 13,

Rugp. 20,
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Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEDMAN
SBECIAL1STAS VENER1ŠKU 

LIGŲ.
VYRU IK -MOTERŲ- 
Tąiugi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
V ai i r. dus; Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 washangton st.

BOSTON. MASS.

i visas. 
maistas 
L zdary-

ginčuose.
Tuo ir pasibaigė pirmas 

Kauno miesto tarybos nosė- 
idis. Tarybos prezidiumo ir 
• miesto valdybos rinkiniai 
‘atidėti sekančiam posėdžiui.

Jei ir sekančiame posėdy
je kils nacionalistiniai 
čai. o vilties nėra, 
nekiltų, tai galima 
pasakyti, kad šita 
nieko nenuveiks.

Keliauk saugiai ir smagiai 
ant vieno iš didelių laivų Red 
Star Linijos. \\ hite Star Linijos 
arba American Linijos.

Artimi susisiekimai 
dalis Europos. Geras 
ir apsčiai jo duodama,
tos kajutus. Visi moderniškų 
lovų patogumai.

VR>o Star 14KB
WffĮ«inARtnfB XL. AmomcanLimž
Intsbn at: omai, Msucantiis Ma».‘n« Comva m v

Bostono ofisas: S4 Statė St. arba pas vietos agentus.

£
gin- 

kad jie 
išanksto 

tarvba 
•B. NUSIPIRK REVOLVERI 

TIK Už $3.00.

FINLAND
Lietuvių keleivių mėgiamas laivas gerai žinomas dėl savo di

dumo, patogumų, švaros ir apsčiai teikiamo gero maisto.

Sekantis ilplaakimas iš New Yorko bus 27 d. RugpiuSio.
Kaip paprastai ant jo keliaus daug lietuvių, kurie nori keliauti 

Red Star Linija. Tūkstančiai keleivių AVhite Star Linijos buvo 
nugabenti į Lietuvą ir iš Lietuvos. Red Star Linijos laivai išplau
kia iš New Yorko sekančiai:

Žagarė. Dalis "visuome
nės” pasipiktinusiu kad dar
bininkai taip daug baisu ga
vo, Įteikė taikos teisė jui rei- 
kalavima pakeisti rinkimus. 
Bet teisėjas pripažino rinki
mus teisėtais.'

Išsigando "buožės” pama
tę, kad darbininkai teisėtai 
ima viršų. *

Joniškiu žvirblis.

Reta prog»gaut 22 kalibro puikiai 
nikeliuotą Revolverį. Musų Revolve
ris yra geriausio darbo ir tūli agentai 
parduoda jį po $8.00. Jis šaujamas 
.\r. 325 B-k patronais. Jei negalėtum 
gaut patronų savo mieste, gaii par
traukti iš mus. Paprasta kaina yra 
$6, bet jei pirksi šį mėnesį, galėsi 

I gaut musų Revolverį tik už $3. Už 
I t ek jo niekur negausi. Kožnas revol- 
Į veris musų gvarantuotas. Iškirpk šitą 
! apgarsinimą ir prisiųsk su savo ad- 
iesu ir 30 stamporn ar sidabru. Kai 
gausi Revolverį damokėsi ręsta. Už
sakymai už S. A", turi būt apmokėti 
is kaino. Nelauk. Parašyk šiandien, 
jei nenori šios progos praleisti. 135)

HESTERN SALES CO.
133# N. \Vestern avė., Dent. 30, 

CHICAGO. ILL.
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DRAUGIJŲ
|)1 Y,[~l'f"ll'V'£lYeliavŲ, Kukardų. visokių Ženklelių. Guz.ikučių, Ant- 
-L-'ll- M v Ui V v7 sĮiaudų įr kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Newark, N. J.

Į PLYMOUTHĄ, CHERBOURGĄ IR ANTWERPĄ: ‘ 
FIN L AN D 
Z E EL AN D • • • •«• 
KROONLAND .................................................
L'APLAND ................ ....................................

' Į HAMBURGĄ, LIEPOJŲ IR DANZIGĄ: 
GOTHLAND ................................................. Liepos 30. Rūgs.
SAMLAND ......................................................... Rūgs. 1, Sp31iu
Žemos kainos paduodama į visas Lietuvos vietas, 

savo laivakortes nuo

Iš HAMBURGO Į
DANCIGĄ ir VARŠAVĄ

Naujais laivais
OROPESA 
ORDINĄ 

ORBITA 
Uždaryti kambariai moterims 
ir šeimynoms. 
THE ROYAI. M AIL 

STEAM BACKET CO. 
26 Broadway. New York.

117 W. M'ashington st.. Caicago 
arba pas vietos agentus.

I
i

i

I

I

Į LIETUVĄ
Geras susisiekimas su visomis 
tuvos vietomis. Geras valgis ir už
tektinai jo duodama. Visoki paran- 
kuniai, didelė vieta ant deko. Vi
soki modet niški įrengimai, koki tik 
gali būt ant laivo.

YRed Star Line

V&ed Šaut
ItanSniLng jįįjSŽI iNTSatMATIONAt MbACAMTILC MASINS COMMMY

Bostono ofisas: 84 Statė St., Boston, Mass. 
arba prie vietinių musų agentų.

UNITED STATĖS LINES
Generalini Agentai dėl CENTRĄ LINES ir RYTU EUROPOS 

 NORTH - GEKMAN LLOYD KREMEN.

socialde-

IŠRADĖJAI! |
vPrisiųskite man savo braizi- ą 

nius išradimo išegzaniinavimui.^S* 
Reikalaukite išradimu knvgu-<*< 
tės •Patarimai Išradėjams,” T 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo 
vokatui.

M ARTIN LABINER 
Reg. Batent Atty.

dar 4
t
Y
Tt
YYff
X

demokra- X

Lietuviška katalogą dykai
Jei manote atidaryti krautuvę, pirmiaus 
atsišaukit j musu Bendrovę, gausite in
formacijas.

Waterbury Mali Corporation
502 IVilson St. CVaterbury, t ’onn.

II

Laivai išplaukia kas savaitę nuo 
Biero 58-62 North River. Nevi York

Samland
Gotir-J }

Iš New Yorko i „
i Hamburgą . J,UgS 

Tik 3-čia klesa i *{uRb'
1

22

Iš NEW YORKCLTlLLSl.il J *

BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ
Laivai plaukia tiesiai į LlEl'OJ V per Dancigą- Tiesus persimainy- 

mas nuo laivo aut laivo.
PR1NCESS MATO1R.A Rugsėjo 15. Spalių 22, Gruodžio 10 
BOTOMAC Rugsėjo 22. Spalių 5, Gruogžio 24 
HUDSON Spalių 15, Gruodžio 3 ,

Iš NEW YORKO J CHERBOURGĄ IR BREMENĄ TIESIAI 
Greičiausiais ir didžSausia’s laivais, plaukiančiais po Amerikos vė
liava:

GEORGE VVASH1NGTON Rugsėjo 3. Spalių 4, Lapkričio, 8 
AMERICA Rugsėjo 28, Lapkričio 1 ir Lapkričio 29

Kreipkitės: 99 Statė st.. Bosto n, -Mass. arba prie Vietos Agentų.
j.J

«u « ' f

Zeeland 
Kronland f 
Lapland Į
Finiaud j

10
17
21

Iš 
New York 

i 
Antwerpą

Rūgs. 
Rūgs.
Rūgs. 
Spalio 1

i

Dykai!
Kiekvienam prisiusime 4 fotogra- i 

fijas gražiausių merginų, taipgi ka- i 
talogą geriausiai padarytų laikro- ■ 
džių, fonografų ir kitokių daiktų. į 
Rašyk tuojaus įdėdamas kelias štam
pas dėl persiuntimo. (Pd40) :

Mariampolė. Į Marianipo- 
lės miesto tarybą išrinkta 
30 asmenų, jų tarpe: 2 so
cialdemokratai (dr. M. Mar
kauskas ir J. Gloveckis), 4 
iš profesinės sąjungos sąra
šo (tuodu sąrašu buvo susi
blokavusių likučiai), 11 kr. 
dem. ("darbo žmonių” sąra
šas), 1 vokietis. 10 žydų ir 2 
namų savininku.

Kadangi vietos
mokratų organizacija 
jauna ir pirmą kartą per 
rinkimus pasirodo, skaito
me. kad rinkimų išdaviniai 
socialdemokratam užtekti
nai palankus. Krikščionys 
demokratai vedė prieš so
cialdemokratų sąrašą aršią 
agitaciją, skelbdami juos 
didžiausiais bolševikais.

Už krikščionis
’.us balsavo daugiausia da-*’______ ______
catkyno pilietės ir šiaip mo- 
terėlės, kuriom iškalno buvo | 
išdalintos balsavimo korte- | 
lės. - N. B. i®

ad-«|*

Y
Y 

♦♦♦ 15 PAKŠ ROW. NEW YORKol* 

^t^w*w*^*^*w*********5*******x

PRACTICAL SALES 
COMPANY

i
f

1219 NORTH IRVING AVĖ.. 
DEPT. K. CHICAGO. ILL.

y* Amzrican Line
Mongolia j New York i Rūgs. 8 
Minnekahda ’ į Rūgs. 22
Manchuria 1 Hamburgą Į Spaliu ' 

Tikėtai tiesiog i Bilevą.
INTERNATIONAL MER- 
CANTILE MARINE CO.,

116 laivu — 1,250,000 tonų. 
Boston office: S4 Statė Street. 

arba pas vietinius agentus.

6

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
H y BPOaDWaY YORK N A

Pumpėnai. Valsčiaus sa- ( 
vivaldybės rinkimuose lai- 
nėjo darbininkų ir mažaže
mių sąrašas, nes iš 25 vietų 
jie gavo 9 vietas. Krikščio- 
įys,-. pavasarininkai ir gy
vojo rožančiaus davatkos 
jravedė tiktai 3 atstovus. 
Kitos vietos susiskirstė tarp 
vairiu grupių. Prieš Tinki
nus ėjo Įšėlusi agitacija su 

keiksmais, šmeižtais prieš 
darbininkus. Rinkimam pa-! 
sibaigus ir paaiškėjus re-! 
zultatam. krikščionys nu- * 
leido nosį. Nieks nei keiks-' 
mų, nei pragarų neišsigan
do’. Prieš rinkimus,’ mato
mai tų pačių gaivalų pa
merkta, Biržų žvalgyba iš
kratė J. Kuktą. Krėtė uoliai 
ir vis pagrasindami. J. Kuk
ta buvo suimtas ir atvežtas, 
Panevėžin, kur ne tik gra-, 
sinta, betJr apsidirbta su į 
suimtuoju. Žmogus žvalgy- i 
bos kaltinamas priešvalsty-! 
biniame nusikaltime, apie 
kurį jis nieko pasakyti net i 
negalėjo. Bet žvalgybai 
trūksta darbo ir niežti na-į 
gai. Vietinis.

("Soc.-dem.”)

->
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Dr.A.Christian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SEP.EDOMIS ir

PETNYČIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEK OJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligonine ir didisis ofisas:

. 401 MARLBOROUGH ST,
BOSTON, MASS.

TIESI KELIONE J LIETUVA BER PILIAVA
(Karaliaučio prieplauka)

Arba per L1BAVA-MA.VB t RG.A EIDKUNUS
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant 
musų pasažieriai, C YPATINGAI LIETUVIAI, gelėtų keliauti 
STAČIAI I PILIAVA.
Lietuviai, važiuojanti • į Piliuvr, aplenkia ler.sų koridorį ir pri
valo turėti tiktai lietu- 
Susinėsimas su Piliava 
mo 
pas

Piliuvr, aplenkia ler.sų koridorį 
išką pasporlą; jokių, vizų ne reikia, 
'ai yra šaka musę reguliariško sųsineši- 

su Hamburgu, Dnnzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trum- 
ir parankus kelias namc-n dasigauti.

Dideli dvieju sriubų pašto Iri vai išplauks:—
S. S. LITUANIA Rūgščio J S. S. ESTONIA Spalių 5
S. S. LATVIĄ Rugsėjo 21 S. S. POLOM A Spalių 12

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams. 
Taipgi nauja tiesi kelionė tarpe LIEPOJAUS-DANC1GO IR 

HALIFAN. CANADA
■■■ ■ —- ,—    ■. ■■ ■!.

WITH

UNITED AMERICAN CINESi

(35) 
CHICAGO, ILLINOIS.

Jeigu žmones butų atsargus, niekuomet neturėtų bėdų nė ligų. Vasaros laiku gavot_progą pakvėpuot tyru 
oru, kas daug davė pagalbos jūsų sveikatai. Kad ir ant toliau jūsų kraujas, o ypatingai jūsų skilvis veiktų 
gerai, vartokit Salutaras Biteris. Kaina $1.25.

Dauguma moterų yra labai silpnos, neturi ambicijos, pajiegų, pageltę, kas kankina jų sveikata ir jos ne
žino kaip save pagydyt ir reikalauja išlaukinės pagelbos; todėl mes rekomenduojam moterims vartoti Re
guliatorių, kas prašalins visus negerumus ir sugražins sveikata. Reguliatorius dėl moterų kaštuoja $1.00.

Taipgi pas mus galima gauti Salutaro Linimer.to nuo kaulų gėlimo; Gumbo Lašų, kurie kalba patįs už sa
ve; Širdies Lašų, tai yra viena išsvarbiausiu tiems-, kurie turi širdies nesveikumų; Gumbo Lašai ir Širdies 
Lašai kainuoja po 50c.; Plotkelės nuo šalčio yra labai gera gyduolė tiems, kurie daug kenčia nuo šalčio. Kai

na 30 rentų.
Nei viena stuba negali būti be Salutaro Trajankos. Sanitaro Arbatos; mes taipgi turim mosties nuo Ek- 

zemos, spuogų ir tt., tą visa bloguma prašalins Salutaro Mostis nuo Ekzėmos. Kaina $1.00.
Reikalauk musų gyduolių pas savo aptiekorių, iė kitokių neimk; jeigu negali gaut, kreipkis pas mus. 

Reikalauk žolių ir gyduolių surašo — siunčiam dykai.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL C0.
1707 S. HALSTED STR, Dept. 107. CHICAGO, ILL.

V
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Dykai! Puiki NIvtięilcti! Dykai!
NAUJAUSIS IŠRADIMAS * ’

LAIKRODIS PALIKO GARSUS PASAULY DELEI PUIKIOS MUZIKOS
Jus busite nustebinti ir užžavėti, kai išgirsite 
skambesį puikios muzikos naujai įšrasfepn laik
rody. Jeigu jus norite t,--rčt šią puikiai skam
bančią muziką jūsų namuose, jums nereikia 
praleist sunkiai uždirbtų pinigų įsigijimui aug- 
štos klesos instrumentų, kaip tai pianų, fono
grafų, rolių ir rekordų. Šis laikrodis padarytas 
taip, kad jis pavaduoja bile viena augštos kle
sos instrumentų.

•Jis grajina puikiausias meliodijas geisiausių 
artistų ir jus galite turėti smagumu išgirsti jas 
užsukdami sprenžiną ir paspausdami guziką. 
Tas laikrodis Dagrajis jums taip puikiai, kad 
jus ir jūsų draugai negalėsite atsigerėti. Jis 
grajir.a parinkimus arti 20 miliutų ir norint ga
lima sustabdyt. '

Šis laikrodis padarytas iš bronzo ir subudavo- 
tas gana stipriai. Storai paauksuotas su artis
tiškais padailinimais. Išrodo kaipo brangus ir 
gražus stubos papuošalas. Jis yra padarytas 
Vokietijoj ir todėl jo ėjimas yra geresnis, negu 
bile kokio kito laikrodž:o.

Muzika Įtaisyta apatinėj laikrodžio daly, taip 
kad nieko bendro neturi su laikrodžio ėjimu ir 
išduoda puikius skambančius tonus.

Šis laikrodis yra didelės vertės kiekvienam. Jis 
netik laikrodis, bet ir puikus muzikalu; instru
mentas, gvarantuotas ant 25 metų.

Jis yra vertas daugiau kai 25 dol., vienok laike
3o dienų nuo šio paskelbimo parduosime tik už 
$8.00. Neužmirškite, kad šis pasiūlymas yra tik 
ant trumpo laiko, vėliaus laikrodis bus parduo
damas po $20.00. Užsisakykit tuojaus!
Nesiųskit pinigų iš kalno, tik parašykit aiškiai savo vardą, pravardę ir adresą ir pasiuskit mums kartu su 50c. stam- 
pomis dėl persiuntimo lesų, o už laikrodį užmokėsite, kai aplankysite jį savo namuose. ŠĮ laikrodį mes duodam 10 
dienų išbandymui jūsų namuose ir jeigu jus nebusite jporni užganėdinti, tai sugražinkite mums, o mes atiduosime 
jūsų pinigus. Rašykit šiandien! ....... . ....

673 W. Madison St.,

»==-IRT ■»— -.- 1 ■ 1

*

UNION SALES COMPANY 
Dept. 183,

JOINT TARPO YORKO IR HAMBURGO
Trumpiausias susisiekimas su Centraline Europa.

S. S. ”Mount Cla;. ” Rugsėjo 15
S. S. "Mount Carrol” (naujas) Rugsėjo 29.

Ruimai su 2, 4, ir 6 lovom ant šių visų garlaivių. Soe- 
cialiai valgomieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui 
ruimai ir pasivaikščiojimui deniai, visas tas patvarky
mas trečios klesos pasažieriams.

Specialiai traukiniai laukia Cuxhaven su lietuvių 
perkalbėtojum.

275 svarus bagažo veža dykai iki rubežiui. 
Naujosios Anglijos Generalis Pasažierinis Agentas

JULIUS ROTTENBERG. INC.
260 Hanover St., Boston, Mass.

JO1NT

H AMBURG AMEHCAN CM
PINIGUS PERSIUNČIAME J VISAS DALIS LIETUVOS IR 
LENKIJOS su augščiausiu išmokamu kursu.

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visu geriausią linijų.

SVARBU ŽINOTI
Musų atstovai išvažiuoja į Lietuvą begiu kelių sąvaičių. Jie gali su
teikti. Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Just, draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po vpatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, inc.
260 HANOVER ST^ BOSTON, MASS.

RED STAR LINE. BALTUOS-AMERIKOS LINIJA. 
U. S. MAIL STEAMSHIP CO.

UNITED AMERICAN LINES. ŠVED1JOS-AMERIKOS LINIJA.

ANT VISŲ PAMINĖTŲ LINIJŲ šlFKORTES 
PARDUODA, PRIŽIŪRI PASPORTŲ IR 

LEIDIMŲ 
GENERALIAI AGENTAI

Po šiuo adresu: (35)
INTERNATIONAL BANKERS CO. 

103-105 Salėm St, Boston, Maso.
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užganėdinta*, 
kol kainu dar 

kaip aplai- 
(Pd.%)

SALES COMPANY
Dept 303, CHICAGO. ILL.4
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p ' dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir

Muzika! Muzika!
NAUJO IŠRADIMO MUZIKAMS LAIKRODIS.

Puikiausias laikrodis, žinomas kaipo muzikalis laikrodis, kuris grajina 
daugybę skirtingų meliodiju. Tik užsuk jį ir jis grajis apie 20 ininutų. 
Laikrodis padarytas stipriai iš gero materiolo, artistiškai padailintas, 
laikys visa jūsų gyvenimą ir laikų rodys teisingiau, negu bile kokis ki
tas laikrodis. Savo muzika jis pavaduoja kitus muzikalius instrumen
tus. Kuomet tu nori pabust ryte, vieton nemalonaus skambesio, šis 
laikrodis pagrajis puikią meliodiją- Tai yra laikrodis, kurį myli kiekvie
nas. šis laikrodis yra daug didesnis, negu parodyta ant paveikslėlio. Jis 
yra vertas $20.00, bet kad supažindinti su juo žmones, mes parduosime 
tik už $7.95. Prie kiekvieno laikrodžio mes pasiųsime dykai šį laikrodė
lį. vertės mažiausia $4.00, kuris padarytas stipriai, gerai eina ir tei
singai rodo laika. Gvarantuojame, kad kiekvienas bus 
arba sugrąžinsime pinigus kiekvienam. Rašyk šiandien, 
žema. Siųsk $1.00 rankpinigių, o likusius $0.95 užmokėsi, 
kyši laikrodį ir laikrodėlį savo namuose.

PRACTICAL
1219 NORTH IRVING AVĖ.,

SALYKLŲ EXTRAKTAS
VISIŠKAI TYRAS.

NETURI SAVYJE MALIASO, GLUKOSO NEI JOKIŲ 
KITOKIŲ NETIKRŲ PRIEMAIŠŲ.

Gerumą Atminsit Ir Tuomet, Kaip Kainą Užmiršit.
Visuomet toks pat jo gerumas ir kaina

MALONUS —PRIIMNUS—GARDUS
"Apsisaugok padirbimų—visuomet reikalauk Sudbury" 

Supiltas švariam Queen puode.

Kaina $1.3S už puodą.
SU KETURIOM UNCIJOM RINKTINIU APYNIŲ $1.50 

(PER PARCEL POST UŽMOKĖSIT APLAIKŲ)
Ši kompanija visuomet užlaiko tikrą maistą pagal tiesas

SIŲSK ČEKJ ARBA MONEY ORDERI

SUDBURY MALT PRODUCTS CO
Telephone 75 SUDBURY ST, (

Haymarket 549 BOSTON 14, MASS.

> 
r ir būdama didžiausioje ne

laimėje, šaukiuosi prie jūsų, 
j prašydama pagelbos. Aš esu 
- Liudvika Barauskiutė iš 
‘Kauno miesto. Kol sveika 

i raštinėje, 
į bet apsirgus raupais nete-( 

Mano tėvai tik džiaugiasi,! kau regėjimo, visiškai apa- 
kad nebuvo prie to patiesi kau ir atsidūriau blogiau-j

REZERVO SYSTEMOS

Lietuvos kareivio laiškas , kito asmens rankos raštą, ir buvau, tarnavau 
"Keleivio" Redakcijai.

Aš, Juozas Simonaitis, 
turiu augštos garbės padė- 
kavot gerb. "Keleivio" Re
dakcijai už sumaningą pa
laikymą darbininkų pusės, 
kurie ypač pas mumis, Lie
tuvoje, randasi vargingame 
padėjime.

"Keleivis" man patinka 
skaityti, kurį aš gaunu iš 
Amerikos nuo savo dėdės 
Jurgio Atkočiūno, perskai
tytus jo kompletus.

Šiandien pat gavau "Ke
leivį" (Nr. 21 iš 25 d. gegu
žės, 1921m), kuriame radau i 
įdėtą platų straipsni, būtent 
"Kaip Išrodo Lietuva Ame- 
i ikiečiui." Atvdžiai perskai
tęs radau /išdėstyta faktus, 
kurie parodo visą tiesą, kai d 
čia pas mus yra.

Pas mus, Lietuvoje, kurie ; 
maždaug užima augštesnesį) 
vietas, beveik su visais yra i 1 
sunku susikalbėti. Ypač be-! 
turčiams, prastiems žmo- i 
nėms. Prie valdininkų ir be 
kepurės neprieisi, o ir prie-, ... . „ .
jęs žmoniškai,.nepasikalbėsi savo pavaldinių žmonių nie- 
—nepasiskųsi kaipo savo1, uornet negali laukti pasiti-
užtarėjams. Suriks ant ta- dėjimo, ir nesulauks. Grei- 
vęs žvėrišku balsu ir baig- ciau.s papiktinimą ir kerštą, 
ta. Tiesa, kurie maž-daug \ kuriems kitoniškos išeities 
prisilaiko prie buržujų kil-!nel‘a,- 
mes, tie prie ju gali prieiti) As e*u kareivis tėvynės 
ir pasikalbėti kas reikaiin-. ?ynėjas, tarnauju 9-tam pe- 
ga. (Mat už ta gauna gero- stmmku L. K. Vytenio pul
ką atlyginimą.) ' ike’. Į;°i kulkasvaidžių kuo-

Pavyzdžiui paimsime vie- 2?J ’š 1919 m. birželio. 2 d. 
ną toki, nors ir nepersvar- Esu pasiryžęs kožną minutą 
bų dalyką, kaip atsitiko su, iširti dėl Lietuvos gerovės, 
mano tėvu. Čia tik paviršu-' g'.yniau ir ginsiu iki paskuti ■ 
tiniai trumpai išdėstysiu. ‘ n^°- pž tai aš noriu įgyti lai- 
Mano tėvai nuomuoja bend-.sve ir teisybę Lietuvoje, kac 
ro ploto 25 dešimt, žemės, nebūtų nei vienas skriau- 
paėmę arendai ant trijų me-' džiamas, nebūtų skirtumo 
tu nuo žemės ūkio ir valst.: ar vargšas ar turtingas, visi 
t ‘ įgaliotinio Biržų apskr.! butų lygus valdžiai, bile tik 
Tiesa pasakius ir kontrakta u]rba Lietuvos gerovei. Bet 

— ■ . ................... kaip matyti, dau^ musu tar-
]X? yra tokių išgamų, kurie 
nei maž nepadeda mums to 
pamato statyti, kuri mes 

i vargdami esame pradėję, 
i bet dar griauna jį, veda vi- 
I sus • nepatikimą ir sielvar
tą.

Koksai aš galiu jaustis 
turi būti laužomas be laiko, i narsus karžygis, kad mano 

Bet kaip kontraktai siela nepatenkinta,
n

net rašalas kitokis. Boston National Bank
t

pažymėta, kad ir laukai ap
sėti nebepriklauso netik bu
to galas. Tėvai sako: "Die
vui ant garbės, žiūrėsime 
kas čia toliaus darysis."

Bet aš, matydanjas šitokį 
neteisingą ir apgaulingu pa
sielgimą, nenukenčiau nepa
davęs skundo i vidaus rei
kalų ministerį. Tik nežinau, 

i ar pagelbės ką ar ne. nes 
girdėjau * per laikraštį, kad 
ir musų vid. reik, ministeris 

Įnevisuomet traukia atsako
mybėn savo pavaldinius už 
blogus pasielgimus. -

Jeigu jau teisybės nepa
siekčiau už šitokį suvaržy
mą mano tėvų neteisingai, 
kurie dabartiniame laike at
sidūrė vargingame padėji
me, tai galima butų tiesiog 
pasakyti, kad musų yaldžia 

) dar kritiškai žiuri į žmonių 
'gyvenimą, nepalaiko teisy
bės, bet dar po kojų ją sumi
na. Tokie viršininkai nuo

G re i

kau
šiame padėjime. Nenorėda-j 
ma jaunystėj- nusižudyti, iš- 
pardaviau visus savo daik-) 
tus ir išvažiavau i Karaliau-j 
čių gydytis. Ant vienos 
akies padarė operaciją ir) 
jau pradedu truputi matyti,] 
'bet kita akis dar užvilkta, i 
Ant kitos akies operacijos Į 
nedaro, nes neturiu pinigų 
daktarams užsimokėti. Puo
liau daktarui prie kojų ir 
graudžiomis ašaromis ver
kiau, prašydama man pa
gelbėti. Bet jis man, svetim
tautei, neatjautė ir pasakė, i 
kad be 3,000 Šarkių jis man ) 
operacijos nedarysiąs. Pa- j 
sitikiu, jogei jus broliai. A- 
merikos lietuviai, neįeisite 
man jaunai pražūti ir pri
siusite šiek-tiek pagelbos, 
kad galėčiau daktarams už 
operaciją užsimokėti. 0 aš 
taip dar trokštu savo aki
mis baltą svietą matyti ir 
ant jo šiek-tiek pagyventi. 
Gelbėkit, broliai ir sesutės, 
mane nelaimingą vargdienę, 
aš jusu niekad neužmiršiu.

Siunčiant pagelbą adre- 
suokit šitaip:

Konigsberg Pressen 
Barchert str. No. 10 >>
Bai Lorenz

Ludviga Borovskite 
Germany.

KEIKAI
Padaro Namus 
Maloniais Namais

PARSIDUODA VISUOSE 
GERUOSE GROSERIUOSE

KURIS VISUOMET RANDASI PO VALDŽIOS 
PRIEŽIŪRA. STIPRUS KAIP UOLA.

Lietuviai, temykit!
Jus žinot, kaip paskutiniais laikais sunkiai nukentėjo 'tūkstan

čiai žmonių, netekdami daugelio metų sutaupytų pinigų, kuriuos jie 
buvo sudėję į neatsakomingas tankas. Kiek iš to būna nuliūdimo, 
vargo ir šeimynų nelaimių. Mes manom, jog šita sunki pamoka vėl. 
tui nepraėjo, jog jus jsitikinot, kad savo pinigus reikia dėti į tokias 
įstaigas, kurios visuomet randasi po valdžios priežiūra. Tokia įstai
ga yra "Boston National Bank.”

SIUNČIA IR MAINO PINIGUS.
Markių kursas pigus, užsakymai išpildomi greitai ir tei-.ingai. 

šitas bankas turi tiesioginius ryšius su Lietuva imt Direktion der 
Diskonto Geselschaft Kaune ir per Litauische Bank £ur Hundel und 
ImUstrie, taip pat Kaune.

t

TAUPYMO SKYRIUS
šitas bankas randasi po F. K. B. ir tvirtas kaip Gibraitau, uola. 

Randasi šis Bankas tokioj miesto dalyje, kur jus papiatę vaikščiot. 
Kalba jūsų kalba. Moka metams 5 nuo.š. Mes Kviečiame jus ateit 
pasižiūrėt.

padarė. Kad sąžiningiau pil- 
‘ džius kontrakto nurody

mus. dalyvavo iš vienos pu
sės liudininkai, kuiie turėjo 
pasirašyti, o iš antros gi pu
sės patsai apskrities virši
ninkas užtvirtino, kad kont
raktas privalo būti šventai 
pildomas abiejų pusių, ir ne-

Gerai.
padarė, tėvai tuo syk jo ne- 
išgavo, ir neišgavo 8 mėne
sius.

Po kiek laiko atsiranda 
tos vietos savininkė, kurios 
buk mirusiam tėvui ta vieta 
priklausiusi nuo 1911 m., ka
da rusams Lietuvoje buvo 
žemės dalinamos. Kur ji dė
sis? Reikia kreiptis prie val
džios, kad jai grąžintų iš 
mano tėvų jos mirusio tėvo 
vietą. Valdžia iš sykio nesu
tiko, bet kaip ji ir jos tur
tingi giminaičiai parodė vir
šininkui pinigus, buvo vis
kas padaryta. Atėmė iš tė
vų vieną gyvenamojo buto 
galą, įleido vadinamą savi
ninkę (jai galėjo duoti vietą 
tame pačiame dvare, kur 
butai visai tušti, ir vietos 
užtektinai yra, ir butų galė
jus sau gyventi iki pasibai
gimui kontrakto). Ir prasi
dėjo mano tėvams vargingo 
gyvenimo sezonas. Butas vi
sai mažutėlis, o tėvams šei
mynos sudėtis iš 10-12 žmo
nių kad vargiai jau ir taip 
galėjo sutilpti, bet dabar 
netekę vieno galo, lieka vi
sai vargingame padėjime, 
nežinau kaip galės žiemą 
perleisti.

Nežiūrint Į visus apgavi
mus, tėvas nuvažiavo i Bir
žus kontrakto atsiimti, ku
ris 8 m. kaip stovi pas aps
krities viršininką. Klausi
mas, ar išgavo koųtraktą? 
Taip, išgavo, bet jau pertai
sytą. Jau yra nurodyta, kad 
butas turi būti atiduotas 
viršminėtai pilietei, kaipo 
savininkei. Juokingas daly
kas net ir keistas, kad dar 
nors butų to paties asmens 
pertaisyta, bet dabar įdėta- 
sai straipsnis aiškiai liudija

I , kad aš 
i matau daug neteisybių?

Bet aš už tą irgi perdaug 
nieko nesakau, nes supran
tu, kad augštoji musų val
džia to nenori daryti, ir ne
darys, bet atsiranda tokių 
išgamų musų pačių tarpe 
(labiausia iš svetimtaučių, 
kurių daugumas pas mumis 
turi užėmę augštesnes vie
tas), kurie tik viską ardo, 
griauja ir veda visus į pra
pulti.

Su laiku ir laikai keičiasi, 
gal keisis ir neteisybės. Visi 
išgamos išdulkės kaip tas 
netikęs mėšlas. Bet dabar 
pakol kas turime vargti, ir 
laukti šviesios ir teisingos 
ateities.

Su augšta pagarba
J. Simonaitis

Vyresnysis pusk.

ATSIŠAUKIMAS Į AME
RIKOS LIETUVIUS.

Mieli Broliai, Amerikos 
Lietuviai! .Žinodama, kad 
jus turite fondus sušelpimui 
nelaimingų Lietuvos žmonių

f 
I 
i I

Pamėginkite naujo—

Rįiffl e s
Su užregistruotu vaisbaže»kliu Suv. Valst. 

Patentu Biure.
Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės šiame vaiste idėtos, 
su priemaiša prilmniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffies yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačnir.u- 
siaiypatai.

♦

Aptiekose 
parsiduoda 
po65e. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

o s »M.r» m’ orr «i o.
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Keliaujančiu Lietuvon Domei!
Jeigu norite smagiai ir geriausiais laivais parkeliauti j Lietuvą 

kurie parveš jumis tiesiog į Lietuvos žemėje prieolaukas, kaip tai: 
į Piliau, Karaliaučių ir Liepoją, ap
silenkiant lenkų Danzigu Juostą ir 
išvengiant daugel išlaidų ir nema
lonumo, tai kreipkitės pas mus ypa
tiškai ar per laiškus užsisakymui 
sau vietos ant geriausių it grei
čiausių laivų, išplaukiančių is> New 
Yorko šiuose vasaros mėnesiuose į 
virš minėtus poetus.

LAIVAKORTES PARDUODAME KOMPANIJŲ NUSTATYTO
MIS KAINOMIS. Padarome pasportus trumpame laike ir žemiau
siomis kainomis. Užlaikome du viešbučiu parankumo delei iškeliau
jančių ir atkeliaujančių.

Kadangi esame didžiausiame pasaulio porte, kurio nei vienas 
atkeliaujantis ar iškeliaujantis neapsilenkia; ir kadangi čionai vi
sokie parar.kuniai ant vietos: įvairiausios valdiškos įstaigos, o net 
ir patys laivai po pat musų durimis, suteiks jums daugel paran
kumo ir sutaupys nemažai žygių ir pinigų.

Jei nori pasiųsti pinigu-pagalbos saviems Lietuvoje ar pasidėti 
'juos į Lietuvos Valdiškas Bankas ant gerų nuošimčių ir luotui pa
stūmėti savo tėvynę prie gerovės, tai be atidėliojimo kreipkitės 
pas mus, o mes greitai, teisingai ir pigiausiai darbą atliksime ir 
jums reikalingus liudijimus pristatysime be jokio laiko gaišinimo. 
Reikalaukite musų dieninio Lietuvos auksinų kurso, surašo iš
plaukiančių laivų ir pasažieriams reikalingos informacijos pridė
dami 2c. štampą.

Atvažiavę New Yorkan pašaukite mus ant telefono, o mes su 
automobiliu pribusime jumis ir jūsų bagažo parvežti.
Telephone: Spring 9537.

George J. Bartašius Inmigrant Service Cor
498 Washington St., (Cor. Spring St.) New York. N. Y.

BOSTON NATIONAL BANK
HANOVER IR BLACKSTONE STREETS

BOSTON, MASS.

Būtinai 
rrikalau* 
kitę 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
▼ais- 
baženklis.

RUSAS I> VKTARAS

N. GLEB0W
ĖJO MOKSLUS EUROPOS 

UNIVERSITETUOSE 
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

IR KRAUJO I.IGU. 
884 M AI N STREET 

CAMBRIDGE, MASS.
Priėmimo valandos: nuo 1

2 po Dietų ir nuo 5 iki 7 vak. 
Nedėldieniais ir šventadieniais 

tik nuo 1 iki 2 po pietų.
Kitas ofisas:

428 CENTRE STREET 
JAMAICA PLA1N. MASS.
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Sustok! Temyk ir Klausyk!
ŠIO PATRAUKIANČIO PASIŪLYMO

Sesi daiktai tik už $6.00

DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugų, 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.

SŪDBURY

Reikalauk šiandien ant šio paveikslo parodytų daiktų ir .tuomet juos 
gausi, parodyk savo kaimynams, draugams ir kitiems, tegul jie sprendžia 
apie jųjų vertę.

Jeigu nori įsivaizdini didelę vertybę šių daiktų, buk pirmutinis ir nau
dokis proga iš šio puikaus pasiūlymo, o tada tu busi musų reprezentantas.

Šis pasiūlymas taip aiškus, kad jums nereikia jokio abejojimo. Tik iš
kirpk šitą paveikslėlį, parašyk aiškiai savo vardą ir adresą, įdėk 50c. įtam
pomis delei persiuntimo lėšų ir mes pasiųsime jums tuos daiktus, kurie čia 
ant paveikslėlio parodyti.

1. Augštos vertės Gegutės Laikrodis, padarytas iš brangaus medžio, pui
kus rankų darbo išpiaustymai. Viskas geriausio darbo ir užtikrintas, kad 
laiką rodys teisingai ir taip yra, nes laikas nustatomas pagal vogas. Gva- 
rantuojamas, kad laikys visą jūsų gyvenimą.

2. Automatiškas plaukų kirpėjas. Nusikirpsit sau plaukus, taip kaip jie 
yra šukuojami.

3. Gelžkelio mados laikrodėlis pasidabruotuose nikelio lukštuose, gra
žiai išpiaustytas. Užtikrintas jogei teisingai rodys laiką ir gvarantuotas 
ant daugelio metų.

4. Paauksuotas žiedas su just) vardo pirmomis raidėmis.
5. Barometras, naujausio išradimo, kuris parodo atmainas oro, koks bus 

ryt ar už kelių dienų. Jis panašus i nameli, kuriame gyvena vyras ir mote
ris; kada gražus oras, tai išeina laukan lėlė moteris, jeigu ’uus lietus, tai 
moteris pasislepia namelin, o išeina vyras su lietsargiu. Ar* nebūtų įdo
mu turėti savo name tokį nepaprastą daiktą?

6. Puiki Užrašams Knygelė, skutos apdarais, su veidrodžiu ant viršelių. 
Kiekvienam naudinga turėti.

Nei vienas iš šių šešių daiktų neparsiduoda atskirai, nes tik sykiu par
duodami mes galime atiduoti juos taip pigiai. Kuomet aplaikysi tuos daik
tus. jeigu nerasi, kad jie yra du sykiu tiek verti, mes sugrąžinsim jums pi
nigus. šis setas tikrai užinteresuos jūsų draugus ir jie norės gauti juos, 
o galbūt ir jus patys norėsite gauti kitą setą. Todėl užsisakyk tuoj. (35) 

UNION SALES CO.
673 W. Madison St„ Dept. 232

' $ Lietuviškai- Lenkiška Aptieka
» h’

Priėmimo valandos: nuo
10 vai. ryte.

Telefonai: 
Jamaica "150 
Cambridge 8175-J

iki

*'• C
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite jU 

!(• ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo S 
(į! visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio V 

reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienu, kraujo valiniui, nuo uždefimo ąį 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- * 
tingu ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo y 

įvairių šaknų ir žolių. v
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus Jr 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu < 

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. J

“ Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir pagnldau į lovą.”
Mėšlungis, dieglys^ 

suiręs pilvas, perpilni 
vndnriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes.
magnmą.

B A. M B I KT O
pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo 
daugiaus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri- 
siųstumėm per paštą, tai reikia siusti 60c. j

F. AD. FICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Strest, Borough of Brooklyn, N«w York Cfty.

LIETUVYS GRABORIŪS
Patarnauju prie numirusių 

kuogražiausiai: pigiai ir grei
tai. Viską padarau pagal žmo
nių norą. Aš galiu pribut grei
čiau negu kiti, nes mano auto
mobilius visados stovi prie ofi
so Ir namų durų. Todėl Bosto
no ir apielinkės lietuviai reika
lui esant kreipkitės pas mane 
ypatiškai atba per telefonu.

Petras Akuaevičius
Ofisas: 258 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 381 
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th St. 
Tel. So. Boston 1891-M.



Labai svarbus susirinkimas.
Lietuvos Piliečių Sąjun

goj I Skyriaus susirinkimas 
bus ketverge, 1 rugsėjo, 8 

ADvoirė lietuvi valandą vakare, LietuviųApvogė lietuVI. Sal-je, kert_. E irSilver

Pereitą seredą buvo ap- gatvių, So. Bostone. Visi pi- 
vogtas Petras X ėsa, kuris Hečiai ir pilietės turi būtinai 
gyvena po Nr. 389 XV. Se- į §į susirinkimą atsilankyti, 
cond st. X agis ar vagis įsi- nes vra labai svarbių reika-

Vietinės Žinios PASTABA: Kiekvienai šio miesto skalbėjai. Paprašyk namų šeimininkės drabužių 
skalbimui pakelį puikaus naujo produkto. Atmink jo vardą — RINSO.

I

32-RAS METINIS

laužė į jo namus kuomet jis 
su savo žmona dirbo. Kuo
met parėjo vakare iš darbo, 
durįs buvo jau išlaužtos ir 
pavogta: 6 auksiniai žiedai, 
auksinis retežėlis, auksinis 
moteriškas laikrodėlis ant 
rankos, $6.00 pinigais ir 
Lietuvos paskolos bonas. 
Manoma, kad vagis buvo iš 
tų pačių namų, kuris gerai 
žinojo, kad visa Vėsų šeimy
na dirba.

lų apkalbėti.
K. Žibikas, 
Prot. raštininkas.

Norėjo išlaužt kalėjimą.
Trįs juodveidžiai užpuolė 

aną vakarą pareinant iš ba
liaus baltveidę merginą su 
vaikinu, vaikiną sumušė, o 
merginą paėmę darė su ja 
ką norėjo. Vėliaus atrado ją 
apalpusią.

Tas atsitiko Barnstable 
miestelyje, netoli Bostono. 
Policija piktadarius sugavo 
ir uždarė kalėjimam Kada 
pasklydo apie tai žinia, mie
stelio gyventojai taip Įnirto, 

• kad susirinko ties kalėjimu 
ir pradėjo reikalauti, kad 
atiduotų suimtuosius juod- 
veidžius Į jų rankas. Jie bu
vo atėję jau su virvėmis, pa
sirengę juodveidžius pakar
ti. Kada kalėjimo sargyba 
atsisakė minios reikalavimą 
išpildyt, minia pradėjo lauž
ti kalėjimo duris,

Tuojaus buvo pašaukta 
kariumenė su keliais kulka- 
svaidžiais ir šovė kelis kar
tus virš minios galvų. Tuo 
nugąsdinta minia. išsiskirs
tė: ; •/

PRANEŠIMAS KELIAU
JANTIEMS LIETUVON.

Kadangi daug lietuvių 
pradėjo važiuoti Lietuvon 
iš Naujosios Anglijos, tai 
Red Star Line praneša, kad 
sekantis jos laivas ”Kroon- 
land,” kuris išplauks iš New 
Yorko 17 rugsėjo į Antwer- 
pą, atplauks tiesiog į Bosto
ną paimti kelia šimtus lietu
vių So. Bostonft. Worceste- 
rio ir kitų vietų. Nuo Ant- 
\verpo visi keleiviai bus ge
ležinkeliu pristatyti per Vo
kietiją ir Lenkiją i Lietuvą.

Dabar labai daug važiuo
ja lietuvių, lenkų, latvių ir 
kitų Pabaltijos kraštų gy
ventojų, kurie užsidirbę 
Amerikoj pinigų nori ap
lankyti savo gimines ir pa
sižiūrėti naujos tvarkos sa
vo šalise.

Red Star Line primena 
tiems keliauninkams, kad 
sulyg dabartiniu imigraci
jos įstatymu jie galės su
grįžti į Suvienytas Valstijas 
atgal, jeigu jie grįž ne vė
liau kaip 6 mėnesiai.

* i .
RENGIA S. L. SV. KAZIMIERO DRAUGIJA.

“LABOR DAY**

S d. Rugsėjo - September, 1921
Pradžia 2:36 vaL po pietų ir iki 11:39 nakties.

Ar jus galite 
įsivaizdinti vyrą, 
kuris naikintų 
savo sveikatą 
prie skalblentės?

. Lietuvių Svetainėj
Kampas E ir Silver Streets, South Boston, Mass.
Pirmas BALIUS iš po vasaros sezono, seniausios draugijos Nau

joje Anglijoje. Užti)y*inam šokėjus kad linksniai laiką praleisit.

Orkestrą bus gera.
Kviečiame Visus atsilankyt S. L. Šv. Kazimiero Baliaus Komitetas

TEATRAS! TEATRAS!
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Bostono Siuvėjai eina prie 
laimėjimo.

Pereita sąvaitę buvo jau 
vos tik keli desėtkai strei- 
kierių prie ’’benefito,” o ne
užilgo neliks nei vieno. Da
bar jau galima drąsiai pasa
kyti, kad streikas laimėtas. 
Dabar mes esam daug dru- 
tesni kaip pereitais metais, 
nes musu priešų frontas jau 
sulaužytas ir jau aišku, kad 
kova pasibaigs musų laimė
jimu. Tie, kurie rengėsi mus 
sumušti, patįs liko sumušti. 
Šitas streikas jiems atsi
rūgs ilgai. Musų broliams 
unijistams reikia tik dau
giau kantrybės ir energijos, 
o neužilgo paskutinės šapos 
pasiduos.

Lai gyAioja unija ir uni- 
jistąįj

Spaudos komisija:
A. Juodgudis,

J. M. Peldžius.

Forničiuotas ruimas.
'Lietuvių namuose su šilu

ma ir kitais parankumais. 
565 E. Sixth st., So. Bosto
ne. - (Pd37>

REIKALINGI 
DARBININKAI.

Atlaso Rūbų B-vė j ieško 
darbininkų arba vedėjų sa
vo skyrių krautuvėse. Rei
kalinga piniginė kaucija. 
Norintįs išsilavinti biznyje 
ir padaryti gerą gyvenimą, 
kreipkitės i B-vės ofisą:

Atlas Clothing Corp. 
•343 Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

ŽINOMA, kad ne.
Vyras atsisako dirbti sunkų, ilsinantį 

darbą, kuomet yra greitesnis i®geresnis bū
das tai atlikti.

Daugiau ir daugiau atsiranda moterų, 
kuiiosseka paskui savo vadoves. Jos iš
moksta sutrumpint darbą, o tas duoda joms 
laiko ir energijos atlikti reikalus taip, kaip 
jos nori. Šiandien šimtai tūkstančių moterų 
apsaugoja save nuo išnaudojimo skalbimo 
dienoj vartodamos RINSO išmirkymui dra
bužių. ,

RINSO yra naujas muilo produktas, ku
ris paliuosuoja ir išskiria purvą kad ir nuo 
labiausia įdėvėtų drabužių, visai nepakenk
damas drabužių audiniams.

Gauk pakelį RINSO šiandien nuo savo 
krautuvninko. Lever Bros Co. ^Cambridge, 
Mass.

“DU KELIU” »:
e 
t:
f

C

Trijų Veiksmų Drama
RENGIA L. M. P. S. 13 KUOPA.

3 d. Rugsėjo-September, 1921 m.
PRADŽIA 8 VAL. VAKARE.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,
Kampas E ir Silver sts., So. Boaton, Mass.

Šitas veikalas bus vienas iš įdomiausių. Jis yra žingeidus, kaip tikintiem 
taip ir laisvamaniam. -

Tas veikalas yra gyvas gyvenimo paveikslas. Nes ten parodoma tik du' 
keliai, kuriais žmonija eina. O katruo eiti ? —Ateikit ir pamatysite.

Lošima išpildys gabiausi aktoriai naujai susitvėrusios teatrališkos gru-, 
pės "Audros.”

Įžanga tik 50c ir 75c. širdingai kviečia L.M.P.S. 13 KUOPA,
P. S. Nedelioj 4-ta Rugsėjo, 7 vai. vak., toj pačioj svetainėj atsibus pra-' 

kalbos. Kalbės gerbiamos LMPS. gabiausios kalbėtojos iš New Yorko ir 
kitur. Komitetas. ,
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K J. L. PASAK ARN1S O. D.
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AKIŲ SPECIALISTAS
Vienintelis lietuvis Optometri- 

stas Naujoj Anglijoj.
Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius, žvairas ir anibiyopiš- 
kas akis (aklas akis, kurias 
dar yra galima) atitaisau. Su 
reikalais kreipkitės šiuo adre
su:

Ofisas ir gyvenimas
377a BROADVAY

SO. BOSTON. MASS.

i

i 8< I

PARSIDUODA BIZNIS
Grocernė ir mėsos marketas, lietu

vių ir lenkų apgyventoj vietoj, biznis 
išdirbtas gerai, prie vietos arklys ir 
vežimas su visais pakinktais (arklį 
galima ir skyrium pirkti, vertas 
$4001. Visas biznis galima gauti už 
$2,000, nes savininkas išvažiuoja. į 
Lietuvą* Kreipkitės, pas (,Pd36).

Vincą Tamulaitį , , ’ ■
C 38 Union st., Cambridge, Mass.

r ______________ 1- T * ■ ■ g m ■ T ■ e ■ T r 1 ■ ¥;

MASS. AVĖ. GARAGE, Ine. Į
J. MATHUS. TREAS.

PIRMUTINIS LIETUVIŲ 
GARAžIUS. 

Parsamdome automobilius

ŠI ■

' i

* , uždengtus •ir -;atviros ant va- . 
landų, dieaų rr tat* .ilįįe^Įio

ku. Liekame su did<įe pagarba Lietu- 
vių Mašinistų ir Mechanikų Koopera
cijos Komitetas. (Pd36)

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Pranešam So. Bostono ir apieli rikės 

lietuviams, kad .Mechanikų Koopera
cija atidaro vakarinę Mokyklą po Nr. 
<387 E. 5th st_ So. Bostone, 
prasidės 6 rugsėjo 7 valandą vakare 
ir tęsis visą žieme po tris vakarus: 
p.ariedėiiais. utarninkais ir ketvergais. 
Gerbiamieji ir brangus lietuviai, daug 
musų yra apsipažinusių su mašinistų 
ir mechanikų amatu, bet daug da nie
ko apie tą amatą nežino, taigi dabar 
yra geriausia proga tatai atsiekti ar
ba ką nors išmokti. Visi s”‘ ' '
darbai šiuo laiku eina prastai, bet vis' šokį medžio darbą. Padarau geriau ir 

pigiau negu kitataučiai. Imu darbą ir 
Toliau nuo Bostono. Platesnių žinių 
duosiu per laišką. (Pd36)

F. BENKIS
177 Bov.er. st., So. Boston, Mass.

Kursai PARSIDUODA FORDAS
1919 metų, geram padėjime, 5 pasa- 
žierių. $155. Kreipkitės pas (35) 

KONTRIMĄ
361 Broadvvay, So. Bostor, Mass.- - ■■■—.......... fe, .

PF.NTYK SAVO NAMA.
Popieriuok, baltyk, plasteriuok ir 

cementuok — visą tai atliks kuoge-
žino, kad rlausia F. Benkis. Aš taipgi dirbu vi-

------ 1 ■ » ■

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETU VYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dien*.

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dien*. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway, tarpe C ir D at.
SO. BOSTON. MASS.

•e©M0M©ea®®s®©®M®MW

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ I* 
MOTERŲ LIGAS. 

Taipgi Kraujo ir Odos Ugaa. 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

iki 9 vai. vakare.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2)

69 CHAMBER ST, BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

MMMMAMMAMMIMMM

Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ir 
Rusiškai. ! [

GYDO CHRONIŠKAS IR
SLAPTAS LIGAS. |

VALANDOS: ;
Nuo 8 iki 10 ryto. ’,

i i Nuo 2 iki 3 dieną. ( >
j ’ Nuo 7 iki 8 vakare. ■ Į

321 HANOVER ST.,
! ! BOSTON, MASS. |
B©®©©©®®©©©©©©©©©©©©®©©©©®*

I
Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
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Į dėlto mes gaunam nedidelių užsaky- 
| mų ir tikimės mokinius užganėdinti. 
| Taigi norinčius šio amato prasilavin- 

J ti, kviečiame atsilankyti paskirtu Iai-

i

«

laiko, labai jšgi» Hainfc. ’ G- 
Parduodame na d jus ‘ it pertai
sytus automobilius.

2353 MASS. AVEL.
NO. CAMBRIDGE. MASS. 

Telephone: Camb. 2593.

LIETUVIS BEMISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

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

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

Tel. Havmarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DR. AL nDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. '

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo lo iki 1.

81 CANAL ST.. BOSTON. 
Room 215 ir 216.
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PIRMAS GRAŽIAUSIAS 
IR PUIKIAUSIAS 

PIKNIKAS.
Rengia D.L.K. Keistučio 

Draugija, Boston, Mass. 
Rugsėjo 5 dieną. 1921 metų. 
Labo r Day, Oak Grove, loc- 
name Draugijos darže East 
Dedham, Mass.

Gerbiami lietuviai ir lie
tuvaitės. atminkime, kad 
vasara jau baigiasi, todėl iš
naudokime progą, nes žie
mai atėjus nei už kokius pi
nigus nebus galima gauti 
tyru oru pakvėpuoti ir pa
sigerėti gamtos gražumais. 
Taipgi bus visokių valgių ir 
gėrimų, ir prie to bus išpil
dytas programas Bėgikų, 
Ristfkų ir Virvės Traukikų. 
Įžanga dykai. Kviečia Ko
mitetas.

Pasarga: Karais važiuo
jant, imkit Eleveiterį iki 
Forest 
mvn ir 
ington 
ziuokit 
tvll di 
iki vietos. Jei tą dieną lytų, 
tai Piki..Aas bus nedelioj 
Rugsėjo 11-tą dieną.

Hills; nulipkit že- 
imkit karą Wash- 

to Grove st. ir va
iki karas vežš. Iš 

-btes trokai davežš

Į 500 LIETUVIU IŠKELIAUJA I LIETUVA
♦♦♦ • ‘ A
❖ KAIP TIK PROGA TURĖT PASEKMINGA IR LINKSMA KELIONĘ LAIVU “KROONLAND” SU MUSŲ SURENGTU BURIU 500 LIETUVIŲ. $
♦♦♦ A
❖ JUS ŽINOT KIEK REIKIA NESMAGUMŲ NUKĘST KELIAUJANT PER NEW YORKĄ. TODĖL MUMS PRAŠANT, KOMPANIJA SUTIKO X
❖ ATSIŲSTI LAIVĄ I SO. BOSTONĄ IR Iš ČIA PAIMT VISUS MUSŲ PASAžIERIUS. TAS JUMS SUTAUPYS TIKĖTĄ IKI NEW YORKO. X

Laivas “KROONLAND” išplauks nedelioj, 18 Rugsėjo, 1921, S valandą po pietų 
nuo Commonwealth Pier’o, iš SOUTH BOSTON, MASS.

IR BE PERSĖDIMO KELIONĖ IKI ANTWERPO.

MUSU BERLINO SKYRIAUS ATSTOVAS PASITIKS ANTAVERPE, PADĖS SUŽIŪRĖTI BAGAŽUS. PARUPYS REIKALINGĄ NAKVYNĘ 
IR VIZUS IKI KAUNO.

VISI, KURIE NORITE VAŽIUOTI, KREIPKITĖS YPATIŠKAI AR RAŠYKIT I

Baltic Statės
3S7 Broadway,


