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Airiai skerdžia 
vieni kitus.

------------------ I
I

i

IR ŽUDO SAVO VADUS. KRUVINOS RIAUŠĖS
FRANCUZ1JOJ.

Francuzijos uoste Havre 
dabar yra generaiis strei
kas: streikuoja viso miesto 
ir uosto darbininkai. Perei- 

: tą sąvaitę tarp streikierių ir 
policijos Įvyko susirėmimas. 
Policija buvo sumušta ir pa
bėgo. Tuomet buvo pašauk
ta raita kariumenė. Bet 
streikieriai tuotarpu pasi
statė barikadas ir pasislėpę 
už jų pradėjo į raitelius 

~ ’ tečiaus
išardė. 

Darbininkai tuomet užsida
rė į Franklino Kliubą ir 
pradėjo iš tenai šaudyt. Pa
šaukta daugiau kariumenės, 
bet vienas pulkas atsisakė 
prieš darbininkus eiti. Daug 
kareivių areštuota. Galų 
gale Franklino Kliubas bu
vo apsuptas ir paimtas. Te
legramos sako, kad per šitą 
sumišimą 3 žmonės buvo už-: 
mušti ir 50 sužeista.

Del tikėjimo ir bažnyčios vi
sa šalis paskendo kraujuose.

Kovoję per ilgus metus už 
pasiliuosavimą nuo Angli
jos valdžios, dabar airiai

. pradėjo karę tarp savęs. Ir 
skerdžiasi kaip proto nete
kę. Skerdžiasi patįs ir žudo 
gabiausius savo tautos vy
rus. Anądien nuėjo į kapus 
respublikos . prezidentas 
Griffith, o dabar likos nu
šautas kariumenės vadas šaudyt. Raiteliai 
Coliins. Ir Collinsą laidojant šturmu barikadas 
dar apie 25 žmonės buvo už
mušta.

Iš visų žymesnių Airijos 
žmonių dabar pasiliko tik 
vienas Valera, kuris atsto
vauja vadinamus republiko- 
nus arba maištininkus, ku
rie nori atplėšti Airiją nuo 
Anglijos ir Įsteigti respubli
ką. Tai yra Romos katalikų 
kunigų užgaidos, kurie ne
nori būt po protestoniškos 
Anglijos globa.

Kita gi pusė, tai vadina
moji Laisvoji Airijos Vals
tybė, po Anglijos globa. Ši
ta pusė yra Anglijos pripa
žinta ir skaitosi jau legale 
valstybe. Ją remia visi Ai
rijos protestonai, kurie ne
pripažįsta Romos popo ir 
nenori būt jo valdomi. Už- 
muštasai Coliins irgi šitai, 
pusei prigulėjo.

Nors republikonai skaito
mi maištininkais, tečiaus jie 
turi savo kareivių, turi gin
klų ir laisvosios Valstybės 
valdžia negali juos nuveik
ti. Jų vadas Valera pasta
ruoju laiku buvo pasislėpęs, 
bet Collinsui kritus, jis keti
na išeit aikštėn ir užpult 
Dubliną.

Ir taip airiai plaunasi, lyg 
ir norėdami svietui įrodyt, 
kad jie da nepribrendę ne
priklausomais būti.

IŠRADO ORLAIVĮ BE 
MOTORO.

Vokiečiu

ALIANTŲ SKILIMAS 
EINA PLATYN.

Pairus Berlino konferen
cijai, konfliktas tarp anglų 
ir francuzų pasidarė dides
nis, negu kada nors. Italų 
palaikomi, anglai tvirtina, 
kad Vokietija nebeturi iš ko 
daugiau mokėti ir reikia pa
laukti. Prancūzai gi reika
lauja, kad Vokietija privalo 
mokėt ir gana, vistiek ar 
turi, ar neturi.

Audėjų streikas 
supainiotas.

DVI UNIJOS PEŠASI 
PIRMENYBĘ.

Už

UŽAREšTAVO $2.300,000 
AIRIŲ AUKŲ.

Airių Laisvosios Valsty
bės valdininkams pareikala
vus, vyriausis New Yorko 
valstijos teismas išleido in- 
junctioną, uždrausdamas 
bankams išmokėti de Vale
rai arba jo agentams tuos 
$2,300,000, kurie buvo Ame
rikoj surinkti airių respu
blikai ir sudėti į New Yorko 
bankus de Valeros vardu. 
Skundėjai sako, kad Airija 
dabar yra valstybė ir jie jos 
atstovai; kad de Valera yra 
maištininkas, priešingas da
bartinei valdžiai ir slapsto
si, todėl jis neturįs jokių tei
sių prie tų pinigų.

ARABAI PAKĖLĖ KARĘ 
PRIEŠ ŽYDUS.

Palestinas gyventojai ara
bai labai nemyli žydų, nors 
patįs yra žydiškos veislės. 
Žinios iš Jeruzolimo sako, 
kad po visa Palestiną prasi
dėjo bruzdėjimas prieš žy
dus ir daugelyje kaimų bu-

45,000 MAINERIŲ GRJž- I 
TA DARBAN.

45,000 minkštųjų anglių j 
mainerių Pennsylvanijoj i 
šiąnedėl sugrįžo darban,i 
nes kasyklų savininkai su-j 
sitaikė su unija. Alga pasi-Į 
liko ta pati ir unijos mokės-| 
čiai bus kolektuojami pačių ■ 
kompanijų. Taigi darbinin-1 
kai laimėjo.

Kietųjų kasyklų kompa
nijos da nenusileidžia. Val
džia buvo jau besiruošianti 
imti kasyklas ir geležinke
lius Į savo rankas, bet dabar 
Hardingas pasakė, kad jis 
to nedarysiąs. Turbut kapi
talistai tam pienui nepri
tarė.

i

Viena grįžta prie darbo, 
kita eina ant pikietų.
Jau 22 sąvaitės kaip Law- 

rence streikuoja audėjai. 
Bet niekad streiko reikalai 
nebuvo taip supainioti, kaip 
'dabar. Visa bėda yra tame, 
kad streikui nori vadovau
ti dvi unijos — One Big 
Union ir United Textile 
Workers of America — ku
rios daugiau pešasi tarp sa
vęs, negu kovoja su kompa
nijomis.

Pereitą sąvaitę Pacific 
Mills audinyčių kompanija 
pasiūlė streikieriams seną 
algą, ir United Textile Wor- 
kers unija šitą pasiūlymą 
priėmė. Laikraščiai paskel
bė. kad darbininkai streiką 
laimėjo. Kitos kompanijos 
taip pat pasidavė. Bet One 

i Big . Union’o vadas Legere 
pareiškė, kad jo vadovauja
moji streikierių dalis šitų 
sąlygų nepriima ir pikie- 
tuos dirbtuves toliaus. Teis
mas išleido injunetioną, už
drausdamas jam ir jo unijai 
eiti artyn pie fabrikų. Lege
re to injunetiono nepaisė ir 
už tai buvo -pašauktas teis
man. Vieton eit teisman,. 

I Legere nuėjo streikierių 
mitingan kalbėt. Jis pasakė, 

j kad teisintis prieš kapita
listų teismą jis neisiąs, nes 
jis nėra niekuo nusidėjęs; 
jeigu jį sodins kalėjiman, 
tai jis eisiąs sėdėti kaipo 

i kankinys.
Kapitalistų spauda pradė- 

, - jo baisiai perkunuoti ant io.
jis pirko kiau&imus ir kiove jį gaį-ava suėsti jį. Kaip jis 
įjuos į ledaunes, manydamas drįsta neklausyti teismo, to- 
į visus juos supirkus pakelti kįos §venį0S kapitalistu is- 
kamą ir padaryti milionus • -
dolerių. Bet vištos šią vasa
rą labai dėjo ir vis dar de
da; trusto supirkti kiauši
niai pradėjo puti ir nėra 

, kur juos dėt. Dabartiniu 
’ laiku trustas turis 10,153,- 
000 skrynių kiaušinių. Taigi 
žadama pakelti spaudoj 
kiaušinių valgymo kampa
niją. Busią aiškinama žmo
nėms, kad kiaušiniai yra ge
riausia, sveikiausis ir pi- 
giausis maistas. Kampani
jos obalsis busiąs: ”Valgy- 
Ikit daugiau kiaušinių! Koz
mas žmogus turi suvalgyt 
■po du kiaušiniu i diena.”

Ir jei žmones šitai agita- pHimy darban.
cijai patikės, taj trustas ti- šitaip dalykams stovint, 
kiši išparduot visus savo se- Qorman pareiškė, kad jo 
nūs klausinius ir da gerai un;įa atšauksianti visus iš 

1 pasipelnyti. _ Taigi kuomet darb0 darbininkus ir pradė- 
įtokja agitacija prasmes, tai sjanti streiką išnaujo. ši 
žinokit, kad tai ne jūsų utarninką tuo tikslu buvo 

■užsakytas Textile Workers 
unijos mitingas sode.

Legere dabar pajuokia tą 
uniją ir jos vadus, ir jo pu
sėje pasirodo tiesa. Bet kuo 

j visa tai pasibaigs, sunku pa
sakyt

II

BIJOSI MARKĖS PA
KILIMO.

Vokiečių markė dabar 
taip nupuolė, kad už 60 cen
tų galima gauti 1,000 mar
kių. Rodosi, tai blogas daik
tas, o tečiaus vokiečių biz
nieriai iš to tik džiaugiasi, 
nes kada jų pinigai tokie pi
gus, tai jie gauna labai daug 
užsakymų iš užsienio. Čeko 
slovakų pinigai dabar paki
lo. ir tuojaus padidėjo ne
darbas. Todėl ir vokiečių 
biznieriai bijosi, kad jų mar
kė nepakiltų.

SAGINAW KASYKLOS 
ATSIDARĖ.

Laikraščiai praneša, kad 
apie Saginavv, Mich., atsida
rė visos anglių kasyklos ir 
beveik visi maineriai nuėję 
dirbti.

APIPLĖšĖ AMERIKOS 
ŠELPIMO TRUKI 

RUSIJOJ.
Netoli Batumo, ant Kau-i 

kazo, buvo užpultas ir api
plėštas traukinis, kuriuo 
važiavo Amerikos šelpimo 
komisija. Banditai nusinešė

•---- orlaivinmkas $30,000, kurie buvo tik ką
Fokker išrado orlaivį, kuris gauįj Amerikos šelpimo 

reikalams.

KIETŲJŲ KASYKLŲ 
DERYBOS.

ŠĮ panedėlį Philadelphijoj 
išnaujo atsidarė kietųjų ka
syklų kompanijų ir anglia
kasių atstovų derybos. Bet 
nei viena pusė nenori nusi
leist ir nežinia kaip ir kada 
jos susitaikys. Kietose kasy
klose streikuoja 150,000 
mainerių.

PERKŪNAS NUMUŠĖ 
GENEROLUI GALVĄ.
Duxburv miestely, netoli 

Bostono, perkūnas pereitą 
sąvaitę spyrė i generolo 
Standisho stovyklą ir nu
mušė jam galvą. Nuostoliai 
apskaitomi Į $10,000.

SUĖMĖ KOMUNISTŲ 
SUVAŽIAVIMĄ.

Michigano valstijoj, ne
toli Bridgemano, valdžios

i

NORI TUO BUDU 
SUNAIKINTI UNIJAS.

Ir kartu tikisi sulaužyt 
gelžkeliečių streiką.
Plieno trusto galva, teisė

jas Gary, paskelbė pereitą 
sąvaitę, kad jis pakelia 156,- 
000 savo darbininkų algas.

Visi nustebo. Karės mete, 
kuomet plieno ir geležies 
darbininkai sustreikavo rei
kalaudami daugiau algų, 
ponas Gary visas valdžiosagentai užklupo ginoj slap- ir kitas spėkas dėj0> kad 

tą komunistų suvažiavimą - - - -- -
pereitą sąvaitę ir areštavo
17 žmonių. "....... . ‘ *
bet valdžia sakosi žinanti jų
vardus ir suimsianti vėliau. koj^Dabar'gi’plieno *k»a- 

---------- liūs Gary pakelia darbinin-

streiką sulaužyt. Ir jis buvo
.... . . sulaužytas, o buvęs to strei- 

Kiti išbėgiojo, ko vadas Foster ir šiandien 
- -l neturi ramios vietos Ameri-

GATVEKARIS _ ikams algas visai jiems to 
SUSIKLLe. j nereikalaujant. Ką gi tai 

Syracuse, N. Y. — Perei- reiškia? Nejaugi jisai susi- 
ta sąvaitę čia atsitiko nelai- mylėjo ant darbininku? 
mė: gatvekaris pilnas žmo-’ Oi ne. Jis daro tatai ne- 
nių iššoko iš bėgių ir atsi- dorais tikslais. New Yorko 
mušė į stulpą. Sužeista 20 
žmonių.

World” sako, kad teisėjas 
Gary, pakeldamas darbinin
kams mokestį, turi keturis 

Į tikslus.
j 1. Jis nori sunaikinti uni- 
‘ jas, parodydamas darbinin-

lekia be jokio motoro. ' Jo 
mašina esanti panaši į vana- į 
gą, kuris leidžiasi oru spar- N0RI IŠPARDUOT SU- 
nus ištiesęs. PUVUSIUS KIAUŠINIUS.

_ Kiaušiniu trustas rengia- 
NUSKENDO FRANCUZŲ gį pakelti per spaudą didelę 

KAReS LAIVAS. . v !agitaciją, kad žmonės val- 
Grįždamas nakties ~ laiku gytų daugiau kiaušinių, 

iš manievrų, _ didžiausis. Mat visą pereitą pavasarį 
francuzų kares laivas 
"France” užėjo ant uolos ir 
praplėšęs savo šoną nuėjo 
jūrių dugnan. Ant laivo bu
vo 900 kareivių, bet tik 3 
žuvo; kiti išsigelbėjo.

TYRINĖS HERR1NO 
SKERDYNĘ.

Chicagos žiniomis, Ma- 
rion’o mieste tapo sudarytas t 
specialis "grand jiny”, ku- sujudimo buvo daug, 
ris šį panedėlį pradėjęs ty
rinėti Herrino skerdynę.

GARVEŽIS IŠLAUŽĖ
DIRBTUVĖS SIENĄ.
Streiklaužių operuoja-.. . . . ..

mas garvežis Worcestervje kams, kad jie gali gauti ge- 
išbėgo iš relių ir išlaužė resnes algas be unijos ir be 
American Steel and Wire streikų. •»
Co. dirbtuvės sieną. Iš žmo-! 2. Tame yra suokalbis su-

• • 1 _____ 1______ 1________________ x 1 nu X-ry4- Unių niekas nenukentėjo, bet

KAIZERIS ŽENIJASI.
Buvęs vokiečių kaizeris 

užsimanė vėl apsivesti (jo 
pati nesenai mirė). Londono 
žiniomis, jisai dabar susižie
davęs su tūla našle.

SUFRANCIJA TARIASI
RUSIJA.

Paryžiaus žiniomis, fran
cuzų valdžia siunčia Mask
von delegaciją pasitarti su 
sovietų atstovais, ar negali
ma butų užvesti oficialių 
derybų. Dabar delegacija 
vykstanti lyg ir ”priva- 
tiškai”.

50,000 KINIEČIŲ ŽUVO 
NUO VIESULOS.

Rugpiučio pradžioje buvoIV V jJ-L <XV4£jA▼ vz Į

rašyta, kad Kyliuose, Swa-, nauc*ai-
tow apielinkėj, nuo viesulos 
žuvę apie 10,000 žmonių. 
Dabar surinktos žinios pa
rodo, kad iš viso per tą vie-

GALYBĖ VYNO 
CALIFORNIJOJ.

Laikraščiai praneša, kad 
sulą tuomet žuvo ne 10, bet Kalifornijos sandėliuose da

bartinių laiku yra 21,371,- 
Į820 galionų vyno. Tai yra 
■tokia galybė, kad ištektų po 
stiklą vyno kiekvienam žmo-

50 tūkstančių žmonių.

RADO BUDĄ DAžYT 
GYVUS MEDŽIUS.
Iš Dresdeno pranešama, gui visam pasaulyje.

■J 1 • V* • • • •kad vokiečių inžinierius 
Reiman išradęs būdą nuda
žyti gyvą medį ant kelmo. 
Tam tikslui vartojami ant-

taigos!
Bet tuo tarpu dalykų bė

gis pateisina Legere’o pozi
ciją. United Textile Wor-į 
kers unija, kuri sutiko grįž- j 

iti darban, jau pusėtinai su-; 
sikompromitavo, nes kada 
jos organizatorius Gorman 
nuvyko pasitarti su Acadia 
Mills kompanija, jo neįsilei
do. Buvo nusiųstas tos uni
jos komitetas, ir komiteto 
Acadios kompanija nepri
ėmė. Pasirodo, kad Lavv- 
rence’o kapitalistai neva iš
pildo streikierių reikalavi
mus, bet nepripažįsta unijų, 
ir veiklesnių streikierių ne-

uniia atšauksianti visus iš

KRATOS WORCESTERY.
Blaivybės valdininkai nu

tarė padaryti Worcesterį 
"sausu” miestu ir pradėjo 

ant munšainierių. 
Bet nelengva tas įvykinti. 
Pavyzdžiui, darant pas Kle
mensą Zakaitį kratą, valdi
ninkas Rogers gavo akme
niu per šoną ir Zakaitis sa
ko, kad jis nekaltas, nors 
iš jo lango tas akmuo buvo 
paleistas. Norėdami Zakai-

FORDAS UŽDARO 
DIRBTUVES.

Automobilių fabrikantas ablavą
Fordas paskelbė, kad 10 
rugsėjo uždarysiąs visas 
savo dirbtuves, nes neturįs 
anglių. Tas palies apie 80,- 
000 darbininkų vienam tik 

; Detroite. Dėl angliakasių 
! streiko Fordas kaltina 
i Walll Streeta ir valdžią, ku- 
ri Wall Streeto įsakymus čiui užtai atsilyginti, blaivi- 
pildo. * i.......................  J “*

AUKSO KASYKLA 
UŽGRIUVO.

Californijoj, netoli Jack- 
sono, užgriuvo aukso kasy
kla, užberdama 75 darbinin
kus, 3,500 pėdų gilumoj.

ninkai sunaikino apie 600 
galionų brogos ir 2 bravoru, 
kuriuos jie rado ganykloj 
netoli jo namų.

laužvt gelž1 liečiu streiką.
3. Algų pakėlimas plieno 

karaliui buvo reikalingas, 
kad vėliaus pakėlus kainą 

i ant plieno. Ant kiekvieno 
dolerio, kurį jis pakėlė dar

bininkams, jis užkels 10 do
lerių ant plieno.

Ų. Norima parodyt, kali p 
į geras yra daiktas didelis 
muitas, kuris apsaugoja fa
brikantų reikalus. Žmonės 
dabar sakys: "Matot, repu
blikonai pakėlė muitus, ir 
tuojaus pakilo algos.”

Taigi pasirodo, kad tas 
algų pakėlimas galų gale iš
eina plieno trusto naudai.

MIRĖ NUO MIEGO 
LIGOS.

PAKĖLĖ VVORCESTERIO 
DARBININKAMS ALGAS.

Worcester, Mass. — Ame- 
rican Steel &. Wire Co. čia 
išlipino trijose savo dirbtu
vėse apskelbimą, kad ji pa-

Pasirodo. kad miego liga kelia dieniniems savo dar- 
yra pavojinga. Pereitą są- bininkams algas: kurie da- 
vaitę nuo jos mirė netoli bar gauna po 30c. i valandą, 
Providence’o Y. M. C. A. 
prezidento Davidsono 18 
metų amžiaus duktė. Ji už
migo 20 rugpiučio ir miego
jo iki 24. Prikelti ją dakta
rai negalėjo jokiu budu ir 24 
rugpiučio ji miegodama 
mirė.

gaus po 36 centus.

7

metų 
buvo

RADO ŽMOGAUS 
KAULUS.

Netoli Vineyard Haven 
pajūryje atrasta žmogaus 
kaulai. Manoma, kad tas 
žmogus buvo prigėręs jūrė
se ir paskui vandens išneš
tas. Ant kaulų buvo dar su
puvusios drapanos.

SOCIALISTŲ PRAKAL
BOS MONTELLOJ.

Montelloj pradėjo orga
nizuotis socialistai, šios pėt- 
nyčios vakarą ant gatvės 
bus mitingas, kur angliškai 
kalbės d-gė Freedman. Atei
nančio] seredoj, 6 rugsėjo, 
bus lietuvių socialistų pra
kalbos Tautiškam Name. 
Kalbės "Keleivio” redakto
rius S. Michelsonas, Visi 
darbininkai kviečiami atsi
lankyti. Pradžia apie 8 vai. 
vakaro.

DIDELĖS IŠKILMĖS 
HAVERHILLY.

Haverhillio lietuviai ati
daro savo vasarnami prie 
Salėm streeto. Iškilmės pa
vidale didelio pikniko tęsis 
3 dienas: 2. r 4 rugsėjo. 
Bus šokiai, koncertai, pra
kalbos ir tt.

43,710 AREŠTŲ Į 
MĖNESIUS.

Per septynis šių 
mėnesius Bostone 
areštuota iš viso 43,710 žmo
nės. Iš to skaičiaus vyrų 
buvo suimta 40,893, o mote
rų 2,817. Daugiausia areštų 
buvo už girtybę.

SMARKUS GĖRIMAS IŠ
MUŠĖ AKŲ

Holyoke, Mass.
Parinski (taip jo pavardę 
paduoda anglų laikraščiai? 
turėjo pasidaręs gėrimo iš 
vynvuogių, ir kada jis norė
jo anądien bonką atidaryti, 
ji sprogo io rankose ir gur
klys perkirto jam dešine aki 
per lėliuke. Parinskis dabar 
guli ligonbutyje ir akies jau 
nebeatgaus.

JosephMILIONAI DOLERIŲ! 
VAISTŲ IŠRADĖJAMS. 
Kongresmanas Sproul 

Įnešė bilių, kad iš Suvieny
tu Valstijų iždo butų pa
skirta po $1,000,000 dovanų 
tiem, kas išras vaistų nuo 

ir džiovos, plaučių uždegimo,

I 
I 
iMOKYKLA ĮGRIUVO 

KASYKLOM.
-v. «... . Wilkesbarre, Pa.

vo jau susirėmimu. Arabai (lino dažai. Medis nusidažo svillėj Įdubo kasykla .. ______ , r__  _ 
rengiasi siųsti delegaciją, nuo šaknų iki viršūnės ir Įgriuvo augštesnioji mokv-įvėžio, nuomario ir bepro- 
Amerikon pinigu rinkti ko-'toks jau pasilieka ant vi- kla, kurios pastatymas, lė- tvstės. Iki šiol vaistų nuo tų 
vai su žydais. sados. savo $250,000. jligų niekas da neišrado.

Lark-

IŠDEGĖ GALAIS UOSTAS
Pereitų sąvaitę ugnis nu

šlavė Galais uostą, didžiausi 
Francijos portą prie Angli
jos susmaugęs. Gaisrui ge
sinti buvo pašauktas visas 
pulkas kareiviu. Sudegė la
bai daug karinės medžia
gos.
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s KELEIVIS

n APŽVALGA 1
PH IEČIŲ TEISĖS.

Kuomet Lietuvos Atsto
vybė reikalauja, kad visi 
Lietuvos piliečiai Amerikoj 
užsiregistruotą ir užsimo
kėtų po $10.00 už pasportus, 
jei nenori prarasti savo pi- 

i lietybės ir turto Lietuvoje, 
tai reprošali bus pažiūrėti, 
kaip kitos valstybės vaišina 
savo piliečius, kurie išva
žiuoja užsienin.

Foreign Language Infor- 
mation Bureau paduoda 
apie tai šitokių žinių:

Šveicarijoj gimusieji skai
tomi jos piliečiais visados, 
nežiūrint ar jie turi save 
valdžios pasportą, ar ne; 
jie nenustoja Šveicarijos pi
liečių teisių net ir tuomet, 
kada priima kitos šalies pi
lietybę.

Danijoj yra tas pat. Da
nijoj gimusiems nereikia jo
kių pasportų ir jie gali grįž
ti savo tėvynėn, kada tik 
jiems patinka. Tokia šalis 
gali tikrai vadintis save 
žmonių tėvtne.

Italijos piliečiai taip pat 
nenustoja savo teisių sve
tur gyvendami. Jei jie neno
ri būt savo šalies piliečiais, 
tai išvažiuodami už ‘ ‘ 
jie turi prieš savo 
viršininką išsižadėti 
pilietybės.

Vokietijos piliečiai 
1914 metų praranda 
pilietybę užsienyje, bet li
tai tik tuomet, kai tampa 
svetimos šalies piliečiais.

Austrai gyvendami už
sienyje savo pilietybės ne
praranda, jei neprašo, kad 
jų valdžia nuo jos paliuo- 
suotų.

Vengrai nustoja piliety
bės teisių tik tada, kai išgy
vena užsienyje 10 metų.

Norvegijos piliečiai nu
stoja buvę jais tik tada, ka
da tyčia savo šalies išsiža
da, arba kada išvažiavę už
sienin ant visados tenai ap
sigyvena.

Švedas pameta pilietybę 
išgyvenęs užsienyje 10 me
tų. Bet po 10 metų jis ir vėl 
gali būt savo šalies piliečiu, 
jei pareikš savo valdžiai to
kį norą.

Taigi matom, kad nei vie
noj civilizuotoj valstybėj 
nėra tokių nežmoniškų įsta
tymą apie pilietybę, kaip 
Ljefeivoje.

vos Atstovybė, gin- 
‘ šitą "krikščionišką'’ 

j ą, kitokio pateisini
mo. neranda, kaip tik tą.

kad^ir prie caro valdžios 
taipJmvę.

Bet Lietuva juk vadinasi 
demokratine respublika, o 
ne caro monarchija. Jei ca
ro tvarka ir Įstatymai butų 
buvę geri, mes nebūtume 
prieš juos kovoję. 0 jei mes 
tą despotizmą sugriovėm, 
tai daugiau jo jau nenorim 
ir netoleruosim.

užsienin 
vietos 

savo

nuo 
savo 

ir

teisės aktingai dalyvauti šalies 
valdyme.”
"Naujienos" nurodo da 

vieną svarbų dalyką:
„Šalę visuotino balsavimo 

teisės yra da ir antras labai 
svarbus demokratijos laimėji
mas, tai — vietinės savivaldy
bės. Kiekvienas miestas Lietu
voje, kiekvienas valsčius ir 
kiekviena apskritis renka vi
suotinu balsavimu savo, taip 
sakant, seimelius (tarybas), 
kurie tvarko vietinius žmonių 
reikalus.

„Šita tvarka yra gerh, pir
miausia, tuo, kad ji duoda pro
gos kiekvienam piliečiui lavin
tis politikoje; o iš antros pu
sės, ji neleidžia perdaug įsiga
lėti centralinės valdžios biuro
kratijai.

„Visuotinas balsavimas Sei
mo ir vietinių savivaldybių 
rinkimuose yra tas ginklas, 
kuriuo Lietuvos žmonės galės 
pasekmingai kovoti prieš kle- 
rikališkus ir kitokius savo 
priešus. Todėl nėra reikalo 
perdaug nusiminti, matant, 
kaip dabartiniai Lietuvos šei- 
myninkai ’supeizojo’ Lietuvos 
konstituciją.

„Kad nuvertus klerikalų 
jungą, žmonėms nereikės kilti 
prieš juos su ginklais rankose 
ir savo kraują lieti: jie galės 
pavartot savo susipratimą ir 
organizaciją.”

Bet nelengva bus žmo
nėms ir susiprasti, kuomet 
panaikinta sąžinės laisvė, 
uždrausta streikuot ir or
ganizuotis, o prezidentui 
duota tokia sauvalė, kad jis 
gali išvaikyti visos tautos 
išrinktąjį Seimą ir apskelb
ti karės stovį.

tas reiškia dar blogiau — tas 
reiškia, kad ’Draugo’ kredito
riai galėtų atgauti tik mažutę 
dalį jų paskolintų pinigų.

„Kad 'Draugas’, būdamas 
bankruto stovyje, priima pi
nigus pasiuntimui ‘Lietuvon’ 
jis neabejotinai prasikalsta 
prieš žmones ir prieš įstaty
mą. Kaipo siuntėjas pinigų, 
'Draugas’ yra brokeris, o štai 
ką įstatymas sako apie bankie- 
rius ir brokerius, kurie priima 
pinigus, žinodami, jog jie yra 
bankrutais: jeigu bankierius 
ar brokeris... priims pinigus 
nuo kokio žmogaus, kuris nėra 
skolingas tam bankieriui ar 
brokeriui... tuo pačiu laiku ži
nodamas, jog jis yra bankru
tas (insolvent), ir nuo to žmo
gus turės nustoti, ...tai toks 
bankierius ar brokeris turi 
būti pripažintas kaltu vagys
tėje (embezzlement) ir tt. 
(III. Criminal Code, Cn. 38. 
sec. 25 a).

”Už šito įstatymo peržengi
mą lietuvių bankieriui Jonui 
Tananevičiui teko išsėdėti ka
lėjime suviršum du metu, šitą 
Įstatymą todėl ’Draugo’ vedė
jams butų labai pravartu pa
studijuoti.’’
Taigi žmonės, kurie siun

čia Lietuvon pinigus, turė
tų būt atsargus, kad jų pi
nigai kartais nežlugių.

i
I

I

ANTRAS ATSAKYMAS “SANDARAI”.

PATARIA NENUSIMINT 
DĖL LIETUVOS KONSTI

TUCIJOS.
"Naujienos” mano, kad 

Lietuvos konstitucija da 
nėra tokia bloga, kokia ji 
galėtų iš klerikalų dirbtu
vės išeit. Musų draugų 
dienraštis sako:

„Klerikalų kontroliuojama- 
sai Lietuvos St. Seimas panai
kino daugybę pamatinių liau
dies teisių Lietuvos konstitu
cijoje. Bet vieno dalyko jisai 
nedrįso naikinti: visuotinosios 
balsavimo teisės.

„Tą teisę Lietuvos liaudis Iš
kovojo pirmutiniame, 'revo
liuciniame’ Lietuvos respubli
kos gyvavimo laikotarpyje. 
Kada tapo nuversta Rusijos 
caro valdžia ir paskui, kada ki
lo revoliucija Vokietijoje, tai 
Lietuvos žmonės įgijo tiek 
drąsos, jogei butų sutrempę 
kiekvieną atžagareivį, kuris 
butų mėginęs kėsintis ant jų

'DRAUGAS” SKYLĖJ.
Kl. Jurgelionis "Naujie

nose" 9 rugpiučio rašo:
„Mums teko patirti apie pi

nigini katalikiško 'Drauge’ 
stovi. Pasirodo, jog sausio 1 
d.. 1923 m-- ’Draugo’ kasoje ir 
banke išviso buvo tik $101.56. 
Už apskelbimus 'Draugui’ bu
vo skolingi $10,109.75, bet tie 
pinigai nebuvo kolektuojami. 
'Draugas’ nuo kunigų ir kitų 
žmonių turėjo pasiskolinęs 
$34,043.11, neskaitant šėrų, 
kurių ’Draugo’ bendrovė turi 
išpardavus už $28,200.00. Di
džiuma šitų šėrų išparduota 
neprisilaikant ’blue sky’ įsta
tymo, ę todėl šėrininkai su 
prokuroro pagelba gali visuo
met išreikalauti savo pinigus 
atgal — t.v. — jeigu dar butų 
iš ko tuos pinigus paimti. 
'Draugo’ manedžiarius broliu
kas Kulikauskas sako, kad rą
žančių, maldaknygių ir kitų 
šventenybių pas juos esą kone 
už $28,000, o jų mašinos buk 
vertos esą $25,000. Ištikrųjų 
’Draugo’ rąžančiai ir t.t. yra 
verti apie $3.000, o mašinos 
apie $9,000. Trumpų apmokė
tinų sąskaitų 'Draugas' sausio 
1 d. turėjo $939.88, o neužmo
kėtų procentų $1,991.67.

’ Iš to matyt, jog ’Draugo’ 
finansinis stovis buvo maž
daug sekamas:

Turtas:
Gatavų pinigų ..........
Pajamų (vertė) .... 
Rąžančių ir tt. (vertė) 
Mašinų ir tt. (vertė) 
Baldų (vertė) ..........

$101.56 
5,000.00 
3,000.00 
9,000.00

800.00

Viso turto $17,901.56
Skolos:

Šėrininkams ............ $28,200.00
Skolos ant notų .... 34,43.11_
Greitų skolų.............. 939.88
Procentų už pask. pin. 1,991.67

Viso skolų $65,174.66
„Iš šito matos, jog ’Draugo’ 

bendrovė yra didelėj skylėj, 
būtent, turi nedatekliaus «u- 
viršum $40,000. Tas reiškia, 
jog ’Draugo* bendrovės Šerai 
nėra verti tos popieros, ant 
kurios jie atspausdinti. Bet

DĖL MARKĖS KRITIMO.
Vokiečių markei nupuo

lus, tūli pradėjo kaltinti 
Lietuvos valdžią, kad nepa
siskubino išleisti savų pini
gų. Pavyzdžiui, Brooklvno 
"Vienybė" 66-tam numery 
rašo:

„Daugelis lietuvių gyvai su
interesuoti markės kurso sto
vėjimu. Vieni turi pasipirkę 
markių spekuliacijos tikslams, 
kiti gi todėl, kad markė yra ly- 

' gi Lietuvos auksinui, ir auksi
nas seka markę pasaulio finan
sų rinkoje. Kiek lietuviams 
nuostolių atnešė musų valdžios 
tiesiog kriminališkas prasižen
gimas neišleidžiant nuosavios 
valiutos, tik bus galima matyti 
už kelių metų. Jau dabar iš 
amerikiečių laišku mes patiria
me. kad nekurie atsidūrė prie 
galo. Jie nuvažiavę Lietuvon 

‘iškeitė savo dolerius į markes 
ir padėjo bankuose. Na, o da
bar beveik pusė jų vertės nu
ėjo nežinia kur — dingo be 
vilties atsigauti. Jei dabar to- 
kis amerikietis pirktų savo do
lerius atgal, tai gautų tik pusę 
ar dar mažiau. Kitą jo pusę 
suvalgė Vokietijos bankrutas.” 
Kad taip yra, tai tiesa. 

Bet klausimas, ar nebūtų 
tas pat atsitikę, o gal da ir 
blogiau, jei Lietuva butų iš
leidusi savus pinigus?

Reikia pažiūrėti Į Lenki
ją, kuri pasiskubino savo 
pinigus išleisti. Juk jie nu
krito dešimts kartų dau
giau, negu vokiečių markė. 
Tas pat atsitiko ir su lat
viais, kurie išleido savo pi
nigus.

Kurgi tad užtikrinimas, 
kad su Lietuvos pinigais ne
būtų tas pat atsitikę, 
atsitiko su lenkų marke 
ba latvių rubliu?

Y 9
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ATLYGINIMAS Už 
RAŠTUS.

Lietuvos laikraščiuose 
skaitom šitokį pranešimą:

„Lietuvos rašytojai ir laik
raštininkai pasitarime liepos 
20 d. nutarė reikalauti dides
nio atlyginimo už raštus. Rei
kalaus po 3 auksinus minimum 
nuo eilutės ir po 4 auks. — 
maximum.”

Dabartiniu kursu 3 auk
sinai reiškia apie vieną 
trečdalį cento. Taigi už cen
tą Lietuvos rašytojai sutin
ka duot truputį daugiau da 
negu trįs eilutės. Ir tai skai
tosi jau padidintas atlygini
mas. Reiškia, pirma jie nei 
to negaudavo Lietuvoje.

O tečiaus kada jie rašo 
amerikiečių laikraščiams, 
tai reikalauja iki 5 centų už 
eilutę. O 5 centai šiandien 
yra apie 500-600 auksinų, lenkų biznio ofisas? Kodėl

Atleis mums skaitytojai. į ji nepasmerkia savų sanda 
kad jau antru kartu mes '.........■-
grįžtam prie ginčų su tauti
ninkų laikraščiu. Musų 
draugai žino, kąd ne mes 
dėl tų ginčų kalti. Juos pa
kėlė tautininkų organas 
"Sandara". Tie žmonės se
nai jau mus kandžiojo. 
Jiems pavydu, kąd "Kelei
viui” geriau sekasi, negu jų 
"Sandarai". Jie Įsivaizdino, 
kad jų "bepartyviška parti
ja" dabar pralenkė socialis
tus, todėl ir jų nusmukusi 
spauda turi pakilti. Norėda
mi to pasiekti, jie pradėjo 
šmeižti "Keleivi". Pradėjo 
šaukti, buk "Keleivis" par
sidavęs lenkams, buk pini
gai jam "nesmirdą", buk už 
doleri "Keleivis" galis par
duoti net savo tautą ir tė
vynę.

Progos šitai piktai tauti
ninku propagandai davė ta 
aplinkybė, kad Bostono len
kų laikraštis pasisamdė 
"Keleivio” name ofisą ir da
vė musų spaustuvei savo 
spaudos darbą daryt.

Dėl šitos priežasties "san
dariečiai” lojo ant "Kelei
vio"’ apie du mėnesiu. Mes 
nenorėjom su kaimynais 
ginčų ir i tuos lojimus nieko 
neatsakinėjom.

Bet kada jie nuėjo jau 
perdaug toli; kada užmiršę 
paprastos doros ir šalies 
Įstatymų ribas, jie pradėjo 
kriminališkai mus šmeižt, 
lygindami mus prie šalies 
išdavikų, ir ėmė stačiai agi
tuoti (Dargvainio straips
nyje), kad žmonės "Kelei
vio" neskaitytų, tai 31-mam 
"Keleivio” numeryje mes 
užvažiavom jiems per nosį. 
Mes sumušėm visus jų už
metimus ir parodėm, kad vi
si tie priekaištai, kokių jie 
neteisingai daro "Kelei
viui”, geriausia tinka jiems 
patiems.

"Sandara” netenka lyg
svaros.

Musų atsakymas išmušė 
iš lygsvaros visą "Sanda
ros" štabą. Tautininkų liz
de pasidarė didelis ‘sujudi
mas. Jau tris sąvaitės laiko, 
kaip jie teisinasi, ir vis da 
bijosi, kad negana pasaky
ta. 34-tam "Sandaros" nu
mery skaitom, kad "vado
vaujančių vietos sandarie- 
čių susirinkime buvo klaus
ta 'Sandaros’ redaktoriaus, 
kodėl taip lengvai 'Keleivį' 
paleidžia.”

Taigi pasirodo, jog net 
extra mitingai yra laikomi, 
kur dalyvauja vadovaujan
tis sandariečiai ir laužo sa
vo galvas, kad lengvai "Ke
leivio” nepaleidus.

Ir tuo pačiu laiku "Sanda
ra” rašo, kad "Keleivis" 
esąs "isterijos apimtas” ir 
kad jo redaktorius "duks- 
tąs."

Ne, gerbiamieji, ne "Ke
leivis" isterijos apimtas, bet 
jus Įsikarščiavę šokinėjate. 
Jus pliauškėt ant "Keleivio" 
per du mėnesiu, o "Kelei
vis” tik sykį jums atsakė, ir 
jus netekot galvų. Jums pri
siėjo net savo veikėjų susi
rinkimas šaukti. Jei "Kelei
vis” da syki jums uždroš, 
tai jums prisieis visos ”be- 
oartyviškos partijos” suva
žiavimas šaukti. Tai kurgi 
tuomet daugiau isterijos?

"Sandara” neatsakė nei 
vieno klausimo.

"Keleivio” 31-mam nume
ry musų buvo nurodyta, 
kad So. Bostono tautininkai, 
kurie valdo vietos Lietuvių 
Salę, yra Įleidę ton salėn 
lenkų patriotu draugiją, 
”Towarzystwo Bialego Or
ią”, ir kad baltąjį lenkų arą 
laiko savo name po stiklu. 
Mes klausėm "Sandaros”, 
kodėl ji prieš tai neprotes
tuoja? Kodėl ji loja tik ant 
"Keleivio”, kad jo name yra

i- kad sandariečiai turėtų tuo- 
riečių, kurie už pinigus lai- jaus išvyti lenkus iš Lietu
ko lietuvių pastogėj Pil- .vių Salės. Jeigu jie taip pa- 
sudskio valdžios žymę — darytų, mes pasakytume, 
baltą vanagą? kad jie via bepročiai. MoKė-

Į tuos klausimus "Sanda- ‘ darni už mitingus vendą, 
ra” nedavė jokio atsakymo.; lenkai padeda lietuviams ii- 
Ji visai neišaiškino, kodėl i laikyti salę, ir todėl reikia 
Lietuvių Salę galima lenkus' da džiaugtis, J ’ j‘ ‘ 
Įleisti, o i "Keleivio”
— ne. į

Toliaus musų buvo nuro-i 
lyta, kad daug lenkų gyve-Į 
.įa Lietuvoje, dirba net val-| 
Jžios Įstaigose, ir tai tokie) 
lenkai, kurie nemoka nei lie- j 
tuvių kalbos, o vis dėlto val
džia juos toleruoja ir net 
gerai su jais sugyvena. O 
ei Lietuvoje lenkai gali vie

noj pastogėj su lietuviais 
gyventi ir dirbti, tai kodėl 
gi Amerikoj tas turėtų būt 
nuodėmė?

Ant šito klausimo "San
dara” irgi nieko neatsakė.

Pagalios musų buvo nu
rodyta, kad "Sandaros” 
bendradarbis, kuris taip ne
dorai norėjo apiuodint "Ke- 
’civį”, yra didžiausis veid
mainys, grašiagauda ir me
lagis. Veidmainys dėlto, 
kad prie aplinkybių besitai
kydamas jis jau 3 kartus 
mainė politini savo veidą; 
grašiagauda dėlto, kad no- 
■. ėdamas be darbo pralobti, 
jis nuskriaudė nemaža žmo
nių, prisidėjusių prie jo 
"patriotiškų'' bendrovių; o 
melagis dėlto, kad norėjo 
užsiginti buvęs "Keleivio” 
name.

Ir šitų užmetimų nedrįso 
užgiricyt nei "Sandara”, nei 
pats jos bendradarbis. Va
dinas, jie prisipažįsta prie 
jų.

Nevykę ''Sandaros" ar
gumentai.

Tris savaites besiteisinda
ma. "Sandara 
nei vieno sveiko argumento 
savo pusei apginti. Ji visai 
neužginčijo, kad So. Bosto-',.
ta lenku "«>koiu" organiza- ios užpuldinėjimai yra nie- 

‘ _ ' kad ’ kuo nepamatuoti. Ji ne fak
sais kalba, ne argumentus 
• stato, bet stačiai liežuvauja.

33-čiam savo numery 
''Sandara” praneša savo 
skaitytojams, kad "Kelei
vio" redaktorius Michelso- 
nas nusipirkęs jau automo
bilių ''už lenkų pinigus.” 
Tuo tarpu gi faktas yra 
toks, kad Michelsonas turė
jo automobilių pirma, negu 
lenkai pasisamdė ofisą "Ke
leivio" name. Antras daly
kas, už ofiso randą Į mėne- 
si-kitą automobiliaus juk 
nenupirksi. Ar ne aišku tad 
kad "Sandara" savo skaity
tojams meluoja?

Prirašė ji ir daugiau ne
būtų dalykų. Pavyzdžiui, 
anąsyk vietinėse žiniose ji 
"painformavo” savo sanda- 
riečius, kad ant "Keleivio” 
langų lenkai jau užrašę sa
vo firmos vardą. O ištikrųjų 
gi tokio užrašo ant "Kelei
vio” langų visai nebuvo ir 
dabar nėra. Žinoma, tai yra 
mažmožis, bet visgi ir tas 
parodo, kaip "Sandara” 
meluoja.

Daugiau faktų, kad san
dariečiai su lenkais bro

liuojasi.
Sandariečiai netik neatsi

sako su lenkais bizni daryt, 
bet dėl to biznio moka dagi 
pavirsti tikrais jų "roda
kais’’ ir "bratais".

štai prieš mus guli vienos 
sandariečių firmos išleistas 
aplinkraštis "Dla rodakow, 
’vybieraiących się w podrož 
do Polski”. Tame aplink-, 
raštv musų sandarietis savo 
"rodakams" lenkams sako: 

"Nie wierz agentom ogla- 
szającym się w gazetach... 
bo to'po większej częšci nie- 
są Polacy, lecz obcokrajow- 
cv, jak žydzi, Rosyanie, 

Žinoma, mes nesame to- Czesi i inne narodowošci.” 
kie hypokritai ir nesakom,

sudskio valdžios žymę 
baltą vanagą?

1

n

kad jie tenai 
namą; laikosi. Tą gerai supranta ir 

patįs sandariečiai ir jų re
daktorius p. Šiiakys. Ir to
dėl kuomet jie užsipuola ant 
"Keleivio”, lai jie turėtų ir 
parodyt, kodėl "Keleiviui" 
imti iš lenkų rendą yra nuo
dėmė, o sandariečiams — 
ne? Bet argumentų pas 
juos nėra.

"Sandara" 32-ram savo 
numeryje sako: "Faktas pa
silieka faktu: 'Keleivio' ofi
sas pusiau perdalytas — vie
noje pusėje ’Kuryer Co- 
dziennv’, kitoje gi pusėje 
sėdi 'Keleivio’ štabas. ’Ke- 

I leivis’ spausdina ’Kurverą’ 
i savo mašinomis."

Tas faktas yra visiems ži- 
i nomas ir "Keleivis" niekad 
i jo neslėpė nei ginčijo. Taigi 
i"Sandara” Čia visai be rei- 
į kalo kamuojasi tą faktą pri- 
I vadinėdama. Be reikalo ji 
; laužiasi i atdaras duris, 
į Jau trečią mėnesį "Sanda
ra" atakuoja "Keleivį" už 

į "prasižengimą", o da iki šiol 
‘ neparodė, kame tas "prasi
žengimas'’.

i Ar nukentėjo nors vienas 
: lietuvis nuo to, kad "Kelei- 
! vio” name lenkai pasisamdė 
sau vietą?

Ar nukentėjo nuo to Lie
tuvos Respublika?

! Ar geriau šiandien butų 
Lietuvos ar Amerikos lietu
viams, jei tas laikraštis bu
tų spausdinamas kitoj 
vietoj ?

Gal atiduotu tuomet Len- 
nepastatė -:UOS valdžia Vilnių?

I

Gal francuzai atiduotų 
Klaipėdą?

Nei vieno šitų dalyki; 
no lietuvių Šaiėn'yra^Ileis- ^Sandara". neprirodė^ Ta*gi 
ta lenkų "sokolų” t_o. 
eija. Ir ji neužginčija, 
tą salę valdo sandariečiai. 
Ji tik sako, kad tos salės ka
sierius esąs J. G. Gegužis ir 
jis priimąs pinigus iš lenkų.

Tai nėra joks argumen
tas, nes jei Gegužis ir turė
tų toj salėj balsą, tai tas da 
negalėtų pateisint sanda- 
riečių.

Bet faktas yra toks, kad 
kasierius Lietuvių Salėj ne
turi jokio balso ir negali* 
nieko spręsti. Kam salę duo
ti, o kam ne. tai sprendžia 
bord-direktoriai, kurių di
džiuma yra sandariečiai, t.y. 
"Sandaros” leidėjai. Jei 
"Sandaros” redaktorius- to 
nežino, tai tegul pas juos 
pasiteiriauja.

Toliaus, pinigus už salės 
randą kolektuoja ne kasie
rius Gegužis, kaip "Sanda
ra” tvirtina, bet bord-direk- 
torių paskirtas "dženito- 
rius”. Kasierius yra tiktai 
tam, kad surinktus pinigus 
globotų ir bilas apmokėtų.

Pagalios. Gegužis yra to
kio Įsitikinimo, kad čia, 
Amerikoje, nėra ir negali 
būt jokio prasižengimo lie
tuviams turėti biznio reika
lų su lenkais, todėl jeigu jis 
ir butų prisidėjęs prie Įlei
dimo lenkų Į Lietuvių Salę, 
tai jis savo sąžinei nebūtų 
nusidėjęs.

Bet visai kitaip yra sū 
sandariečiais. Jie sako, susi
dėti lietuviui su lenku yra 
didžiausia nuodėmė. Taigi 
jie turėtu savo žodžių ir lai
kytis. O betgi jie taip neda
ro. Jie rėkia, kad "Keleivis” 
su lenkais "susibičiuliavęs”, 
o tuo pačiu laiku patįs gra
žiai sau su "sokolais” bizni 
daro. Ir kodėl jie taip keis
tai elgiasi, kodėl jie vienaip 
kalba, o kitaip daro. 'San
dara” mums neišaiškino.

I

lės pas mane. Aš ne "inna 
norodovvošč”, bet tikras jū
sų "rodakas", lenkas.

Taip kalba saiidarietis M. 
Paltanavičių, "Amerikos 
Lietuvo” leidėjas. Savo 
agentūrą jisai vadina sta
čiai "Polska Agencja". Jis 
rašo;

"Gdybyš postanowil Ro- 
daku ppivrocič do Ojczvz- 
nv, udaj się w tej spravvie 
z pelnem zaufaniem do 
znanej powszechnie Pols- 
kiej Agencji.

"M. Paltanavicia 
•"Biuro kart okrętowych 
"15 Millbury st,

"Worcester, Mass.”
Matysim, ką "Sandara” 

ant to pasakys! Gal ji tei- 
sinsis, kad p. Paltanavičiaus 
biznis, tai ne jos dalykas? 
Bet ar "Keleivio" biznis jos 
dalykas? "Keleivis lenkų 
savo "rodakais” nevadina, o 
'Sandara” loja ant jo jau 
trečias mėnuo. Taigi žiūrė
sim, ką ji pasakys, kuomet 
jos abazas pradėjo virsti 
jau tikrais "ojezyznos” "ro
dakais"?

Lauksim $100.
Andai mes pasakėm, kad 

"Sandara” šmeižia mus iš 
didelio pavydo, nes, kaip 
girdėjom, ji pati norėjusi 
gauti spausdinti tą lenkų 
laikraštį, kuri dabar spaus
dina "Keleivis”.

"Sandaros” administrato
rius užginčijo tai ir 32 
"Sandaros” numery padarė 
šitokį pasiūlymą: "pasiū
lau ir duosiu Keleiviui’ $100 
už faktišką prirodymą, kad 
'Sandaros’ Adm. arba Cen
tro Valdyba darė bent ko
kius atatinkamus žygius 
gavimui spausdinti tą ende- 
kų laikrašti.”

Kas iš jūsų tuos žygius 
darė — administracija ar 
valdyba — mums nesvarbu; 
mes tik žinom, kad tokio no
ro pas jus buvo, ir mes ap- 
siimam tatai prirodyt.

Taigi, jei "Sandaros" ad
ministratorius turi 100 do
lerių (žmonės kalba, kad jis 
da nėra atsilyginęs kun. Ur
banavičiui už šliubą!), tai 
tegul jis atneša juos i "Ke
leivio’’ ofisą, o čia jam bus 
prirodyta — žodžiu ar raš
tu, kaip jam geriau patiks.

Tą šimtinę mes paaukau
siu; Lietuvos reikalams.

Laiko duodam iki šios su- 
batos, 2 rugsėjo, 4 vai. po 
pietų.

ŽARUOS.
Šioj šaly lietuviu kalboj 

yra leidžiama 24 laikraščiai 
ir viena gazieta "Saulė".

"Vilnies” komisarai džiau
giasi, kad jei kur darbinin
kai išeina i streiką ir jį iš- 
iaimi. Bet jie nepažiūri j sa
vo spaustuvės darbininkus, 
kurie už pusdyki dirba ir 
jiems nėra progos streiką 
laimėti, nes jie nėra organi
zuoti Į uniją.

Chicagoj 20 rugpiučio bu
vo du apvaikščiojimai: kle
rikalai apvaikščiojo išlaimė- 
jimą, o progresyviai — pra
laimėjimą.

Vienas draugas manęs' 
klausia: "Kas redaguoja 
'Sandarą’?" — "Tikrai ne
žinau” — atsakiau aš jam,— 
"bet kritikoje ji prisilaiko 
Mahanoyaus Baltruvienės 
logikos.”

Dr. Kaš-kaš-kaš yra ti
kras Plinda — svieto lygin
tojas. Nuo savo pacientu jis 
lupa kiek galėdamas, o "Vil
nies” vaikams duoda po 500 
dol. "sekminpinigių”. žino
ma. aš nepavydžiu, kad vai
kams duoda. Užaugę at- 

Vadinasi, lenkai, kreipki- mins... A, Garbukas.



KELEIVIS

rybai”, 
rengė.

zamkavą”, iškėlė 
kur benas putė 

Munšainieriai,

z

WORCESTERIO 
NAUJIENOS.

WORCESTER, MASS.
Kaip kitur, taip ir Wor- 

cesteryje apvaikščiota Su
vienytu Valstijų pripažini
mas Lietuvai dusios. Suba
toj, 5 d. rugpiučio, klebonas 
su visomis davatkomis, su 
visais škaplierninkais ir jų
jų vaikais, su visokiomis 
„brostvomis” maršavo po 
miestų su didžiausiu pasidi
džiavimu, kad dabar ir lie
tuviai turės lygia vietą su 
kitais kaip danguje, taip ir 
ant žemės, nes Suvienytos 
.Valstijos pripažino, kad ir 
lietuviai turi valdžią su du
sia.

Ant rytojaus, nekėlioj, 
tautininkai surengė kitą 
„parodą”, tik ne mieste, bet 
sale miesto, pas žydą ant 
farmos. Klony Įtaisė jie „ba
rą”, apstatė buteliais, sakė 
spyčiuš. gėrė, rėkė, ūžė kiek 
tik lindo; ant pievos mėtė 
boles (base bąli), o ant 
aukšto kaįno. panašaus Į 
Vilniaus „zamkavą”, iškėlė 
vėliavą, 
triubas.
vaikščiodami po bušius par
tijomis su pantukėmis, at
vaizdino tikrą Vilniaus kal- 
variją. Visur riksmas, dai
navimas, kaip tik ubagų kal- 
varijos miškuose.

Piknikieriii tarpe mačiau 
4 karves, kurios taipgi 
vaikščiojo po bušius sykiu 
su munšainieriais ir retkar
čiais, lyg pritardamos tam 
didžiam apvaikščiojimui, 
užmumuodavo pilnai pritai- 
kindamos triubų balsui.

Aš, sėdėdamas ant kalne
lio po medžiu, negalėjau at
sidžiaugti tokiu „puikiu” 
musų .tautiečių sugalvotu 
apvaikščiojimti. Manau sau, 
ak, kad čia dar kas nors iš
šautų kelis kartus iš revol
verio ir užbirbintų .armoni
ką, tai butų visai panašu Į 
lietuvišką veseliją.

Už tas „iškilmes” priklau
so didelė garbė ”Worceste- 
rio Lietuvių Draugijų Ta- 

kuri tą viską su-
* ♦ ♦

tautininkai baisiai 
šmeižti lenkus ir 
net savuosius, jei

Musų 
pamėgo 
niekinti 
kas išdrįsta pratari nors 
žodi lenkiškai, ar bando su 
lenkais daryti biznį.

Worcesterio gerbiamas 
tautietis, kuris yra žinomas 
beveik visiems lietuviams
Amerikoje, p. M. Paltanavi-i 
čia, „Amerikos Lietuvio” < 
leidėjas, iš kurio lupų nie- 
kad nepasibaigia šmeižimai 
ir pajuokos žodžiai: „cicilis-J 
tai”, „raudonukai”, „lenk-' 
berniai” ir tam panašiai,1 
šiomis dienomis išleido tam , 
tikrą atsiliepimo lapelį į 
„rodakus” su šitokiu ant-( 
galviu: ”Uwaga i ostrzeže-, 
nia dla rodakow wybierają- 
cych się w podrož nowrotnę 
do Polski.” Toliau jis šaukia' 
lenkus, kad jie apsisaugotų: 
nuo kitataučių apgavikų,' 
kaip tai: žydų, rusų, čekų,1 
slovakų ir kitų, bet su visais 
reikalais kreiptųsi tik pas 
jį, kaipo tikra lenkų „roda- 
ką.”

Po tuom atsiliepimu, net 
dvejose vietose pasirašė: | 
„M. Paltanavicia, Biuro 
kart okrętowych, 15 Millbu
ry st, Worcester, Mass.

Na, tai ką jus dabar sa
kysite, gerbiami tautiečiai? 
Ar jus matote, kas su jūsų 
lyderiais darosi: nagi į „ro
dakus” Išvirto. Ar gerai ( 
bus, jei aš jūsų lyderius ir' 
tai dar nepaprastus, bet 
„gazietų” leidėjus, pavadin-Į 
siu tikruoju jų vardu — 
maklioriais?

Neždanovietis.

1z Kuponas /- ' r

Pažymėki! kryželiu kokios knygos norite:
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ŠOVINIZMAS

so-

'bolševiku ir į Lietuvą nie
kuomet neįsileis.

i —Kol Lietuvą valdys juo
doji klerikalų partija, tai 
aš ten ir nevažiuosiu. Bet 
ilgai taip nebus. Lietuvos 
žmonėms atsidarys akys ir 
jie prašalins tuos parazitus, 

i —O aš tau, Maike, pasa
kysiu, kad Lietuvos valdžia 
tuojaus išnaikins visą 

' cialistų pakaleniją.
i —Nesidžiaugk, tėve, so
cialistų Lietuvos valdžia ne- 

į išnaikins. Kol bus skriau- 
• dos, kol bus nuskriaustųjų 
minios, tol bus ir socialistai 
— skriaudų naikintojai. Bet 
kuomet Amerikos lietuviai

■ darbininkai užrauks savo 
, kišenius, tai visa Atstovy
bės načalstva galės eit bul
vių sodint. O tau, tėve, vėl 
prisieis saliuno grindis 
šluot.

TRUMPOS PASTABOS 
APIE ATSIVEDIMĄ.KE
Statistikos parodo, kad iš 

kiekvienos dešimties apsi- 
vedimų devyni yra nelai
mingi.

Dešimtoji pora gal 
laiminga, jeigu ji gy

T
v

.1 .

—Palauk, tėve! Ko gi tu —Tai tu dabar gyveni
taip bėgi, kai kunigas Gar- Washingtone ? 
mus iš rugių vejamas? i —šiur, Maik!

—Alau, Maike! Ar tai tu 
čia?

—O ką, ar jau tėvas ma
nęs nebepažįsti?

—Akys skauda, tai nega
liu gerai matyt.

—Negerk tiek daug mun- 
šaino. tai neskaudės.

—-Tas ne nuo munšaino, 
vaike.

—O nuo ko ?
—Taip kokia kvaraba už

ėjo ir akys ištino. Zakristi
jonas patarė man išplauti 
jas žmogaus šlapumu. Sako, 
tas labai pamačlyva. Aš taip 
ir padariau. Ale nuo to, vai
ke, dar siekčiau pasidarė.

—Tik gi tu ir kvailas, tė
ve! Juk nuo to gali užkrės
ti akis tokiom ligom, nuo 
kurių visai gali regėjimo ne
tekti.

—Tu manęs. Maike. kvai
lu nevadink, ba kad trauk
siu šoble per sprandą, tai 
net susidvilinkosi. Tu nėši 
daktaras ir apie tokius rei
kalus neišmanai.

—Daktaru tai aš nesu,i 
tėve, bet apie sveikatos da
lykus nusimanau.

—Na, kad tu toks m au
dras, vaike, tai pasakyk 
man. ar žmogaus pilve kir
mėlės reikalingos, ar ne?

—Kirmėlės žmogaus pil
ve tiek reikalingos, kaip 
plaukuose utėlės arba lovo
je blakės.

—O aš tau sakau. Maike. 
kad jeigu žmogaus pilve kir
mėlių nebutu. tai žmogus 
gyventi negalėtų.

—Apie tai, tėve, aš su ta
vim nesiginčysiu. Tegul tas 
palieka kitam kartui. O da
bar pasakyk man, kur 
buvai prapuolęs, kad per iš
tisas dvi savaites tavęs ne
mačiau ?

—llabar, ’
bizy, nes dideli ciną 
ėmiau.

—Argi?
—Šiur, Maik!
—Gal pasakytum, tėve, 

kas tai per „cinas”? Aš gir
dėjau, kad tu klebonijoj 
grindis plauni.

—Nausa! Dabar, vaike, 
jau ne aš kitiems grindis 
plaunu, bet man kiti plauna.

—Tai išrodo, kad tu pra- prairti. Maike? 
turtėjai, tėve. Gal kur nors 
pinigu pavogei?

—Nausa! Kuomet gauni 
re ra džiabą, tai vogti nerei
kia.

—Kas gi tau toki gerą 
”džiaba” davė, tėve?

—Lietuvos 
vaike.

Gyvenu, 
kur visa načalstva gyvena.

—Reiškia, tu Lietuvos At
stovybėje dirbi kaipo namų 

į valytojas, ar taip?
—Maike, tu užgauni ma

no generolišką unarą, sta
tydamas Į tokį žemą pleisą. 
Aš spitunų daugiau nemaz- 
goju.

■Tai gal durų sargo pa

Tik du daiktai : 
mą padaro nelaln 
tai vyras ir moteris.

Apsivedimas yra biznis, 
kuris tankiausia pasibaigia 
bankrutu.

Vyrai pirmutniai nori ap
sivesi ir pirmutiniai atsi
skirt.

tu

—lai gal durų sargo pa-
- reigas pildai?

—Laik fon!
i —Visgi, tėvas gali man 
papasakoti, ką tu ten veiki.

—Labai izy džiabą turiu, 
Maike, o pinigų gaunu kai 
šieno. Tu žinai, vaike, kad 
musų atstovas Čarneckis- 
yra dar grinorius ir angelc- 
kai šnekėt nemoka. O ma
nęs ant angelckos kalbos ir 
policmanas nesubytys — 
šneku kaip regli airišis. Tai 
atstovas ir pasikvietė mane 
sau už klumočių.

—Nejaugi tiek daug ame
rikonų Atstovybėn užeina, 
kad ten perkalbėtojas butų 
reikalingas ?

—Tu, vaike, Atstovybėj 
turbut dar nebuvai, kad 
apie jos parėtką nieko ne- v • • o ’žinai?

—Na tai papasakok, tėve. ■ 
kokia Lietuvos Atstovybėj , 
yra tvarka. Man tas labai 
Įdomu žinot.

—Atst ovybėj e t va rka, 
vaike, yra gera. Visą džfa- 
bą atlieka kelios mergos. 
Staršu ant tų mergų yra 
paskirtas kunigas Fabijo
nas. Apart kunigo Fabijono 
ten yra dar apie pusė tuzi
no vyrų, su kuriais atsto
vas turėdamas laiko pasiro- 
davina.

—Beabejonės, tie vyrai ir 
angliškai kalbėt moka?

—Jesa!
—Tai kam tu ten reikalin-

Vaikinas pamato merginą 
ant gatvės, prisimeilina prie 
jos ant piazo arba tarpdury 
ir apsiveda prie altoriaus.

Šovinistai yra tie žmonės, 
kurie savo tautybę kelia i 
padanges, o kitataučius že
mina. Kitais žodžiais ta
riant, šovinistai yra tautiški 
fanatikai.

■ Ačiū aklam šovinizmui 
dar ir šiame dvidešimtame 
amžiuje turime tokią didelę 
tautine neapykantą, nors vi
sose tautose yra gerų ir blo
gi! žmonių, šovinizmas — 
tai geriausia priemonė ka
rių palaikymui. Nors tikro
ji karių priežastis yra eko
nominė, bet karėms prasi
dėjus visų šalių bei tautų 

' šovinistai pradeda kurstyti 
i savo tautos žmones (dau
giausia darbininkus), kad 
šie eitų skersti kitos tautos 
žmones.

Patvirtinimui to, kas čia 
pasakyta, prisiminkime kad 
ir ką-tik praėjusią pasauli
nę karę. Kiek tuomet buvo 
tautinio šumo, tautinių kur
stymų. tautinės neapykan
tos’ Lietuviškieji tautinin
kai, apsvaigę patriotizmu, 
pradėjo pusti vienon dudon 
su amerikoniškais šovinis
tais. Nors kiekvienam svei
kai protaujančiam žmogui 
buvo aišku, kad toji karė 
nieko gero žmonijai neat
neš. vienok musu ultra-pa- 
triotai šovinistai, kaip iš 
klerikališko "Darbininko”, 
taip iš tautiškos "Lietuvos”, 
visi stojo už karę iri 
smerkė socialistus, kurie 
reikalavo taikos. -Jie sutarti
nai triubijo, kad ši karė yra 
vedama delei mažųjų tautų 
paliuosavimo, ir nebežinojo 
kaip garbint tuos lietuvius 
jaunuolius, kurie liuosnoriai 
stojo i armiją. Kokia didelė ( 
lietuvių šovinistų neapykan-i

Į

Didžiuma apsivedusių 
moterų nepamato šviesos, 
nes vyrai jas laiko tamsoj.

Senovės laikuose jeigu 
vyras apsivesdavo syki, tai 
iau daugiau vesti nenorė
davo.

Musų dienose ir tris sy
kius vesti yra neperdaug.

Sakoma, jog praktika lo
šia gyvenimą svarbią rolę. 
Vienok nekurie vyrai apsi
veda tris-keturis kartus — 
ir vistiek iš jų būna prasti 
šeimininkai.

Kuomet pamatai važiuo
jant po šliubui jauniki ir 
nuotaką, tu nežinai ar jie 
apsivedė iš meilės ar gal... 
d.el pinigu,

Prieš apsivesiant vyras 
turi bent du kartu gerai pa- 
mislytl ką jis daro. Nes po 
apsivedimui mislvti jau ne 
laikas.

Merginos daugiau pro
tauja už vaikinus. Todėl tiek 
daug jų palieka senmer
gėmis.

v
Žingsnis po žingsnio | 

reakciją.

tu buvo prieš karės priešus, 
mes galime suprasti iš to,, 
kad jie be pasigailėjimo 
skundė valdžiai tuos, kurie 
skelbė karę karei, ir ypač 
tuos, kurie buvo nuo karei
viavimo pasislėpę. ►------------------u--— ......--

žinodamas musų šovi- įem. politikos naują krypti, 
luistų praeities darbus, kryptis nėra nauja, bet iš 
aš visai nesistebiu, kad J? ir šimtmečio pasisko-, 

(„Sandaros” ir „Darbiniu- -’mta. Kadangi knksp, dem. 
ko” štabai užsipuolė ant ir rodėsi kitu keliu
„Keleivio” leidėjų, kam šie ano ąinziaus klę-,
išnuomavo savo narna lenku ri , a.l’Aai P16.8 ir Pazym\me 
laikraščiui. Mat, sulyg mu- paują taką
su šovinistų protavimo, tai.L\llr^ 1,S5°J° baigiantės,St. 
visi lenkai yra niekšai ir to
kiems negalima nei namo 
parsamdyti. Beabejonės, 
lenkai šovinistai yra tokios- 
pat nuomonės apie lietuvius.

Nesistebiu iš šovinistų 
"Darbininko” abazo, nes jie 
yra akli. Bet stebėtina, kad 
ii* liberališki sandariečiai 
pradėjo eiti tokiais tamsiais 
ir slidžiais keliais. Kaip se
niau tamsus klerikalų apuo- 

’ kas kapucinas kurstė kata- 
j likus prieš laisvamanius ir 

J socialistus, taip dabar san- 
t dariečiai kursto lietuvius 
patriotus prieš „Keleivį” — 
vien tik už tai, kam jis iš
nuomavo lenkams namą.

Jeigu neišnuomavimu na
mu galima lenkus išnaikinti 
arba bent jiems pakenkti, 
tai patarkite savo šovinis- 
tiškai Lietuvos valdžiai, kad 
ji šitą jusu „išradimą” pa
vartotų prieš lenkus gyve
nančius Lietuvoj.

Visu tautų šovinistai yra 
vienodai blėdingi ir susipra
tę darbininkai privalo su 
jais kovoti. Ne tautų neapy
kantą, bet tautų brolybę, 

■ paremtą ant klesų kovos 
, pamatų, privalo skelbti 
i kiekvienas susipratęs darbi
ninkas.

Lukšių Juozas.

SMOGIS LENKUOS IMPERIALISTAMS.

Jau mes minėjome krikš. valdžios, tą dabojimą paves
ti Paves, žinoma, valdžios 
žandarmerijai (milicija 
šiam darbui netinka), nes 
patys kunigai tingi ipokyti 
tikybos mokyklose, (jiems 
lengviau mitingus daryti, 
nuo bačkų kalbėti^ taip 
tingės ir žandarų pareigas 
eiti. 0 kad tie žandarai bu
tų jiems paklusnus ir jų 
klausytų, jie Įsteigia tam 
daboti prezidentūrą, ir pre
zidentui suteikia tokias tei
ses (tik klausykite.'):

1) Prezidentas gali grą
žinti Seimo priimtus Įstaty
mus (kitais žodžiais tariant, 
atmesti).

2) Prezidentas gali Seimą 
paleisti ir naujam Seimui 
rinkimus skirti.

3) Prezidentas gali karo 
stovį Lietuvoje paskelbti.

4) Prezidentas yra vy
riausias kariuomenės vadas.

Taip pasakyta musą kons
titucijoje, kurią St. Seimas 
yra priėmęs. Prezidentas 
gali Įstatymus atmesti. Sei
mą paleisti ir patsai, kraštą, 
neesant Seimui, valdyti Ir 
leisti Įstatymus, preziden
tas gali karo stovį paskelbti 
bile kurioje parapijoje, pa
rodžius kunigui, kad ten di
delę galę „bedieviai” turi, 
prezidentas gali baudžia
muosius burius siųsti klebo
nams ir dvarininkams Į pa- 
gelbą.

Ar Urachas butų galėjęs 
daugiau galės turėti? Juk 
prezidentas pasirenka Mi- 
nisterių Kabinetą, kokis 
jam patinka, jis skiria val
dininkus koki jam patinka. 
(Stulginskis praktikuoja 
savo koštuvą valdininkus 
skirdamas) ir t.t. Tai yra 
"prezidentas” be karališkos 
karūnos (bet jis ją patsai 
gal Įsigyti, turėdamas tiek 
galės), vienok su teisėmis 
•karališkomis.

Ar krikšč. dem. yra demo
kratais? Priimtoji jų kons
titucija pasako, ne, — kr. 
dem. yra klerikalais, ty. 
jartija, kuriai vadovauja 
kunigai, kuri kovoja už pri- 
veligiruotas kunigams ir 
turtingųjų teises, kuri rūpi
nasi įvesti oligarchinę, šiam 
atvejui, kunigų kastos vado
vaujamą valdžią šalyje.

Jei kas yra mokęsis ar 
skaitęs vidurinių amžių is
toriją, tas žino, keno buvo 
rengiami gimstančio mokslo 
tvėrėjams laužai, ty. „ere
tikams”, kaip Kopernikas, 
kurio mokslą šiandien ir tie 
patys laužo pakurėjai (vie
nuoliai) išpažysta. Ir tie 
laužai su žmonėmis, su kny
gomis tol degė, kol klerika
lai ir jėzuitai galios turėjo. 
Kol tie žmonės valdė, tol • 
inkvizicijos viešpatavo — 
Veidmainys buvo aukščiau
sia savo galvą pakėlęs. Tuo
met skelbė sąžinės laisvę, o 
<as pasisakė kitaip, negu 
<unigas mąsto, tam spran

dą nusuko, ant laužo sudegi
no, kalėjime ant plieninių

kurį Įstojo baigiantės , St. 
• Seimo dienoms ir priimant 
pamatini valstybės Įstaty
mą.

Bet jau sparčiai jų žen
giama vis tolyn tuo nauju 
keliu.

Kas užvakar buvo jų skel
biama, tai šiandien to atsi
žada ir pereina prie kitokių 
skelbimų. Krikšč. demokra
tų skelbtieji demokratiniai 
obalsiai, buvo visai jiems 
svetimi.

Jie, matyti, rengėsi būti 
bolševikais,, nes netikėjo, 
kad Lietuva liks taip tolima 
nuo bolševizmo, kaip šian
dien kad yra. Jie manė Lie
tuvoje bolševikai užviešpa
taus, tai ir patys, stumdami 
i tą padėti šąli, rengėsi Į ko
misarus ir čekistus. Jau jų 
bėdomis ėjęs Lietuvoje gir
dėtas prieš karą monachas 
Iliodoras, šiandien rusų 
cerkvių turtus gelbsti bol
ševikams plėšti. Bene musų 
Krupavičiai butų kitoki, ne
gu Iliodoras, jeigu čia bol
ševikai viešpatautų. Tik at
minkime, kaip carai viešpa
tavo, daugelis musų Krupa
vičių, Laukaičių, Antanavi
čių ir kitų gelbėjo carams 
kramolą naikinti Apie tuos 
nuopelnus kun. Laukaitis 
pasigyrė carui. Dabartiniais 
laikais tuos žodžius Įverti
nant, tai jie gelbėjo naikinti 
tuos, kas už Lietuvos Nepri
klausomybę kovojo, kas kė
tė tautinį lietuvių susiprati
mą. Kiti kunigai su Dam
brausku vadino lietuvius ru
sų caro kampininkais ir to
je dvasioje viešai dirbo ir 
nustatinėjo tokias žmonėms 
pažvalgas. Daleiskime, kad 
tais caro laikais jie tikėjo 
Į atgimstančią Lietuvą, ką 
pranašavo tuo laiku poetai 
kun. Maironis ir kiti su juo 
einą kartu, studentas Vai
čaitis ir dar kiti, tai jie veid
mainiavo, kaip veidmainia
vo taikindamiesi prie jų lau
kiamų bolševikiškų laikų. 
Bet kaip caras dingo, spyrė 
carui, kaip tas asilas, stim- 
pančiam liutui, bolševikų 
pavojus praėjo (ir tai ne jų 
dėka), jie spyrė ir jiems ir 
jau pradeda viduramžių iš
bandytų priemonių imtis, 
kad tik jiems patiems Lie
tuvą valdyti.

Jų nupiušęs laikraštis 
„Vienybė” pradėjo skelbti, 
kad kunigai nepriimdami iš
pažinties „L. U.” skaityto
jus elgiasi dorai.

Ir toki gerų katalikų 
šmeižimai, kaip Papilės mo
kytojaus Vermansko (žr. 
„L. U.” 30 Nr. Steigiamasis 
Seimas) yra katalikų baž-

Amerikos • pripažinimas, kis jau kelinti metai sėdi 
suteiktas Pabaltijos valsty- Belvederyje? Argi nepuikus 
bėms. tai didžiausis smūgis buvo jo pienas, pralindęs i 
Lenkijos imperialistams.

Tiems, kurie svajojo apie 
Lenkiją nuo Baltiko iki .Juo
dųjų jūrių, apie užkariavi
mą visos Lietuvos — žinia 
apie Amerikos pripažinimą 
Pabaltijos valstybių tarsi 
perkūnu trenkė i jų karštas 
smegenis. Ne tai, kad jie bi
jotų Amerikos aktyvio Įsi
kišimo i santikius lenkų su 
lietuviais. Jie žino, kad 
Amerika nesiūs savo karei
vių vaduoti Vilniaus iš len
ku rankų, arba ginti Kauno, 
Klaipėdos. Bet jie žino ir 
tai. kad sprendžiant galuti
nas jų sienas, jų pačių gyvy- j 
bę gelbstint — neapsieis be 
Amerikos galingo, žodžio. 
Tie žino, kad jei tūloms val
stybėms lemta bus bankru- 
tyti, tai pirmai prisieis tai 
padaryti ne Austrijai, bet 
Lenkijai. Jie žino, kad jų 
gyvybė priklauso nuo Ame
rikos. Duos Amerika pini
gų Europai — išliks ir ji gy
va. Neduos — Lenkijos žu
vimas taip tikras, kaip amen 
poteriuose. Gi kas pinigus 
duoda, tas paprastai stato
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spaudą kelios savaitės at
gal ? Prasideda vėl karas su 
Rusais (jį pradėti taip leng
va!). Strategija verčia Pil
sudskį užimti visa Lietuvą 
ir iki Liepojos ir Klaipėdos. 
Toji pati strategija vers 
Rusus užimti Latviją ii* Es- 
toniją. Įvyksta taika, Lietu
va su Klaipėda ir Liepojum 

• atatenka lenkams, Latvija 
ir Estoniia su Ryga ir Re- 

i veliu — Rusams. Pabaltijos 
' valstybės išnyksta iš žemla- 
pio, bet užtat dvi didžiosios 
slavų tautos pasiekia savo 
svajojamų sienų, ingija uosr 
tu, o su jais ir malonių iš 

' Alijantų ir paskolų iš ju pi
niguočių. Ir tik vieno daly
ko bereikėjo — tai Dėdės 
Šamo tam pienui pritarimo. 
Kad sveikoji Lenkijos pusė 
tam pienui išpradžių nepri
tarė, tai juk nieko nereiš
kia. Gudraus lietuvio ir iš
gamos smegepynas galėjo 
žiūrėti iš augšto Į Ponikovs- 
kių opozicijas, nes žinojo, 
kad tam pienui nusisekus, 
jisai, Pilsudskis, butų pašo
kęs tikrai iš maršalo i kara- . ■ ~
liūs ir gavęs garbės pradėti nyčios (o teisingai sakius, 
antrą lietuvių dinastiją ant tai kunigų) išteisinami. Už. , 
Lenki jos sosto. *” j tokius darbus kun. Senkus, šepečių kankino, kol neišsi-

Bet, oi tas Dėdė Šamas! gyvendamas Jungt. Valsty- žadėjo savo minčių arba kol 
Vieton pritarimo Pilsudskio bėse (kurias taip dažnai 
pienui — šmakšt — PabaI-. „Vienybė” nurodo pavyz- 
tiios valstybių pripažinimą, din), arba kur kitur tikriau- 
Visą muziką pagadino. Vis- šiai atsidurtų teisiamojo 

suole ir butų skaudžiai nu
baustas. Bet pas mus užten
ka būt kunigu, kad turėti 
teisę kitus šmeižti ir už tai 
jokios atsakomybės nenešti. ar mus šiandien, kuomet 

Steig. Seimas rengia dir- valstybės yra paskelbta lais
vą klerikalų puotai, t.y. lei- vė sąžinės, nepradedama 
džia tokius įstatymus, kurie inkvizicijos išbandytu budu 
klerikalams (krikšč demJ mokytojus (tai pradžia) iš 

! vien už Ui,

'* •

I

Prieš apsivesiant vaiki
nas neklausia savo motinos 
patarimo, bet apsivedęs pir
mutinis bėga pas motiną 
skųstis apie savo klaidą.

i savo sąlygas. Viena iš tų są
lygų jau paskelbta. Tai Lie
tuvos pripažinimas. Iš to iš
vada pasidarė aiški, kad 
lenkų, pastangos užimti vi- 

po susi- są Lietuvą — tai butų sau 
___ „_____ susižiedavi- mirties dekreto rašymas, ir 

klumočinu koki valgiai ant mas, po susižiedavimui ap- kad bene ateina laikas, ka- 
kortos surašyti. Pavalgė ei-sivedimas, ; " J* J
nam ant mufin pikčių. Ten, į „medaus -mėnuo”, po to at- žintijietuviams gyvybės 
vaike, irgi klirtnoeras reika-'eina susipykimas — ir kiek- T 
liūgas, ba visoki pavirozini- vienas jaunavedžių čzž“ 
mai ant Dikčių yra parašyti pas savo advokatą, 
angelckai. Ar dabar su-' Tai tokia šių dienų šeimy

niško gyvenimo istorija.
—Taip, tėve, dabar aš su

prantu, kad Atstovybėj sėdi 
burvs dykaduoniu, kurie 
nieko neveikia, tik vėjais 
leidžia Amerikos lietuvių 
paaukautus dolerius.

—Maike, uždaryk savo 
ba kai pranešiu

Į 
vaike, aš hunu gas?

i ciną už- —Aš esu asabiškas atsto
vo klumočius. Kai atstovas 

. eina Į oteli pietų valgyt, tai 
aš einu kartu su juorn ir !?-!
, . L T — .

Po susipažinimui seka su 
si draugavimas, po <
di*aiigavimtii t______ ...

po apsivedimui ir Lenkija teiksis pnpa- ^ns reines is naujo piadeti,
* i • i* . i  L   o i ft

Ir reikės tai padaryti, į neaiški, 
nežiūrint aiškaus nujauti-. ~
mo, kad tai valandai atėjus' 
jie nematys T' ‘ 
džiaugsmo apraiškos, o tik 
ironijos šypsą ant lupų. Ir 
ar galėtų būti kitaip po visų 
tų šunybių, lietuviams pa-l 
darytų.

O rodos, kaip nedaug be- 
imperialis-

ateitis — daugiau negu
1i e Iri

ėiaa
_ e , Jei visi revoliucionieriai 

Lietuvoje;būt toki, kaip Dėdelė ir Stil- 
sonas, tai senai blaivybės 
Įstatymas butų panaikintas.

nenužudė. Tokia praeitis 
klerikalizmo.

Ar mes neeiname Į tą pra
eitį, arpas mus.kunįgus ne- 
srčartčja tas veidmainiavi
mas, ar pas mus’nekuriama 
tokia valdžia, kuri atsakytų 
klerikalų pareikalavimams,

i ■ ----------

Atstovybė, marmuzal __ __.. ).......

Jeigu mergina, nenorėda
ma supykinti tėvus, išteka 
už vyro, kurio nemvli — ji 
baisiai suklysta. Nei tėvo 
valia, nei motinos palaimi- reikėjo lenkų 
nimas 
meilę.

Kurie manot važiuot
Lietuvą, nepamirškit pasi- butų naudingi ir jų darbų 

nevaržytų.imt škaplierius ir rąžančių, 
r_____ . ~ _ 'nes kitaip inkvizitorių val-

negali* pavaduoti tams,” kad jų svajonės išsi- džia gali užtupdyt ant laužo dota, 
pildytų. Argi bereikalo ge- kaipo bedievi. '

J. Simniškis. nijalis intrigantas Pilsuds-į A. Garbukas.

kad jie ne vienaip su kuni-
Sąžinės laisvė jau palai-

, tik reikia dabar nu- Einame į reakciją — ink- 
skirti, kas dabos, kuriai viziciją.
žandarmerijai, kunigų ar Į („Liet. TJk.”)
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KORESPONDENCIJOS.
PITTSBURGH, PA. 

Pranešimas Pittsburgho ir 
apieiinkės lietuvių draugys
tėms reikale rengimosi prie 

manifestacijos.
Pirmas Pittsburgho drau

gysčių atstovų susirinki
mas, kuriame dalyvavo 11 
draugysčių su 29 delegatais, 
nutarė vienbalsiai rengtis 
prie iškilmingo apvaikščio- 
jimo paminėjimui Lietuvos 
pripažinimo ir tuojaus tvė
rėsi darbo.

Pirmiausia tapo išrinktas 
komitetas, kuris rūpintųsi 
rengimu apvaikščiojimo ir 
kuris kreiptųsi j visas lietu
vių draugystes su pakvieti
mu dalyvaut apvaikščioji- 
me. Buvo manoma surengti 
apvaikščiojimas ant 3 d.1 
rugsėjo. Taigi komitetas iš-j 
siuntinėjo r ’
laikraščius kviesdamas 
dra,uĘ'stes rengtis prie »P-| pliuškė.”

bausmę užmokėti, tai žyde- J. 
lis už jį uždėjo. f

žmogus nedrįstų to daryti." 
Bet kokius kalbėtojos žo

džius aš iškraipiau — ko
respondentas nepasako. 

> Mat, komunistams fakta 
1 nereikalingi. Pasakė, kac 
taip ir taip — ir atliktas 
kriukis. Aš, be jokių krai
pymų, parašiau tik tą, ką 
kalbėtoja sakė. O jeigu pa
tįs komunistai (ar komunis
tės) gėdinasi savo kalbėto
jos žodžių, tai ne mano kal
tė. Kitą sykį, rengdami Pe- 
trikienei prakalbas, iškalno 
praneškit jai, kad ji atva
žiavus nekalbėtų, o tik taip 
sau pasilipus ant estrados 
pažiopsotų, tuomet gal ir 
korespondentai nepadarys 
"iškraipymų" — parašys, 
kad atvažiavus pažiopsojo 
— ir viskas.

.i Toliaus S. G. W. sako: 
pranešimus į "Tasai elementas ir dau- 

kviesąama;, gįau nesąmonių pri-
..^7. .. o Kokiu? Ar kadvajksciojuno ant 3 d. rug- komunistės munšainą verda 

bej?’x j v x ‘ir girtos ant porčiu neužsi- 
Antram draugysčių at-, rapačkina? Tas yra ne ne

stovų susirinkime, kuris at- Sąmonė, bet faktas. Gal S. 
sibuvo 20 d. rugpiučio, i* - —- - -
kuris buvo daug skaitlin-j” 
gesnis negu pirmas, b— 
nutarta vienbalsiai imti 
daugiau laiko, kad galima 
butų geriau prisirengti. Šia
me susirinkime buvo nutar
ta. kad apvaikščiojimas būt

' 1 I/A 04 ' u nvicjpunucin.ijvj V J
perkeltas ant RUGSĖJO 24 komunisčiu nei nepeikiau. 
D. Šis draugysčių susirinki- t - -

mas išdirbo platesnį progra- Sis užsiima? Tai'kokiu 
mą visaną rengime, taigi gį daugiau nesąmonių aš 
manom turėt pasekmingą Jarašiaif? Ar RaJM D;no. 
apš aiksciojimą, nes visi Pit- rė-o sunuj kirviu galvą 
tsburgho ir apielmkių lietu- nnkimi ? Bet juk ? 
viai tvėrėsi darbo bendrai. - . . r _ .
O kur vienybė, ten ir galy
bė. Tą pilnesniai paliudija 
šio susirinkimo gyvumas ir 
pasiryžimas veikti.

Šis susirinkimas nutarė 
kreiptis į visas Pittsburgho i 
ir apieiinkės draugystes su 
jrakvietimu būtinai dalyvaut • °v^uį11i“Ssiėjo ^20
šiame apvaiksciojime. Taip- dol Už dvMešimke toji m0_ 
gi manoma, kad sis apvaiks- (-erįs parodė kelioms ypa- 
mojimas bus nutrauktas irxoms savo grješna kuna at- 
krutamuose paveiksluose. ;sist us ant staIo Ga]čia 
Manoma kad jmroda prasi-ineteisybė? Tegul vfetos m0. 
dės nuo North Side Park u Verelės pasiliauja "šposus” 
eis per nuėsta iki Sehenely krėt tuomet nei lietuvių 
Park. Schenely Teatre bus nei \nglu laikrajčiai iš jn 
prakalbos. Bus kviesti geri ■ 
anglų ir lietuvių kalbėtojai. į -UOK - -------
Nutarta taipgi užkviesti'

JfiG. W. nori, kad ir tų mote- 
, ” vardus paskelbčiau?

^et tuomet jus per savo or- 
”” ’ ganus sušuksite, kad aš esu 

šnipas ir išdavikas, nes ”po- 
l litiškus prasikaltėlius” vie
šai skelbiu. Suprantama, sa
vo korespondencijoj aš visų 

. o
kurios tokiais

žino daugybė lietuvių. Tai 
kame gi tas falsifikavimas?

Jeigu norite, tai dar vie
ną faktą priminsiu apie to 
paties plauko moterėlių 
darbus. Senokas laikas at
gal viena moterėlė parodė 
puikų "show”. Tasai ”show’

Pittsburgho chorus, kurie 
^arodai sudarytų vieną di
džiulį chorą.

Delei pasekmingesnio pri
sirengimo draugysčių atsto
vai laikys susirinkimus kas 
nedėldienis L. M. D. name, 
ant 8 vai. vakare. Draugys
čių atstovai ir pavieniai as
menys yra užkviesti atsilan
kyt ant susjrinkimų. Pata
riama draugystėms šaukt I 
susirinkimus savo mieste-1 
liuose ir bendrom spėkom* 
rengtis prie apvaikščiojimo.

Toliau yra pageidaujama, 
kad visos kolonijos surinktų 
visds buvusius kareivius ir 
kad jie apsirėdytų unifor
mose ir parodoj sudarytų 
didelį būrį.

Po kitam draugysčių at
stovų susirinkimui prane
šim daugiau iš rengimosi 
prie apvaikščiojimo 
laikraščius. Tėmykit!

Spaudos Komisija: 
Juozas Virbickas, 
S. Bakanas, 
Anelė Akelaitė.

"Vilnies” redakcija sa
vo prieraše vadina 'Kelei
vį” provokatorių-šnipų or
ganu, bet savo pavadinimo 
irgi niekuo nepamatuoja. Ir 
dar ji sako, kad "Keleivio” 
korespondentai nepažįsta 
doros, nei laikraštinės eti
kos taisyklių. Tai kame gi 
čia pačių "Vilnies” redakto- 
rėlių dora, jeigu jie be jokių 
prirodymų drabsto sau ne
patinkamas ypatas ir laik
raščius purvais? Su tokia 
savo ”dora” jums, vyručiai, 
tik kiaules ganyti, o ne laik
raščius redaguoti.

Verdunas.

MILLINOCKET, ME. 
Medžioklė ant munšainie- 
rių. Iš mažos nosies išau

go didelė.
Musų miestelis vistik kuo

mi nors pasižymi — jei ne
P61 gerais, tai bent blogais dar-

bais.
Pastaruoju laiku kilo di

delė kova tarpe munšainie- 
rių iš vienos pusės ir šerifo 
iš kitos. Kaitra pusė kovą 
laimės — ateitis parodis. 
Šerifas Gatės užsimanė ap
valyti miestelį nuo munšai-

WEST FRANKFORT, ILL. 
Komunistams teisybė karti.

Netikėtai pas viena ypa-įnierių. 
tą užtikau "Vilnies"* vieną | C ’ _ *
lapą. Tarp kit-ko ant to la-: rifas su svetimu detektyvu 
po radau korespondenciją h 
iš West Frankfort, III,, ku
rioje tūlas S. G. W. duoda 
vėjo "Keleivio” T------7 “
dentui Verdunui už tilpusią1 du italijonu._ --- - - •

6 d. rugpiučio minėtas še-

bausmę užmokėti, tai žyde- J. Judinskas, Juozas A. 
lis už jį uždėjo. Shunskis, Vincas Stanionis,

Kiti bravorininkai kaip Vincas Žilinskas, Stasys Ba- 
pajuto, kad šerifas medžio- kanas, Jonas Senovaitis, Al- 
klę daro, pradėjo slėpti savo ’ binas Kušlis, Juozas Janke- 
mašinas, o "štofą” į upę su- t

pylė.
Musų šerifas turi gerą 

uoslę, jisai gatve važiuoda
mas užuodžia, kurioj stuboj 
yra munšainas užraugtas 
Už tai munšainieriai jo la 
bai neapkenčia.

$ > *

Tūlas lietuvis, kuris vadi
na save "sportu-intelicren- 
tu”, nuvažiavo pas artimu'' 
draugus pasisvečiuoti. Išva
žiavo jis su maža ir dailia 
nosia, o parvažiavo su dide- 
’e nosia ir juoda akia. Mat 
,io draugai, bemylėdami j- 
m munšainu, "užaugino” 
jam nosį kai agurką. Kaip 
uarvažiavo namo, tai namiš
kiai jo nepažino.

# * ♦

Tūlas lietuvis J. Čepaitis 
matomai nežinodamas šios 
dalies įstatymu apie važinė
jimą automobiliais, davė 
"draivyt” automobilį septy
nių metų savo vaikui. Už tai 
buvo suareštuotas ir nu
baustas 100 dolerių. Įstaty
mai rodo, kad tik 17 metų 
vaikai tegali automobilium 
važiuoti.

Kitas lietuvis panašiai bu
vo nubaustas už pergreitą 
automobilium važiavimą.

L. Pilietis.

liūnas, Julius Petraitis ir J. 
Damušius. Po 10c.: Kazys 
Visockis. Viso labo 11 dol. 
10c.

Aukautojams širdingai v*
1C1U.

Aukų rinkėjas
P. Motiečius.

Pajieškau savo pusbrolio Jokūbo 
Krasnicko, paeina iš Lazdijų mieste
lio, Seinų apskr. Pirmiau 
Machanoy City, Pa., o dabar nežinau 
kur. Todėl meldžiu atsišaukti 
kas žino man praneškit, nes 
su juo ausižinot.

J uozas Krasnickas
21 Kirkpatrick st, Pittsburgh, P;

gyveno
arba 

noriu

Pajieškau savo brolio Izidoriaus 
. Budrio, Šiaulių vai.. Kuzavinės kai
mo, dirba mainos* Key, Ohio.

Taipgi pajieškau Leono Rivinskio. 
, dirba majuose Mona. W. Va. Meldžiu 
i atsišaukti, turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos.

A. Palionis
21 Bergc-n st., Paterson, N. J.

Pa: ieškau savo moteries Marijonos 
Yurkunienės, po tėvais Šviriniutės; 
ji apleido namus 20 liepos ir 
išsivežė trijų ir pusės melų suuų 
Edvardų; išvažiavo su kitu vy- 
i_ _ 1_ L __
ne nuskriaudė. Moteris vidutinio 
ūgio, 130 svarų, 24 metų, dailios iš
vaizdos, linksmo budo, abejuose pu
sėse turi po vieną auksinį dantį, ant 
viršutinės lupos turi mažą prigim
ties

Paneskau Juozapo Astrausko, Vil- 
kabalių kaimo, Bartininkų valsčiau*, 
Vilkaviškio apskrities. Yra svarbus 
reikalas iš Lietuvos. Jeigu kas žino
tų apie jo gyvenimą malonėkit pra-

A. Dargis (37)
726 W. 18th st., Chicago, III.

ru Albinu Kelminsku ir dideliai ma- Už pranešima atlyginsime.

APSIVED1MAL

WESTVILLE, ILL.
Progresyviai žmonės atsisa
kė pagerbti Lietuvos kleri

kalinę valdžią.
1 d. rUgDlUČio VVČiai SU- ,ležti> už ką busiu labai dėkingas.

— e • v-i • I Z”*! ^.L. _ — -šaukė visuomenišką susi-J 
rinkimą, kad bendrai pasi-j 
carus apie surengimą ap-. * 
vaikščiojimo delei Lietuvos 
iripažinimo, kuriame butų 
sreikšta pagarba Amerikos 
:r Lietuvos valdžioms. Vie
nok publikoje atsirado to
kių žmonių, kurie pradėjo 
nurodinėti, kad ne pagar
bos, bet pasmerkimo yra 
erta Lietuvos klerikalinė 

valdžia, kuri persekioja iri Pajieškau brolio Juozo Norkevl- 
'msnnria T Wnvnc darhinin- ciaus- Nežinau kur jis dabar gyvena. •>maugia Lietuj Ob Ciaroinm . Meldžiu atsišaukti arba kas man 
kus ir dar kėsinasi mokės- apie jį praneš, busiu dėkinga. (36)

Aš. Antanas Geležius, pajieškau 
savo pusbrolio Jokūbo Žiurinsko, pa
eina iš Kalvarijos apskričio, Menku
pių sodžiaus. Girdėjau, kad kada tai 

i gyveno W orcester, Mass. Jei kas 
; apie jį žinot, malonėkite man pra-

Anthony Glcsbee
j P. O. Eox 2, Ral'eigh Co., 

Cranberry, W. Va.

Aš, Barbora Karitonienė, norėčiau 
surasti savo brolį Juozą Vadakojį ir 
sūnų Izidorių Vadakojį, pražuvusius 
Amerikoje Jeigu jie yra gyvi, lai 
tuojaus atsišaukia. Taipgi jeigu kas 
iš Amerikos lietuvių apie juos žino, 
širdingai meldžiu man pranešti šiuo 
adresu:

Barbora Kartonienė
Lauko gatvė No. 1, Joniškio 
miestas ir valsčius, Šiaulių 
apskričio, l.ithuania.

spuogelį, akys mėlynos.

Vyras, su kuriuo išvažiavo, apie 
pėdų 4 colių augščio, sveria apie 140 
svarų, ilga, plati nosis, ant kaktos 
perkirtimo ženklas, myli kazyriuoti, 
paeina nuo Slabados, Suvalkų gub. 
Prašau mano žmonos atsiliept, nes 
turiu svarbų dalyką pranešti ir jokio 
keršto nedarysiu. Jeigu kas patėniy- 
tų tokias ypatas ir pirmutinis pra
neš, skiriu dovaną $25.00. (?)

Jonas Yurkunas
28 Connerton st., New Britain, Conn.

Štai jos paveikslas.
5

kus ir dar kėsinasi mokės- apie jį praneš, busiu dėkinga.
— • ’ . . -i i-l Marijona Martišienė

| 797 Bank st., Waterbury, Conn.

Pajieškau apsivedimui mergino* 
nuo 18 iki 30 metų. Aš asu 28 metų 
blaivus, doras ir protingas vaikinas. 
Kuri mylit dorą šeimynišką įgyveni- 
ma ir norit gauti gerą vyrų, malo
nėkite atsišaukti, su pirmų laiškų 
prisiunčiant paveikslą, kurį ant pa
reikalavimo sugrąžinsiu. Atsakymą 
ir daugiaus informacijų duosiu kiek
vienai. (35)

Steponas Titenis
195 Adams st., Newark, N. J.

Pajieškau našlės be vaikų arba 
merginos už gaspadinę namuose, tar
pe 35 ir 45 metų amžiaus. Platesnių 
žnių suteiksiu laiškais. Atsisaukit 
šiuo antrašu: K. J. (36)

815 Jackson st.. Racine, Wis.

Pajieškau gyvenimui draugės, nuo 
28 iki 30 metų, kad ir su vienu vai
ku. Katra mylit gražų gyvenimą at
siliepkit. As esu 35 metų senumo, 
sveriu 160 svarų, uždirbu 27 dolerius 
savaitėj. Platesnes žinias suteiksiu 
laiškais, atsakymą duosiu kiekvienai.

Juozas Kaziunas (36)
145 E. Main st., Amsterdam, N. Y.

Merginos apsivedimui!
Nuo 11> iki 22 metų, mokanti an

gliškai ir lietuviškai rašyt, pasiren
gus tekėti, lai tuojaus atsišaukia ir 
paveiksią prisiunčia. (36)

J. B. Lienis
35 Schooles st., Brooklyn, N. Y.

PLYMOUTH, PA.
Kunigas j lietuviu parodą 

norėjo užkviesti lenkus.
Wilkes-Barre ir Kingsto- 

no lietuivai sumanė rengti 
parodą ant 3 d. rugsėjo iš
reiškimui padėkos Suv. Val
stijoms už Lietuvos pripaži
nimą. Prie tos parodos ir 
musų kolonijos lietuviai su 
džiaugsmu nutarė prisidėti. 
Tuo tikslu ant 20 d. rugpiu
čio buvo sušauktas parapi
jos svetainėj mitingas, ku
riame buvo apkalbami paro
dos reikalai. Klebonas pa
davė sumanvmą. kad paro
da eitų be beno ir kad i pa
rodą butų pakviesti ir len
kai su slovakais. Vienok 
žmonės kunigo įnešimą at
metė, tai yra nutarė pasam- 
dyt beną ir lenkų nekviesti.

Pasirodo, kad musų kuni
gėliams vis tik lenkai stovi 
arti prie širdies. J. N.

GARY, W. VA. 
Rėnka mušeikų gaujas.
Čionais anglies kompani

ja surinko visus jaunus 
krautuvių klerkus ir šiaip 
kampinius valkatas, apren
gė juos uniformom, apgin
klavo ir pasiuntė Illinois 
valstijon streikierių mal- 
šint. Kompanijai pavyko su
rinkti tokiu durnių apie 
300.

Šioj apielinkėj nežinia iš 
<eno priežasties pasidarė 
stoka maisto. Kapitalistai 
■ a progą išnaudoja kursty
dami žmones prieš geležke- 
liečius. Girdi, geležkeliečiai 
streikuoja, todėl ir maisto 
negalima pargabenti.

Lietuvių darbininku sim
patijos yra su streikieriais. 
Kapitalistų leidžiamiems 
"blofams" jie netiki. Iš lietu
vių nei vienas neįsirašė į 
mušeikų gaujas. Už tai lie
tuvius darbininkus reikia 
pagirti. J. A.

nais apkrauti Amerikos lie-į 
tuvius darbininkus.

Tada vyčių galva Brikma- 
nas pradėjo verkti, kad mes 
nesigailime tėvynės. Vienok 
progresyviai žmonės vistiek 
nesutiko rengti kartu su vy
čiais apvaikščiojimo Lietu
vos valdžios pagerbimui.

6 d. rugpiučio vyčiai su
rengė apvaikščiojimą patįs 
vieni, bet iš tokio jų ap- 
vaikščiojimo išėjo tik vieni 
juokai.

Pajieškau pusseserės Katrės Vai- 
čiuliutės-Valinčienės. Girdėjau, kad 
atvažiavo j Ameriką apie 12 metu 
atgal, bet nežinau kur ji gyvena. Aš 
lietuviškai vadinuosi J. Krauzlis, pa
einu iš Suvalkų rėdybos, Puns’.o pa- 
įapijos. Vidugirių kaimo. Kas apie 
ją žino malonės pranešti arba ji pati 
lai atsišaukia, nes yra svarbus rei
kalas. (38)

J. Krauss
462 Evergreen avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo dėdes 
Kurklinsko. 
Maik Kalusky.

' kaimo. Šeduvos parapijos,

atsišaukti arba kas žinote praneški
te, už ka busiu dėkingas. Turiu svar- 

" ' • (36)

Nikodemo
Jis Amerikoj vadinasi 

Paeina iš Kurkliu

vVestviIlieCiai rengiasi 1S- apskričio, Kauno rėdybos. 
nešti prieš Lietuvos valdžią [2, 1;. 12 l *■ ’ ■ 
protestą delei Amerikos lie- bų reikalą? 
tuvių registracijos ir apkro- ( 
rimo priverstinais mokes
čiais. Draugelis. ičiais. Draugelis.

GLENS FALLS, N. Y. 
Rado negyvą lietuvį.

23 d. rugpiučio čionai ra
do užmuštą ir į vandenį 
įmestą lietuvį, kuris vadino
si Kozikas. Jis paeina iš 
Cambridge, Mass., kur sa
kėsi turįs seserį. Velionis 
nesenai lankėsi Cambridge 
ir atgal sugrįžo 12 dieną 
rugpiučio. Jeigu randasi jo 
giminių, atsišaukit šiuo 
adresu:

Paul Dėlės
% Parklap Constr. Corp. 

Glens Falls, N. Y.

Dr. F. A. Ringaila apsistos 
Athol, Mass.

Kaip jau pirmiau buvo 
pranešta, d-ras F. A. Rev-' 
nolds-Ringaila, kuris užbai
gė praktiką ligoninėse ir iš
laikė Mass. kvotimus, nuo 1 
d. rugsėjo apsistos Athol,1 
Mass., po num. 419 Main st.

I

I

Šiaulių 
Malonėk

V incas Ivanauskas
686 N. Riverside st., 

Waterburv, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 22 iki 28 metų amžiaus. Mergi- 

i malonėsitePajieškau Jurgio Kairio- ir Jono: nos mylinčios apsivesti malonėsita 
l » karmine- atsišaukti ir su pirmu laišku prisiųs-Petrausko. Jie buvo S. V’. ' 

nėj. Malonėkit atsišaukti.
Frank Ražanauskas

255 Broadvay. So. Bęston, Mass.

Aš, Adolfas Vadaiša, gyvenantis
Lietuvoj, pajieškau savo broliunų
Justino. Jurgio ir Pranciškaus La- _  j_
buckų, gj-venančių Amerikoj jau apie į‘“sn‘io 'kaip' 30* metų.' Nepaisau kad 
15 metų. Jei kas apie juos r—- ... . .. . ...
meldžiu pranešti šiuo adresu:

Adolfas Vadaiša
Drobiškių soti., Salaku vals.,
Ežerėnų apskr., Kauno rė*i.

Lithuania.

Aš, Antanas Geležius, pajieškau 
savo draugo Vinco Čiuplio, paeina iš
Lietuvos Kalvarijos apskričio ir pa- __ ____b
rapijos, Eglebalių sodžiaus. Girdėjau, vargO mačiusi ir bijau daugiau varg- 
kad kada tai gyveno lAurcestcr, .............. ■ -■ --'
Mass. Turiu svarbų reikalą. Kas ži
not apie jį malonėkit nian pranešti 
už ką busiu labai dėkingas.

Anthony Glesbee
P. O. Box 2, Raleigh Co.,

Cranberry, W. Va.

REIKALINGI
Patyrę Robinių čevervkų dirbėjai, Aulų 
dirbėjai, Presuotų Kotų dirbėjai ir mergi
nos mokintis dirbt čeverykus ir Quarter’ius.

Alga mokama ir kada mokinasi pastovus 
darbas ir gera mokestis.

EMPLOYMENT DEPARTMENT 
FIRESTONE-APSLEY RUBBER CO. 

HUDSON, MASS.

ti savo paveikslą. Vyrus meldžiu ne- 
rašinėt. (37)

P. Raila
9619 Greeiey avė. , Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio be skirtumo tikėjimo, ne jau-

- .............. .. „„ ....... __
žinote, butų jr genas, bile tik turtingas ir iš

mintingas vyras, kuris myli su viena 
inotere gyventi, o ne su keliom. Aš 
esu 30 metų ir vidutinė ant visko, 
gražiai nuaugus, graži ir išmintinga. 
Kas mane gausit, tas džiaugsitės. Aš 
myliu gražų ir teisingą šeimynišką 
gyvenimą vesti ir mylėsiu vieną savo 
vyrą, o ne kelis. Nesistebėkit, kad 

. pajieškau turtingo, nes aš esu daug

’» ti. Biedni vyrai nerašinčkit. Turtingi 
vyrai atrašykit greitai laišką, apra- 

*’ šydami apie save visą teisybę, o aš 
(36). ;rgį aprašysiu teisybę apie save.

Anna Januškis (37)
3551 So. Halsted st., Chicago, IH.

REIKALAVIMAI.

REIKALINGAS Antrarankis 
BEKERIS, kuris nusimano ta- 
me darbe. Kreipkitės sekančiu 
adresu: (34)

244 Lakeview avė-,
Lowell, Mass.

KAM REIKALINGI švarus 
kambariai, kad ir burdas ženo- 
tam ar nevedusiem, galit atsi
kreipt po šiuo adresu: 

JOS. MAŽEIKA
27 Connerton st.,

New Britain, Conn.

pardavimai’
GERA PROGA.

Parsiduoda čeverykų krautuvė, ge
roj vietoj, tarp lietuvių. Savininką 
galima matvt visados.

SMOLSKIS & MAČYS
1105 Washington st.,

Norwood. Masu.

Pajieškojimai

siųsti

kraštų 
ir tei-

altic Statės Bank
Pirmutinis ir Vienintelis Lietuvių Valstijinis 

Bankas Rytuose.
KAPITALAS IR PERVIRŠIS — $270,000.00. 

Turtas jau siekia — $1,125,000.00.
Priima Depozitus ir moka 4%. Depozitus galima 

per paštą.
SIUNČIA LIETUVON ir i kitas pasaulio dalis pinigus tu 
pinigais, arba AMERIKOS DOLARIAIS. Išmoka greičiausiai 
singiausiai. Ligi 1 d. liepos 1922 m. arti 20,000 žmonių kreipėsi 
j mus pinigų siuntimo reikalais. TAS PARODO, KAD ŽMONĖS 
PASITIKI BALTIC STATĖS BANKU. Pasitikėjimą mes išdirbome 
teisineumu, sąžiningumu ir draugiškumu.
PARDUODA LAIVAKORTES J LIETUVĄ ir iš Lietuvos ant visų 
laivų linijų ir kostropiausiai prižiūri, kad keleiviai turėtų smagią 
ir gerą kelione.
BANKAS ATDARAS kasdien nuo 9 vai. ryte iki 5 vai. vakare, 
subatomis — iki 7 vai. vakare. TELEFONAS: WATKINS — 2112. 
Visais reikalais rašydami adresuokite šitaip: (?)

BALTIC STATĖS BANK,
294 EIGHTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.

Mano moteris Razinskienė pajieš- 
ko savo brolio Stasio Goštauto, kuris 
gyveno apie New Yorką. Girdėjome, 
kad jis esąs miręs. Kas žinot apie jo 
mirt-, meldžiame pranešti.

Mike Razinskas
394 Rače st., Hoiyoke, Mass.

Pajieškau pusseserės Adelės Do- 
brovolskiutės, kuri prasišalino nuo 
savo vyro J. Rudėno — gyveno I 
Akron, Ohio. Ji išvažiavo su Simon ■ 
Michavesky.

NAUDOKITĖS PROGA!
Norintieji įsigyti fotografijų stu

diją (pikčerne), atsišaukite greitų 
laiku tik tie, kurie norite pirkti. Prie
žastis pardavimo yra tame, kad sa
vininkas keliauja į Iaetuvą. Studija 
randasi ant pirmo flioro, prie geros 
gatves, taipgi namas būna vienas 
sau. Visi instrumentai, mašinos nau
jausios mados. Paveikslai fotogra
fuojasi visokio didumo ir mažumo, 
taip viduje, tain išėjus, ir naktimis 
traukiame paveikslus. Visos geriau
sios lempos, visokių stalų lensai. 
?<iame mieste priskaitoma 40,000 gy
ventojų, biznis peras, stako daug ir 
Kodak storas sykiu su dideliu staku. 
šita vieta yra sena ir senai laikoma 
lietuvių fot >grafistų. Norintiems 
biznio bėgį patirti aš pasistengsiu 
naaiškinti kuoplačiausia. (36)

W. G. KIRTIKLIS 
Photo Studio

103 North Wyoming st.,
Hazleton, Pa.

MOKYKIS BARZDA
SKUČIO AM ATO TU

RĖSI LENGVĄ 
DARBĄ.

Mes išmokinant trumpų 
laiku. (36) 

LIBERTY BARBĖK 
SCHOOL

215 Grant st.. Pittsburgh. Pa.

WATERBURY, CONN. 
Aukos Socialdemokratų 

Partijai Lietuvoje.
Štai dar keli doleriai, ku

riuos ivaterburiečiai sudėjo 
parėmimui musų draugų so
cialdemokratų Lietuvoje. 
Po $1.00 davė: Vincas Pau- 
tienius, Antanas Nainis ir 
P. Motiečius. Po 50c.: Pe
tras Kavolis, Juozas Vokie
taitis, Stasys Valan tinas, 
Kazys Labanauskis, Tarnas 
Matas. Pranas Jakubaitis, 
S. F. G., Frank Udelaitz, .To

surengė medžioklę. Laimė
jimas buvo geras: net kelis 
zuikius pagavo. Suėmė vie- 

korespon- ną lietuvį, vieną palioką ir 
____  __________ 1 '.‘—'-Z___ Ras visus at- 
Kel.” No. 28 koresponden- rado užraugtos brogos. Ant 

ciją apie Petrikienės pra- rytojaus buvo teismas ir vi- 
S. si lygiai užsimokėjo — po 

G. W. sako: "Tas žmogelis šimtą dolerių. Lietuvį nore- ___ ,____________ ,
taip iškraipė kalbėtojos žo-j io išdeportuoti, bet dar pa-'nas Kiudulas ir Pranas Pa- 
džius, kad rodosi, net že- liko "pasitaisymui”. Lietu- vaikis. Po 30c.: Justinas Va- 
miausiai nupuolęs doroje vis neturėjo pinigų savo balas. Po 25c.: J. Montvila,

kalbas ir kitus dalykus.

-T
f

čia jos paveikslas.
Iš Lietuvos paeina iš Krosn.inkų 

kaimo. Liškevos parapijos, Seinų 
apskr. Turiu svarbų reikalą jai pra
nešti. Ji pati lai atsišaukia, arba kas 
pirmas apie ją praneš, skiriu dovaną. 

Bronis Dobrovolskas
7 Jefferson st., Cambrige, Mass.

I 70 DAINŲ!
(e Choru ir jų vadovų žiniai: 
j) Atspausdinta 70 choralių dai- 
X nų vienoje knygoje. Diduma tų 
į; dainų maišyti} chorų balsams; 
U dalis jų vyrų arba ir moterų 

kvartetai ir dalis duettų. kurie 
J* tinka geriausiai vaikų choram*, 
hj Knygos kaina 1 <1 50c.
k“ Atydą! Kas ims iš karto 
n knygų, gaus už 25 dol.
J) Siųsk pinigus ir rašyk: 
» M. PETRAUSKAS
* 769 Broadwav, So. Boston. Mm**
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I KELEIVIS

Kas girdėti Lietuvoj.
(Iš Lietuvos laikraščių)

UŽIMTAM KRAŠTE 
NERAMU.

Iš lenkų užimtos Lietuvos 
ateina šitokių žinių:

Liepom m. 13 d. sukilėliai 
gudai sudegino viršaičio Fi- 
lipavičiaus dvarą, Ostrinsko 
valsčiuje — liepos mėn. 1-1 
d. poros kilometrų atstu nuo 
Marcinkonių susirėmė par
tizanai su lenkų kavalerija. 
Susirėmime sužeista 3 len
kų kareiviai ir atimta 1 šau
tuvas. Tą pat dieną neutra- 
lėj zonoj Mergežerių kaime 
partizanų paimtas nelaisvėn 
lenkų 41-jo Kelcų batalijo
no kareivis su vežimu ir ar
kliu.

Liepos m. 15 d. Marcinko
nyse susimušė lenkų karei
viai su vietos gyventojais. 
Mat, ūkininkams reikėjo 
pievas šienauti, o kareiviai 
ėmė jose savo arklius gany
tis. Užmušta 1 kareivis ir 
sužeista 2.

Liepos 16 d. išsprogdinta 
siaurųjų gelžkeiiu tiltas ant 
Kotroo upės ir sugadinta li
nija viso kilometro ruožte. 
Lenkai mėgina ‘taisyti’ tą til
tą, bet jiems kliudą partiza
nai: jie tiltą apšaudo — ir 
darbininkai išbėgioja.

Iš BOSTONO Į LIETUVĄ 
per Liverpoolj

Kad apsivesti ir laimingai 
gyventi, reikia dvigubos 
sveikatos, dvigubos spėkos 
ir dvigubai to visko, kas yra 
reikalinga.

taucių tarpe. Pradžiugusių- lingąs jokių palydovų, nes 
jų priešaky šiuo kartu stovi keliaująs ne i Kauną, bet... 
tūli franeuzų pirkliai, ar pas savo gimines. Jokios 
šiaip vikrus žmonės, Y Y
mėgsta ir moka iš viso ko be neturįs. Tada tam 
pasinaudoti.

Džiaugsmo ir sujudimo 
priežastis labai paprastai 
aiškinama. Okupuotoj Lie
tuvoj ir Nemuno viršūnėse, 
užsienio firmos. — franeu
zų ir anglų, yra užpirkusios 
nuo lenkų didelius plotus 
miškų. Dalis miškų jau iš
kirsta ir paruošta išgabenti. 
Gabenimas gelžkeiiu per 
Lenkus ir Vokietiją atsieina 
neįmanomai brangiai. Ge
riausias ir beveik vienintelis 
kelias, — tai Nemunas ir iš 
Klaipėdos laivais. Geros 
uoslės spekuliantai anks
čiau kaip musu Užsienių 
Ministerija, sužinojo, ku
riuo budu bus pripažinta 
Lietuva de jure ir jau pa

iruose diieles miško parti- 
p_. (jas Nemuno pakraščiais, 
rasitu-j mjšk0 esa 1>ačiOj ne- 

- J /tralinėj zonoi. Dabar tie 
laisvo miškų išvežimo kovo
tojai tik laukia, kad Lietu
vos valdžia duos savo suti
kimą Nemuną neitralizuoti.

ar pas
kurie misijos Į Lietuvos vyriausy- 

* „spe
cialiam pastai” buvo atim
tas leidimas i Lietuvą Įva
žiuoti, ir jam teko pasukti 
Eidkunu linkui.

I
I

DERLIUS NEBLOGAS.
Rumšiškė, Kauno apskr. 

Nuo 8 iki 22 d. liepos mėn. 
nemaža čia prilijo, dėlto va
sarojus ir bulvės gerai pa
sitaisė; tik sutrukdė šiena- 
piutę, ir kieno buvo pripiau- 
ta daug šieno, šiek tiek ap
gerto. Pievos šįmet daugiau 
žėlė, negu praeitais metais. 

Rugių derlius vidutinis. 
Rugiapiutė jau prasidėjo. 
Kurie ūkininkai sėjo rugius 
su mineralinėmis trąšomis, 
gaus gerai pelno, nes tokie 
rugiai labai užderėjo. Todėl 

I šįmet labai didelis reikala
vimas trąšų, bet jų maža 
gaunama ir jos labai bran
gios. žemė čia daugiausia II 
ir III-os rūšies. Pieninkavi-j 
mu niekas nesiverčia, kar-i 
vės pas ūkininkus prastos.} 
Pašaro turi maža, 
rinčių ūkininku maža, dau
giausia mažažemiai, turi 
apie 6-10 dešimtinių. Gy
ventojai daugiausia uždar
biai’ia miškuose, kuriuos 

■c-j Sma^la.1 ^ploa.uoja.'Į.a(] tuojau pradėtu plukdv- 
Bednuomenes nemaža, tr iu.,; Kažin_ ar-t£ ne {|_
padeus nekokia, dt aruose ^OV(:aojii pastanco-
su savo va^u gauna tiKLg as ir įįts .’pnpiži-
nuc o° ifa 80 auks. dienau nimas- de jure. Bent £.ko- 
tiz 12 vai. darbo. Pramones i ma kad Parvžiuje Xemun0 
išaugu _įk! šiol tokių aa ne--veikmė mgkuiJ p!uk;irt.: 
buvo: Šiomis .dienomis bus,esanti ; įnomal'ir Iabai 

.paleista darbui keleto mis-.(!a.,g ^rusi, tariant pri- 
pažinimo klausimą.

_ ... .i Taip tatai aukšti žmoni-
o kilometrai i(|ea]aj apje teisybę ir lv- 

jgybę susimaišo kartais su 
r miško šakomis ir sudaro 
i yųatingą politikų kiauši
nienę.

i •

j

VAGIA ŠIENĄ.
Marianipolė.

šioje apielinkėje pagadino: ko" prekj^ininku * rniestelTo j. 
daug nupiauto šieno. Taipgiižvdu i_ma ientpiuvė Prove-i! 
sĮmet paplentėse sieną labai • niškių stotyj, " ’ ” *
vagia. Buvo atsitikimų, kad<nuo miestelio*, 
iš pievų toliau nuo namų,! 
dienos metu, pavogta ištisos1 
kupetos. Ūkininkai Įtaria 
miesto gyventojus, kuine ar
kliais uždarbiauja.

Lietus

ŽVEJYBA APLEISTA.
Simnas. Alytaus apskr. 

Giluičių ir Atesninkų eže
ruose yra. daug vėžių, bet 
juos gaudo ir naudoja tik 

___________ j paežerių gyventojau Prieš! 
Gardinas. Gaunama žinių. įAar? ^uvo gaudomi,

kad bruzdėjimas Gudijoj i paujami skryniosna ir ve- 
prieš lenkus okupantus vis žami užsienin. : t2.
labiau plečiasi. Lenkų laik- domės nekreipiama. Be to, 
raščiai pradeda tai slėpti, Giluičių ir Dusios^ ežeruos 
nes lenku cenzūra uždra;u-!Jra geros rųšies žuvų 
dusi jiems panašias žinias Kavomis” vadinamų, kurios

_____________________ .Yra ir šiaip apsčiai 
mimų tarp lenkų kariume-, gairių rųšių žuvų. Bet tiek

PARTIZANŲ 
SUKILIMAS. į

i i

Dabar i tai

”se

skelbt. Vien tik liepos mene- ^rūkytos esti labai 
sį jau buvo keliolika susirė- džios.

nes ir gudu partizanų Gar-p'ėziu. . tiek ir žuvų gaudv- 
. nias čia nėra organizuotas, 

o sugautų suvartojamas ne- 
siscematizuotas, todėl ir nė
ra tiek naudos, kiek turėtų 
būti.

Į GAISRAS.
! Lazdijai. Per buvusį čia 

-1 sudegė apie 30 gy- 
visko ir Slonimo partizanų ’ venamų namų, jų tarpe Sei- 
su lenkais, kurių čia. atsiųs-'nų apskr. viršininko rašti- 
ta buvo apie 200 pėstininkų i nė, pašto ir milicijos Įstai- 
ir 200 raitųjų. Pasišaudę gos, keletas krautuvių ir 
partizanai pasitraukė kraš-šiaip jau daug turto. Vieti- 
to gilumon. / nei gaisrininkų kuopai pa-

* - ,,;vvko ugni sulaikvti tik po
•• LieP°s men- keleto valandų darbo. Nuos-'

d. Gardine Jeruzohmo gat-.toliai di(leIiausi.
vej isprogdintas ginklų san- _______
dėlis, kuris buvo 2-jo artile-i q kaimitcrijos pulko žinioje. Pasigir- -APIPLeše 3 KAIMLS. 
dus šūviams, net Poriečėie LiePcs mėn. 22 dieną bai
kite didžiausia panika. Žan- siai apiplėšė lenku kareiviai 
darai ir policija buvo bepra- partizanais 3 kaimus:’ 
dedą kraustyti Į vežimus Kabelius, Darželius ir Mar- 
savo daiktus/ Mat, pasklido Alytaus apskr. Vieni |
gandas, kad einą lietuviai, ^P'tojo su 
bet per valandą viskas na- kaimus, o kiti plėšė turtą, 
aiškėjo — ir visi nurimo, grobstė vyrus; jaunus mušė 
Valdžios sferose šio įvykio,^0 papuolė, keliems vy- 
priežastis aiškinama ‘ netv- rams šautuvų apysodomis 
čia paleistu šuviu mokomo- Sudaužė šonkaulius. Sugavę 
jo šaudymo laiku. 'jaunus vyrus: K. Nirtini, J.

■--------  i Bakanauską, A. Grigą, K.
RENGL4 PARODAS. į Grigą, J. Valentukevičių ir 

Rokiškis. Rokiškio apskri-iE. Gaidį, kuriuos mušė iki 
ties kilnojamųjų Ž. U. Paro-;tol, kol pradėjo kristi nuo 
dų Komitetas nutarė šiais.kaulu mėsa. J. Bakanauską 
metais atidaryti dvi paroj paliko, kitus išsivežė. Išva
das. Rugpiučio 29 d. Pandė- žinodami pareiškė, kad* iki 
lio mieste ir rugsėjo 5 d. rugpiučio 1 dienos ! 
Kamajų mieste.

Jt • • . •

dino krašte ir artimose Vil
niaus krašto apskrityse.

Gardinas. Liepos m. 11 d. i 
išsprogdintas gelžkelio til-' 
tas ant Kotros upės tarp 
Gardino ir Skėdelio. — Ne
muno ir ščaros santakoje _ _
Įvyko mušis Bielsko, Volko-J gaisra• B • • • • ■ w

gandas, kad einą lietuviai, apstojo su kulkosv/džiais 

nurimo, grobstė vyrus; jaunus mušė

LIETUVOS DE JURE 
PRIPAŽINIMO DOKU

MENTAS.
Paryžius,

1922 m., Liepos mėn. 13 d. 
Ambasadorių Konferencijos 

Pirmininkas.
Ponui O. V. Milašiui,

Lietuvių Legacijos
Pirmininkui Paryžiuje.

Mes, žemiau pasirašiusie
ji, atstovaujantieji Francu- 
zijos, Didžiosios Britanijos, 
Italijos ir Japonijos vyriau
sybes Ambasadorių Konfe
rencijoje ir turintieji šiam 

. reikalui atatinkamus man
datus, turime garbės pa
reikšti, kad aukščiau mini
mos vyriausybės nutarė pri- 

■ pažinti Lietuvos Vyriausy
bę de jure ta sąlyga, jei šio
ji apsiima priimti aiškiai ir 
.ištisai (purement et sim- 
plement) Versalės Traktato 
nustatymus ir laikytų jų 
kiek jie liečia plaukiojimo 
Nemunu sutvarkymą (”Ne- 

■muno navigacijos rėžimą”); 
I tai šiuomi pareiškiame, kad 
jos pripažįsta de jure Įvar
dintą vyriausybę aukščiau 
išdėstytomis sąlygomis.

Šis pripažinimas bus pa
žymėtas data ir Įgys galios 

'nuo dienos, kada bus pakvi
tuotas aukščiau paminėtas 
pasižadėjimas; kuri žemiau 

I pasirašiusieji Tamstą prašo 
adresuoti Lietuvos Vyriau
sybės vardu Ambasadorių 
Konferencijos Pirmininkui.

Teikitės priimti, pone Pir
mininke, musų aukštos pa
garbos pareiškimus.

(pasirašė) Poincarė, 
Hardinge of Penshurst, 
C. Sforza, K. Ishii.

visus 
. .. e . jaunuolius išgaudysią, tai

Šiais metais Parodų kof- tuomet dvarininkai ramiai 
galėsią gyventi.

%

KAM PARUPO LIETU
VOS PRIPAŽINIMAS 

DE JURE.
Paskutinėmis dienomis, 

„ , , ryšy su vadinomuoju Lietu-
daromos tikslu sužinoti, kur vos pripažinimu de jure,

mitetas tikisis, kad turės 
daugiau eksponatų, nes gy
ventojai Įsitikinę iš perėju
sios parodos, jog jos stei
giamos vien tik kultūros 
tikslu. Gal nebus ūkininkų 
aimanavimo, kad, girdi, jos

geresnių gyvulių yra, o pa- Kaune tenka pastebėti dide- 
•kui surekvizuoti. lis džiaugsmas tūlų svetim-

GIMINIŲ APLANKYTI...
Lenkų atstovybė Berlyne 

kreipėsi Į musų atstovybę, 
prašydama leisti vykti Len
kų atstovybės sekretoriui p. 
Gavronskiui Į Kauną neva 
su ”speciale misija”. Leidi
mas buvo duotas. Į Virbali 
buvo pasiųstas musų kari
ninkas, kuriam buvo paves
ta lydėti „svečią” iki Kau
nui. Ant rubežiaus p. Gav- 
ronskis pareiškė savo nepa
tenkinimą tokių rūpestin
gumu. Jis pasisakė nereika-

FARMOS!
FARMOS! FARMOS!

162 AKRŲ PUIKI FARMA.
_8 ruimų stuba, 9 kitoki budinkai, 

visi gerame stovyje, daugybė viso
kių vaisinių medžią ir javai nuo 117 
akrų. 4 arkliai, 13 karvių, 350 vištų, 
visokia mašinerija, vežimai ir barne, 
50 tcr.ų šieno barnėj. Kabia $12,000. 
/nešt $4000.

10 AKRŲ VIŠTŲ FARMA.
5 ruimų akmeninė stuba, barnė, 8 

kitoki budinkai, visi gerame stovyje, 
daug visokių vaisinių medžių, 2 akrai 
miško, 6 akrai karnų, 2 tonai šieno 
barnėj, 50 vištų. 2 karvės, 1 veršis, 1 
telyčaitė ir visoki įrankiai. Kaina 
$.3500. Puse .nešt. Tik viena mailė 
iki stoties ir miestelio.

MATHIAS NEMETH
429 East 16th st„ New York Ciiv.

! t

t

GERI!\tf
Pirk juos ir sutaupyk pinigus

Redakcijos Atsakymai.
Lawrence’o lietuvių poro- 

dos spaudos komisijai. Ka
dangi apie parodą gana pla
čiai aprašė musų nuolatinis 
korespondentas, tai jūsų 
pranešimo netalpinsime.

F. J. Lavinskui. Lietuvos 
korespondento raštus patal
pinome. Apie tolimesni ben
dradarbiavimą susirašysi
me su juo ypatiškai.

Dubeltavais Šriubiniais
Laivais į

NORTH 
GERMAN

LLOYO

LIETUVĄ
NEW YORK-BSEMEN

Laivai Išplaukia kas antrą 
Seredą. Puikiai įtaisyta 
Trečia Klesa. l’uikųs užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
6 ypatų.

\CHAS. KAUFMAN
99 Statė St., Boston. Mass.

Ant nauju, didelių, patogių, greitų, 
aliejum deginamų laivų:

SCYTH1A .................... Rugsėjo 1
ASSYR’A .................. Rugsėjo 15
TYRRHENIA ............. Rugsėjo 20

TAIPGI Iš NEW YORKO
Personaliai vedama ekskursija į 

LIETUVA ir kitas Baltijos valsty
bes, kas UTARN1NKAS, ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
persėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Southamptone
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVA į 9 dienas.
Delei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie
CUNARD-ANCH0R LINES 
126 Statė st., Boston, Mass.

PARSIDUODA FARMA.
16 akrų žemės* pusantro akro dir

bamos, o likusioji miškas. Trijų rui
mų namas, daržinė, kūlis, kiaulinin
kas, vištininkas, geras šulinio van
duo, 2 žagrės ir akėčios, visi budin
kai nauji, pusantros mailės nuo mies- 

Fabrikų yra pusėtinai, galima 
dirbti sapoj. Mylintiems gyventi ant 
tyro oro gera proga. Priežastis par
davimo — turiu greitu laiku važiuojr 
į Lietuvą. Antrašas toks:

K. AUŽEL
P. O. Box 132, Shelton, Conn.

PARSIDUODA FARMA! ( VaizbaženkUi užreg. S. V. Pat. Ofise.
Geriausia fąrma visoj Barrės apie-! ?iur^k- kad ®aata7 ’^^ji-garsujį per 

linkėj, 183 akrai geros žemės. 60 akru ' d4U£lau «>-aip5O me^ų.
dirbamos, 40 akrų užleista į ganyklą, i Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anehor) 
Girios yra 100,000 pėdų lumberio iri YaizbaženklĮ.’
1000 kordų malkų. Stuba nedidelė, 3------------------------------------------------- '
ruimų, barne gera 150x45. Vietos yra;

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

& PAIN-EXPELLER

,. i -

iel 35 karvių, 20 veršių ir 4 arklių, j į 
Barnėj yra šakės su arkliu šieną i |

- - J - * Bi1
I■

I1

i 1

_ šakės su arkliu : 
'.laukt. Vanduo bėga visur ir vande- ( 
mo netrūksta niekad. Vištinyčia ge- j 
ra, sėdas geras, prie gerti kelio, arti 
miestuko, tris kvoteriai mailės i 
Sarre Plains, Mass.;Zarti mokyklų’ 
krautuvių ir dviejų gelžkelio stočių. 
Semaus šioj vietoj gyveno milijonie
rius, vaisku generolas. Pas jį darbi
ninkai dirbo šimtais ir laukai ištai
syti labai dailiai: akmen&i išrinkti,; 
pievos išpiltos. Parduodu su gyvu- ■ * 
')is arba be gyvuliu. Pasinaudokite! į 

(35)! Igera nroga.
ANTANAS YENCHl'S 

Maple Hali Farm
Bos 163, Bąrre Plains. Mass.

PARSIDUODA FARMA?
134 akeriai, 80 dirbamos, graži 

nuolaidi juodžemį, nėra akmenų, da
lis šienaujama, kita apsėta visokiais 
javais ir vaisiais. Barnės pilnos šieno, 
daug 
daug 
si ’ 
šiltas 
lėtas. r_______
nėse elektrikos šviesa, bėgantis van
duo, gai \ Zl_,
kiti budinkai, visi daiktai taip kaip 
nauji; taipgi 16 karvių, 3 arkliai, 
kiaulės, vištos, visi įrankiai, maši
nos, vežimai. Mokykla netoli farmos, 
1 mailė ikį elektrikos karų ir gele-

nuolaidi juodžemė,
kita apsėta visokiais

malkų ir medžių, 3 šuliniai, 
vaisini’?, medžių; 10 kambarių 

tūba su visais įtaisymais, elektra, 
ir šaltas vanduo, maudynė, toi- 
štiminė šiluma, telefonas; bar-

iraradžius, tvartai, vištinyčia, 4

taipgi 16 karvių,
, vištos, visi įrankiai, 
žimai. Mokykla netoli farmoj

cinkelio, 3 mailės nuo miesto, labai 
geri marketai. Viską parduodu nž 
riek, kiek prekiavo įtaisymai, už 
39,000: jmokėt $5,000, likusius leng
vais išmokėjimais. Rašvkit angliškai.

MRS. HONNA HOLPER (36) 
R. F D. 4, l’utnarc, Conn.

SUVIRS 500 PILNŲ 
FARMŲ 

užmiesčio namu ir krautu
vių ANT PARDAVIMO.

Praneškit man, ko jus norit.
MATHIAS NEMETH (36)

429 E. Ifith st.. Nev York. N. Y. 
Tel. Stuyvesant 317.

PARSIDUODA FARMA!
85 akeriai — 36 dirbamos, 118 vai

singų medžių, daug miško, 7 kamba
rių namas, ~2 barnės, 2 vištinyčios, 3 
kitokie budinkai — visi geri; visi 
ūkio Įrankiai, vežimai, palankai. 2 
arkliai, 12 karvių, 2 kiaulės, 140 viš
tų. Tik 5 minutas eit iki mokyklai. 2 
mailės nuo miesto. Kaina už viską 
$3,600, įmokėt tik $1,200, kitką duo
du ant lengvų išmokėjimų. Rašykit 
angliškai.

MRS LINO SULTONEN (35) 
R. F. D. 1, Uebster. Mass.

I

PARSIDUODA FARMA.’
40 akerių geros žemės, arti miesto, 

visi budinkai geri, upelis teka sker
sai farma. dailus sodas iš 70 obe
lių, aplinkui tvora, mokykla prie pat 
farmos. Turėdamas dvi farmas nie
kaip negaliu apdirbti. Parduodu už 
2000 dol. Galima įmcėiėt 800 dol. ar
ba kiek pirkėjas išgali. Platesnių ži
nių klauskite laiškais arba tiesiai at
važiuokite pas savininką. (35)

JOHN SOLOKIS 
R. 1, Ludington, Mich.

I

Tel.: Markei 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETl’VYS GYDYTOJAS 

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis ■

Nuo 1—* po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVĖ,
DETROIT, MICH.

X,

UOLLANHI 9 AMERICA UNE*#
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PiLIAVĄ.

Laivai išplauks iš New Yorko

R™BAM
•’ Rugsėjo 16 I ■

N°°““AM

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažie
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE
89 Statė St„ Boston, Mass.

į

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS

LINDA
Į LIETUVĄ

Greitas pasažieriais kelias nuo 
NEVY YORKO IKI LIEPOJAUS 

Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
transferucti ant jūrių tiesiai į 

LIEPOJŲ
S. S. STOCKHOLM

Rugsėjo 5, Spalią 14
SK DROTTNINGHOLM

Rugsėjo 23. Spalių 28 
Trečios klesos kainos:

HAMBURGĄ-------------$103.50;
DANZIGĄ ir PILIAVĄ $106.50 
LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar
SVVEDISH AMERICAN LINE. 

21-24 Statė Street, New York City.

per 
bus

I 
l 
I

ii
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B
* 
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PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU
KTAM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTAR1ALIŠKA KAN
CELIARIJA.

LAIVAKORTES
I LIETUVA PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ 
A PR U PI N A ?.f P R A DEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
PASODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKU PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS I 

LITHUANIAN TRAVEL BDREAU
136 East 42nd St NEW YORK, N. Y.

I

PRADEK DIENA SU MUZIKA!

1 ■■

9

Šis puikus ir gražus laikrodis pri
kels jumis iš miego su saldžia, lipš
nia muzika, ne apkurtinančiu skam
bėjimu. Ji suteiks tau gerą ūpą.

Seto ši laikrodį galima užstatyt 
pagrajit bile kada. Jis grajina ke
tais tonais ir užganėdins tave ir tavo 
šeimyną. Jo dėžė padaryta iš drūto 
materiolo ir labai gražiai išdabinta. 
Labai teisingai rodo laiką ir pada
bins jūsų komodę, lentyną arba sta
lą. Laikrodžio didumas 10’,2 colių 
aukščio ir 10 colių pločio.

Tik per trumpą laiką mes parduo
sim šį laikrodi už 8 dolerius. Jus nie
ko nerizikuojat. Tik prisiųskit $1.00 
depozito. Tuomet mes pasiųsime 
jums laikrodį per paštą ir jus užmo
kėsit pastoriui $7.00. NEATIDĖLIOK 
—RAŠYK DABAR! Už visus orde
rius už Suvienytų Valstijų rubežiaus 
reikalaujam pinigus iškalr.o. ( ? )

MESTERN SALES COMPANY 
2136 tV. Chicago Avė.. Dept. G. 33, 

Chicago, III.

Uu

Ll NIJA 9 Broaavay, Nev lor k. N.Y

SbILIETUVA
PER Hamburgą,PiLi^k 
/- ARSA. LIEPOJU.

VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 
Lietuviai važiuojanti į Piliavą 
aplenkia Lenkų karidorį.

3 KLESA PADALINTA I KAMBARIUS 
Su 2, 4, 6, ir 8 lovoms. Laivai išplauks 

LITUANTA ............................. Rugsėjo 6
POLONI A .................................. Rugsėjo 20

Iš NEW YORKO AR BOSTONO: 
t j Hamburgą $103.50 I Piliavą $10«£9 

I Liepojų ir Memelį $107.
Mes apmokant gelžkelio tikietą nuo 

Bostono į Nev Yorką.
V -  -

IŠRADĖJAI! 1
A Prisiųskite man tavo braiži- 
f nius išradimo išegzaminavimni.
Y Reikalaukite išradimų knyjju- 

tės "Patarimai Išradėjams," 
1 kuri duodama dykai.
f Rašykite lietuviškai savo ad- 

vokatui.
NAKTIN LABINK* 

Reg. Patent Atty.
IRK ROW. NEW YORK

Urtited 
American 
Lines Ine.

Hamburg 
American 
A Line A

© 
Tarp New Yorko ir Hamburgo

Trumpas susisiekimas su visais portais Centralines Europos 
LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS 

nuo Piero S6, North River, pėda nuo 46 st., laike pietų. 
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Dideli val

gymui kambariai, saiionai ir puikus dėkai 3-čios Mėsos 
pasažieriams.

Laivai ”Han«a”, ”Bayern”, "VVuerttemberg” ir, rMount 
.Clay" turi kelis specia liūs kambarius.

Du nauji 20,000 tonu trijų sriubų laivai. 
RESOLUTE IR RELIANCE 

išplauks kas antras utarninkis su pirmos, antros ir trečios 
klesos pasažieriais.

Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų 
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover SU Boston. M

M Ratai kaip greitai jisai ansteja 
verkti. Aš (ik ką daria* jaai datą

AMB1NO
VsislMūenklis Reg. 8. V. Pat. Biara

Ir matomai tas palearviao Jo skaus
mas tuojaus.”

Taip, motinos I Bambino parodė pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
vra geriausiu kūdikių draugu! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
35c. aptiekosc. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
1O4-II4 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

I

PINIGUS PERSIUNČIAME J VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS

Išmokami buna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visy geriausią linijų.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
Į Kauną iš Bostono ar New Yorko $105.15. Karės taksą $5.

Musų atstovai išvažiuoja į Lietuvą bėgiu kelių savaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
At.ikit ir pasikalbėkit su jais vnatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST, BOSTON, MASS

h



Lietuvos Sąjunga.
Šių metų pradžioje Įsikū

rė Lietuvoje dar viena jau
nuomenės organizacija var
du: Lietuvos Jaunimo Są
junga. Kaip matome iš pa
vadinimo, tai turi būti kiek
vienam aišku, kad ši jau
nuomenės organizacija yra 
visos Lietuvos jaunuome
nei. Ją Įkūrė pasidarbavę 
jaunuomenės labui musų 
mokslavyriai, kurie dirbo 
prieš karą jaunuomenės dir
voje ir kėlė iš miego jaunuo
lius susiprasti ir dirbti savo 
tautos naudai. Pagrindus 
ėmė iš to prieškarinio jau
nuomenės veikimo. L. Jau
nimo Sąjunga yra neparti
nė organizacija, bet pažan
gi kultūros kripty. Ji neuž
stoja kelio kitoms gyvuo
jančioms Lietuvoj jaunuo
menės organizacijoms, bet 
su mielu noru kviečia jas 
jungtis po bendra jaunuo
menės vėliava ir nesiskirs- 
tyti. Bet musų dešinioji pu
sė, matomai, labai nusigan
do šios organizacijos, kad 
buk esanti labai kairios pa
kraipos, nors ir nepartinė, 
tai ir stengiasi kiek galint 
vietomis net trukdyti. Tok
sai jų trukdymas dar sti
priau sujudina jaunuolių 
sielą ir L. J. S-ga kas kart . 
plečiasi, auga...

Lietuvos Jaunimo Sąjun
ga savo darbuote per trum
pą laiką pasirodė gana veik
li ir jau š.m. (1922) birželio 
m. 23-24 d. turėjo pirmąjį 
visuotinąjį suvažiavimą, iš 
kurio gerbiamieji- skaityto
jai turės progos pažinti jos 
nusistatymą ir siekius. Su
važiavime dalyvauja 43 at
stovai ir keletas svečių, su
važiavę iš Įvairių Lietuvos 
kampu ir birželio 23 d. nuo 
10 vai. ryto pradedant dar 
rinktis Į laikinosios sostinės 
Kaunas Vytauto Prospek
tas 24 Nr., salę, pasirodė di
delis ūpo pakilimas ir pasi
ryžimas kultūringam dar
bui. Suvažiavimo prezidiu
mas buvo išrinktas iš se
kančių asmenų: Jonas Stri
maitis, Jonas Petraitis, ir 
Ona Nemunaitė — pirmi
ninkais ir Jonas Zagorskis- 
Kalnėnas ir Juozas Majaus
kas — sekretoriais.

Suvažiavusių tarpe buvo 
ir kitų jaunuomenės organi
zacijų atstovai, kurie svei
kino savo organizacijų var
du Lietuvos Jaunimo Są
jungos pirmąjį visuotiną 
suvažiavimą ir linkėjo gerų 
pasekmių bendrame idėjos 
darbe. Po to sveikino Stei
giamojo Seimo atstovai ir 
kitų atskirti organizacijų 
veikėjai. Nekųrios jaunimo 
kuopos veikusios autonomi
niai prisidėjo prie Sąjungos, 
— kitos-gi organizacijos 
partinio pobūdžio, pasiliko 
savo teises, bet simpatiją 
pareiškė Lietuvos Jaunimo 
Sąjungai, kaipo vienai iš 
rimčiausių jaunuomenės or
ganizacijų, kas buvo matyt 
iš jų sveikinimo ir tolimes
nių kalbii suvažiavime.

Centro Valdybos nariai J. 
Strimaitis ir J. Norkus pa
darė pranešimą apie Centro 
Valdybos darbuotę ir tarp 
kitko pabriežė, kad Centro 
Valdybos nusistatymas sto
vėti už Lietuvos Jaunimo 
Sąjungos nepartingumą. 
Toliau praneša apie savo 
darbuotes skyriai; pasiro
dė, kad jaunimas sparčiai 
žengia pirmyn: suorgani
zuota trumpu laiku vakari
nių kursų. vakarų, chorų, 
orkestru ir t.t. Kaikurie 
skyriai leidžia savo laikraš
tėlius.

Vaclovas Biržiška laikė 
paskaitą, "Krašto pažini
mas ir jo tyrimas”, kuri su
teikė’daug naudingų žinių 
apie Lietuvos senovę ir jos 
liekanų reikšmę suvažiavu
siems atstovams; visi su di
džiausiu Įdomumu išklausė 
paskaitos ir karštai dėkojo

delnų plojimu kalbėtojui. 
Toliau gerb. Tamošaitis 
pranešė apie Latvių Tautos 
Jaunimo šventę š.m. birže
lio mėn. 18 dieną, kur buvo 
keletas tautų jaunimo atsto
vų; jų tarpe lietuvių atsto
vas, nuo Lietuvos Jaunimo 
Sąjungos.

" St. Garbačiauskas pla
čiai apibudino sporto klau
simą. Sportas, tai jau, kaip 
visiems žinoma, yra visame 
pasauly kultūringųjų tautų 
gerbiamas; jis sustiprina 
fiziniai žmogaus kūną, duo
da progos stiprėti dvasiniai 
ir užsiimantieji sportu 
žmonės yra tiesus, gražus, 
jauni ir kunu ir siela pasto
vus, — išlavinti.

Opiausis klausimas — tai 
turėti savo laikraštį — or
ganą. šiuo reikalu kalba 
Norkus. Nuo pat susitvėri- 
mo pradžios organu yra ei
nąs prie "Lietuvos Ūkinin
ko” "Jaunimas”, kuris buvo 
pašvęstas pažangiosios jau
nuomenės reikalams. Susi
rinkimas nutaria, kad laiki
nai, kol susidarys lėšos, 
Jaunimas” ir toliau eitų 

prie "Lietuvos Ūkininko”, 
tik žymiai padidintas ir bu
tų redaguojamas Lietuvos 
Jaunimo Sąjungos Centro 
Valdybos iniciatyva.

Teisininkas Toliušis api
budino jaunimo veikimą 
kultūros srity h- patarė imti 
pavyzdi iš vakarų, kur yra 
kultūros žvdinys. Toliau 
priimami Įstatai. Svarbiau-i 
šia Įstatų pataisa, M:ai "Lie
tuvos Jaunimo Sąjungos or
ganizacija yra nepartinė”. 
x Centro Valdybon išrinkti 
sekantieji asmenys: Jonas 
Strimaitis — pirmininkas, 
Jonas Norkus — vice-pirmi- 
ninkas, 
Kalnėnas ■ 
lė M. Višinskaitė — iždinin
kė, Kazys Motuzą — narys. 
Gavęs daugiausiai baisų 
kandidatas V. Ožkinis koop
tuojamas reikalų vedėju ir 
kandidatai Pr. šmotelis ir 
P-lė Kupstaitė; Revizijos 
komisijon išrinkti: K. Ra
lys, J. Majauskas, J. Pe
traitis ir kandidatai V. Mi
siūnas ir J. Rimša.

Toliau susirinkimas išne
šė rezoliuciją kovoti prieš 
■girtuoklybę.

Suvažiavimui pasibaigus 
visi nusifotografavo ir išsi
skirstė... Ir dabar dar jau
nuomenės tarpe girdimi at
balsiai pirmojo visuotinojo 
suvažiavimo ir begludintis 
džiaugsmas, kad Lietuvos 
Jaunimo Sąjunga yra vie
nutėlė organizacija, jun
gianti Lietuvos Jaunimą po 
viena bendra vėliava, — kas 
tikimasi, kad ištikrujų gy- 
veniman Įsikūnys taip daž
nai minimas ir numylėtas 
obalsiš: Vienybė—Galybė!

J. Zagorskis-Kalnėnas.
P. S. Jei kas iš lietuvių 

amerikiečių Įdomaujasi mu
sų organizacija ir kas norė
tu darbu bei kitu kuo prisi
dėti. tai čia paduodu antra
šą: Kaunas. Laisvės Alėja 
60 Nr. ("Lietuvos Ūkinin
ko” Redakcija), L. Jaunimo 
Sąjunga. J. Z.-K-as.

•9

pirmininkas,• • • -

tai, kad darbininkams iškal- 
no nereikia eikvot laiko de
lei valdžios formos, o tik rei
kia padėt visa organizuota 
jėga paėmimui valstybės 
valdymo vairo i savo ran
kas. Ir tik tada kalbėt apie 
valdžios formą, kuri tinka
mesnė, pigesnė ir daugiau 
atsako darbo žmonėms.

Taip dabar ir daro mano 
"draugai” komunistai — jie 
’ iškovojo” "darbininkų res
publiką” Amerikoje ir da
bar sekančiame savo suva
žiavime mano pakelt klausi
mą kaslink valdžios formos 
ir tą klausimą gerai ir tei
singai apkalbėjus — įkurt 
"sovietų respubliką”. lai
mingos kloties, vyručiai!

Ponas Sirvydas pasiprašė 
savo sūnų Vytautą, kad jis 
ji apgintų nuo užpuoliko p. 
Pilėno. Vienok nedrįso į ga
not Vytautą, užgint tą fak
tą, kad jis eina išpažinties 
pas kun Kemešį.

Tai prie ko ant senatvės 
priėjo buvęs aidoblistas, 

■"socialistas” ir pagaliaus li
beralas !

Iš darhiečių raporto (New 
Yorko apielinkės) matosi, 

i kad čecho-slavų federacijos 
j narių skaičius siekia 100, n 
Į užsimokėjusių nei vieno; fi- 
Inų iš 1,710 narių yra užsi- 
i mokėjusių 1,515. Todėl ra
porte sakoma: ”Finų fede- 
' racija geriausia stovi.”

Mano supratimu, čecho- 
slavų federacija turėtų sto
vėt geriausia, nes jie yra 

j "garbės nariai”. O kaslink 
; lietuvių federacijos, tame 
raporte nieko nekalbama. 
Mat bijo pasakyt, kad ją su
daro vien tik "Laisvės” per
sonalas.

Jonas Zagorskis- 
sekretorius, p-

Darbiečių raporte matosi 
dar vienas svarbus sumany
mas, būtent: kad kiekvienas 
partijos narys bėgyje 90 
dienų turės įstoti unijon, o 
jeigu ne — lauk iš partijos.

Vadinas "Laisvė” ir "Vil
nis”, turės būt unijinės, jei 
norės vadintis "darbie- 
čiais”. Tas ir gerai — tie 
žmonės susipažins šiek-tiek 
su darbininkų unijomis ir 
tuomi mažiau klaidins orga- 

į nizuotus darbininkus per 
* savo laikraščių špaltas.

Bet klausim: 
uniją jie-----
visos gyvuojančios unijos 
buržuazinės ir jie, kaipo 
"tikri” proletarai, tokiose 
unijose negali prigulėt. Tai
gi, regis, turės organizuot 
naują uniją — savo uniją.

klausimas: j kokią 
jie stos? Nes, anot jų, •ve • •

Ponas V. J. Zabulionis, 
buvęs A. ir L D. G. F. sekre
torius, grąsina "centris
tams”, jog jis paskelbs vi
suomenės žiniai, kur to fon
do pinigai dingo, jeigu jie 
("centristai”) neatšauks tų 
šmeižtų, kuriais jį (Zabulio- 
ni) apdrėbė.

Jeigu p. Zabulionis jau
čias tame nėra kaltas ir jei- 

‘gu jis yra teisingas darbi- 
{ninkas — ištikimas darbi- 
l ninku klesai, tai jis turėjo 
j senai tą padaryt. O kada jis 
j rain padarys, tai gal ir aš ji 
tada draugū vadinsiu, o ne 
"ponu”.

Laisvės Mylėtojas.

ŠURUM-BURUM. įsitaisykit laiškams 
_____ DEŽFjS.

"Laisvės” Dėdelė tapo to-1 Pašto departamentas Wa- 
kiu atkakliu rusofilu-šovi- 
nistu, kad be pasigailėjimo 
smerkia visus tuos, kurie 
nepuola prieš Leniną ir 
Trockį ant kelių, o rūpinasi 
savo tautos darbo žmonių 
gerove.

Darbiečiai savo rajonų 
suvažiavimuose tariasi Įves
ti tulus pakeitimus savo 
programe. Paveizdan, tą 
punktą, kuris sako "Darbi- 
ninkų respublika”, jie nori 
pakeisti ”Sovietu respu
blika”.

Aš visuomet stovėjau už

shingtone išleido praneši
mą, kad prie kiekvieno na
mo durų butų prikalta dėžė 
laiškams, arba išpiauta du- 
rįse skylė, taip kad laiška
nešys galėtų laiškus ir laik
raščius Įmest Į vidų. Kur 
tas nebus padaryta, tai nuo 
Kalėdų laiškų nebeneš. Tas 
patarnavimas paliečia visas 
Suvienytas Valstijas.

PRIGERS ŽUVAUDAMAS
Saleme, netoli Bostono, 

žuvaudamas prigėrė Stasys 
Klasauskis, 12 metų vaikas.

e Jo ipąlonus perfurnas tik
rai jūs patenkins.

Vartokit ji bile kada 
kuomet tik karštas 
oras padaro jums šla- 
paus lipšnumo nepa
togumo.

KELEIVIS

D

GOLGATES
fTALC’P*QWDER

Moierjs visada randa 
Colgate’s Florient (Toli
mų Rytų Gėlės) užganėdi
nančiu .prie apsirengimo, 
o vyrai patiria jog jis yra 
vėdinančiu po skutimosi.

LAWRENČIO IR APIELINKES

LIETUVIAMS
PINIGUS SIUNČIAME sulyg pigiausio dienos kur

so perlaidomis ir pinigais Į paštą, į visas dalis Lietuvos 
ir Lenkijos.

LAIVAKORTES, nustatyta kompanijų kaina, par 
duodame keliaujantiems į Lietuvą, iš Lietuvos ir j visas 
dalis pasaulio.

KELIAUJANČIUS LIETUVON IR Iš LIETUVOS 
tinkamiausia ir pigiausia aprūpiname visais jų kelio
nės reikalais: išgauname pasportus ir vizas, išpildome 
Įgaliojimus, afidavitus grfžimo atgal arba giminių ati
traukimo i Ameriką ir sutaisome visokius Įvairios rū
šies dokumentus.

MUSŲ PASAŽIERIAI keliauja geriausiais ir pašta- 
vais laivais, aplenkdami lenkų koridorį jūrėmis ir tokiu 
budu išvengia daug Įvairių nemalonumų.

VIETINIAI IR AP1ELINKĖS LIETUVIAI, turėda
mi reikalus ir norėdami gauti tinkamą ir sąžiningą pa
tarnavimą, malonėkite visada ir su visais reikalais 
kreiptis ypatiškai arba laiškais tik pas tikrai lietuvių 
įstaigą: (39)

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVES SKYRIUS
K. A. VENCIUS, Vedėjas ir Notary Public,

70 LAWRENCE ST„ Tel. 1543, LAWRENCE, MASS.
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FARMA ANT PARDAVIMO ARBA MAINO!
Aš turiu tris farmas, vieną prie kitos, susidedant virš 620 ake

rių žemės, kurios didžiuma yra dirbama, vienok yra užtektinai miš
ko ir ganyklos, kuri siekia didelį ežerą.

Yra treji būriai modemiškų namų, taip-pat dauguma farmiškų 
Įrankių, ir viso kitko, vien tik gyvulių nėra.

Sodas virš trisdešimts akerių žemės, kuriame randasi visokių 
vaisiniu medžiu, daugiausia obelių, kurios yra apie dvylika metų 
senumo. Paminėsiu, kad vien tik iš sodo galima padaryti gerą gy
venimą.

Namai, kaip viršminėjau, yra moderniški, su visais įtaisais, kaip 
tai, elektros šviesa, šilto vandenio šiluma, kaip stuboj, skerdykloj, 
taip ir nekuriuose tvartuose. Apie visus namus tankiai apaugę ne
apsakomai aukšti medžiai, kulių papuošimas ateiviui palieka dide
lį įspūdį mintyje.

Šioji farma parsiduoda pirmu kartu per keletą desėtkų metų, 
o galų gale neužsimoka sakyti, kad ji parsiduoda, nes pagal kai
ną, už kurią ją galima dabar nupirkti, tad geriau sakyti, kad ją 
pusdykiai atiduoda.

Jeigu kas turi atsakantį biznį, namą arba kelis namus, aiba ma
žesnę farmą, tad su dadėjirau $2,000, arba $3,W0 pinigais aš galė
čiau mainyti. .

Ši farma yrvuBelfast, Maine, apie keturios mylios nuo pat centro 
miesto. Kurie esate užinteresuoti, kreipkitės j mane laišku, telefo
nu, telegramų arba ypatiškai dėl platesnių informacijų. Veliju lie
tuviui pasinaudot šia proga.

z VINCENT A. JENKINS-JANKAUSKAS
43 TREMONT ST, Room 603, BOSTON, MASS.
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Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša- 
imti pleiskanas. Tik kelis k. -rtus paauu- jil 
Jojus

ui

Ji

v

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jitsų 
galvos o la bus taip tyr.-ų kaip kūdikio 
ir litines pagelbės Janis visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonk.Ą snvo aptiekoje rimulio už C5c., arba prisiusLite 75e.
pašto ~e::k!eliri> tiesiai j labaratoriji.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

y

Matykit D. Olseika!
► Visi, kurie norite pirkti ar parduoti namus, ukes, biznius arba <
* kurie norite apdrausti (inšiurinti) visoki turtą, malonėkite kreip- ’
, tis pas mane. Visiems duosiu greitą ir teisingą patarnavimą. (?) <

D. OLSEIKA
* Real Estate & Iasurance ,

► 425 BROADAVAY, SOUTH BOSTON. J
, Tel. 2805-J. So. Boston. <

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto'Plapao Paduškiiitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
Tylos. Ji yra taip padaryta, kad karta; 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge- 1 
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIES
3058 Stuart Bldg.. St. Louis. Mo.

•MMMMMMMMMeUM

Dr. A. J. Karalius
Gydytojas 

ir Chirurgas
Gydo oiacndjusiM ligas 

▼yru ir moterų; ypatingai ly- 
tHh** ligaa.

Duoda patarimui arafra 
tos dalykuos* par laiikuB.

3303 S. MORGAR ST. 
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2100.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų li‘JU ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuog eriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite Į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

j j Tel.: Richmond 2957-M. 

0 Dr. David W. Rosen 
Įj Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 
* ■ Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IR 
J j SLAPTAS LIGAS,
j j VALANDOS: 
’! Nuo 8 iki 10 ryto.
< l Nuo 2 il.i 3 dieną.
J * Nuo 7 iki 8 vakar*.
>! 321 HANOVER ST,
‘i BOSTON. MASS.

IMPORTUOTI ARMONIKAI
NAUJAUSIO MODELIO. EKS
TRA DRŪTI KLEVIšlAl. GARSI 

MUZIKA. GERI KEISAI. 
NUMUŠTA KAINA.

i

t

TeL Beaeh HM

DR. I. M. FRIEDMAU
SPECIALISTAS VENERIKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
WASH1NGTON ST.

BOSTON. MASS.

•S Telefonas 5112*W.

4 LIETUVIS DENTISTAS
7) Valandos: nuo 10—12 dienų; 
Jp * nuo 2—5 po pietų;
K * nuo 6—8 vakare;
flj Nedaliomis nuo 10—12 dienų.
K 705 N. Main st. kamp. Broad at.

MONTELLO. MASS.

t 
i 
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Šitie armonikai padaryti iš pir
mos klesos niateriolo, o ypač kle
viniai, kurie padirbti su didžiausia 
atyda geriausių mekanikų. Naujos 
mados Reisai, puikiai išdabinti, 
ekstra stiprios dumplės, su skuri- 
niais kampeliais, nikeliuoto plieno 
.kampiniai apsaugotojai, ----- ‘
skambanti balsai. Tai yra 
paprastos vertės armonikai, 
dangi mes juos pirkom 
kiekybėj Europoj, todėl 
parduoti labai žema kaina.

I ARMONIKAS NO. 95 SU lfi 
DUMPLIN1V FOLDŲ, 21 RAK
TU. 8 BASAIS — KAINA $9.50.

ARMONIKAS NO. 79 SU 14 
DUMPLLNiV FOLDŲ. 19 RAK
TŲ. 4 BASAIS — KAINA $7.95.

Parašyk savo vardą ir adresą, 
taipgi pažymėk numeri ir kainą 
armoniko, kuri tu nori pirkt ir 
prisiųsk 50c. persiuntimo lėšoms, 
o už armoniką užmokėsi, kai jį 
aplaikysi savo namuose. Nėra jo
kios rizikos. Pilnas uzsiganėdini- 
nias gvarantuotas, arba pinigai 
bus sugrąžinti. Rašyk šiandien.

(35) 
UNION SALES COMPANY

15 S. Desplaines st., Dept, 255, 
Chicago. III.
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gerai 
nepa- 

Ka- 
didelėj 
galime

LINKSMA NAUJIENA!

I

Skaityk šią naujieną, 
Ji daug laimės neša — 
Dėl Jūsų sveikatos 
Salutaras ligas peša.

KĄ-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
ĮVAIRIŲ LIGŲ IŠĖJIU SALUTA
RAS BITTERIS IŠ MUSŲ CHE 
MHKOS LABORATORIJOS. KURIE 
DŽIAUGĖSI SALUTARO B1TTE- 
RIO GERUMU. DABAR GALĖS PA
SIGERĖTI, NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

Taipgi esame pasirengę išpildyt 
visus noras bei užsakymus į trumpų 
laiką.

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne- 
I gausite, tai neimkite kitokio, bet rei
kalaukite tiesiog iš musų.
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL 

CO„ DEPT. 18.
1797 Su, lluiatcd st, Chicago. IB.

DYKAI! BAROMETRAS IR REVOLVERIS DYKAI!
Importuotas barome

tras, kuris parodo per
mainas oro. Tai yra labai 
gražus ir gerai padirbtas 
daiktas su tikru Fahren- 
hein termometru. Prieš 
gražu orą lėlė-moteris iš
eina į tarpdurį, prieš lie
tų vyras išeina į tarpdu
rį, prieš permainą oro 
abudu išeina į uirpdurj. 
Labai naudingas daiktas 
kiekvienam, ’laipgi revol
veris B. C. 22 kalibro, ku
ris yra padarytas gražiai 
ir stipriai, sauja su B. C. 
šoviniais. Turėdami jį ga-

Tai

Vertas

lė’sit apsaugot savo namus. Situos du brangiu daiktu męs prisiusime dy
kai kiekvienam, kuris užsisakys pas mumis žemiau nerodytą laikrodį.
yra labai geras laikrodis, nikelinio judėjimo, gražiuose nikeliniuose lukš
tuose, laika rado teisingai ir gvarantuotas ant daugelio meti:. Vertas 
mažiausia $5.00, bet mes per trumpą laika nutarėm parduot tik už $3.75. 
Prisiųsk 25c. štampo mis už persiuntimą, o $3.75 užmokėsi, kai aplaikysi 
tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojam, kad busite užganėdinti arba 
pinigus sugražinsime. Rašykit šiandien.

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North lrvi*g Ava, De*k 20,

štampo mis už persiuntimą, o $3.75 užmokėsi, kai aplaikysi

(36)
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Plėšikai siaučia.
Pastaruoju laiku pradėjo 

labai drąsiai po Bostoną 
šeimininkauti plėšikai. Dau
giausia užpuolimais ir plė
šimais pasižymi airių kata
likų apgyventas So. Bosto
nas. Aną vakarą, keli bandi
tai įnėjo į restoraną ant Co- 
lumbia rd. ir sumušę apiplė
šė tenai du vyru.

Tūlas McDonald iš Rox- 
bury susitiko aną vakarą 
dvi merginas Bostone, ku
rios jam mirktelėjo ir pra
dėjo kalbėtis. Jos buvo dai
liai apsirengusios, nukirp
tais plaukais, tikros ”fla- 
perkos’*, ir pasikvietė ji pas 
save į namus. Jos pasisakė 
gyvenančios So. Bostone, ir 
atsivedė iį ant Gold streeto. 
Čia jos liecė jam pastovėt, 
o pačios priėjo prie kitų vy
rų, kurie jų tenai laukė. Pa- 

. sitarę su tomis merginomis, 
tie vyrai užpuolė McDonal- 
dą, sumušė ”bilėmis” galvą 
ir apiplėšę paliko ant gat
vės. McDonald atsipeikėjęs 
prišliaužė prie policijos sto
ties ir iš tenai buvo nuga
bentas i miesto ligonbutį.

Bostone, ant Clark ir 
Commercial gatvių kampo, 
keturi plėšikai iššoko is 
stovėjusio tenai automobi- 
Jiaus ir nei žodžio nesakę 
užpuolė ir parsimuše apiplė
šė ėjusi pro šalį Griffiną. 
Paėmę $30. plėšikai nuva
žiavo sau, palikdami Griffi
ną sukruvintą ir be žado. 
Tai atsitiko pereitoj suba- 
toj.

Sąryšy su šitais užpuoli
mais policija suėmė Robertą 
Rollinsą, kurio du broliai 
buvo andai nuteisti už nu
žudymą dviejų krautuv- 
ninkų.

Nuteisė du ”juodrankiu”.
Pereitą subatą pasibaigė 

Bostone garsioji ”juodran- 
kių,” byla, kuri tęsėsi 5 sa
vaites. Joje buvo kaltinami 
keturi italai dėl nužudymo 
žmogaus, kuris neišpildė jų 
reikalavimo. Du kaltinamų
jų buvo išteisinti, o du pri
pažinti kaltais antro laips
nio žmogžudystėj. Bausmė 
jiem bus paskirta vėliaus. 
Jie vadinasi Antonio Mas- 
catti ir Giuseppe Ansardo.

Areštavo tabako kompani
jos darbininkus.

Philip Assner & Co. fir
ma, kuri turi ant Washing- 
ton streeto tabako olselį, 
skundžiasi, kad bėgiu dvie
jų metų jai pavogta už $10,- 
000 cigarų ir tabako. Polici
ja suėmė keturis tos kompa
nijos darbininkus ir arešta
vo kelis tabako krautuvnin- 
kus, kurie priiminėjo nuo 
ju vogtus cigarus ir tabaką. 
Policija susekė, kad tos 
kompanijos vežėjai, išva- 
žiodami tabaką, įsidėdavo 
vežiman po kelis baksus ci
garų daugiau ir parduoda
vo krautuvėms nupiginto
mis kainomis.

Apiplėšė aliejaus kom
paniją.

Pereitos subatos naktį 
plėšikai įsilaužė i Texas Oil 
Co. ofisą po Nr. 235 Essex 
st. ir išsprogdinę seifą išne
šė $300 pinigais ir $500 če
kiais. Seifui sudraskyt ban
ditai vartojo, matomai, ni- 
tro glyeeriną, bet taip su
maningai. kad ekspliozijos 
balso niekas negirdėjo. Tai 
jau trečiu kartu šitą ofisą 
apiplėšia tuo pačiu budu.

žydai susimušė ant kapinių.
Ant žydų kapinių, netoli 

AVoburno, buvo didelės muš
tynės anądien. Susimušė dvi 
žvdų šeimynos, Kriceriai ir 
Kacovai. Kricerių šeimyna 
pirma buvo kapinių prižiū
rėtojais, bet vėliaus ji buvo 
iš tos tarnybos prašalinta, o 
jos vieton paskirta Kacovu 
šeimyna. Iš to kilo neapy
kanta ir ant galo muštynės.' 
Kacovas sako, kad rodant 

• jam vienai moteriškei kapi- 
i nes, Kricerienė paleidusi į

Sudegė moteris. (jį akmeniu. Kricerienė gi ' 
Ant Westland avenue bu- kad Kacovas pirmuti- i 

vo patėmyta, kad iš vieno n*s ja sviedęs ir sumušęs jai1 
namo langų nuo penktų lu- rąnką. Katras jų pradėjo, 
bu veržiasi durnai. Buvo pa-;n^eKa^ nežino, gana to, kad 
šaukti ugnagesiai su maši-jan* kapinių išėjo visi tų 
ninėm kopėčiom, ir kada jie 'dviejų šeimynų žydai — vy- 
Įlindo vidun, rado jau pusė-jra* moteris — ir pradėjo 
tinai išsiplėtusi gaisrą ir ke- i P®11* kitiems plaukus 
lias moteris pritroškusias. j 
Kitas pasisekė atgaivinti, o' 
viena mirė. Policija tyrinė
ja gaisro priežastį.

■

! 
!

Vagių karalius gavo 25 
metus kalėjimo.

Gerald Chapman, kuris 
1919 metais su savo šaika 
apiplėšė Randoipho banką, 
pereitą sąvaitę buvo nuteis
tas ant 25 metų kalėjimo. 
Jis taipgi dalyvavo užpuoli
me ir apiplėšime pašto veži
mo New Yorke pereitą ru
deni. kuomet buvo pavogta

i $2,500,000 pinigais ir bo
nais. Champan buvo žino
mas kaipo "vagių karalius". 
Jo sėbras Anderson taipgi 
gavo 25 metus kalėjimo.

Kalinys išplaukė iš Deer 
Island.

Deer Island, tai vardas 
salos ant jurų netoli Bosto
no, kur yra didelis kalėji
mas ir pataisos namai prasi
kaltėliams. Tenai ir areštuo- 

■ ti komunistai buvo suvežti 
I anais metais. Sala nelabai 
[saugojama, nes toli nuo 
• krašto ir išplaukti iš tenai 
j sunku. O vis dėlto pasirodo, 
j kad vienas juodveidis perei
gos savaitės naktį išplaukė. 
Jis vadinasi Albrecht Al- 
drich ir buvo nuteistas 6 
mėnesiams Į pataisos namus 
už nešiojimą paslėpto 
ginklo.

I

Elektra užmušė darbininką.
Dirbant ant stulpo prie 

elektros vielų Somervillėj 
likos užmuštas Edisono 
elektros kompanijos darbi
ninkas Terrili. "Gyvoji" vie
la apsisuko apie jo ranką 
aukščiau guminės pirštinės 
ir ant vietos jį nutrenkė; te- 
čiaus žemėn jis nenukrito, 
nes buvo prisijuosęs prie 
stulpo diržu.

Į

Kas pažįsta šitą žmogų?
Kas pažinojo šitokį žmo

gių apie 45 metų amžiaus, 
150 svarų sunkumo, 5 pėdų 
ir 7 eolui ūgio, apsivilkęs 
tamsiai dryžuotu siutu, mė
lynais marškiniais, juodais 
skalbiniais ir rudais čevery- 
kais?

Jis buvo atrastas pereitą 
sąvaitę jūrėse prigėręs.

T
he edison electric illumi- 
NATING COMPANY OF BOSTON 
sutinkant su pirmesnių pranešimu, 

kuris jau buvo paskelbtas, šiuomi dar kartą 
skelbia kostumeriams, imantiems šios Kom
panijos patarnavimą pagal Ratą Nurodytą 
”A’’, apie nupiginimą nuo dešimts centų 
(10c> už kilowato valandą iki devynių ir pu
sės centų (9’/2c) už kilowato valandą, ant 
visų meterių skaitant po31 Rugpiučio, 1922.

CHAKLES L.EDGAR, President.

Boston, Sept. 1, 1922.

ir pliekti antausius. Mušty
nės tęsėsi apie valandą lai
ko ir tik važiuojantis pro 
šąli žmonės jas sustabdė.

Paskui žydai išėmė va- 
rantus vieni kitiems areš
tuoti ir dalykas prisiėjo iš
rišti teismui. Teisme žydai 
pradėjo tiek karščiuotis ir 
rėkti vieni ant kitų, kad pri
siėjo išvesti juos laukan, ir 
kurioj pusėj teisybė, teisė
jas negalėjo suprasti. Byla 
pasiliko be pasekmės.

Apleido vaikus.
Kaimynai pranešė Lynno 

policijai, kad ant River stre- 
eto po Nr. 91 randasi tėvų 
apleisti tris maži vaikai. Po
licija nuvyko ir rado jau 
nuo trijų dienų nieko neval
giusias dvi mergaites ir vai
ką: vyriausioji mergaitė 
buvo 7 metų amžiaus, vai
kas 5, o jauniausioji mer
gaitė 3. Tardymas parodė, 
kad tikroji jų motina buvo 
mirus ir tėvas buvo vedos 
kitą. Kelios dienos atgal ji
sai susipyko su ta ant raja 
ir prasišalino; paskui ir ji 
apleido namus, palikdama 
vaikus vienus sau. Pakol 
buvo iš ko pasidaryt valgyt, 
vyriausioji mergaitė šiaip- 
taip maitino mažesnį savo 
broliuką ir sesutę, o kaip vi- 
sakas name pasibaigė, tai 
sėdėjo visi tris ir verkė.

Policijos nuovadoj jiem 
duota pavalgyt ir teismas 
nusprendė atiduot juos val
stijos prieglaudon. Policija 
tuo tarpu jieško jų tėvo ir 
močekos.

Ledo trustas plėšia 
žmones.

Policija gaudo ir kemša 
kalėjiman plėšikus, kurie iš- 
krausto žmonėms kišenius 
ir atima po kelis dolerius.

Bet kada trustas plėšia 
visuomenę, atimdamas mi- 
lionus dolerių, tai jo niekas 
neareštuoja.

Šiomis dienomis išėjo į 
aikštę, kad didžiausis vi
suomenės plėšikas Bostone 
yra ledo trustas. Pasirodo, 
kad pagaminti tonas ledo 
trustui pareina $2.00. Tai 
apmoka visas lėšas: mašinų 
naudojimą, rendą, šviesą, 
pajėgą, darbą, žodžiu — vi
sa, kas tik prie ledo padary
mo reikalinga. O ar žinot, 
kiek jus mokat už ledą, ka
da perkat gabalais po 15 ir 
20 centų? Jus mokat lygiai 
$12 už toną. Vadinas, ant 
kiekvieno tono trustas pa
vagia visuomenės-$10. O ka
dangi jis per vasarą par
duoda tūkstančius tonų le
do kas diena, tai jo grobis 
siekia milionų dolerių. Ro
dos, už tokį banditizmą ledo 
trustas turėtų būt visas su
grustas kalėjiman. O betgi 
taip nėra.

PARSIDUODA NAMAS, kuriame 
yra vieta dėl gyvenimo, pekarnė, sto
ras, ir garadžius dėl 4-rių automo
bilių. Priežastis pardavimo — va
žiuoju Lietuvon. (37)

JOSEPH HKINEVIčIUS
111—Ith st„ E. Cambridge. Mass.
PARSIDUODA NAMAS CAM

BRIDGE, netoli Harvard Square, 2 
šeimynų, 10 ruimų, ciektra, gesas, 
štymas, visi įtaisymai, yra vietos dėl 
4 karų garadžiaus. Mainau ant na
mo, krautuvės arba automobiliaus.

J. L. (35)
620—8th st., So. Boston, Mass

i
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Tada—

Ištarpink karštam 
vandeny—daug 
kad pasidaryt geros putos

i

Tik mirkymas tirštose Rinso putose pa- 
liuosuoja didžiumą purvo, nepakenkiant nei 
vienam audinio siūleliui.

Tik labiausia purvinas vietas reikia pa- 
trint su sausu Rinso.

Rinso užėmė vietą muilo šmotuose ant kiekvie
no žingsnio šeimy nų skalbimuose. Vartok jį liuo- 
sai. Tai yra muilas, kurio jus norit.

Gauk Rinso šiandien. Jis yra išdirbamas di
džiausiu muilo išdirbėju sviete. Parsiduoda visur 
— grosernėse ir department krautuvėse. Dviejopa 
didumo — reguliariuose ir dideliuose naujuose 
pakeliuose. Lever Bros. Co. Cambridge, Mass.

Rinso išskalbia šeimynų skalbinius taip 
gerai kai Lux plonus ir gražius drabužius

1

PARSIDUODA BUČERNĖ.
Biznis visas cash, per daug 

laiko išdirbtas, galima visą 
pirkt arba eit į partnerius, nesi- 
gailėsit pasiskubinę, nes turi 
būti greitai parduotas; priežas
tis — nesveikata. Kas pirmas, 
įam proga. Naudokitės!

Kreipkitės:
139 Dorchester st.

So. Boston, Mass.

(35)

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.
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apturėję geistiną, 
palen^vininię per varfojiiną

SEVERAS
regulATOR
Mote r i p Sfiprtnfoja

e Patirsite, kad jisai prra 
veiksmingas sų^ražimui spėkų 
sure^u Gavimui moteriškę 
funkciję ir suteikia sistemai 
sveiku, normališkę padėjimu

KAINA tf.AS

Klabėkite pat apTiekoriUs. •f

i

K. ŠIDLAUSKO 
APTIEKOSE 
Visoki Receptai, ar jie butų 
Amerikos ar Europon dakta
rų, būna išpildomi teisingai.

TREJANKA
Trejanka išrasta ir pripažin

ta Lietuvos ir visos Europos 
senų gydytojų, kaip geriausia 
biteris taisymui žmogaus vidu
jinės sistemos.

Trejanka susideda iš trijų de- 
vynerių įvairių šaknų, žievių ir 
žiedų.

Trejanka biteris sutaisomas 
namie pagal nurodymų Lietu
viškai ant pak'elio.

Trejankos pakelis 50c.
KRAUJO ir NERVŲ 

VAISTAI
Kraujo valymui,

Nervų stiprinimui. 
Apetito pataisymui, 

Nuo silpnumo ir kt. 
Kraujo ir Nervų vaistai pagel
bės atgauti pilnai sveikatų 
kiekvienam vyrui ir moterei. 
Didelė bonka (su prisiuntimu) 

$1.50
ATBUDAVOJIMO 

TONIKAS
Gelbsti maisto virinimų, tai

so sugedusias dalis kūno—pri
pildo žmogų gyvybės. Tikrai 
geras tonikas. Bonka (su pri- 
siuntimu) $1.50.

TAIPGI
Reikalaukit nuo pleiskanų, 

plaukų slinkimo, saulės nude
gimo, gumbo lašai (ypač dėl 
moterų), vaikams nuo Kirmėlių, 
Severo’s visos gyduolės, Nuga- 
Tone, Vitamine, krajavos ra
munėles. eitvoras, visokios šak
nis ir žievės.

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekorius

373 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvay, priešais paštų.
SO. BOSTON TeL So. Boston 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. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA

(PUIŠĮ UTĖ)
Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broadway. So. Boston. Mass.

Nubaudė streikierius 
po $50.

Du gelžkelio streikieriai, 
ilenderson ir McNamara, 
buvo areštuoti So. Bostone 
už apmušimą juodveidžio 
streiklaužio ir nubausti po 
$50. Jiedu apeliavo.

Parsiduoda Automobilius 
visai mažai važinėtas, 7 sėdynių 
Haynes sedan. Parduodu už labai 
prieinama kaina. Klauskit per tele
fonų: So. Boston 1791—W. (35)

REIKALINGI ST1ČERIAI ant 
Garbandinų ir Overkotų darbo, taip
gi preseriai. Kreipkitės:

41 Lebanon st., Malden, Mass. 
Tel. Malden 2763—W.

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
randavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome expertų, 
mekanikų dėl sutaisymo mašinų. (?) 
PETRAS JAKIMAVIČIUS 
. 541 East Broadway,

South Boston. Mua. 
Telefonas: So. Boston 51370.

' ' _ ' A

Tel. So. Boston 506-W 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dienų.

Nuo 2 ild 9 rak.
NEDėLIOMIS: 
iki 1 T. P. pieta

Seredomis iki 12 diena.
Ofisas "Keleivio” narna

251 Broad wav. tarpe C ir D at. 
SO. BOSTON. MASS.

| DIDŽIAUSIS IK LINKSM1AUSIS i

PIKNIKAS! i
Rengia DRAUGYSTĖ D L. K. KEISTUČIO, BOSTON, MASS. <

< * ant nuosavo daržo «

į: OAKLAHD GROVE EAST DĖMU,MASS. į
Atsibus PANEDĖLYJE. LABOR DAY, i

jį 4 Rugsejo-September, 1922 m. j
[i PRASIDĖS 10 VAL. RYTE ir TRAUKSIS IKI "SfAKTIES. <
< * Dabartini? piknikas bus vienas iš linksmiausių, nes bus visokių [
< , valgių ir gėrimų. Taipgi bus ten visokių linksmybių vieta, nes bus < 
p bėgikų, ristikų ir virvės traukikų. Todėl kurie norite tomis links- <
< [ mybūmis Dasinaudoti ir sveiku oru kvėpuoti, tai prašome visus ko- J 
J ► skaitlingiausiai atsilankyti. Taipgi bus išlaimėjimas automobiliaus. < 
<k įžanga 25 centai tikintas ir ^u tuo tikietu galima bus laimėti <

, automobilių. Kurie neturės tikieto, tai galės nusipirkti ant vietos. 4
► Širdingai užprašo D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA. <
; Pasarga. Važiuojantiems iš visų apielinkių reikia imti Elevatons [
> ir važiuoti iki Forest Hills, o iš ten imti karas Washington-Grove < 
* St. ir važiuoti iki vietos, o ten stovės žmogus ir nurodys kelių j < 
, draugystės daržų. O kurie norės troku važiuoti, tai gali užsiregis- <
► truoti pas Antanų Pastolį. 116 Bowen St., So. Boston, arba pas < 
[ Vincų Trakclį, 92 A St., So. Boston, Mass. Registruokitės nevė- J
> liau kaip iki 31 d. Rugpiučio, 1922 m. (35) <

i
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PETRAS VALUKONIS :
Tik vienas lietuvis.

Aukaorius ir Laikrodininkas •

Per 12 metų So. Bostone par- i 
tuodu ir taisau visokios rūšies ' 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir ( 
šiaip visokius auksinius ir auk- • 
suotus daiktus. Darbų ir užsa- ! 
kymus priimu per paštų ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKONIS
SO. BOSTON, MASS.

375 BROADWAY

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

(AKIŲ SPECIALISTAS)

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinama kainų.
J. L. Pašakarnis O. D. 

377a BROADWAT 
SO. BOSTON, MASS.
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