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Unijos pienuoja 
generalį streiką.

TAI ATSAKYMAS J VAL
DŽIOS INJUNCTIONĄ.

valdžiai didžiausis pasipik
tinimas.

Tarptautinė . tinkuotojų 
(plasterers) unija New 
Yorke nutarė tuojaus apdė
ti savo narius mokesniu 
streikierių naudai, ir sukel
ti tuo budu $45,000. Kitos 

i organizacijos pasižadėjo su
kelti $100,000.

80,000 telegrafistų nutarė 
paaukauti vienos dienos už-į 

i streikieriams, kas ;

TARP BOSTONO IR įhni/ta ie T
MORCESTERIO SU- ^*niOS 18 LiietUVOS

STOJO KARAI.
Šį panedėli tarp Bostono 

ir Worcesterio nepasirodė 
nei vienas karas, nes su
streikavo visi tarnautojai, 
protestuodami prieš ’apka- 
pojimą jiems algų.

I *

Sujudo visos darbininkų 
organizacijos.

Justicijos departamento 
galva Daugherty nuvažiavo 
pereitą sąvaitę Chicagon ir 
išėmė tenai iš teismo in
junctioną prieš streikuojan
čius gelžkeliečius.

Tas injunctionas (draus-1 < - - -
mė) stačiai stabdo visą'duJap-e^^ 
streiko judėjimą.

draudžia streikie- rejkalams tuojaus bus sudė- 
“ ....... ta £4,000,000.00.

Taigi kova tarp darbo ir 
kapitalo prasideda ’ labai. 
plačiai ir kas iš jos gali iš-jkad intervencija darosi ne- 
sivj styt, da peranksti spręs- išvengiama. ‘ 
ti. Amerikos kapitalas, tu 1 - - — -
rėdamas savo T 

. džią su visais teismais, kalė- 
I jimais ii- armija, ; 1 1 ‘
stiprus. Bet armija ir teis
mai negali operuoti geležin
kelių nei fabrikų. Ir jei dar
bininkai apskelbs generalį 
streiką ir laikysis vienybėj,!
bus suparaližiuota visa ša- karuose lietus pereitą są- 
lis. Miestuose pritruks mais- i vaitę pridarė labai daug 
to ir kuro. Visa komunikaci- blėdies. Daugely vietų skle- 
ja bus pertraukta. Kaip ii- pai buvo užlieti, keliai an
gai šitokia padėtis gali tęs- semti ir tiltai nunešti. Apie 
tis, tai lieka da pamatyti, j Clafton Springs New Yor

ko geležinkelis buvo 6 pė
das po vandeniu. Genevos 

_____ ______ miestelyje vanduo apsėmė 
Netoli Wilmingtono, Dėl., kalėjimą ir per plauką tik 

pereitą sąvaitę buvo iš-neprigėrė kaliniai. Apie 
sprogdintas ant Pennsylva-,100 šeimynų tenai turėjo 
nijos gelžkelio tiltas prieš bėgti iš savo namų, 
pat ekspresui ateinant. 
Sprogimas buvo taip smar
kus. kad už pusės mylios iš
birę jo namų langai Visi 
traukiniai buvo sulaikyti. 
Kapitalistų spauda kaltina 
užtai streikuojančius gelž
keliečius. Bet kažin, ar ne-i 
bus tai tik pačių kapitalistų!

tinus darbininfcus? \ turi patvirtint sutarti.
Kita ekspliozija ant gelz-. _

keli.o buvo Ohio valstijoj, i Po penkių mėnesių ginčų, 
netoli Arlington Heights. j pereitoj subatoj kietųjų ka- 
Bomba išrovė žemėj didelę sykių kompanijos susitaikė 
duobę ir išskėtė reles. ■ su angliakasių atstovais ir 

----------- ! manoma, kad ateinančios 
TRAUKINIAI SUSIKŪLĖ, sąvaitės pradžioje jau pra- 

Tarpe Nexv Yorko ir New-'Sidės darbai kasyklose. Šią 
arko pereitą sąvaitę susiku- sąvaitę Wilkes-Barre’iuose 
lė du traukiniai. Daug žmo- bus sušaukta mainerių kon- 
nių buvo sužeista.------------- ' vencija, kad formaliai pa-

----------- i tvirtintų sutartį.
SUDEGINTA 7 TILTAI. | Pamatiniai sutarties 
Arkansas valstijoj ant St. punktai yra tokie:

Louis Southern geležinkelio i L Kontraktas, kuris pasi

pinta ‘7 tiltai! Kaltininkai naujinamas ir pratęsiamas 
nežinomi. ‘ iki 31 rugpiučio 1923 metų.

----------- 2. Darbas kasyklose pra- 
KASYKLOJ UŽMUŠTA 17įsideda tuojaus.

MAINERIŲ. į 3 Tuo tarpu maineriai su
Netoli Cumberlando, B. kompanijomis paduos kon- 

C., Kanadoj, ištiko eksplio-' gresui bendrą patarimą, 
zija anglių kasykloj. 17 an- kad sudarytų specialę ko- 
gliakasių buvo užmušta ir misiją kietųjų anglių situa- 
keliolika sužeista. cijai ištirti.

streiko judėjimą. Apskaitoma, kad streiko

I

AMERIKOS INTERVEN
CIJA KUBOJ.

Kubos respubliką tur- 
įsikiš Amerikos valdžia, 
patįs tos salos gyvento- 
nepajėgia savo vagių 

Jau

riams ginčytis su tais, kurie 
ketina eiti dirbt ant geležin
kelio.

Jisai draudžia rengt de- 
monstracijas parodymui, 
kaip stiprios yra streikierių 
organizacijos.

Jis draudžia jiems laikyti 
mitingus viešose vietose.

Jisai draudžia kreiptis Į 
draugą žodžiu, raštu ar te
lefonu ir kalbint jį prisidėt 
prie streiko.

Jisai draudžia pravar
džiuoti tuos, kurie dirba. 
(Tas reiškia, kad nevalia 
vartoti žodį "skebas").

Jisai draudžia vaikščiot 
gelžkeliu, rinktis ir rėkauti' 
apie stotis, vandens tankas, 
vagonų jardus arba gelžke
lio raštines.

.Tisai draudžia streikie- 
tartis su kitų unijų 
apie streiko rei-

riams 
nariais 
kalus.

Jisai 
tiems, 
kad darbas streiko metu yra 
pavojingas.

Jisai draudžia unijų vir
šininkams vesti streiko rei
kalus arba davinėti strei
kuojantiems kokių nors nu
rodymų ar padrąsinimų žo
džiu, telefonu, telegrafu, 
raštu ar per laikraščius.

Jisai, draudžia vartoti 
streiko reikalams pinigus iš 
Streiko Fondo.

Vienu žodžiu — nevalia 
streikuoti. Ir už peržengimą 
šito injunctiono, laikomi at
sakomybėj šešių streikuo
jančių unijų viršininkai.

Šituo budu pono Hardin- 
go valdžia pasiryžo sulaužyt 
darbininkų streiką, atimda
ma jiems visas konstitucijos 
gvarantuojamas teises ir 
laisves. Tai yra laužymas 
konstitucijos ir piliečių tei
sių.

draudžia aiškinti 
kurie dabar dirba,

I

i I 
, būt 
'nes
įaiV — ---

valdininkų nubausti, 
daugiau kaip metai Ameri
ka reikalauja, kad Kubos 
Seimas išleistų tinkamų įs
tatymų grafteriams suimti 
ir nubausti, bet iki šiol Sei
mas nieko da nepadarė, to
dėl Amerikos generolas 
Crowder pasakė anądien 
Kubos prezidentui Zayas’ui,

Kapitalas, tu-. Kubos Ežioje pastarais 
kontrolėj vai- į metais buvo tokiu dideliu

IrolA į --------- ----

i u • vagysčių, kad salis priėjo 
yra lab^1! beveik prie bankruto.

LIETUS PRIDARĖ DAUG 
BLĖDIES.

New Yorko valstijos va-

IšDINAMITAVO GELž 
KELIO TILTĄ.

Kietųjų anglių maine- 
riai susitaikė.

DARBAS PRASIDĖS GAL 
KITĄ SĄVAITĘ.

SUKILIMAI LIETUVOS 
RYTUOSE.

Lenkų okupuotuose Lie
tuvos Rytuose ir Baltgudi-| 
joj vyksta ir vis plečiasi gy
ventojų sukilimai prieš len
kus. Sukilimai įgauna rim
to pobūdžio. Sukilėlių bū
riai laikosi daugiausiai di
deliuose Bieloviežo miškuo
se. Iš ten užpuldinėja lenkų 
įstaigas, žandarus ir net 
kariumenės dalis. Sugautie
ji sukilėliai žiauriai kanki
nami ir žudomi. Tuo dar la
biau keliamas sukilėlių įnir
šimas prieš lenkus. Jie de
gina dvarus, dažnai naikin
dami jų savininkus. Lenkai 
išskyrė geriausias kariume
nės dalis sukilimą malšinti. 
Pastaruoju metu prasidėjo 
sukilimas ir grynai lietuvių 
apgyventame Lydos ap
skrity.

Lenkų laikraščiai daug 
rašo apie sukilėlius, neslėp
dami sukilimo rimtumo. 
Laikraščiai skelbia, kad su
kilimą darą iš Lietuvos pu
sės ten nuvykę šauliai. Čia 
tai jau visai neužsitarnautai 
lenkai šaulius garbina. Ži
noma, jiems nepatogu pri
pažinti, kad "grynai lenkiš
ki” Vilnijos ir Gardino 
kraštai kyla prieš "macie- 
žą” — Lenkiją. Į Vilnijos 
kraštą iš visos Lenkijos 
traukia daug įvairių valka
tų. iš kurių sudaromi "bau
džiamieji būriai". Lenkai 
skelbia, kad tie būriai esą 
susidėję iš Lietuvos kariu
menės dezertyrų, kurių len
kai priskaito pasakingą 
skaičių — į 50,000! Tie neva 
dezertyrai grįšią su ginklu į 
Lietuvą, iš kur turėję pa
bėgti. Matome, kad dėl riau
šių jau visai kripstanti Len
kija vis dar trokšta naujų 
riaušių. Darykim tinkamas 
išvadas!

Pietų Rusijoj 
kilo revoliucija

KAM NENUOBODŽIOS 
DERYBOS.

Praeitais metais Lietuva 
vedė su Lenkais begalines 
derybas, užsibaigusias... 
Hymansu! Lenkai iki šiol
nerodo mums tikros taikin----------------------------------
gurno dvasios; iki šiol jie te-1 čEKA NUŽUDĖ 1,766,118 
besvajoja apie tokį susitai-l ŽMONIŲ,
kyma su visa Lietuva, kaip T _ „
Lietuvos Rytus "sutaikė”.! Londono Times , pasi- 
Nežiurint to, Lenkai nuolat lemdamas ouciaiėmis sovie- 
siunčia musų vyriausybei valdžios žiniomis, paduo- 
pasiulymus... derėtis. Tiesa, ■ sufasų, kiek komunistų 
dabar jau siūlo derėtis smul-1 organizacija Ceka nuzu- 
kesniais klausimais. Taip,!0® Rusijoj žmonių. Pereitą 
Siivinskio kabinetas tik trisA^ario mėnesyCeka’ buvę 
dienas išsilaikęs, vis tik su- ' " 
skubo pasiūlyti derybas dėl 
pavaldinystės. Musų Užsie
nio Reikalų Ministeris į tą 
pasiūlymą atsakė, kad Lie
tuva neatsisako vesti bet 
kokias derybas su Lenkais, 
bet tiktai kaip lygus su ly
giu. Kadangi Varšuva, lai
kydama pavergusi Lietuvos 
žemes, nori derėtis tik smul
kiais klausimais, tai tokio
mis derybomis negalima 
prieiti prie draugingų kai
myninių santykių nustaty
mo.

Praeitų metų begalinės 
bergždžios derybos, tiek 
privarginusios ir suerzinu
sios Lietuvos vyriausybę ir 
visuomenę, Lenkams, mato
ma, nebuvo nuobodžios.

("Trimitas”)

VOKIETIJOJ NERAMU.
Dėl augančios brangeny

bės Vokietijoj darosi labai 
neramu ir gali būt, kad pri-

ODESOJ JSIKURĖ NAU
JA VALDŽIA.

I
I

___________

agentų darbas, kad apkal-. 4ng]iakasių konvencija dar!

Prie jos prisidėjo jau
7 gubernijos.

Berline gauta iš Odesos 
žinių, kad Kryme ir visoj 
pietų Rusijoj žmonės sukilo 
prieš komunistų diktatūrą, 
ir prasidėjo kruvini mūšiai, 
kuriuose žuvo labai daug 
žmonių.

Po atkaklios kovos, Ode
soje komunistai buvo gin
kluotų darbininkų sumušti 
ir jų valdžia nuversta. Jos 
vieton įsikūrė revoliucinė 
valdžia, kuri remiasi taip 
pat darbininkų ir kareivių 

.6,775 tarybomis, tik jau ne komu-
- — 8,800 nistų.

i Išnešta naujos valdžios
- — 1,243 proklamacija Odesoj—kvie-
------ ---54,650 čia visus piliečius ginkluotis 
----- ---260,000 ir kovoti su tais, kurie re- 
------ 59,000 mia Maskvos "kruvinąjį ko-

— 12,950 munizmą”.
— 192,350 Žinios sako, kad prie re-
— 815,100 voliucionierių prisidėję visi

Juodųjų Jūrių Laivyno juri
ninkai, ir visa i etų Rusija, 
išviso 7 gubernijos, randasi 
jau revoliucienierių kontro
lėj, nors atskirose vietose 
ant Krymo dar tebeina 
kova.

neva panaikinta, geriau sa
kant, pakrikštyta kitokiu 
vardu, būtent, vyriausia po
litinė administracija, ir jos 
pareigos buvo kiek pakeis
tos. Bet pakol ji gyvavo ir 
buvo žinoma kaipo "Čeką”, 
ji nužudė iš viso 1,766,118 
žmonių, kurių tarpe buvo: 

Profesorių ir mokytojų

Daktarų — — < ,
Kitų inteligentų 355,250 
Dvasiškių ■
Karininkų
Kareivių
Policijantų
Dvarininkų
Darbininkų
Kaimiečių
Taigi nuo komunistų te

roro Rusijoj žuvo daugiau 
žmonių, negu nuo didžiosios 
karės.

RUSIJA TURĖS SUNKIĄ 
ŽIEMĄ.

Paryžiaus žiniomis, Rusi-
siu metu derlius buvo MASKVA SIŪLO NUSI

GINKLUOTI.
■ Kuomet vienos žinios iš 

negu pereita. Ši- Rusijos kalb» apie naują re- 
t, te uitos praneša, 

kad Maskvos valdžia pada
riusi savo kaimynėms vals
tybėms pasiūlymą nusigin
kluoti.

Finlandija, Lenkija, Es- 
tonija ir Latvija, kurioms 
tas pasiūlymas esąs paduo
tas, gavusios pakvietimą pa
siųsti savo1 atstovus į Mask
vą ir aptarti nusiginklavi
mo klausimą smulkiau. 
Maskvos pienas siūlo suma- 
zinti dabar esamas armijas 
jier pusę. Kadangi sovietų 
valdžia dabartiniu laiku tu
ri 1,200,000 kareivių po gin
klu, kurie badaujantiems 
gyventojams yra nepakelia
ma našta, tai ji sutinka 600,- 
000 kareivių paleisti, jei pa
kraščių valstybės irgi pusę 
savo spėkų paleistų.

eis prie naujų sukilimų, jos siu metų derlius buvo 
Berlino dirbtuvių tarybos į toks P£astas, kad ateinanti 
turėjo anądien mitingą ir . žiema žmonėms bus daug 
išrinko 15 vyrų komitetą 'sunkesne,. i _ v
kovai su kįlančiomis kaino-, padėtis taip isgąsdinusi vohuciją 
mis. Savo atsišaukime Ber-i komunistų Komisarus,. kad kad Mas

i jau pradėjo siuntinėti į kai- 
w 'mus ekspedicijas javams 

Tarybų ^komitetas! rekvizuotL kad ateinam 
• Įčių metų jiems nereikėtų 

į miestuose bado kentėti. Tas 
J reiškia bado mirtį ukinin- 
‘jkams, bet komunistai rupi-

' naši tik apie save. Komunis- 
|tų ekspedicijos leidžiasi net 

, kurios

lino tarybos pataria ir kitų 
miestų darbininkams taip 
elgtis.
pastatė valdžiai šitokių rei-į 
kalavimų:

1. Nupiginti reikmenų 
kainas;

2. Uždaryti karčiamas;
3. Konfiskuoti dykaduo- h”VoTgoš"apTelInke^ _____

nių vasarnamius, ruimm-.buvo daugiausia bado pa- 
gus butus ir pilis ir atiduot. liestos. Ūkininkai su ašaro
jus darbininkams gyventi. |mjs maldauja, kad neimtų

Kainos kįla Vokietijoj dėl iš jų javų, nes jiems pa- 
dviejų priežasčių: viena, į tiems neužderėjo gana, bet 
kad markės vertė labai nu-1 niekas to nepaiso. Kaiku- 
puolė, o antra, kad javai ne- riuose apskričiuose pradėjo 
užderėjo ir ateinančią žie- i organizuotis "žalieji bu
mą žmonės bijosi bado, to- riai”, kurie gina ūkininkus 
dėl visi perka valgomus nuo rekvizicijų ir užpulda- 
daiktus ir slepia ant žiemos, mi komunistų ekspedicijas, 
O juo daugiau žmonės per- naikina jas.
ka, tuo daugiau kįla kainos. Į ----------

LENKŲ SKUNDAI PRIEŠ 
LIETUVĄ.

Lenkai pasiuntė Tautų Są
jungos Tarybai skundą, kad 
esą Lietuva nesilaiko nu
statytos neitralės zonos, 
Įvesdama ten savo adminis
traciją ir kitką. Nieko stebė
tino, kad Lenkai gryniau
sius šmeižtus dabar įsidrą
sina siuntinėti Tautų Są
jungai. Jie juk T. S. Kon
trolės Komisijai, važinėjan
čiai po tą pačią neitralę zo- 
u? dūmė akis melagystėmis 
ir šmeižtais. Kadangi toji 
komisija jautė kaž koki 
"silpnumą” prie Lenkijos, 
tai Lenkams viskas ėjo už 
gerą. Dabar, žinoma, niekas 
jų žinių teisingumo iš Žene
vos neatvažiuos tikrinti.

Tautų Sąjungos sekreto
rius prisiuntė musų vyriau
sybei Lenkų minėto skundo 
nuorašą, suprantama, lauk
damas pasiaiškinimo. Liet. 
Užsienio Reikalų Ministeris 
kun. Jurgutis liepos 17 die
ną išsiuntė atsakymą, kurį 
prašo perduoti T. S. Tary- 

SUDEGĖ 7 STREIKLAU- i pasiremiant paskui padaryt į bos nariams. Atsakyme nu- 
ŽIAI. ilgesne sutartį, kuri veiks rodyta Lenkų skundo netel-

Pittsburge sudegė Penu- dabartiniam kontraktui pa- Į singumas ir pažymėta, ko- 
sylvanijos geležinkelio dirt)- sibaigus. kias patys lenkai riaušes

Taigi anglkkasių streiką • nuolat kelia neitralinėj zo- 
dima skaityt jau užbaig- noj. Lietuvos vyriausybė 
. Darbininkai tiek laimė-' podraug prašo paveikti į

Prieš šitokį despotizmą pereita savaitę buvo sude- baigė pereitą pavasarį, at- i m • _ v t* i i • • i 1 . ■». • • t • • j •_ _ _sukilo visos šalies darbinin
ku organizacijos.

New Yorko ir apielinkės 
unijos, apvaikščiodamos šį 
panedėli ”Labor Day”, nu
tarė pareikalauti, kad Ame
rikos Darbo Federacija tuo
jaus sušauktų New Yorke 
nepaprastą konvenciją ir 
apskelbtų visose Suvienyto
se Valstijose Generalį Strei
ką priešais tą injunctioną.

Protesto mitingai dėl to 
injunctiono buvo laikomi tą 
pačią dieną Bostone, Cleve-

• • • • V . • 4 •cijai ištirti.
4. Tos komisijos raportu

ŽIAI.

NUSKENDO JAPONŲ 
LAIVAS SU 300 KA

REIVIŲ.
Iš Tokio pranešama, kad: 

Kamčatkos pakrašty laike 
audros žuvo japonu kariš
kas laivas "Niitaka” su 300 
kareivių. Išsigelbėjo tik 16.

TURKAI SUMUŠĖ 
GRAIKUS.

Paryžiuje gauta žinių, 
kad po 5 dienų nepaliauja- 

. mo mūšio, turkai sumušė 
graikų armiją ir perskėlė 
ją pusiau. Viena pusė likos 
sunaikinta, o kita bėga. Tur
kai sakosi paėmę daugybę 
grobio, tarp kurio esą 150 
armotų.

ATSIDARO TAUTŲ 
LYGOS SEIMAS.

šiomis dienomis šveicari-

JAPONIJOS KARALIUS 
NETEKS DAUG MERGŲ.

Taupymas pinigų priver
tė Japonijos mikadą suma
žinti mergų štabą. Dabar 
Mikados rūmuose yra apie 
140 visokių damų, kurios 
ima po 4,000 ir 5,000 jenų 
algos metams ir netik nieko 
neveikia, bet dar daug tar
nų sau laiko, kuriems taip 
pat r.eikia algas mokėti iš 
Mikados iždo. Taigi dabar 
nutarta didžiumą tų ponių 
prašalint.

BOSTONO LAIVAS SU
GEDO ANT JŪRIŲ.

Plaukiant iš Bostono į 
New Yorką praėjusi ketver- 
gą sugedo ant jūrių garlai- joj, ant Temano Ežero, at-
vis "Calvin Austi n", ant ku- sidaro 3-čias Tautų Lygos 
rio buvo 400 žmonių. Bet Seimas, kuriame dalyvaus 
greit pribuvo pagalba ir lai- 50 įvairių valstybių, šis sei-

DVI EKSPLIOZIJOS 
APIE PITTSBURGHĄ.
Pittsburgho apielinkėj

landė, Detroite, Pittsburge,' tuvė ir gaisre žuvo 7 streik-1 _ .
Chicagoj, Philadelphijoj ir laužiai, kurie tenai miegojo, galima skaityt jau užbaig-Įnoj. .... . - . . . . . - .
kituose pramonės centruose.' Sulyg įstatymų, miegot tu. Darbininkai tiek laimė-* podraug prašo paveikti į ivas buvo sutaisytas ir povą-mas ketina pertaisvt Lygos pereitą sąvaitę dinamitu bu-
Ūpas visur pakilęs ir visur dirbtuvėj nevalia, bet strei- jo. kad alga tuo tarpu jiems Lenkus, kad jie liautųsi lai- liai priplaukė prie uosto. įstatus, išmetant is jų tuos vo sunaikinti dvieiu kasv-
reiškiama streikuojantiems ko metu įstatymų kapitalis- paliekama sena, neapka- ke nenakenčiamą padėtį ne- Pasažieriai nei nežinojo, punktus, kuriems Amerika klu bokštai, kur dirba ne
gelžkeliečiams užuojauta, o tams nėra. pota. itralėj zonoj. kad nelaimė buvo atsitikus, daugiausia priešinga.

<
unijistai.



2 KELEIVIS

I APŽVALGA 1)

i gero ir išminties tame. 
' kiekvienas savo uždirba 
i pelnytą kiekvieną

maišan ir jį ten užsit vĄ K 
butų gyvenimo tikslą. .

Kita Dėdės Šerno ; naty- 
bė buvusi ta, kad su save 
priešais jis buvo labai man
dagus, o draugus ir „kiau 
lėmis” pavadindavo, k; J; 
jam nepatikdavo jų pasiel
gimai ar papročiai. Pavyz
džiui, jis gyveno syki su 
dviem broliais Kriaučiū
nais, Jonu ir Antanu. Jonas 
mokėdavo pasidaryt pinigų 
o.pas Antaną skatikas kiše- 

........................... >. taip

• -i vos valdžios nustatyta, tai 
kokią teisę turi ponas Čar- 
neckis su kun. Kemešiu Lie- 

Kam • tuvos valdžios Įstatymą 
keisti ir negalinčius užsimo
kėti liuosuoti nuo mokes
nio? G-i! Lietuvos valdžios 
vra taip nutarta? Bet jei 
raip butų, tai kodėl Atstovy
bė nepaskelbė to iškarto? 
Kodėl ji išleido savo „mani
festą” tik dabar, kuomet dėl 
tos registracijos amerikie- 
'ivęce pakilo protestai?

Regis: .• acljos Įstatymas 
buvo paskelbtas ištisai, bet 
.Ne p-Jiuosavimą ko, nors 

r u’cesnio tenai nebuvo;
•asakyia nei žodžio. Tenai 

buvo j a sakyta aiškiai, kad 
kiekvienas Lietuvos pilietis 
turi užsimokėti $10 ant me
tų. 0 dabar Atstovybė skel
bia, ir tai ne Įstatymo for
moj, bet paprastam straips
nyje, jos pačios parašytame, 
kad kitais metais užteksią' 
jau penkių dolerių, o jei kas 
neturįs, tai ir taip busią 
gerai? t

Mes žinome, kad Lietuvos 
Įstatymus leidžia tik Sei
mas, ir tik jis vienas gali 
juos pakeisti arba panai
kinti. Lietuvos Atstovybė 
neturi galios to padaryti. Ji 
gali pakeisti tiktai savo su
manytus „skymus”. Kaipei 
tad ji galėjo pakeisti regis
tracijos taisykles, jei toji 
registracija butų ne jos pa
čios sugalvota?

---------
ŠVEDIJOJ NĖRA SOCIA

LIZMO.
"Darbininkų Tiesos” 26- 

tam numery yra išspausdin
ta žinia antgalviu "Socializ
mas mažina algas”, ir po 
tuo antgalviu rašoma, kad 
Švedijoj, kurią valdą socia
listai, darbininkams kapoja
mos algos. Jei šitokią žinią 
perskaitys neapsišvietęs 
žmogus, tai jis neišvengia
mu budu pasidarys sau išve
dimą, kad Švedijoj yra jau 
socializmas.

Tikrumoje gi nieko pana
šaus tenai nėra. Švedija te
bėra da netik kapitalistinė 
valstybė, bet tenai (la ir ka
ralius viešpatauja.

Taigi komunistų organas 
t "Darbininkų Tiesa”) rašo 
didžiausias nesąmones, kuo
met jis sako.kad Švedijos so
cializmas muša darbinin
kams algas. Jis tik klaidina 
savo komunistus, kurie ir be 
to yra gana kvaili.

KAS JUOS UGDĖ?
Į Jaunam lyg Įgimta yra nių, daugiausiai pasyvių pa- o trūkstant mokytojų juos 
•trokšti laisvės, laimės. Jau- sipriešinimų. Ypač sunkiai ruošdavo tam tikruose kūr
ina dvasia nori būti nevaržo- tą vergiją jautė jaunimas, 
ma, nori visa ištirti, žinoti, Tokiu tai metu ir buvo už
kas bloga nori pašalinti —dėtas pamatas musų šian- 
žodžiu, jaunas tai tas aras,!dieniniams pavasarinin- 
kuriam rupi aukštybės už-'kams ir p. Jei jie ir pirmiau 
kariauti, teisybė žemėj Įgv-ibuvo, tad šitos sąlygos leido 
vendinti. šitas laisvės iros-; jiems išbujoti. Tada nerei- 
kimas sujungtas sų pašiau- įkėjo daug Įkalbinėti dėtis 
kaviniu, mokslu davė dar- prie organizacijos, bet kiek- 
bininkams daug pasišventu- 1 ‘ 
siu kovotojų už darbo žmo- jo

IniU -- --------- --i-----

„Aš esu pasirengęs kas va
landą atsisveikinti su šiuo 
veidmainingu pasauliu!... Ta 
valanda jau arti, nes jau garnį 
įgriso jausmu skundos per 20 
metu. Visvien, aš nieko nenu
stosiu. išskiriant amžiną skur
dą. žinoma... smerks mane už 
tokį pasielgimą, net pripažtns 
netobulu, ne energingu, bepro
čiu, ir taip toliau... Pagal tokiu 
išvadų, tai mulai yra protin
gesni pasaulyje, nes jie niekuo
met saužudystės nepapildo...” 
Taigi pasirodo, kad apie 

nusižudymą jis jau senai

NUSIŽUDĖ DAIUNIN- i 
KAS UNDARAS.

šiomis dienomis Chicagos 
dailės institute nusišovė 
jaunas lietuvis skulptorius, 
Vladas Undaras. ''Naujie
nos” paduoda apie tai šito
kių smulkmenų:

”Jis paleido sau Į galvą vie
ną 
ta 
jis 
ja 
tik

laiškai; vienas policijai, kuria- ergivoio
--------

SAKO, ŠERNAS MĖGDA- 
T VES MOTERIS IR VYNĄ.įstengė Įskaityti. Laiške poli- ' . . - v .

cijai jis nusiskundžia, kad nie-l _ Apie tai, kuo nabasninkaa- 
kas nenorėjo pirkti jo s 
turu, kas ir privedė jį prie sau- 
žudvstės...

"Velionis Undaras atvyko 
Į Jungt. Valstijas jau po karo. 
Laike karo jis buvo belaisviu 
stovykloje Vokietijoje, kv.r 
jam teko didelio vargo kęsti, 
kas suardė jo nervus. Jis buvo 
savamokslis skulptorius. Ga
bumų jis turėjo didelių, bet 
dailės mokyklą teko jam lan
kyti tik keletą mėnesių, taip 
kad nieko nespėjo išmokti. Tuo 
gi tarpu kilo pasaulinis karas, 
jis pakliuvo belaisvių stovy
klom kur vargo iki karo pabai
gos. Atvykus Chicagon irgi di
delio vargo jam teko kęsti, nes 
tinkamo darbo nieku? negalėjo 
rasti, o savo pamėgtosios 
skulptūros nenorėjo apleisti. 
Bandė verstis dirbdamas kry
žius ir lipindamas musų dar
buotojų stovylėles-l iustus, bet 
dėl stokos mokslo ir pareikala
vimo tokiam darbui, jis tuo 
nieko negalėjo užsipelnyti ir 
todėl kentė tik nuolatinį varga. 
Mokintis gi toliau skulptūros, 
matyt, neišteko energijos, nes 
bandė stoti Dailės Institutan. 
bet paskui visgi nestojo. Tas 
daugelio metų kentėtas didelis 
vargas — belaisvėj ir Ameri
koj, matyt, atėmė energiją, no
rą gyventi ir privedė prie sau- 
žudystės.

”Ar jis turėjo giminių Ame
rikoje, nežinoma.”
Dieną prieš nusižudymą 

velionis buvęs atėjęs "Nau
jienų” raštinėn su visais at
sisveikinti ir sakęs važiuo
jąs Californijon. Jis buvęs 
linksmas ir niekas negalė
jęs tikėtis, kad jis eina žu
dytis.

Keli mėnesiai atgal velio
nis parašė trumpą savo bio
grafiją, kur jis sako:

"Kad ir mažai kam Įdomu, 
bet visgi trumpai parašysiu. 
Man buvo dvylika metų kai 
statė Šilalės bažnyčią. Aš labai 
indemavau to darbo procesu, 
kaip arkitektura, ornamentika, 
skulptūra, stovylom ir tapyba.

„Tais darbais indomauda- 
mas net Įkyrėdavau tiems dar
bininkams. Vieną kartą net ir 
mušt gavau. Namie parėjęs 
mėgindavau dirbti kaip ma
čiau, nežiūrint, kad ir pirmiau 
lipdydavau iš molio ir iš me
džio išdrošdavau vaizdus, tan
kiausiai kur pasislėpęs, nes 
namiškiai mano darbus sulau
žydavo...

"Pabaigęs Šilalės liaudies 
mokyklą išvažiavau į Petrapilį 
ir ten mokinaus sa\'O uždirb
tomis lėšomis; paskiau užsie
niuose — Francijoj, Belgijoj 
ii Vokietijoj. Praleidęs aš
triausi karo krizį belaisvėje 

-Vokietijoj, po karo atvažiavau 
ir Amerikon pasimokinti, en
tuziastiškai tikėdamas, kad 
busiu kada... lietuviams reika- 
lii'gas ir man atjaus. Bet pa-< 
tyrimas parodė kitaip: kad lie
tuviams skulptūros dailė dar 
nereikalinga (jei bent palau
kus 50 metų reikės). Man taip
gi nereikalinga ji, nes su sa
vim nieko nenusinešiu. Tai j 
kam ir gyventi, be naudos sau' 
ir kitiems ?

šūvį ir sukrito negyvas po 
skulptūra, kurią, sakoma. • 
labai mėgęs ir tankiai pas' 
atsilankydavęs. Revolvervj; 
vieną kulką ir rasta.
Pas nusižudžiusįjį rasta du

m e prašoma jo lavoną sude
ginti, o antras rašytas lietu
viškai, kurio policija dar ne

<

niuje neužsilaikydavo, 
pat kaip pas. Šerną. . 
syk| pasiskolino pas 
pinigui ir gražiai jam 
„Vistiek, Jonai, tu

joną 
sako: 
man 

kiaulė ir gana. Ve, tavo bro
lis, tai žmogus!”

KOMUNISTAI EINA SU 
KLERIKALAIS.

„Naujienos” praneša, kad 
Chicagos komunistų „Vil
nis” laižosi jau prie klerika
lų. Sako:

"Vietinis komunistų laikraš
tukas 'Vilnis’ išniekino pažan
giosios visuomenės demonstra
ciją (įvykusią pereitą nedėldie
nį) ir išgyrė klerikalų demons
traciją. Jisai sako, kad katali
kai turį būt patenkinti, jogei 
jų manifestacija 'pavyko’.

”Iš to matome, kad Vilnis’, 
kuri yra spausdinama skebų 
spaustuvėje." atvirai skebauja 
ir politikoje. Ji remia tuos gai
valus, kurie padėjo Lietuvos 
klerikalams uždėti jungą ant 
Lietuvos liaudies.”

Bet ne vienoj tik Chica- 
?oj jie taip elgiasi. Jie nuėjo 
-u klerikalais ir VVaterburv- 
ie. Kuomet Progresyvių 
Draugiju. Sąmyšis tenai su
rengė Lietuvos pripažinimo 
ap vaikščiojimą. klerikalai 
yčia apskelbė savo pikniką, 
i komunistai išleido lape
lius, bjauriai šmeiždami pro- 
gresyvės visuomenės rengia
mą apvaikščiojimą ir per
sėdami, kad niekas tenai 
įeitų, ir paris nuvažiavo am 
ryčių pikniko.

Sakytume, kad komunis- 
:ai priešingi Lietuvos res- 
lublikai ir todėl šmeižė jos 
pripažinimo apvaikščioji- 
ną. Bet kuomet kunigai 
•engė toki apvaikščiojimą, 
comunistai visai nesiprieši- 
įo. Jie šmeižė tik pažangio
ji organizacijų apvaikščio- 
’imą, kuriam ir klerikalai 
larė kliūčių. Taigi pasirodo, 
:ad komunistai eina su kle- 
•ikalais ranka rankon.
Tai ve, kur nudardėjo tie 

"revoliucionieriai!”

skulp- Šernas buvo visuomenės gy
le sau- j venime, „Keleivyje” buvo 

jau plačiai rašyta. Bet ve- 
• lionis turėjo da ir antrą pu- 
i sę — tai privatinis jo gyve
nimas. Apie šitą jo puse, 
apie privatini jo gyvenimą 
ir jo papročius, rašo "Dar
be” buvęs artimas jo drau
gas J. Laukis. Jis sako:

"Kaipo žmogus Dėdė šernas 
j turėjo dvi silpnybes. — ben- 
! dras visiems meninkams — jis 

mėgo vyną ir moteris. Gal nuo 
šitų ydų nei vienas nėra liue
sas, bet ne visi turi drąsos, ar 
nori su jomis pasirodyti. Jis 
su jomis nesislėpė. Jis mėgo 
gerti; bet jis gėrė ne tam. kad 
kiauliškai pasigert, o tik kad 
smagiu budu pirštais Į stalą 
balzginant Aidą dainuoti; jis 
mylėjo moteris, bet ne tiek ly
ties jausmu, kiek dvasine mei
le — Įsimylėjimu Į jos ypaty
bes. Lenkijoje gyvendamas jis 
pamatė vieną gražią čigonaitę 
ir ją nusekęs jis buvo su ja 
nekurį laiką čigonų šeimynoje 
miškuose. Gyvendamas Varšu
voje jis užėjo viename paleis
tuvių name paprastą tarnaite, 
kuri jam patiko; jis ją išėmė 
iš ten ir davė jai užlaikymą, 
kad jai nereikėtų grįžti i pa
leistuviu namus. Jis neužmiršo 
net čia į Chicagą atvykęs, bet 
gaudamas algos tik -Si2 Į sa
vaitę, jis negalėjo jos šelpti 
pinigais savo algos ir todėl ra
šinėjo straipsnius Varšuvos 
laikraščiams. Įsakydamas, kad 
jo honoraras butų išmokėtas 
tai moterei. Atradęs patinka
mų sau moterų Chicagoje, jis 
kiekvienos žinojo vardo ir gi
mimo dienas ir nei vienos ne
praleisdavo nepasiuntęs bent 
gėlių puokštės, ar nenusivedęs 
koncertan ar operon. šitos jo 
labdarybės taip ištuštino jo ki- 
šenius, kad jis dažnai nesu
laukdavo šeštadienio, kuomet 
algos buvo išmokama ir ket
virtadieni, ar penktadieni, jam 
prisieidavo prašyti pas ’Dėdę’ 
Lali, kad paskolintų ’šmičkei*. 

"žinoma, ne visus jis savo 
pinigus šitaip išleisdavo. Jo 
labdarybės klientų sąraše buvo 
ir mokinių, ir kitų draugu, ku
rie reikalui parėjus ėjo pas Dė
dę šerną prašyti pagelbos ir ją 
gavo.”

Laukis mano, kad šernas 
nepaisė apie savo ateiti dėl
to, kad jo šeimyniškas gyve
nimas buvo suiręs. Girdi:

"Šitą jo silpnybę daugumas 
vadina nemokėjimu gyventi. 
Gal būt. kad jie turi tiesą ta
me, bet pažiūrėkim, ar tikrai 
jis kaltas tame. Kiek aš pažįs
tu jo gyvenimą, tai čia kaltas 
kas kitas, o ne jo tyčia nepai
symas gyvenimu. Gyvendamas 
Chicagoje jis nekurį laiką nors 
ir be šliubo, gyveno su viena 
meteria kaip vyras su pačia ir 
kol jų gyvenimas nesuiro, jis 
žiurėjo savo namų neprasčiau 
už gerą vyrą, bet kada tas šei
myniškas gyvenimas suiro, 
pas jį neliko vilties kitą sukur
ti ir jis gyveno, taip sakant, 
diena iš dienos. Tiesa, tokiame 
atsitikime kitas kitaip butų 
padaręs, bet visi vienaip negali 
daryti. Ant galo, aš nematau mokestis yra ištiesų Lietu-

ATSTOVYBĖS
„MANIFESTAS”.

Manifestais caras duoda
mo savo valdiniams paleng
vinimų, kada jis norėdavo 
juos dėl ko nors nuraminti. 
rr Lietuvos Atstovybė Wa- 
shingtone dabar išleido 
"manifestą”, norėdama nu
raminti amerikiečių protes
tus dėl registracijos.

Kadangi amerikiečių pro
testuose buvo pasakyta, jog 
toji registracija yra pačios 
Atstovybės sugalvota tiks
lu pasipinigauti, nes reika
laujama išsiimti pasportas 
ir kas metai mokėti Atsto
vybei po $10.00, tai savo 
'manifeste” Atstovybė pra
neša, kad registracija buvo 
Lietuvos valdžios sumany
ta ir pati valdžia mokesti 
amerikiečiams nustačiusi.

Tečiaus kad amerikiečius 
nuraminus, Atstovybė daro 
šitokių palengvinimų: $10 
reikia Įmokėti tiktai pir
mais metais; paskui bus mo
kama tiktai po $5 i metus. O 
ei kas nedirba ir neturi iš 
co $10 užsimokėti, tai tegul 
išsiima iš Paskolos Stoties 
oaliudymą ir nusiunčia ji 
Atstovybėn, o tuomet gaus 
pasportą be jokio mokesnio.

Bet jei šita registracija ir

ŽARUOS.

suose. Mokytojai baigę tuos 
kursus buvo nei mokytojai 
nei bernai. Dauguma šitų 
'mokytojų” i kleboniją ir 

nuėjo, o jei kurį kunigas 
ant arbatos pakvietė, tai tas 
ir visai geru kataliku liko ir 
šiandieną laimingai didina 
skaičių garsiosios ^katalikų 
mokytojų sąjungos” narių. 
Gal nebaugiausias šitų mo
kytojų skaičius Įstengė per 
darbą suprasti mokytojo 

vargo 
> viui. nija Į.osiuauuu-. zmuHią, o daugumas šitų

iš kur pas mus tiek jo kunigai. Po parapijas mokytojų iš ten ir yra kilę.
---- i v]-g jaunuoliai 

pateko i kunigų tinklus, liko 
daug dar tokių, kurie galė
jo būti jiems pavojingi. Gy
venimas padėjo jiems ii* tų 
atsikratyti. Į Lietuvą atėjo 

;, pirmieji rusų revoliucijos
Atsime- garsai.

Išbadėję Lietuvos darbi
ninkai priėmė tuos garsus, 
kaip išsiliuosavimo ženklus. 
Musų darbininkų klasė ma
žai dar kok oj patyrusi, ne-. 

, troško revo- 
■išvaduotojoš. Rei-

vienas instinktyviai jieško- 
sau draugo, j ieškojo

aukščiausi siekimą —' draugystės. Kiekvienas lie- 
! socializmą. Laisvė — tai ir j tuvis akivaizdoje vokiečių 
yra socializmas. Bet musu junkerių jautėsi daugiau ar į pareigas visuomenėje, 
jaunimas? Kodėl nemaža mažiau lygus kitam lietu- mokytojo kilusio iš 
jaunimo 'eina Romai ver-!viui. Tąja proga pasinaudo-: žmonių, c 
gauti; iš kur pas mus tiek’ jo kunigai.’ f 
pavasarininkų, ateitininkų!pradėjo patvloms bruzdėti, 
ir kitokių atgyvenusių dog-; Kunigai kalbino jaunimą ir 
mų vergti: ir kodėl toks ne-;kiek visur rasdavo pritari- 

i natūralūs jaunimo nukrypi- mo, o progos tai jie nema- 
mas? Kad supratus, I 
visuomeninis reiškinys, rei- žmonėms, 
kia pažiūrėti Į jo praeiti, at- minti i liaudį 
išradimą ir vystymąsi.

Prieš karą daug musų v 
Isuomenės jėgų aikvodavos rys susirinkome vieną syki 
kovai su svetimųjų jungu ir vienoje žemaičių užkampio 
tuo pačiu kova viduj visuo- klebonijoj. Kunigas klebo- 
menės, klasių kova, buvo pa- nas prabilo i mus. kaip 
šalinių jėgų trukdoma. To- „skriaudžiamo krašto mie- 
je. kovoje socialistinė visuo- lūs tautiečius”, kunigas ka
lnėnės dalis turėjo du fron- mendorius išvadino drau- 
tu: vieną savo klerikalų ir gaiš, patarė organizuotis ir 
bekylančios buržuazijos ir t.t. "Priepuolamai” atvykęs 
kitą — caro valdžią. Toj ko- klierikas pranešė, iog ir ki- 
voj susidarė nemaža iliuzi- tur dirbama, girdi, lietuvių 

:jų; daug kas manė, jog už- tauta nežus, tik visi tautie- 
ienka tik atsikratyti rusų čiai i darbą ir t.p. Tas musų 

i”ergijos, o mes, girdi, lietu- būrelis greit pradėjo augti, 
viai tarpusavy gei^i gyven- o kūrėjai lie abejo mumyse 

įsime. šitokie kovotojai, pra- matė ne tiek lietuvių tautos 
nykus carui, dingo. Lietu- 

i vos kunigijai tuo tarpu 
daug mažiau skirtumų te
buvo su senąją caro valdžia. 
Visas juk klausimas ėjo ne 
už žūt būt, bet kaip geriau 
pasidalinti Lietuvos darbi
ninko darbu. Tiesa, būdavo bos, romantinės apystovos.

i iš vokiečių 
tautinė vienybė ir 

kitų aplinkybių padė-

„Vyrai keps, vyrai virs, 
vyrai tarnaus.„”

Nustebau perskaitęs šį 
antgalvi Chicagos kunigų 
"Drauge”. Pamaniau, kad 
jau vyrai užėmė mergų vie
tas klebonijose. Bet kas tau! 

j Taip bus tik parapijonų va
karienėje. Klebonijose gi po 
senovei mergos keps, mer
gos virs, mergos kunigė
liams lovas klos ir... kito
kius patarnavimus atliks.

Lietuvos laikraščiams pra
dėjo sandarbininkauti ar
kliai. Štai "Trimito'’ No. 22 
š.m. tilpo korespondencija 
iš žemaičių Kalvarijos, po 
kuria pasirašo Keistučio 
žirgas (arklvs).

Taip atrodo, kad „Sanda- 
ros” administratorius p. 
Paulauskas prakišo šimtinę 
ginčuose su „Keleiviu 
Lengva buvo pažadėt, bet 
sunku bus ištesėt

Darbininkas.

.M

Tautininkai labai myli 
pasigirt, jeigu koks lietuvis 
kuomi nors atsižymi. Bet 
kuomet Chicagoj apie porą 
mėnesių atgal vienas lietu
vis nušovė du policistu ir pa
bėgo, tai tautininkai apie 
tai nei mur-mur.

A. Garbukas.

koks žai turėjo, tuo tarpu kaip 
kurie butų kitą 
’j nešę, buvo 

i burnos uždarytos. .
nu kaip mes jaunuolių bu-

troškoorganizuota, 
liucijos 
kėjo tais laikais lankyti dar
bininkų susirinkimus, kal
bėtis su jais, tai butų aišku, 
kiek darbininkų buvo pri- 
kentėta, kiek ten reikšdavo
si skurdo, skundų dėl netei
sybės, jog ištikrųjų nieko 
ypatinga, jei darbininkai, 
neapskaitę savo jėgų, vieto
mis net vien tiktai jausmu 
tesivaduodami pasitiko re
voliuciją. Greit atėjo apsi
vylimas. Sugriauta^, neišsi
vystęs ūkis, silpnos vietos 
darbininkų jėgo.s, svetimų
jų pagalba, kuri buvo labai 
panaši Į naują okupaciją, 
pragaištinga komunistų 
taktika neleido revoliucijos 
obalsiams net giliai šaknų 
Įleisti, kaip pati revoliucija 
atslūgo. Prasidėjo kruvina 
puota, čia jau kunigai pasi
juto nuo priešų apsivalę, 

i nes daug jaunimo metėsi Į 
bangas ir arba 
turėjo apleisti

gelbėtojus, kiek puikios ga
limybės tvirtai Įsistiprinti 
jaunimo tarpe, o~tuo pačiu 
ir visuomenėje savo viešpa
tavimą užtikrinti. Taip dar
bas ėjo ir kitose parapijose. 
Visur neva patriotines kai-

niurnėjimų kaip ir papras- persekiojimai 
pusės, t 
daug l--_ . . .
jo kunigams jaunimą rink
ti. Taip darbas ėjo sodžiaus 
jaunimo tarpe. Kaip ėjosi 
su moksleivija?

Senosios moksleivijos Lie- revoliucijos 
tuvoj liko mažas būrelis, ki- žuvo, arba

- Lietu- gimtinę.
Tuo tat 

galvą kelia 
tvje užaugęs pavasarinin
kas, liksmai didžiuojasi sa
vo skaičiumi ir savo nuopel
nais Lietuvos žvalgyboje 
ateitininkas. Karo gtoviai, 
darbininkų šaudymai, mu
šimai. persekiojimai, vis tas 
rodo lietuvių tautos „vieny
be”, rodo mums, jog bedug
nė ir musų tarpe yra ir tie, 
ką mano ją mokslu ar kuo 
kitu užpildyti, vąrgsta •be
reikalingai. Ir musų tautą 
skiria prakeikimo bedugnė,

i : .

tai prie dalybų, bet vis tik
ta kova buvo kitos rūšies. 
Nė vienas kunigas neatsidu- 
rė juk Sibire už savo socia
listinius Įsitikinimus, bet 
jeigu jau kuriam tekdavo, 
tai už tą, kad perdaug no
rėjo Dievui, o permaža Cie
soriui. Todėl musų dešinieji ti atsidūrė Rusijoj, j 
jau tada galėjo daugiau dė- voj-gi tuo tarpu pradėjo 
mėsio kreipti tarp kitko ir i kurtis savo vidurinė mokv- 
iaunimą. Kunigijai parupo Ida. „žiburys” ir „Saulė” 
tada jau moksleivija ir dau- buvo gimnazijų, progimna- 
giau ar mažiau, o vis tilt jai zijų ir t.p. kūrėjai, o kurė- 
pavyko vieną dalį mokslei- jai „Žiburių” ir „Saulių” 
vijos prisivilioti. > buvo musų seni pažįstami

Užėjęs karas musų gyve- klebonai ir kiti dvasininkai, 
nimą visai aukštyn kojom nes vokiečiai tik tokiems te- 
pastatė. Dar visi atsimena- sitikėjo. o ir tai kartais su- 

Įme okupacijos metus. Spau- si pešdavo. Užviešpatavę vi- 
dos visai nebuvo. Vietose Ii- Jūrinėj mokykloj, kunigai 
kusieji inteligentai buvo kartais prieidavo net iki ob- 
budriai saugojami. Ir tik surdų bekovodami su ”par- 
viena šiek tiek ramesnė vie- masonais, cicilistais”. Pa- 
ic-lė tame laike buvo klebo- vyzdžiui, Šiaulių Galdiko 4- Cjn.liiClr 
nija. Tiesa, apsilankydavo klasių gimnazijoj buvo Įves- kuri yra tarp neturtėlio ir 
ir čia neretai pempė, bet su tos „filosofijos” pamokos, turtuolio 
dvasios tėveliu ir jis kalbėjo kuriose garbus didvyris aiš- teks 
kiek kitaip. Be to dauguma kindavo kas tai yra sočia- keliu užpildytį 
inteligentų buvo arba iš- listas, bedievis ir kiti tokie ‘Jei dabar turėčiau atsa- 
tremti, arba patys išbėgo j paukščiai. Socialisto žymes, Ryti Į
Rusiją, tuo tarpu kunigų , to pranašo manymu, esą ilgi klausimą, galėčiau pasakv- 
kur kas daugiau liko. Liku- plaukai, mandagumas ir t.p. ti, jog pavasarininkus, atei- 

. To- tininkus ir kitus Jėzaus Na- 
ivjvss nuvnivJ priemonės mariečio vardo išnaudotojus 
padėjo musų krikščionims pagimdė musų krašto socia- 
atsisėsti Į balną, o tą balną lis stovis, musų visuomenės 
neša šiandieną musų darbo išsivystymo laipsnis, ’istori- 
klasė. Lietuvos k-atalikų nės sąlygos, ugdė juos ca- 
moksleivių organas ”Atei- ras, kaizeris ir musų tauti
nis” turėjo išimtinos garbės niai, bet dėlto savo pasek- 
eiti su kaizeriškos Lietuvos mėmis nemenkesni MiuIIe- 
krašto valdžios organu „Da- riai. Mums paliko caras biu- 
bartimi”. ! rokratizmo. kiek reikia, kai-

Dabar aišku, kodėl spro- zeris netikusių pinigų ir su- 
gus vokiečių kumščiui,' pas1 rūdijusius pentinus, o abu 
mus tiek daug pasirodė vi-į bičiuliu išugdė siurbėlę, ku- 

" Iri turi Įvairių formų, visaip 
vadinasi: ir darbo federaci
ja, ir ūkininkų sąjunga, ir 
pavasarininkų ir kaip tik 

Į norį o savo esmėje vienas ir 
tas pats yra jos tikslas — 
nuodyti Lietuvos darbininkų 
jaunimą, moksleivius ir da
ryti iš vienų paklusnius ver
gus, iš kitų gerus tarnus ir 
tokiu budu savo ekonominį 
viešpatavimą užtikrinti.

Viekšnietis.
I („Ž-ba”)
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■ šieji pirmeiviškieji gaivalai u r tai buvo gimnazija.
buvo nelygiai po kraštą išsi
skirstę, o kunigai kiekvie
noj parapijoj ir filijoj turė
jo savo žmonių, šiaip žmo- 

1 gui buvo sunku susisiekti su 
kitais valsčiais, net ir so
džiais, o kunigui tas buvo 
daug lengviau. Reikia tik 
prisiminti kalėdojimus ir 
šiaip visokius parapijonų su 
klebonija santykius. Krašte 
jautėsi nepasitenkinimas, 
kuris apsireiškė visokiais 
budais: pajuokimas vokie
čių, murmėjimas, maldos 
(ypač gausiai apmokamos 
mišios, kad karas greičiau 
pasibaigtų; pas mus Žemai
tijoj surinkdavo sodžiuose 
po kelias dešimtis rublių už 
vienas mišias) vokiečių pra- 
vardžiojimas — tai buvo 
priemonės, kurias musų 
skriaudžiami žmonės varto
jo prieš vokiečius. Pasitai
kindavo, be šitų "kišenėje 
špygos rodymų”, ir rimtes-

i
i

I

I

. To
kios ir kitokios priemonės

sokių katalikiškų pavasari-j 
ninku, blaivininkų, vainiki- 
ninkų, gyvojo ražančiaus, 
iuozapininkų, zitininkų ir 
kt. draugijų. Veik kiekvie
nas šventasis turėjo garbės 
turėti savo draugiją ir būti 
patronu, tuo tarpu kai vado
vas buvo vis tik ilgas skver
nas. Bet gal ąu mokytojais 
Lietuvai geriau ėjosi. Deja, 
ir čia Lietuva buvo atiduo
ta žandaro sauvalei. Vokie
čiai steigė nemaža mokyklų, I

metu linksmai 
vokiečių kumš- 

rmin-

ir šitą bedugnę 
darbininkams kovos

Jei dabar turėčiau atsa- 
Į antgalvyje padėtą
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CHICAGO, ILL. 
šis bei tas.

Chicagoje yra labai pa
ranki vieta vasaros laiku 
rengti išvažiavimus į taip 
vadinamas Jefferson girias. 
Ypatingai northsidiečiama 
labai paranku važiuoti Mil- 
waukee avė. karais iki pat 
galui

Kiekvieną nedėldienį su
važiuoja keliolika šimtų 
žmonių. Surengia gražius 
programus ir šiaip esti įvai
rių žaismių iki sočiai, nes 
yra užtektinai vietos kaip 
giriose, taip ir ant lauko. 
Girios yra miesto nuosavy
bė. Ant ateinančių metų 
miestas ketina ten įvesti 
vandenį, nes kas metai vis 
daugiau ir daugiau žmonių 
pradeda važiuoti į tas gi
rias. Iki šiol ^prisieidavo eiti 
jieškoti vandens pas farme- 
rius. Girdėjau, kad farme- 
riai nelabai pageidauja to
kių svečių, vienas net pra
dėjęs reikalauti užmokesčio 
už vandeni, kad atsikračius 
publiką nuo. lankymos pas 
jį. Bet ir tas nieko negelbs-

1 v x •________

avė. —'su vėliavomis, vėlu- 
kais ir pukiai aprėdytais au
tomobiliais. Maršavimas 
tęsėsi per daugelį blokų tie
siai į didžiausią armijos 
svetainę — Seventh Infan- 
try Regiment Armory. Ten 
prisirinko ne tik pilna salė, 
bet ir pilnos gatvės užplūdo 
minia. Mat ir "neorganizuo
toji" publika lydėjo demon
strantus. Salėje prasidėjo 
programas. Kalbėjo daug 
kalbėtojų, kurių kalbų sura
šyti čia negalima. Pasiųsta 
dvi padėkos telegramos, vie
na prez. Hardingui, o kita 
Lietuvos liaudžiai per -St. 
Seimo pirm. A. Stulginską, 
Kaune, kurioje šis susirinki
mas sveikina Lietuvos 
baudi ir linki jai kuogrei- 
čiau atgauti Vilnių ir Klai
pėdą, taipgi pasižadėdami 
remti ją kovoje už laisvę ir 
demokratybę.

Drg. Grigaitis kalbėda
mas nurodinėjo Lietuvos St. 
Seimo priimtosios konstitu
cijos gerąsias ir blogąsias 
puses.

Po to kalbėjo d r. A. Žy
mantas. Jis kalbėjo užsienio 

s reika- 
ir po jo kalbos publika 

vienu balsu priėmė

ti. Mat, vasaros karščiuose lietuvių registracijos 
be vandens sunku tesėti. ju> 
ypač moteris ir vaikai labai kaip

protesto rezoliuciją, kurioje 
kurį reikalaujama, kad St. Sei-

nukenčia.
Da vienas dalykas,

reikia pastebėti, tai atsiran- mas tą sumanymą veikiau- 
da labai daug "šrainerių”, šia atšauktų.
kurie nėra sausi, kad ir nė-j 7 ;;__ r__^____
ra vandens. Jie atsiveža na-tS5USiję<jąs jg dainų ir muzi- 
minėlės su pipirais. Prisige-įkos gabalėliu.
rę pradeda rusiškai koliotis] Kiek man teko patirti, 
”po matuškie". Išrodo tikrai klerikalų demonstraci- 
chamiškai. Lietuviams rei-« kuria ir jie turėjo ta pa
ketų elgtis gražiau, ypač čią dieną, tik, rodos, kiek 
publikos susiėjime, kur yra1Vė]įau, tjk vaikai ir moterys 
moterų. Juk anglai taip ne- tedalyvavę, o vyrų daųgu- 
daro! ma buvo atėję į pažangiųjų

Jeigu geria, kur krumuo- susirinkimą. 'Taigi, kuni- 
se, tai dar pusė bėdos, bet ‘gams nekaip sekasi suko- 
kai toki girtuokliai atsivel- .mandavoti savo avis. Taip- 
ka į programo vietą, tai da-'gj daug ir komunistų buvo 
ro nelabai geistiną įspūdi.!demonstracijoj atsilankiu- 
Man nerupi, kas surengia siu> kad išgirdus ka ’ buržu- 
programą,, bet "munsaime- jus-’ Grigaitis sakys.

$ v $

Nedėlioję, rugp. 27 d., 
Jefferson giriose Northsi-

sią atšauktų.
Toliaus tęsėsi programas

Lietuvos meno mokslei- VVATERBLRY, CONN. 
yiams keletą centų, kad ir pr0įesfo rezoliucija sr'eš 
jiems panašiai neprisieitų atėmimą Lietuvos pilietybes 
mirti, nes daile tai civiliza
cijos žvaigždė.

s s «

Šiomis dienomis čia pra- * 
sidėjo didelis "raidas" ant 
bolševikų. Jau kelis pagavę 
nakty išvežė kažin kur is 
kas juos išvežė — nežinia. | 

Mat, nesenai netoli Gary,' 
Ind., buvo nušokintas nuo 
bėgių tavorinis traukinis ir 
užmušta inžinierius su per
kuriu. Tatai policija deda 
visokių pastangų, kad iš- 
gaudvt raudonuosius. Yra 
keli lietuviai pagauti. Ūse
lis, buk prisipažinęs, kad tai 
jie buvę nuvažiavę i Gary, 
Ind., iš vakaro ir išardę ten 
bėgius. Mat Ūselis ir Pe
trauskas esą geižkelio dar- 
bininkai-streikieriai. Bet gi 
jie nėra jokie bolševikai ne
gi socialistai. Juos dabar no- 
licija ir mušeikos nesvietiš
kai kankina ir kvočia viso-

ia’s budais, kad ka išgavus.
Korespondentas.

ELIZABETH, N. J. 
Bobų sorkės.

Pas mus yra tokių nešva
rių lietuviškų bobelių, ku
rios daro gėdą visai lietuvių 
kolonijai. Jeigu viename 
krašte miesto jos kartais su
sibara, tai net kitame kraš
te jų kolionės aiškiai gir
dėtis.

Taip, 17 d. rugpiučio, apie 
10 vai. ryte išėjęs ant gat
vės išgirdau nesvietišką 
riksmą. Žiuriu, žmonės bėga 
linkui vieno šteibelio ant 
Broadvvay. Nubėgau ir aš 
pasižiūrėti, manydamas,kad 
ten kas nors tokio nepap
rasto atsitiko. Ogi žiuriu, 
viena moterėlė nuo Livings- 
ton st. ant jaxio šokinėja, 
tripinėja ir visa gerkle šau
kia kokią tai "grinorką” i 
‘diskusijas’’. Vienok ta 
"grinorką” nepasirodė.Tuo- 
met toji bobelė visokiais žo
džiais savo priešininkę iš- 
pludus, greitai pakėlė savo 
dreses ir parodė anai ką ji 
turi. Tūli iš žiopsotojų, ma, 
nydami, kad ta nešvari bo
belė pradės leist gesinės 
bombas, užsidengė ranko
mis akis ir nusiskubino 
šalin.

Minėta bobelė yra gera 
katalikė ir paklusni parapi- 
jonka.

Tai matot, kaip musų pa- 
rapijonkos "kelia” lietuvių 
vardą. Matęs.

Waterbury’io Lietu 
Šviesos Draugija savo susi 
linkime, laikytame 5 
rugpjūčio šių metu, ajisv 
čius Lietuvos vadžios nuo- 

’A. sprendi, paskelbtą per Lie- 
'‘ituvos Atstovybę Washing- 

'tone, D. C., kuriuomi reika
laujama, kad' visi Amerikos 

lliftuviai, Lietuvos ailiečiai, 
; užsiregistruoių Lietuvos 
! Atstovybėj iki gruodžio mė
nesio ,«.m. ir užsimokėtų 
$10.00. Nesiregistravu.--* - 
grvmojama atėmimu Liet, 
vos pilietystės ir konfiska 
vimu jų turto Lietuvoje, - 
vienbalsiai nutarė:

1) Griežtai užprotestuoti 
prieš šį Lietuvos valdžios 
patvarkymą kaipo neteisin
gą, istorijoj negirdėtą ir 
šiuo sunkiu laiku Amerikos 
lietuviams darbininkams 
nepakeliamą.

2) Užprotestuoti
laikrašči us, draugi j as
žmones, kurie šį patvarky
mą remia ir gina.

3) Reikalauti, kad Lietu
vos valdžia tą. įstatymą at
šauktų.

4) Kreiptis į Amerikos lie
tuvių draugijas ir pavienius 
naliečius, a) kad visi reika
lautų atšaukimo, b) kad 
niekas Besiregistruotų.

5) Šį nutarimą skelbti vi
suose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose.

Rezoliucijos Komisija: 
St. Kretavičius, 
A. Kontautas, 
J. Strižauskas.

(antspauda)
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bai kenkia musų merginom,1 skutimus centus. Pirmiau, 
nes visi vaikinai suka apie!kada nebuvo streiko, tai to- 
”mielašiidingus" moterėles kioms misijoms užtekdavo 
ir munšainą, u į merginas 
nežiūri. Patarčiau mergi
noms susivienyt ir pradėt 
su ta blogybe kovot.

Doras Sargas.

NASiiUA, N. H. 
A t akymas "Darbininko” 

korespondentui.
ir nesinorėtų užimti 

laikraštyje brangią vietą, 
bet matydama "Darbinin
ko” korespondentą melus, 
nedaliu. tylomis praleisti, 
štai davatkų organo. "Dai
lininko” No. 9b tūlas sutvė- 
i hn.’s, pasigadinęs Streikie- 
> .u i jam geriau tiktų streik
laužio vaidas, nes iš '"Dar
bininko" 
streikierių 
bauti), tame šlamšte rašo, 
kad "cicilikai skebauna.” 
Tai yra didžiausia melagys
tė. Net dabar, kuomet pusė 
streikierių grįžo dirbti, tai 
yra pasidavė kompanijai, 
socialistai ’ visi laikosi ir 
str eikuoja, išskyrus vieną 
moterį, kuri gyvena kompa
nijos stuboj ir buvo privers
ta eiti dirbti, nes kompani
jos agentas pasakė: "Neisi 
dirbt, busi išmesta ant gat
vės."

Eet pažiūrėkime, kaip 
musų parapijonai "strei
kuoja”. Štai pats vyčių ge
nerolas jau keli mėnesiai 
abudu su savo motere strei- 
klaužiauja. Jis apsiginkla
vęs vaikščioja ir didžiuoja
si, kad užėmė gerą darbą. 
Antras vėl stambiausias pa- 
rapijonas iš pradžių, kai au- 
dinyčies buvo uždarytos, 
nuėjo stalinėn ir pasakė bo
sui. kad jis dirbs šešiais do
leriais pigiau už kitus dar
bininkus. Bosas seną darbi
ninką atleido, o priėmė dirb- 

lietuvių yra visokių atsitiki-, ti jį. Senam darbininkui bu
mu ir "trubeliu”, kuriuos vo mokama 18 dol. savaitėj,

i'

prieš
ir

HUDSON, MASS. 
Naujienos.

Kaip visur, taip ir čia tarp

skaitytojų nėra 
—visi nuėjo ske-

vienos savaitės. Kunigai 
draudė francuzams darbi
ninkams eiti ant piketlainių, 
o vieton to liepė eiti bažny
čion. Girdi, melskitės, tai 
dievas padės jums streiką 
laimėti. Taipgi uždraudė ei
ti į kitokias svetaines, kaip 
tik i tą, kuri yra kunigo glo
boje ir tai tik šiokiomis die
nomis. Šventadieniais gi ku
nigai uždraudė streikie- 
riams eiti į susirinkimus — 
visi turėjo eit į bažnyčią. Ar 
čia neaišku, kad kunigų bu
vo padarytas sumoksiąs su 
kompanijomis, kad tik 
streiką kaip nors sulaužius.

Tai matot, kas laužo strei
kus ir kas stovi darbinin
kams ant kelio prie laimėji
mo. Visų tautų kunigai yra 
vienodi ir kol darbininkai 
jiems tikės, tol nieko gero 
nesusilauks.

M. Streikierka.

CLINTON, INDIANA. 
Mainerių streikas pasibaigė

Indiana valstijoj maine
rių streikas jau pasibaigė 
nuo 23 d. rugpiučio su nedi
deliu mainerių laimėjimu. 
Maineriai atgavo senąsias 
išlygas pagal seną sutarti ir 
už parako 25 svarų berta i- 
nuką numušta 30c. Pagal 
seną sutartį už tą patį ber- 
tainuką buvo 2 dol. 40c., o 
dabar 2 dol. 10c. Tai reiškia 
mainerių laimėjimas.

Laike beveik penkių mė

I

bui, tai pasivaišino munšai- 
nu i valias, o paskui ėmė vie
ni kitus vaišinti’per plikes.

Senas Skaitytojas.

CAMBEIDGR MASS.
Girtų avelių kirpimus.
13 d. rugpiučio vietos ku

nigėlis surengė parapijonų 
išvažiavimą i Bilierica. Pri
važiavo nemažai parapijo
nų, prisivežė munšaino ir 
pradėjo uiiavoti. Pagalios 
pribuvo ir kirpikas. Pama
tęs, kad pas parapijonus jau 
mažai proto, sumanė iš jų 
pasinaudoti. Tuojaus pradė
jo leisti ant "okšinp” vištą. 
Atsistojo du vyrukai L. ir 
G. ir pradėjo pinigus mesti 
kunigui i skrybėlę. Metė ir 
metė, norėdami vienas kitą 
sukirsti. Primetė pusę skry
bėlės pinigu, o kunigėlis vis- 
tiek vištos neduoda. Tuo
met G. spiovė ir nuėjo. Jeigu 
iš blaiviu žmonelių kunigė
lis negali pasinaudoti, tai 
naudojasi iš girtu.

V. G. P.

NASHUA, N. II. 
Apie streiką.

Jau šeši mėnesiai, kaip 
pas mus tęsiasi darbininkų 
streikas. Kai streikas prasi
dėjo, tai visų tautii darbi
ninkai laikėsi vienybėj. Bet 
praėjus kiek laiko tūli nu
ėjo skebauti, jų tarpe ir ne- 
kuiie taip vadinami "darbi
ninkų liuosuotojai", kurie 
ramiu laiku tiek daug šu-

[katija apie kovą su kapita-
....... .......... I__ _  ..._ Ristais, bet kuomet kova pra

nešiu kovos visi streikieriai sideda, tai jie sulenda į skie
pus ir tyli arba išvažiuoja 
kitur darbo jieškoti. Su
prantama, kuomet šitaip 
daro "sugipratėliai”, tai nuo 
tamsuolių nėr ko geresnio 
laukti.

Nashua Streikieris.

rių" būna kožname išvažia
vime.

♦ ♦ C

Apie savaitę laiko atgal; Lietuvių Draugijų Są-
Chicagoje susitvėrė "Sočia- ’yyšis turėjo savo išvažiavi- 
listų Kliubas ’. Į tą kliubą žmonių susirinko vidų-
syk įsirašė apie 15 nanų.{įjnj^]sai> nors ;r diena buvo 
Norima sudaryti apie 25 na-;neperšilčiausia, bet šiuo
rius, tai bus galima nusam- u-artu žmonių taip skaitlin- 
dyti namą, pasamdyti gas-Įgaį jau neatsilankė, kaip 
padinę, kuri pagamins vai- Imdavo pirma, 
gi dėl komunos ir apžiūrės BUVo šioks-toks žaismi- 
kas reikalinga namuose. ;njs programėlis ir visi sma-

Kliubiečiai tą savo suma- giai linksminosi iki vėlai 
nymą nori išbandyti. Šiaip nakties, 
atsieitų daug pigiau pragy-Į . * » #
venimas ir parankiau gyj Rugp. 23 Dailės Institute 
venti vienoje krūvoje, kuo- nusišovė skulptorius Vladas 
met Chicagoje yra taip. Undaras. Jis da nebuvo pil- 
sunku gauti sau kambarį, nas dailininkas, bet neteko 
kuomet kokia gaspadinė spėkų toliau mokintis ir at- 
"iškikina” lauk. Na, prie to ėmė sau gyvastį prie graikų 
kitam nereikės nei po lova ’ stovylos "Sparnuotoji Per
ku? tupėti, kaip vienas iš gale”. Iš vieno šūvio krito 
džiaugsmo, kai kliubas susi-'negyvas. Paliko raščiuką 
tvėrė, skundėsi, kad jis tu- ■ policijai, kad jo kūną sude- 
pėjęs po lova per visą naktį, gintų. 
Nors merginos pajuokia] Panedėly, rugp. 28, kaip 
kliubą, kad į jį susirašė visi * ’ • • * -
senberniai ir praminė kliu
bą: "Laukinių bičių kliu
bas", betgi kliubiečiai to vi
sai nepaiso.» # *

Nedėlioję, rugpiučio 20 

pamatė tokią didelę demon-! rinko komitetą ir parinko 
straciją ir tiek daug publi- aukų dėl palaidojimo, kas 
kos. Tai buvo apvaikščioji-Į atsiėjo 116 dol. ir nutarė 
mas pripažinimo Lietuvos tinkamai palaidoti lietuvių 
ir protestas dėl klerikalų (kapinėse.« Aukų išviso su- 
past’angų uždėti ant Lietu- rinkta apie 350 doL Komite- 
vos darbininkų amžiną jun--------x’----------
gą. Apvaikščiojime dalyva
vo tik pažangioji visuome
nė, Klerikalai atsimetė nuo 
pažangiųjų, nes jie žinojo, 
kad pažangiečiai išneš pro- bėjo Dr. A. Montvidas ir 
testą prieš kunigų darbus;"Naujienų" redaktorius d. 
Lietuvoje. Komunistai prie P. Grigaitis. Jie abu pasakė 
apvaikščiojimo nesidėjo iš savo kalbose kaip žmogų* 
sykio. ‘pasišventęs kokiam nors\lvu

Maršuotojai susirinko da savo tikslui paaukauja pats konstitucija — kai 
prieš dvi valandas į paskir- save. Ir d. Grigaitis ragino ninkas dažinos, 
tą vietą — 33-čia ir Emerald susirinkusius paaukauti Įtaisys.

2 vai. po pietų, iš namų po 
nr. 1839—47th st. buvo išly
dėtas i Tautiškas Kapines 
V. Undaro kūnas.

Nors jis paliko raščiuką 
adresuotą policijai, kad jo 
kūną sudegintų, bet Chica- 

Chicaga gal pirmu syk-gos inteligentai susibūrę iš-

tas nutars kam paskirti at
tikusieji nuo VI. Undaro 
šermenų pinigai.

Ant kapų buvo pasakyta 
dvi gražios prakalbos. Kal-

i

MESTERNPORT, MD. 
šis-tas.

Pas mumis kitokiu darbų, 
apart anglių kasyklų, kaip 
ir nėra. Anglių kasyklos sto
vi uždarytos jau beveik du 
metai. Kol streiko nebuvo, 
tai kompanija pati laikė už
darius kasyklas beveik per 
keturiolika mėnesių. Vė
liaus kompanija atidarė ka
syklas ir pasiūlė darbinin
kams apkapotas algas. Ka
dangi algos buvo apkapotos 
beveik ant pusės, tai darbi
ninkams kitokio išėjimo ne
liko, kaip tik sustreikuoti. 
Dabar streikas tęsiasi jau 
septintas mėnesis ir jo galo 
nesimato.

Skebų pas mumis nedaug 
yra, bet ir tiems nesiseka. 
Vieniems jų prie darbo ko
los tapo sulaužytos, ki
tiems šonkauliai sutrinti. 
Tikinti žmonės sako, kad 
Dievas skebams nepadeda.

Lietuviu čia gyvena apie 
šešiolika šeimynų ir keletas 
pavienių. Teko girdėt, kad 
vienas iš pavienių perdaug 
glaudžiasi prie savo gaspa- 
dinės. Apsisaugok, brolyti, 
nes tas yra prieš vedusiu 

i seimi- 
tai pirtį 

Musė.

xx __ ____ kuriuos vo mokama 18 dol. savaitėj,
daugiausia pagimdo nelai-Įo jis sutiko dirbti u| 12 dėl. 
mingoji naminė. Čia beveik I Vėliaus, kuomet atsidarė 
nėra tos stubos, kur naminė' audinyčioš, tasai parapijc- 
nebutų gaminama. Ją verda 
visi — tautininkai, bolševi
kai ir katalikai. Kadangi 
bolševikai su tautininkais 
yra daugiau apsišvietę, tai 
ir naminės prisigėrę ne tiek 
daug šposų prikrečia. Bet 
kuomet tamsus klerikalai 
prisigeria, tai nei pats Sa
liamonas negalėtų su jais 
susikalbėti. Tuomet pas 
juos pasidaro tiek "trobe
lių", kad sunku visus ir su
skaityti.

Naminei besiplatinant at
sirado ir "mielaširdingų” 
moterėlių, kurios savo mei
le sušelpia "išalkusius" vy
rukus. žinoma, tokia jų 
"mielaširdyste" naudojasi 
senberniai ir gyvanašliai, o 
kai kad a ir vedę vyrai. Ta 
moterų "mielaširdystė" la-

I

nas su savo motere nuėjo 
skebauti. Jeigu taip elgiasi 
parapijonų lyderiai, tai ką 
jau kalbėt apie paprastus 
parapijonus.

Toliaus minėtas Streikie- 
ris-Skebas, lyg ir pateisin
damas lietuvius (parapijo
nus) sako, kad kitataučiai 
nuėjo streiklaužiauti, tai ir 
lietuviams nebeliko kas da
ryti. O juk tie svetimtaučiai 
tai irgi geri katalikai. Pa
imkim kad ir kanadiečius 
francuzus, kurie sudaro di
desnę pusę šio miesto gy
ventojų. Kaip tik prasidėjo 
streikas, tai francuzų kuni
gai parsitraukė buri misio- 
niei ių-mulkintojų, kurie čia 
laikė misijas per tris mėne
sius mulkindami darbinin
kus ir traukdami iš jų pa-

t

AR JŪSŲ KŪDIKIS 
MIEGA GERAI

Tykus ir ramus miegojimas 
reiškia, jogei jūsų kūdikis 
yra sveikas ir gerai maiti
namas.
Jeigu jis yra nepasiilsėjęs 
ir nuolatos veikia, tai gali

mas daiktas, kad valgis, kurį jūs duodate 
kūdikiui yra jam netinkantis. 
Jeigu jūs negalite savo kūdikio 
bandykite duoti

EAGLE B RAND
(CDNDCNSSD »OLKį

Tuom pasiūloma čy«t<, sveiku, lengvai 

tūkstančius kūdikių į tvirtą ir gerą 
brendimą.

Iškirpkite ir pasiųskite Šitą apgarsl- 
fiimą į Borden Compaay, New York 
ir sausite pilnus patarimus ir nuro
dymus, kaip ji vartoti lietuviu kal
boj visai veltai, taipgi ir puikią kū
dikių knygą.

padaromą maistą, kuris yra pastatęs 
k su-

žindyti,

užsilaikė gana maišiai, ypač 
iš lietuvių niekas nėjo strei- 
klaužiauti. Tiktai nekurie 
turtuoliai ir komunistai at
sižymėjo nepavyzdingais 
darbais.

Lokalų buvo sumanyta 
duot pagelbą maistu nuvar- 
gusiems biedniems streikle- 
riams. Bet atsirado iš lietu
vių ir tokių, kurie turi nuo
savybes ir pinigų bankuose, 
o vienok ėmė pašeipą, tokiu 
budu skriausd’ami biednus' 
streikierius, kurie nieko ne
turi. Štai tų lokamčių var-; 
dai: Antanas Sadauskas, L. 
Rasimas, Norkus ir nekurie ___
kiti visi bažnytiniai, taip-;rį devynis vaikus ir dešimtą 
gi Benediktas Rasimas ir ženįaJ Dabar M m §. galės 
Antanas Pavilionis — kąra- ]cngvai suorganizuoti kuo- 
čiausi komunistai šioj apie-; iš vienos tik savo šeimv- 
linkėj, kurie turi nuosavy- aos 
bes, pinigų bankuose ir au-i įįigu ;0 pavvZ(;i pasektu 
tomobihais važinėjasi, o visi komunistai. tai komu-

• 1*^ • 1 “ • • ^’Įnizmas labai greitai prasi-
tuomi skriaudė visai suvar-Jpkl< ;ntn 
gusius savo brolius. Nega- ‘ 
na, kad tie nedorėliai sau 
ėmė pašalpą, bet ir savo vai
kams, nepaisant ar kuris 
gyvas ar miręs.

Kad bažnytiniai taip da
rė, tai nieko stebėtino, nes 
visa jų dora paremta ant 
skriaudos artimo. 
skriausti kitus, o sulaukę nėra perdaug pavojingos 
nedėldienio nueina į bažny- tik labai sutrenkė ir apdras- 
tėlę, duoda kunigui ant afie-įkė veidą. Automobilistas 
rų ir gauna tūkstančius die-J sustojęs pažadėjo pilnai su 
nu atlaidų.

Bet kuomet kitus skriau
džia komunistai, kurie de- pat vietoj tapo automobi- 
dasi didžiausiais varguolių; liaus užmuštas keturių me- 
užtarėjais, tai daugiau negu įtų lenko vaikas. V. D. 
ef n o TTorl iv* viveYYHnA J £___________ - -———

I

LAWRENCE, MASS.
Komunistų "progresas**.

Lavvrencę’o komunistai 
tolyn, tuo gudryn eina, 
"progresas” matomas

' juo
, j ų X -

■ant kiekvieno žingsnio. Vie- 
iiias jų didvyris M. M. S., ne- 
i galėdamas suorganizuoti 
kuopos iš pašalinių žmonių, 
apsivedė su našle J., kuri tu-

• -» • • 1 • 1 ? u 

Serbentą.

BRISTOL, CONN.
Automobilis sužeidė Joną 

Zubriską.
27 d. rugpiučio ant Park 

st. automobilis sužeidė lie- 
Jie gali tuvi Joną Zubriską. Žaizdos 

o sulaukę nėra perdaug
•1 v • 1

stebėtina. Kad ir viršminė- 
ti du komunistai kitus vadi
na buržujais, skriaudikais, 
o patįs prie skriaudų pirmu
tiniai. Jie net "Keleivį” ir jo 
skaitytojus visaip pravar
džiuoja, o savo blogų darbų 
nemato. Mat, kas jiems pa
tiems ant naudos, tai tą jie 
vadina ”komunizmo ap- 
švieta”.

S ♦

20 d. rugpiučio apsivedė 
Jurgis Bakas, apie 40 metų 
jaunikaitis, su našle (jau po 
trečio vyro) Magdelena 
Juškauskiene, apie 50 metų 
senumo, bet turtinga, šlitr- 
ba ėmė pas avelių ganytoją, 
Westvillėj. žinoma, kada su
grįžo po iškilmingam šliu-

juo atsilyginti.
Kelios savaitės atgal toj

Geriausi
Cigaretai



—Bet ar tu žinai, tėve, 
amžių, Ras su caro valdžia atsitiko?

1

. i —Ai don kėr, kas atsitiko

—Tegul bus pagarbintas, reikėjo mokėti 15 dolerių, 
vaike.

—Tegul bus ant 
tėve. __ ___,_________

—A e, toks atsakymas tai! su caro valdžia, bet lietuviš- 
man patinka, vaike. Matyt, ;ka valdžia reikia palaikyt, 
dvasia šventa jau pradeda tu n^uosi 10 dolerių, 
upsyiesti tavo protą, todėl Ritas neduos, tai iš kogi mu- 
mislinu, kad tu ir Lietuvai načalstva Vašinktone gy- 
dąbar nebusi priešingas. !Vens? Juk reikia užmokėt 

—Aš niekad ir nebuvau į algą ponui Čarneckiui, ku- 
Lietuvai priešingas. nigui Kemešiui, advokatui

—Jes, vaike, tu kritikuo-;Mostovskiui ir kitiems. O 
d a vai musų katalikišką vai-j juk jie ne prasti žmones, už 
tižią. įdarbininko algą negali dirb-

—Valdžia, tėve, tai ne Lie- ti. Reikia dailiai apsirėdyt, 
tuva. i reikia nueit ant tijatrų, Į

oteli gardžiai pavalgyt, o 
toks gyvenimas, vaike, bai
siai daug pinigų suėda. Tau 
dešimtinė išrodo didelis pi
nigas, Maike, o mums ji nie
ko negiliuoja.

—Tai tu, tėve, norėtum.

—Na, kaip ten nebūtų 
Maike, ale visgi tu užsire- 
gitruoši Lietuvos Atstovy
bėj Vašinktone.

—0 kam to registravimo
si reikia?

—Ogi tam. kad gavus lie
tuvišką prašportą.

—Amerikoj pasportai ne
reikalingi.

—Kaip gi tai nereikalin
gi! Argi tu nežinai. Maike, 
kad kožnos karalystės žmo
nės turi turėt savo prašpor- 
tus?. Anglikas išvažiuoda
mas Amerikon turi išsiimt 
angelską prašportą, prancū
zas prancūzišką, turkas tur
kiška ir taip toliau. Jeigu 
prašportai butų nereikalin
gi, tai kamgi visas svietas 
juos palaikytų?

—Išvažiuojant, tėve, rei
kia išsiimti pasportas dėlto, 
kad keliaujant per Įvairias 
valstybes jis yra reikalin
gas. Bet Amerikoje paspor- 
tų visai nėra ir jie čia nieko 
nereiškia. Jei tu pasigėręs- 
išmuši kam langą, tai val
džia tave suims ir nubaus, 
visai nasporto pas tave nesi
klausdama.

—Jes, Maike, ale kožnas 
vaikas turi savo motiną, 
kožnas žmogus turi savo tė
vyne. Na, o jei tave kartais 
paklaustu kas, kas yra tave 
tėvynė, kaip ji vadinasi — 
ką tu pasakytum?

—Pasakyčiau, kad Lie
tuva.

*

i

i 
į kad Amerikos lietuviai už
laikytų savo pinigais dyka- 
Iduonius?

—Tu, vaike, taip nekal
bėk, ba žinai, kad ir aš prie 
jų priguliu. Kaipo staršas 
vyčių generolas, aš duodu 
ponui Čarneckitii visokias 
rodąs apie kariškus reika
lus. Taigi aš esu dabar lyg 
ir va jaunas ministeris, ir 
kada tu vadini mus dyka
duoniais, tai tu užgauni ma
no unarą.

—Ar tai tu manai, tėve, 
kad tu ne uždyką duoną ga
dini? Po teisybei, jus visus 
reikėtų iš tos atstovybės iš- 
šhiot ir pristatyt ant far- 
mos bulvių kast. 0 j Lietu
vos atstovus reikėtų pasta
tyt sumaningą vyrą, pa
skirti jam $35 algos Į sąvai- 
tę, ir jis galėtų visus reika
lus atlikti.

—Na, tai kaipgi, Maike, 
ar tu imsi lietuvišką praš- 
portą, ar ne?

—Ne, tėve.
—Orait, vaike, ale paskui 

nesigailėk.
—Nematau, tėve, ko man 

reikėtų gailėtis.
—Tai tu pamatysi, kaip 

tau reikės kada prašyt val
džios apsaugos. Tu žinai, 
Maike, kad savo piliečius 
Lietuvos valdžia apsaugoja 
visur, kur jie negyventų. 
Bet kas prašporto neisiims, 
tas išsižadės Lietuvos pilie- 
tystės ir kartu apsaugos.

—Niekus kalbi, tėve. Lie
tuvos valdžia negali apsau
got savo piliečių Lietuvoje, 
padėkim Vilniaus guberni- 

_________  ... z joj, tai kaipgi ji gali apšau
tai! prašportą prisių- got juos Amerikoje. Daleis-

f

. ... • |
—0 kaip tu. tą prirodysi

be pvašporto?
—Kad toivįų prirodymų 

Amerikoje niekas nereika
lauja tėve. ,Tš kur tu paeini 
ir kokiai tautai priklausai, 
čia niekas neįdomauja.

—Ale vistiek savo praŠ- 
portas reikia turėti, Maike, 
ba toki zokoną, Lietuvos val
džia dabar išleido. Jes, vai
ke, užsimokėk 10 dolerių, ir 
mes 1 
sim.

—Dešimti dolerių?
—Jes. vaike, tai visai ne

daug, ba prie caro valdžios

kime, tave užpuls plėšikas 
ant gatvės. Keno tu pagal
bos šauksiesi, tėve?

—Policmano, vaike.

—O kodėl ne Lietuvos va!-!pinrM^jnp j Iprjn/ftę'senmergės darys, kurių ne 
iios? Juk man rodos, kad TAiiLrlAlrlL LILI U V VU viena jau ir plaukus nusi

kirpo, tikėdamos iš tų sen- 
! bernių tarpo gauti sau po 
meiluži?

Kaslink "pigesnio pragy
venimo” aš patariu tiems 
komunos sumanytojams su- 
siorganizuot į uniją ir

nių algų. Tokiu budu ture- skaitot viso 1,060,858. Su
site užtektinai pinigų pra
gyvenimui ir merginų nesu
pykinsite. Tečiaus atsimin
kite ir Kristaus žodžius: 
"Kuris medis vaisiaus neve
da, turi būt iškirstas iš šak
nų ir sudegintas.”

Ar žinot, kaip komunistai 
riša nedarbo klausimą? štai 
kaip jie kalba savo (A.D.P.) 
manifeste:

"Mes darome sumanymą 
(nereikalaujame! — L. M.), 
kad Jungtinių A aisti jų vai- jppj metais trisdešimts le- 
(:ži3 paskolintų Sovietu Ru- gųslaturu padūrę 
sijai pusę (kode! nečielą?- 
L. M.) miliardo dolerių... 
Pusės miliardo paskola So
vietų Rusijai duos darbo be
darbiams.”

Ir patįs kapitalistai neki- 
taip riša nedarbo klausimą. 
Skirtumas tame, kad jie ne
ragina valdžią skolint pini
gus Rusijai, o tik taip sau 
dejuoja, kad jų produktų 
niekas neperka.

Vadinasi, kapitalistinės 
partijos ir Amerikos Darbi
ninkų Partija spaudžia li
monadą iš tų pačių šiaudų.

Aną dieną Brooklyno 
kriaučiai Įsileido Pėdelę į 
savo susirinkimą. Tas, ma
tomai, sukėlė jam ūpą. Da‘- 
bar, žiuriu, jis jau "kriti
kuoja” kriaučių organą 
"Darbą” ir jo redaktorių .
vadina "buržujų agentu", ria senumą ir valandas kiek

Kaip sau nemanytum, bet vaikai gali dirbti ir (2) pri
žiūrint į tą Dėdeiės raštą verstini mokyklų lankymo 
taip atrodo, kad jam geriau Įstatymai. Kiekviena valsti- 
tiktų bandą ganyti, negu turi savo Įstatymus, ir to- 
kritiku būti. dėl reguliacijos ir suvaržy-

Laisvės Mylėtojas. mai mainosi kiekvienoje 
j_. - - w ■ . ——— valstijoje. Bet abelnai, be

veik visos valstijos uždrau
džia samdymą vaikų, netu
rinčiu keturiolika metų, fa- 

, krautuvėse arba

džios? Juk man
tu, tėve, turi pasportą ir 
turbut 10 dolerių užsimokė
jai, ar ne? .

—Jes, Maike. aš esu regli 
sitizen Lietuvos, ale kada veliame labai svarbų mo- 
plėšikas mane užpuls, tai i mentą. Musų draugai, Lie

tuvos Socialdemokratai, at
siuntė laišką LSS. Pildo
mam Komitetui ir prašo 
musų, kad męs tuojau pra- 

' dėtumėm ’ 
kampaniją 
Lietuvos 
Partijai.

Lietuvoj 
rinkimų Į Seimą kampanija. 
Klerikalai jau senai turi 
prisikalėdoję maišus pini
gų kampanijai vesti. Musų 
-draugai Lietuvoj iš niekur 
negali gauti pinigų. O dabar 
rinkimų kampanijai jų la
bai daug reikia.

Jie antru sykiu prašo mu
sų. Padėkime jiems! Au
kaukime kiek tik galima 
daugiau!

Męs matėm kuomet buvo 
renkamos aukos klerikali
nių partijų, tai jų žmonės 
aukavo po $100 ir daugiau. 
Žinome, kad be’ pinigų šią 
gadynę nieko negalima pa
daryti.

Socialdemokratai Lietu
voj dabar turi gaminti de
šimtimis tūkstančių Įvai
rios agitacinės literatūros. 
Tos literatūros išleidimui 
reikia daug pinigų. Bet kol
itas, musų draugai, Lietuvos 
Socialdemokratai, pinigų 
neturi ir paskutiniame laiš
ke sako:

"Pašalpa mums bus rei
kalinga ilgam laikui, kol įsi
galėsime ir susiorganizuosi
me. Kol piniginės katastro
fos smūgiai išnyks iš musų 
gyvenimo.”

Tiesa, daugelis musų 
draugų ir dabar su dideliu 
pasišventimu renka aukas 
Lietuvos Socialdemokra
tams. Bet šiame momente 
kiekvienas musų draugas 
privalo vėl iš naujo prisidė
ti su savo nauja auka ir 
nauju pasidarbavimu, kad 
surinkus kuodaugiausiai 
naujų aukų.'

Draugai! Be musų pagel
ios. musų draugai Lietuvoj 
mažai galės ką nuveikti. 
Tuo tarpu klerikalai įsiga
lėjo ir jau galutinai nori pa
glemžti visa Lietuvą po sa
vo juodu skvernu. Pavojus 
didelis! Musų privalumas 
padėti Lietuvos Socialde
mokratų Partijai tą baisų 
pavojų prašalinti nuo Lie
tuvos darbininkų sprando. 
Privalumas kiekvieno susi- 
pratusio darbininko tuojau 
ateiti pagelbon.

Draugai! Patįs aukaukite 
ir rinkite nuo kitų kiek tik 
galima aukų Lietuvos So
cialdemokratų Partijai. Vi- 
<as surinktas aukas tuojau 
siųskite LSS. Sekretoriui 
(A. žymontui, 1739 So. 
Halsted St., Chicago. III.).

Skubėkite visi, draugai! 
Aukaukite kiek kas gali 
kuodaugiausiai ir suaukau- 
tus pinigus tuojau siųskite 
LSS Sekretoriui. Padėkite 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijai išrinkti kuodau-; 
giausiai darbininkų atstovų 
į Lietuvos Seimą.

A. žymontas.
LSS. Sekretorius.'

Lietuvos valdžią šauktis aš 
negaliu, ba ji negali čionai 
mane apginti.

—Bet tu sakei, tėve, kad 
tuos, kurie išsiims paspor- 
tus ir užsimokės po $10. Lie
tuvos valdžia apsiima ap
saugot nuo visų skriaudų, 
vistiek kur jie negyventų.

—Taip, vaike, man sakė 
kun. Kemėšis ir adv. Mos- 
tovskis.

—O jei tavo namai užsi
degs, ar tu šauksi ugnage- 
sius iš Kauno?

—Kibą tu durnas, Maike! 
Juk pakol iš Kauno fajer- 
manai pribūtų, tai mano na
mų ir peleni; jau neliktų.

—O kas tavo gatvę ap
šviečia, tėve — Amerikos, 
ar Lietuvos valdžia?

—Kam da klausi, Maike? 
Juk žinai, kad Amerikoj 
viską padaro Amerikos val
džia. Ji netik apšviečia man 
strytą, bet dar palaisto ji ir 
nušluoja, kad dorto nebūtų. 
Ale ar tu mislini, vaike, ka i 
ji man uždyką visa tai pa
daro? Juk aš turiu taksas 
mokėti!

—O kiek tu moki, tėve?
—Iki šiol mokėjau po du 

doleriu ant metų.
—Reiškia, už du doleriu 

Amerikos valdžia tau ir gat
ves nuvalo, ir namus nuo 
ugnies apsaugoja, ir moky
klas užlaiko, ir da duoda po
licijos, kad banditai tavęs 
neapiplėštų. O ką gi tu gau
ni iš Lietuvos valdžios, ku
riai tu užmokėjai net 10 do
lerių ?

—Tu, vaike, negirk per
daug Amerikos valdžią, ba 
ii nėra tokia jau gera, kaip 
tu šneki. Teisybė, čia yra 
daug mokyklų; ale kas man 
iš tų mokyklų, kad saliunų 
nėra? Jei nori išsigert, tai 
turi pats pasidaryt, bet ir 
daryt nevalia, ba kai pa
gaus, tai tuoj i džėlą. Aš jau 
apie 10 sykių buvau rešty- 
tas už munšainą. Ir policija, 
vaike, čia netiek tave saugo
ja nuo plėšikų, kiek ant ta
vo paties kailio tyko. Jei tik 
eidamas kur paslydai, tuc- 
jaus ir veža tave Į šaltąją. 
Ar tu tikėsi, kad ji syki su
ėmė mane iš spaviednies pa
reinant; sako, girtas ir dac 
oi. Per mylią snapsą užuo
džia! Taigi geram žmogui, 
vaike, Amerikoj jau neužsi
moka gyventi, ba nėra jo- 

rkios laisvės^ O ką čia moky
klų daug, tai maža iš jų nau
da. ba jos daugiau ištvirki
mą platina, negu doros mo
kina. Žiūrėk, katras tik mo
kytas, tai ir bedievis, už ku
nigą statosi mandresnis. 
JJetuvoj, vaike, kas kita: 
tenai visi kunigui rankon 
bučiuoja. O tai vis valuk to, 
Maike, kad valdžia tenai ka
talikiška. Užtai gi tokią ir 
reikia palaikyt. Dešimts do
lerių už prašportą tokiai 
valdžiai, tai da perpigu, vai
ke. Aš sakyčiau, kad reikė
tų padaryt $25.

—Ar tai viskas?
—Jes, vaike. Ką tu turi 

ant to pasakyt?
—Dabar, tėve, aš nieko 

tau nesakysiu, nes neturiu 
laiko. Bet kitą sykį aš tau 
parodysiu, kad tu labai 
klysti.

|
I

DRAUGUS.
Draugai darbininkai! Gy-

i

kuodidžiausaą 
rinkime aukų 

Socialdemokratų ■

jau prasidėjo

Vaikų darbas ir jo regulia 
cijos Suv. Valstijose.

Suvirs milionas Amerikos sveikatos, ir vaikas šiek 
vaikų, tarp dešimts ir pen- tiek turi būti mokintas. In- 
kiolikos metų amžiaus, turi dianoje ir Montanoj vaikas 

pa- naudingą užsiėmimą. Suv. turi užbaigti 8-tą klesą, 
eikalaut išgavo bosų didės- Valstijų Cenzo Biuras pri- Ohio ir Wisconsin 7-tą kle- 

, > są, Pennsylvanijoj, Illinois
virš pusė to skaičiaus dirba ir Massachusitts 6-tą klesą. 
ant ūkių, o 185,337 fabri
kuose ir mechaniškose iš- 
dirbystėse. Iš tų, 54,649 dir
ba audimo fabrikuose.

1920 metais jau tik pusė 
tiek vaikų dirbo kiek 1910 
metais, nes per pereitus de
šimts metų buvo Įnešta 
daug Įstatymų prieš vai
kų darbą. Kasmet naujos 
valstijos priima Įstatymus 
apsaugoti vaikus nuo pavo
jingo ’ darbo. Paveizdan,

organą

SIAURUS BILIUS.

> svarbias 
permainas vaikų darbo Įsta
tymuose. 1904 m. tik ketu
riolika valstijų turėjo Įsta
tymus, kurie draudė vai
kams neturintiems keturio
likos metų dirbti fabrikuo
se; 1922 m. jau keturiasde- 
šimts-šešios valstijos turėjo 
tokius Įstatymus. 1904 m. 
tik viena valstija turėjo as
tuonių valandų darbo die
nos Įstatymą vaikams netu
rintiems šešiolikos metų; 
šiandien trisdešimts-dvi val
stijos priėmė toki Įstatymą. 
1904 m. tik penkios valsti
jos- uždraudė naktini vai
kams darbą; šiandien, ke- 
turiasdešimts-dvi valstijos 
draudžia naktini darbą.

Valstijų vaikų darbo Įsta
tymai yra dvejopi: (1) "dar
bo Įstatymai, kurie paski-

Apart valstiškų darbo 
.Įstatymų, Kongresas du 
kartu bandė priimti pana
šius Įstatymus. Bet tie Įsta
tymai augščiausio teismo 

■buvo paskaityti kaipo prie
šingi konstitucijai ir todėl 
vaikų darbas ir jo regulia
cijos priguli prie valstijų.

Federališki Įstatymai (1) 
uždraudžia vaikams, netu
rintiems keturiolika metų, 
dirbti fabrikuose, ir dirbtu
vėse; (2) uždraudžia vai
kams, neturintiems šešioli
ka metų, dirbti nakčia; (3) 
paskiria, kad vaikas netu
rintis šešiolikos metų, gali 
dirbti tik aštuonias valan
das ant dienos; (4) uždrau
džia vaikams dirbti kasy
klose. Nepaisant to, dvidė- 
šimts-aštuonios valstijos 
neprisilaiko prie tų keturių 
federališkų punktų. Geor- 
gia vaikai dvylikos metų 
gali dirbti dešimts valandų 
ant dienos, arba šešiasdi- 
šimts valandų ant sąvaitės 
vilnionių ir medvilnių aude
klo fabrikuose, ir nuo ryto 
iki vakaro fabrikuose; pen
kiolikos metų vaikai gali 
dirbti visą naktį. North Ca- 
rolina keturiolikos metų 
vaikai gali dirbti fabrikuose 
vienuolika valandų ant die
nos. Utah vaikai, nepaisant 
metų, gali dirbti fabrikuo
se, Minnesota ir Michigan, 
keturiolikos ir penkiolikos 
metų vaikai dirba kasy
klose.

Vistik, faktas palieka fak
tu, kad šioj šaly vaikai dar 
nėra ganėtinai Įstatymais 
apsaugoti nuo pavojingo jų 
sveikatai darbo.

F. L. I. S.

Į

Atstovas Edmonds Įnešė brikuose,
Suv. Valstijų Kongresan bi- pjde bile užsiėmimo moky- 
lių, kuriuo manoma užkirs- ’ ’ 
ti kelias progresyviam dar
bininkų judėjimui.

klos laiku.
Sekančiose valstijose 

į samdomi prie darbo vaikai 
Tasai bilius skamba taip: turi būti penkiolikos metų:
(1) Lai būna Suv. Valsti- California. Michigan, Mon- 

jų Senato Jr Atstovų Buto taną, Ohio, South Dakota, ir 
užgirta Įsakymas generali-; Texa& 
niui prokurorui 
visus triukšmingus susirin
kimus ir visus susirinkimus, 
kuriuose agituojama Suv. 
Valstijų valdžios nuverti
mas.

(2) Jeigu tokiame susi
rinkime bus atrastas atei
vis, kuris nėra naturalizuo- 
tas, 1 
ro priedermė toki ateivi su
imti ir jo žmoną, taipgi ne

Rusijoj uždaro
mos mokyklos.

Maskvos komunistų or
ganas ’Tzviestija” rašo:

"Mums pranešama iš Vo-

•v. - - • i • dėl stokos uždaryta lo2,stynnea ruLd “hos moky^ Dau8čiy 
mr 08 val-itiios« ~to^ i!^ -> •J3*?“5 apskrity mokytoju padėtis
.(.roti, kūne užlaiko tėvus n^epaįelia -’ Daugelis

i arba turi prisidėti prie šei-! vL • v-i -i. . 1 ; mokytojų vyksta į miestus
.-v • r alkani, išpurtę iš bado ir i r... v^anrių vaikai gali drebančiomis rankomis 

(.11 bti, "vienodai nėra su- malonia ■nocTQit»r»a iva^irUi
tai generalio prokure- tvarkyta. Beveik visose val- 

„4.^.-..; —p1 stijose gali dirbti tik aštuo- 
nias valandas ant dienos ar- 

pilnų metų vaikus, ir greitai ha keturiasdešimts-aštuo- 
tokią šeimyną deportuoti Į nias valandas ant sąvaitės. 
sali, iš kur atkeliavo i Suv. į Pennsylvanijoj gali dirbti 
Valstijas, ir jis ar ji su šei-; devynias valandas, o Michi- 
mvna ant visados bus už- gan ir keliose pietinėse vals- 
drausti Įvažiuoti nors laiki-jtijose dešimts valandų. Pie
nai i Suv. Valstijas. j tų ir šiaurių Karolinos pa-

(3) Jeigu tos ypatos, ku- vėlina dirbti vienuolika va
rias liečia šis aktas, bus pa-, landų. Daugelis valstijų turi 
sodintos už nelegaHškus ak- socialius suvaržymus ūž
tus kalėjimam jų šeimynos, 
jeigu turi, bus tuoj depor
tuotos, ir kuomet jie (nukai
tintieji) išsėdės savo laiką 
kalėjime, irgi bus depor
tuoti.

Į (4) Jeigu įstatymu kitaip 
nenutarta, deportacijos iš- 

Netaip senai komunistai laidas užmokės Suv. Valsti- 
nustojo buvę karabeinin- jų valdžia.

i kais, o dabar ir vėkjaistapo. (5) $500,000 bus paskirta 
Pirmiau jie pardavinėdavo generalio prokuroro ofisui, 
Kristaus ir jo motinos kurie pinigai bus vartojami 
"abrozdėlius”, o dabar par- tik šio akto tikslams.

i davinėja Lenino ir T rockio
i "pikčius”.

Chicagos lietuviai senber
niai organizuoja sočia1 stų 
komuną. Mat, jie mano, kad 

Didžiausia visame pašau- komuninis gyvenimas yra 
Ivje pianų prekyvietė yra pigesnis — užteks vienos 
Chicagoj. • i

ŽINELĖS.
Amerikoj pirmutinis au

tomobilis tapo padirbtas 
miestely Kokomu, Indiana. 
Bet didžiausia pasauly auto
mobilių išdirbystė yra De- 
troit, Mich.

____________

i tų ir šiaurių Karolinos pa-

i

ŠURUM-BURUM.

draudžiant vaikams, netu
rintiems šešiolika metų, 
dirbti kasyklose ir akmeny- 
čiose.

Antros rūšies Įstatymai— 
I priverstini mokyklų " lanky
mo Įstatymai — uždraudžia 

j vaikų darbą, nes vaikai turi 
. lankyti mokyklas paskirtu 
Į laiku ant metų. Beveik visos 
valstijos reikalauja, kad 
vaikai tarp keturiolikos ir 
šešiolikos metų turi gauti 
darbo certifikatą pirm ne- 
gu gali dirbti. Tuos certifi- 

jkatus gali gauti Įvairiose 
' vietose, nes kiekviena vals
tija turi kitokius Įstatymus, 
kuriuos vaikai turi išpildyti 
pirm negu gali gauti certi-

Jeigu šitas biaurus bilius 
butų užgirtas, tuomet atei
viai darbininkai paliktų ti
krais vergais, nes kovoti su 
išnaudotojaisbiems butų už
ginta.

Prieš šitokį bilių visi šios f i katą. Paprastai, kad gau- 
_____  __ šalies darbininkai privalo ti certifikatą turi parodyti 

senmergės. Bet ką likusios protestuoti. gydytojo paliudymą kaslink

maldauja pagalbos. Didžioji 
jų dalis pasiliko kaimuose, 
nes neturėjo kuo išvažiuoti 
arba pristigo sveikatos ke
lionei. Dalis bado nunokin
ta, jau pabaigusi savo, die
nas. Yra mokytojų, kuriuos 
minėtos gyvenimo sąlygos 
verčia vogti ar ubagauti. 
Darbo nėra, o kad ir butų, 
tai tokioj padėty nedaug te- 
nudirbsi. Gomelio gub. vals
čių tarybų suvažiavimai yra 
nutarę neduoti mokytojams 
duonos. Berezovo valsčiaus 
taryboje vienas kalbėtojų 
pareiškęs: "Kuriam galui 
jiems duona? Mokyklose 
nėra ikonų (paveikslų), sie
nos nukabintos vilkų ir žvė
rių paveikslais.” Taip vaiz
duoja mokyklų padėtj Ru
suose komunistų vyriausis 
laikraštis ’Tzviestija” (149 
Nr. iš liepos 7 dienos). Dėl 
lėšų stokos uždaryta kelioli
ka ir aukštųjų mokyklų.

Ir "buožių” Lietuvoje yra 
nemaža panašumo su Ru
sais. Kai mokytojams žie
mos metu reikia gauti kuro, 
arba mokyklai reikia pada
ryti koks remontas, valsčių 
tarybos dažnai ir pas mus 
ima matyti ant mokyklos 
sienų tik žvėrių paveikslus.

("S-tas”.)
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KELEIVIS S

Kaip velnias apsėdo 
Mockuvienes karvę.

Tai ne juokai, bet liūdnas girdyta šitas vaistas apsės- 
atsitikimas tarp Scrantono tai karvei, bet pieno kaip 

nebuvo, taip nebuvo.
Viena kūmučių tuomet 

patarė Mockuvienei kreip
tis pas tikrų burtininkę, ku
ri gyveno ant tos pat gat
vės. Mockuvienė nuėjo pas 
ją ir išpasakojo visą istori
ją. Burtininkė tuojaus pa
klojo kortas ant stalo ir pra
dėjo burti.

—Blogai, — tarė burti
ninkė. — Kortos rodo, kad 
tavo karvę užburė juod
plaukė moteris, ir pakol ji 
savo burtų neatburs, velnias 
iš karvės neišeis, 
žin ką darytum, 
tum.

Mockuvienė 
burtininkei doleri, 
tokias svarbias „informaci
jas” išrodė visai nedaug. 
Bet kas galėtų būti ta juod
plaukė moteris, burtininkė 
visgi nepasakė. Čia jau, ži
noma, reikėjo pačiai Moc
kuvienei dasiprotėti. Kiek 
jai žinoma, tai ant Marvine 
avenue gyvena tiktai viena 
moteris juodais plaukais, ir 
ta moteris yra Stankevičie
nė. Taigi aišku, kad ji turi 
būt ta ragana, kuri užleido; 
Mockuvienes karvę velniu.' 
Tiesa, Mockuvienei neteko 
matyt, kad Stankevičienė 
jodinėtų ant kalnų šluotko
ti apsižergus; bet kas gali 
užginčyt, kad ji to nedaro 
nakties laiku, kuomet Moc
kuvienė miega? Juodo kati
no Mockuvienė irgi nėra 
mačiusi pas Stankevičienę, 
bet kas gali užtikrint, kad 
jis neguli pas ją už pečiaus? 
O jei Mockuvienė iki šiol jo 
nematė, tai gal tik dėlto, 
kad iki šiol ji to niekad ne- 
tėmydavo, nes jos karvė vis 
duodavo gražaus pieno.

Ir juo daugiau Mockuvie
nė galvojo, tuo aiškiau jai 
darėsi, kad jos kaiminka 
Stankevičienė yra ragana ir 
turi su velniu reikalų. Galų 
gale ji taip tame Įsitikino, 
kad neliko jokio abejonės 
šešėlio. Taigi ji užsidėjo vi
sas savo brostvas ir nuėjusi 
pas Stankevičienę griežtai 
pareikalavo, kad ši išvarytų! 
iš ios karvės velnią. Aš ži-!

lietuvių.
Scrantono dienraštis „The 

Scrantonian” 27 rugpjū
čio numery aprašo vie
tos lietuvių bylą, kuri kilo iš 
to, kad j ieva Mockuvienė 
Įsivaizdino, buk jos kaimin- 
ka Stankevičienė apleido 
velniu jos karvę.

Buvę taip. Mockuvienė, 
kuri gyvena po Nr. 2925 
Marvine avenue. nuėjo anų 
rytą pamelžti savo karvę. Ji 
eidavo kas dieną ją melžti 
prieš išleidžiant ganyklom 
Bet tą rytą, Mockuvienes 
supratimu, atsitiko nepa
prastas dalykas. Kaip tik ji 
Įnėjo tvartan, karvė sumy
kė liūdnai ir pažiurėjo Į ją 
nusiminusiomis akimis, lyg 
ir norėdama pasakyti: „Su 
manim jau užbaigta.” Ir 
katalikei Mockuvienei pasi
rodė. kad iš karvės akių nu
sirito kelios graudingos aša
ros. Karvė kaž ko verkė. Ką 
visa tai reiškė. Mockuvienė 
negalėjo suprasti, bet ji jau 
žinojo, kad tai negeras žen
klas. Ji žinojo, kad ant svie
to yra velnių ir piktų dva
siu, bet kaipo karšta katali
kė, ji žinojo ir kaip nuo tų 
nelabųjų apsiginti. Taigi ji 
persižegnojo prieš karvę, 
sukalbėjo tam tikrą malde
lę, kurios velniai bijosi, ir 
atsisėdo melžti. Bet vos tik 
ii paėmė už tešmenio, kaip 
karvė spyrė Į viedrą ir ją 
pačią parmušė.

Mockuvienė suprato, kad 
čia jau ne juokai. Ji apnešė 
apie karvę rąžančių ir su
kalbėjo kitą maldelę. Karvė 
lyg ir nusiramino. Bet kada 
Mockuvienė atsisėdo iš nau
jo melžti, pienas prapuolė. 
Ji spaudė tešmenį ir šiaip ir 
taip, bet pieno nebuvo nei 
laše. Ištisą valandą ji ka
mavosi, bet pasekmė buvo 
tokia, kaip kad ji butų seną 
oži melžus.

Ir Mockuvienė parėjo na
mo šventai Įsitikinus, kad j 
jos karvės tešmenį yra vel
nias Įlindęs. Juk ji eina kas 
nedėldienis bažnyčion ir 
girdi, kaip jos kunigėlis kal
ba apie dangų ir peklą, apie 
Dievą ir Velnią. Ji žino, kad nau’ sako» kad tu esi raSa' 
Velnias vra. O jei jis yra, na ir užburei man pieną. Aš 
tai kodėl jis negalėtų * jos L™ Parodymus ii- tu ne- 
karvę apsėsti? Reikėjo kas įsiginsi. _ ,
nors daryti. .......

Bet pirma, negu ką nors 
daryti, Mockuvienė pasita
rė su savo šeimyna. Buvo 
pakviestos kelios kaiminkos 
ir kūmučių taryba nuėjo 
ganvklon karvę apžiūrėt. 
Kiekviena žinovė pradėjo 
čiupinėti karvei šonus ir ki
tas vietas, jieškodamos žen
klu, ar ji kartais ne telinga. 
Jokių ženklų nesimatė ir ta
ryba nusprendė, kad karvė 
netelinga. Bet pieno nebuvo. 
Kiekviena kumutė bandė 
melžti, ir vis tos pačios buvo 
pasekmės.

Tuojaus po šitų tyrinėji
mu visa Marvino gatvė pra
dėjo kalbėti apie Mockuvie- 
nės karvę. Neužilgo ir visas 
miestas sužinojo, 
bėgiojo uždususios 
nuo kitos ir nešiojo žinias, 
kad Mockuvienes karvė vel
nio apsėsta. Kitos sakė, kad 
ją apsėdę septyni velniai.

Kas gi reikėjo daryti? Vi
si žino, kad kyli reikia kitu 
kyliu varyt laukan. Kitaip 
sakant, velnias burtais už
leistas* taigi burtais ji rei
kia ir varyt. Viena Mocku- 
vienės kūma, nors ne tikra 
burtininkė, bet daug apie 
tai 
rė surasti perkūno kulip- 
ką 
ta

Moteris 
viena

nusimananti, pata-

kad ir ka- 
ar kalbė-

Redakcijos Atsakyčiai. I’-i ies1 u vaikino ar našlio apsive- 
(limui, mylėčiau, kad butų amatinin
kas ir galėtų užlaikyt pačių; aš esu 
30 metų lietuvaitė iš Lietuvos, turto 
neturiu. Su pirmu laišku malonės pri- 
siųst paveikslų.

Miss Anelė Višniauski
% National Ilotel, Eight st. and 
National avė., National City, Calif.

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

815 Jackson st., Racine, Wis.

Iš tikro, ką reiškia „kenk
ti valstybės Įstaigoms” arba 
„vyriausybės veikimą nie
kinti.” Tai reiškia arba nie
ko apie valstybės įstaigas 
ir vyriausybės veikimą ne 
sakyti, arba sakyti tik gerą, 
vadinas, arba tylėti, arba 
girti. Kiekvienas kritiškas 
vvriausvbės veikimo iverti-« •. *■ 
rimas gali tapti sumanyto 
Įstatymo corpus dėlioti. 

Bet kurio laikraščio žinia1 
gali šiek tiek neatatikti ti
krenybei, t.y. būti iškreipta, 
nes laikraščio užduotis duo
ti naujų žinių ir greit atsi
liepti Į kiekvieną gyvenimo 
Įvyki; prie tokių sąlygų ne ______ __________

šitokius visuomet galima viską gerai met tamsuoliai nesupranta 
ameri-iPa^kr^nt^ *r tok*u budu, * * ' ....

pirma nusikalstamojo darbo
1 sąstates dalis gali būt leng- 
ivai atrasta kiekvienoj laik- 
■ raščio žinutėj. Jei ta žinutė 
bus dar nors kiek painter- 

ipretuota, t.y. Įvertinta ir 
i neatsargus publicistas tu
rės drąsos prie progos pasa
kyti nekalčiausią daiktą, 

; pavyzdin: „musų valdžia 
i bloga” arba „valdininkai 
i:ma kyšius”, arba: „tokioj 
i r tokioj Įstaigoj viešpatau- 
įja dideliausia netvarkė”, tai 
’ foi maliai prokuratūra tokį. 
: autorių arba laikraščio re- 
! (faktorių turės pilną gali- 
įmybę traukti atsakomybėn, 
i Reikia dar pažymėti, kad 
jir bausmė sulyg projektuo- 
jjamo Įstatymo skiriama la- 
i hai skaudi, būtent, ligi metų 
kalėjimo arba ligi 
auks. baudos.

Kam reikalingas 
Įstatymas? Ar be 
spaudos neleistinais 
kipiais

; Galima tuo pačiu veikiančiu 
263 B. st. str. Bet Seimas, 
matomai, nori išleisti toki 
Įstatymą, kuris prireikus 
duotu galimybės traukti ne
geistinus rašytojus atsako
mybėn ypatingais išimtinais 
i.tsiiikimaįs, nes aišku, kad 
šiaip tasai įstatymas nebus 
vykdomas, kadangi jis per- 
niačiai ir permiglotai sure
daguotas. Juristas.

(„L. ž.„)

l kevičienės, kad ši gyvena sn 
velniais. Karė pasibaigė 
tuo, kad pribuvo konstebelis 
Mahon ir areštavo Mocku- 
vienę. Teisme ji užsimokėjo 
lėšas ir turėjo pasižadėti 
nedrumsti Stankevičienei 
ramybės. Beto da teismas 
išleido injunetioną, uždraus
damas jai pravardžiupti 
Stankevičiene ragana.

Taip šitą atsitikimą ap
rašo anglų dienraštis. Butų 
tai labai juokingas atsitiki
mas, jei podraug jis nebūtą 
taip liūdnas. Liūdnas jis yra 
tuo, kad stato lietuvius bai
siai pajuokai svetimtaučių 
lakise. Matydami savo teis
imuose ir spaudoje 
I lietuvių prietarus, 
kiečiai turi’Įsivaizdinti, kad 
lietuviai tebėra da laukinė 
tauta.

Tai vis nuopelnas musų 
kunigėlių. Tai jie Įskiepijo 
musų žmonėms tuos prieta
rus. Ir tuos prietarus jie pa
laiko da šiandien. Dar šian
dien jų mokinami parapiji
nis tiki, kad .yra Dievas ir 
Velnias, ir kad tas Velnias 
gali apsėst jų karves.

Ar ne laikas tad sušukti:
Šalin žmonių mulkinto;--7’
Šalin velniškas jų moks

las!

Į

amen

užmokėjo j 
kas už i

*

< .

I Pasikėsinimai ant 
spaudos laisves. 50,000

turiu prirodymus ii- tu ne

St. Seimas rengia musų 
spaudai skorpioną. Turiu 
galvoj 263 Baudž. stat. str. 
papildymą.

263 B. st. str. 1 dalis skam-! 
ba: „Kas nusižengė leidęs' 
paskalą, žinomai melagin
gą, kuris gali sukelti 
visuomenės triukšmą apie 
vyriausybės Įsakymą, visuo
menės gandą arba kitą nu- 

j tikimą, tas yra baudžiamas 
! areštu ligi 3 mėn. arba pini
gine bauda ligi 300 rub.” 

Prie to straipsnio yra su- 
' manytas papildymas tokio 
i turinio: „Kas nusikalto vie- 
jšai tvirtinęs arba platinės 
pramanytą ar iškraipytą ži
nią, kad tuomi kenkti vals
tybės įstaigoms arba vy
riausybės veikimą niekinti, 
tas yra baudžiamas kalėti ar 
ligi 50.000 auksinų baudos.”

Veikiantis Įstatymas (263 
B. s. str.) nesitenkina api
budinimu to, kokia paskala 
yra baustina, dėl nukalsta- 

. mojo darbo sąstatos, jisai 
■reikalauja dar tam tikro 1 
i tos paskalos efekto, būtent, 
atsižiūrėti i tai, ar gali pas- i 

.kala sukelti visuomenės i 
triukšmą. -Sumanytas papil- ■ 
dymas nekalba apie galimas 

bet rei- 1

tasai 
jo su 
išsišo- 

is negalima kovoti? —

i Nabagė Stankevičienė, iš
girdusi toki reikalavimą, 
taip nustebo, kad kalbos ne
teko; ji stačiai nežinojo, ką 
ant to atsakyt. Atsipeikėjus paskalos pasekmes, 
ji pradėjo protestuot prieš .kalauja dėl paskalos bąusti- 
Įžeidimą. Bet juo daugiau ji numo, kad ji butų paleista 
gynėsi, tuo daugiau Mockų- su tikslu, 
vienė užsipuldinėjo ant jos,;Į 
kad ji ragana ir pagadino veikimą niekinti 
jai karvę. Ir pakilo tokia 
karė, kad su judo visa M ur
vine avenue. Mockuvienė platus, toks platus, kad net 
puolė spiegdama ant Stan- jokių Jo rybų nesugraibysi.

kenkti valstybės
Įstaigoms arba vyriausybės

t. ’

Kaip matosi, paskalos 
tikslas nustatytas begalo

ir išvirus ją duoti 
srubą karvei sugerti. 

Tuojaus su j ieškota titnago 
ir išvirta velniui zupės; su

® Columbia
DABAR GERAS LAIKAS

DĖL PIRKIMO NAUJŲ COLUMBIA REKORDŲ.
Rugsėjis yra mėnuo kaca žmonės tvarko savo namus 

dėl ateinančio rudens ir žiemos. Tada yra geras laikas tau 
peržiūrėti jūsų rinkimą rekordų ir prisiruošti prie vakaro 
kada draugai atlankys. Jus turite pirkti kelis iš naujausią 
Columbia rekordų ir būti' gatavi dėl palinksminimo su 
kiek nors smagių dainų ir šokių parinktų.

10 colių 75c.
'Medžiotojų Maršas. 
Mirkčiojančios žvaigždės.

< Polka.
Ernst Kruegcr. Xylo-

. ohone Soloist as.
Sibyto Nelaisvėje. 
Lekcija iš Biblijos.
J. Plieniunas ir
P. Lusnakojis.

'Tlaukia sau laivelis.
I Aš įsivi’kčiau čigono ruotj

Salomi’a Staniuliutė ir
• O. JludauFkaitė-Biežis.

Senovės „astronomai” iš
pranašavo, kad moters pri
gimtos ypatybės bei būdas 
priklauso nuo mėnesio, ku
riame ji gimė.

Tie „astronomai” buvo 
nustatę šitokią šavo prana
šavimo lentelę: ,

(1) Sausio mėnesy gimusi 
moteris bus išmintinga šei
mininkė, melancholikė, bet 
turės gerą vyrą.

(2) Vasario mėnesy — 
bus draugiška, meili žmona 
ir jautri motina.

(3) Kovo mėnesy — my
lės daug kalbėti ir bartis.

(4) Balandžio mėnesy — 
bus nerimta, neprotinga, bet 
patogi.

(5) Gegužės mėnesy —; 
bus patogi, maloni ir lai-: 
minga.

(6) Birželio mėnesy — 
bus karšta, anksti ištekės 
už vyro ir bus palinkus prie 
niekniekių.

(7) Liepos mėnesy — bus 
daili, bet negera, nemaloni.

(8) Rugpiučio mėnesy —

E-7681 E-7678
Soie M i.o.
Tosellio Serenada.
Fellx Silbcrs. 
Trumpei. Virtuoso.

E-7616

E-7602

E-7603

E-7033

Močiutė Padarei.
j taipgi Gražus, Gražu-. 
Į Salcmija Staniuliutė ir 
l O. Rud^uskažtė-Bis žis.

r"Visi ’ipo. visi lipa.
} Trepukas.
I Lietuvišką Orkestrą 
i "Kaunas”.

iII

I
;bus meili, praktiška ir gaus 
, Turtingą- vyrą.
| (9) Rugsėjo mėnesy —
i bus gabi, nuolanki ir visų 
mylima.
(Spalių mėnesy — bus 

poetiška ir nerimta.
(11) Lapkričio mėnesy — 

bus duosni, gera ir malo
naus budo.

(12) Gruodžio mėnesy — 
turės dailų stuomenį ir bus 
žingeidi.

Ar šitos senovės „astro
nomų” pranašystės atatin- 
ka tikrenybei, lai sprendžia 
pačios moteris.

J. Simniškis.

Taip girdėjusiam. — Per- 
skaitėm j'usų atsiminimus iš 
Prancūzijos, bet spaudon 
netinka. Atskiros mintis, 
nieko bendra tarp savęs ne
turinčios, tikras mišinys.

A. Gulbinui. — Negalėjom 
suprasti, kas norėta tams
tos rašte pasakyti.

Chicagiečiui. — Kad ku
nigai mulkina tamsius žmo
nes, tai „Keleivyje” skelbia
ma kas numeris. Lotinų kal
bą pamaldose jie vartoja ir
gi ne kam kitam, kaip tik 
žmonių mulkinimui: kuo-

ką kunigas prie altoriaus 
kalba, tai jiems rodosi, kad 
jisai su Dievu kalbasi.

GERI! JO*
Pirk juos ir sutaupyk pinigus

Pajieškojimai
Pajieškau Onos Rimkiutės, paeina 

iš Gervičių kaimo, Batakių valsčiaus, 
Tauragės apskričio, Kauno rėdybos, 
10 metų atgal gyveno Pittsburgh, 
Pa., paskui išvažiavo j Philadelphia, 
l*a. Turiu labai svarbu reikalą. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie ją -anot 
praneškit, už ką busiu dėkingas.

V. Midvikis
516 Samson Way, N. S.

Pittsburgh,

Pajieškau pusseserės Adelės Do- 
brovolskiutės, kuri prasišalino nuo 
savo vyro J. Rudčno — gyveno 
Akron, Ohio. Ji išvažiavo su Simon 
Xlichawesky.

čia jos paveikslas.
Iš Lietuvos paeina iš Krosninkų 

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

Bronis Dobrovolskas
7 Jefferson st., Cambrige, Mass.

Pajieškau savo draugo, kuris vadi
nasi Povilas Blecka, seniais gyveno 
St. Louis. Mo., o dabar girdėjau gy- 
vtna Philadelphia, Pa. Turiu prie jo 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti ar 
kas iš pažįstamų prisiųskit jo adre
sų, už ką iškalno tariu širdingą ačiū. 

Antanas Baltretis
9Č2 La Beaume st.,' St Louis, Mo.

,,  _____ _■•—.■• -— ■ ■ -
Aš, Barbora Prelaidytė iš Lietuvos, 

>>ajiųgkau savo brolio Liudviko Prę- 
laidn. kuris paeina iš Šiaulių apskri
do. Mikšėnų kaimo. Jau apie 20 metu 
kaip jis išvažiavo į Ameriką ir 10 
metų kaip negaunu nuo jo jokios ži
nios, nežinau ar jis gyva’ ar pūręs. 
Parvažiavę iš Amerikos draugai sako, 
kad jis g\venęs Pittsburgh, Pa. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie jį žinot 
praneškit, už ka busiu labai dėkinga. 

Barbora Prelaidytė
Šiaulių apskritis, Joniškio vals., 
Vaikų Prieglauda, LITHUANIA.

Pajieškau brolio Juozo Norkevi- 
ėiaus. Nežinau kur jis dabar jryvei,a- 
Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie jį praneš, busiu dėkinga.

Marijona Martišienė
797 Bank st., tVaterbury, Conn.

Pajieškau Franciškaus Būtino. 
Titavėnų parapijos, Kubilių dvaro, 
girdėjau, kad randas Amerikoj, turiu 
iabai svarbų reikalą; kas apie jį ži
not, gal mažu į S. V. kariumenę buvo 
paimtas — iš kur ir kada. Jis pats 
ar kas žinot apie jį labai prašau duot 
man žl*.ių, už kų busiu labai dėkin- 

_  - -.__  , . *) 
P. L. Box 44, No. Bennington, Vt.

Pajieškau Juozapo Astrausko, Vii- 
kabalių kaimo, Bartininkų valsčiaus, 

. Yra svarbus 
reikalas iš Lietuvos. Jeigu kas žino
tų apie jo gyvenimą malonėkit pra
nešti. Už pranešimą atlyginsime.

A. Dargis (37)
726 W. 18th st., Chicago, I1L

l.’lCLU UZ. vueiu

gas. Jo geras pažystamas.
Pa. r. L. "V, 'T

Aš, Antanas Geležius, pajieškau 
savo draugo Vinco Čiuplio, paeina iš . . . .
Lietuvos Kalvarijos apskričio ir pa- j V ilkaviškio apskrities, 
rapijos, Eglebalių sodžiaus. Girdėjau,! reikalas is Lietuvos. J 
kad kada tai gyveno Worcester, j 
Mass. Turiu svarbų reikalą. Kas ži- į 
not apie ji malonėkit man pranešti, | 
už ką busiu labai dėkingas.

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

Cranberry, W. Va.
Aš, Ona Paliaukiutė, pajieškau 

5Marijonos Trugiutčs ir dviejų pus
brolių Antano ir Juozo. Visi paeina iš 

, Suvalkų vedybos, Mariampolės aps- 
| kričio, Plutiškių parapijos. Aš paein- 
us iš Skriaudžių parapijos, nuo Mi- 
kalajavo. Meldžiu atsišaukti sekan
čiu adresu:

Ona Kazakevičienė
4 Hig'h st., Ansonia, Conn.

Nikodemo 
vadinasi

Pajieškau savo 
Kurklinsko. Jis 
Maik Kaluskv. 
kaimo. Šeduvos 
apskričio. Kauno 
atsišaukti arba kas žinote praneški
te, už ką busiu dėkingas. Turiu svar
bų reikalą.

V incas Ivanauskas
686 N. Riverside st.,

Watcrbury, Conn.

dėdes
Amerikoj
Paeina iš Kurklių 
parapijos, 
rėdybos.

Šiaulių
Malonėk

man

Pajieškau pusseserės Katrės Vai- 
čiuliutės-Valir.čienės. Girdėjau, kad 
atvažiavo i Ameriką apie 12 melų 
atgal, bet nežinau kur ji gyvena. Aš 
lietuviškai vadinuosi J. Krauzlis, pa
einu iš Suvalkų rėdybos, Punsko pa- 
lapijos, 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.

APSIVEDLMAL
Pajieškau gyvenimui drauges, r.uo 

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
145 E. Main st., Amsterdam, N. Y.

.Merginos apsivedimui!
Nuo 19 iki 22 metų, mokanti an

gliškai ir lietuviškai rašyt, pasiren
gus tekėti, lai tuojaus atsišaukia ir 
paveikslų prisiunčia.

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

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio. Aš esu 2įj metų pasiturinti 
moteris, be vaikų. Kam reikalinga to
kia moteris, malonėkite atsišaukti. 
Datesnių žinių suteiksiu laišku. Ma
no antrašas:

Helen Naverdauskienė
9215 Cardoni avė., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės su vienu vaiku, tarpe 27 ir 
46 metų amžiaus. Aš esu našlys su 
trimi vaikais, kurių vyriausias 7 me
tų. Turiu fermano darbą, uždirbu po 
48 dol. į savaitę. Užinteresuotos šiuo 
pajieškojimu prisiųskit savo paveiks
lą. Norėčiau gauti tokią, kuri turi 
gerą širdį dėl vaikų. (38)

Stanley Jankelajciz
94 Dewey st., Newark, N. J.

Aš, George Milashus, pajieškau ap
sivertimui merginos arba našlės, gali 
būti ir gyvanašlė, nejaunesnė kaip 36 
metų ir nesenesnė kaip 40. Turi būti 
laisvų pažiūrų. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti ir savo paveikslą. Aš 
esu vaikinas 38 metų, turiu gerą dar
bą, gerai užsilaikau, nerūkau ir nege
riu svaiginančių gėrimų. Merginos ar 
našlės nepraleiskit progos. (38)

George Milashus
6420 Stony Island avė., Chicago, III.

Pajieškau ’ apsivedimui merginos 
tarpe 25 ir 35 metų. Aš esu vaikinas 
32 metų. Norinčios turėti linksmą 
šeimynišką gyvenimą atsišaukit su 
pirmu laišku prisiunčiant paveikslą, 

■ kurį ant pareikalavimo sugražinsiu. 
Daugiau žinių suteiksiu per laišką

K. K. (37)
Box 43, McAlpin, W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos
nuo 22 iki 28 metų amžiaus. Mergi
nos mylinčios apsivesti ' malonėsite 
atsišaukti ir su pirmu laišku prisiųs
ti savo paveikslą. Vyrus meldžiu ne- 
rašinėt. (37)

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

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio be skirtumo tikėjimo, ne jau
nesnio kaip 30 metų. Nepaisau kad 
butų ir senas, bile tik turtingas ir iš
mintingas vyras, kuris myli su viena 
motere gyventi, o ne su keliom. Aš 
esu 30 metų ir vidutinė ant visko, 
gražiai neaugus, graži ir išmintinga. 
Kas mane gausit, tas džiaugsitės. Aš 
myliu gražų ir teisingą šeimynišką 
gyvenimą vesti ir mylėsiu vieną savo 
vyrą, o ne kelis. Nesistebckit, kad 
pajieškau turtingo, nc-s aš esu daug 
vargo mačiusi ir bijau daugiau varg
ti. Bi<?dni vyrai nerašinėkit. Turtingi 
vyrai atrašykit greitai laišką, apra
šydami apie save visą teisybę, o aš 
irgi aprašysiu teisybę apie save.

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

REIKALAVIMAI

i

i 
!

Į

$270,000.00.

Pirmutinis ir 
Bankas Rytuose.

KAPITALAS 
Turtas jau

Atspausdinta 70 choraiiu dai
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų balsam,; 
dalis jų vyrų arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duottų, kurie

IR PERVIRŠIS
siekia — $1,125,000.00.

Priima Depozitus ir moka 4%. Depozitus galima siųsti 
per paštą.

SIUNČIA LIETUVON ir i kitas pasaulio dalis pinigus tu kraštų 
pinigais, arba AMERIKOS DOLARIAIS. Išmoka greičiausiai ir tei
singiausiai. Ligi 1 d. liepos 1922 m. arti 20.000 žmonių kreipėsi 
j mus pinigų siuntimo reikalais. TAS PARODO, KAD Ž.MONfiS 
PASITIKI BALTIC STATĖS BANKU. Pasitikėjimą mes išdirbome 
teisingumu, sąžiningumu ir draugiškumu.
PARDUODA LAIVAKORTES J LIETUVĄ ir iš Lietuvos ant visų 
laivų linijų ir kostropiausiai prižiūri, kad keleiviai turėtų smagią 
ir gerą kelionę.
BANKAS ATDARAS kasdien nuo 9 vai. ryte iki 5 vai. vakare, 
subatomis — iki 7 vai. vakare. TELEFONAS: WATKINS — 2142. 
Visais reikalais rašydami adresuokite šitaip: (?)

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

mok yris BARZDA
SKUČIO AMATO TU

RĖSI LENGVĄ 
DARBĄ.

Mes išmokinant trumpų 
laiku. (36)

L1BERTY BARBER

215 Grant »U Pittsburgh. Pa.

alTic Statės Bank
Vienintelis Lietuvių Valstijinis

,"Į 'ui —•* ; 
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RE1KILINGA mokyta ir perai at
rodanti moteris, kalbanti perai an
gliškai. Darbas — vaikščioti po sta
bas ir aiškinti moterims naudinpumą 
tūlų kiekvienai moteriškei Teikalin- 
gų daiktų. Alpa nuo 18 iki 25 dolerių 
savaitėj. Darbas daupiausia lietuvių 
distriktuose. Rašykit:

TOM VVALL
General Delivery, Boston. Mass.

Pajieškau Barberio. Darbas ant vi
sados, mokestis $22.00 į sųvaitę.

Mr. P. Drasutis (37)
54 Market st, Brighton, Mass.

EVANGELIKAI, TĖMYKIT!
Visas Mišių, Giesmių, Maldų ir 

šiaip pasiskaitymui knj gas, Bibeles 
ir Kalendras gotiškomis raidėmis 
prisiunčia pigiomis kainomis iš Prūsų 
Lietuvos JONS KIOSZIS, Tilžėje 
(Tilsit) Vandens gatvė y# Germany.

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS. 

Parašė M. H. Sangerienč.
Knyga papuošta tam tikrais pa- 

v< ikslais. Išleido F. J. Stropienė. pri
dėdami naudingų 
te rims.

Kurios da šitos knygos neturit, 
tuojaus užsisakykit. Ji kainuoja 
$1.00. Pinigus galima atsiųsti per 
money orderi, arba įdėjus popierinj 
dolerį ; laišką. Adresuokit taip:

MRS. V. RADAV1CH (52) 
506 N. Ellvr.nod avė., Baltimore, Md.

patarimų ir mo-

70 DAINŲ! f
Chorų ir jų vadovų žiniai: i !

* ................. J!
k

Kvartetai ir dalis duettų, kurie j Į 
tinka geriausiai vaikų chorams. ’ ■

Knygos kaina 1 d. 50c. • ’
Atyda! Kas ims iš karto 20 į* 

knygų, gaus už 25 dol. jf
Siųsk pinigus ir rašyk: 3

M. PETRAUSKAS f
769 Broadway, So. Boston. Mass 3
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NAUJA HYMANSIJADA.
lingas ir tuojau reikaiingas

Lietuvos aršiausiam
Nesenai buvo pranešta, J’ 

kad pasiuntinių konferenci- tik 
ja Paryžiuje principe nata- priešui lankui, kuris skubi 
rė pripažinti Lietuvos vv- i 
riausybę de jure. Dabar pa- grobtose žemėse didžiausiu 
aiškėjo, kas per paukštis 
tas principas.

Ambasadorių konferenci
ja Įteikė Lietuvos atstovui 
Paryžiuje p. Milašiui Lietu
vos pripažinimo dokumen
tą, rašytą š.m. liepos 13 die
ną. Tame dokumente pasa
kyta :

”Mes žemiau pasirašiusie
ji, atstovaujantieji Prancū
zijos, Didžiosios Britanijos 
(Anglijos), Italijos ir Japo
nijos vyriausybės Ambasa
dorių Konferencijoje ir tu
rintieji šiam reikalui atatin
kamus mandatus, turime 
garbės pareikšti, kad aukš
čiau minimos vyriausybės 
nutarė pripažinti Lietuvos 
vyriausybę dejų re ta są
lyga, jei šioji apsiima pri
imti aiškiai ir ištisai Versa- 
lės Traktato nusistatymus 
ir laikytis jų, kiek jie Mečia 
plaukiojimo Nemunu 
tvarkymą” ir t.t.

Toliau nurodyta, kad šis 
pripažinimas Įgys galios tik 
nuo tos dienos, kada iš Lie
tuvos vyriausybės bus gau
tas sutikimas apie priėmi
mą čia minimos sąlygos.

Taigi, ar Lietuva pripa
žinta, ar ne? Sunku ir su
prasti. Pripažinta, bet pri
pažinimas neturi galės, kol 
Lietuva išsižadės šeiminin
kavimo... Nemune. Mes ga
lime daug daugiau džiaug
tis Čili, Venecuelos ar kokio 
ten Siamo pripažinimo, ne
gu iš šio taip laukto didžių
jų pripažinimo. Pripažini
me nieko nekalbama apie 
Vilnių, Klaipėda; nieko ne
kalbama apie Lietuvos sie
nas ir tas žemes, kurios jai 
priklauso, o randasi grobi
kų rankose. Bet plėšiama iš 
Lietuvos apdraskyto J 
dar jos gyviausias nervas— stybės

na išnaikinti Lietuvos pa- 
‘ is 

; miškus, kuriuos jau parda
vė užsieniui už kanuoles, 
kulkosvydžius, granatas, 
gal būt gaminamas tiems 
patiems lietuviams, kurių 
Nemunu norėtų tuos miš
kus plukdyti. Be to, dar Ne
muno "sutarptautimmas” 
reikalingas keletai francu- 
zu, vokiečių ir anglų kup- 
čių. kurie Lenkų okupuotų 
Lietuvos kraštų miškus su
pirko.

Tautų santykiuose yra ži
noma upių sutarptautininio 
(internacionalizacijos) pa
vyzdžių.

Dunojus daug metų buvo 
internacionalizuotas. Juo 
naudojosi veik lygiomis tei
sėmis keletas valstybių, ir 
blogo nieko tame nesimatė. 
Pet tarp tų-valstybių ir san
tykiai buvo draugingi, kaip 
turi būti tarp kaimynų. Bet 
dabar kas Lietuvai siūlo
ma ? Siūloma pasidalinti 
Nemunu su Lenkija, kuri 
laiko Lietuvą už gerklės nu
tvėrusi. Tokių dalybų isto
rija dar nėra girdėjusi. Gal 
būt netrukus paaiškės, kad 

. Ambasadorių Konferenci ja 
savo dokumente tokią sąly
ga rašydama turėjo omeny 
Nemuno neitra|izaciją toli
moj ateity, kada bus nusta
tyti Lietuvos geri santykiai 
su Lenkija. Tada, žinoma, 
butų kitas .klausimas. Dar 
galėtu apie tai būti bent kal
ba. Bet jei norima tuojau 
Nemuną neitralizuoti, tai 
mes turėtumėm panašų da- 
Ivke Į Hymanso- projektą? 
Tik, reikia tikėtis, didesniu 
vyriausybės ir visuomenės 
sutartinumu tą naująjį 
"Hymansą’’ Įveiktumėm.

Nes už de jure nei vienas 
kūno lietuvis nepanorės savo val- 

' 1 ’ vyriausi nervą pa- 
Nemunas. Ir kam tai daro- kirsti, dalijantis juo su prie-, 
ma, kam tas Nemunas jau su. kad per tat pastatytų i 
prireikė? Jis gyvai veika- pavoju ir valstybės defakto.

su

n

Keletas minčių apie revoliu 
cinius liaudininkus.

Visuomenės stovis kuria 
atmosferą, kurioje žmogus 
auga, mokosi, išsidirba pa 
salėžiurą, kovoja. Įvairių 
visuomenės grupių jėgv 
santykis nustato kovos bū
dą ir kovotojų pažiūras, 
taktiką. Visuomenėj kui 
darbininkų klasė silpna, ter 
kovotojas bus kitoks kaip 
ten, kur darbininkai sti
presni. Menkai pažengu
siuose kraštuose kovotojas 
dažnai imasi bombos ar pi- 
rokselino pagelbos, jis tiki Į 
savo asmens galią, i galią 
skleisti savo idėjas liaudyje 
jis eina i liaudį. Visuomenė
je, kur darbininkų klasė yra 
tvirta, kur darbininkai są
moningai kovoja už savo 
būvio pagerinimą ir yra ti
kri savo pergalės, ten ėji
mas į liaudį retai tepasitai
ko, ten inteligentas perėjęs 
darbininkų pusėn, eina su 
liaudimi. Apsirikusiame 
krašte gema kovotojų tarpe 
individualistinė pasaulėžiū
ra, gema anarchizmas. Ru
sai davė kovai atsidavušio 
idealisto liaudininko tipą. 
£itie žmonės sukurė sau be 
liaudies pagalbos idealą, ne
šė jį su didžiausiu pasišven
timu į liaudį; jie manėsi su
radę raktą, kuriuo bus at
rakintas anas puikus pasau
lis. Tai buvo individualistai 
ir revoliucininkai sykiu. Ši 
tuos ir seka dalis musų 
moksleivijos. Toliau pažen
gusiame krašte individua
lizmas, tai buržuazijos pa
saulėžvalga. Buržuazinis 
žmogus žiuri į aplinkinį gy
venimą privačios nuosavy 
bes akimis. Jam rodosi, kad

«

mi. Tai XVIII amžiaus na- 
jeionalizmo klaida. Buržu
azija kildama taip pat likėjo 
i savo išmintį, i galimybę su
burti žemėje rojų. Tą pači 
klaidą darė socialistai utį 

jpininkai, 
laikais,
pos

-•ią 
. 3- 

bet tai darė tais 
kai Vakarų Euro- 

gyvenimas tebebuvo 
toks, koks rusų gyvenimas 
liaudininkams gimstant. 
Vėliau į vietą neriboto as
mens stojo, kolektyvas — 
klasė. Vienas pradėjo jaus
tis esąs dalimi visumos, vie
toje betvarkio, be jokio ry
šio einančio visuomeninio 
gyvenimo, žmonės pamatė 
dėsningą gyvenimo vysty
mąsi; rieto j naujų tvarkų 
įieškoti, žmonės pradėjo ty
rinėti visuomenės eigos dės
nius ir juos tirdami, supras
dami, pradėjo išnaudoti sa
vo gyvenimo tvarkymui, 
pradėjo kurti laisvę, kuri 
ink ir tėra galima pažinus 
būtinais eigą.

" ("Žiežirba”)

sufanatizuotų tos PARSIDUODA FARMA! j 
j 2UU akrų žemės, daugiau kai pusė j 
dirbamos, apie 40 akrų miško, žemė 
tinkama auginimui visokių javų. Upe
lis teka per visa farmų, taipgi ant 
tarmos yra prūdas, kuriame yra žu
vų. Gera stuba, dvi barnės, garaūžius. 
mūrinis skiepas, taipgi keletas kito
kių budinkų ir gražus sodas. Visa 
farma aplinkui aptverta. Parsidavė, 
pigiai. Galima pirkti su gyvuliais a | 
ba be gyvulių, įrankių ir javų. Dele" , 
.platesnių informacijų kreipkitės šiuo 
adresu: (37)

FRANK CHOJNACKi
Box 23b, Luther. Mieh.

nemažai
Darnios nariu, kurie vilnai 
su šitokia tvarka sutinka. 
Tik visa komunistų vadų 
nelaimė vra tąme, kad eili

niai nariai mažai uždirba ir 
■odei mažai gali aukaut va
dų užlaikymui. Jeigu eilinių 
narių skaičius butų didelis 
ir \ Įsi galėtų daugiau ąu- 
k:?uti vadų užlaįkymui. tuo
met vadai pakeltų savo no* 
sis aukštyn ir drovėtųsi lan
kytis Į tuos distriktus, kur 
skurdžiai darbininkai gyve
na. kaip tai daro tūlų unijų 
bosai (pav. Gompersas ir 
Ko.).

Laisvės Mylėtojas.

i

FARMOS!
I ________
i PARSIDUODA FARMA!

1-riu akerių šarma netoli Bostono
I ųutsiduoda taojaus. Daug šieno bai- 

■ vj, 6-.Ų ruimų stuba su visais Įtai- 
ųm“. Hen-housės, banės, garadžms 

aotomcbilius. Viskas už 83500.
JOSEPH BALUSZAITLŠ (39> 

361 ‘V. I!road«ay, S-j. Boston, .Mass.. 
Tckphcne: So. Boston—605.

Ne vienas darbininkas, 
kuris iš skaldymo darbiniu-, 
kų jiegų mato darbininkų j 
klesai pražūti, stato sau Į 
klausima: kodėl komunistai 
skaidosi?

Ir aš esu linkęs . manyti, 
kad didelė didžiuma pačių 
komunistų ( rankų darbinin
kų) nežino kode! jie skaido
si. Jie nepajiegia nei pana-i 
šaus klausimo sau pastatyt,! 
nes ju vadai juos taip supai-i 

1—■ _rrx._i_.__ • „..i... ;

i 
f 
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’o asmuo, jo individualybė 
;ai yra aukščiausias kultu- 
■cs veiksnys. Juk jis, kad 
tori, uždeda fabrikų, tiesia 
telius, kuria dailės veikalus, 
'ėdžiu, asmuo čia visagalis, 
o visuomenė nevaržo. Jei 

tokiam asmeniui kelių 
Pastoja, tai tas, kuris ver- 
esnls,. tas kovoje sau kelią 
irasiskina/; Tokį tipą davė 
vi. štirneris savo veikale 
'Vienintelis ir jo nuosavy-' 
)ė”. šitoji mintis reiškiama 
\Tiščės. Ir musų V. Krėvės 
'Šarūne” matosi toji as- 
nens aukštinimo, kovos su 
įplinkiniais žmonėmis min
is. Darbininkas toliau pa
bengusiame krašte negali 
roti individualistas. Jis jau
nas! tiktai dalimi didelės 
rah’bės, kurią darbininkų 
'lase vadina. Čia darbinin
kas gali arba su visais dar- 
lininkais kilti, gerinti savo 
gyvenimą, arba su. viais 
skursti. Taigi individualiz- 
nas (aš manau revoliuci- 
tis) ir pas mus yra atspin- 
lis to gyvenimo, kuris jį pa- 
rimdė. Ir patsai individua- 
izmaš geriausiai įrodo 
nokslinio socializmo tikru- 
na: jau vien tuo, kad jis 
rodo, jog marksizmas ne
klysta sakydamas, kad bui
tis nustato žmogaus sąmo
nę. Musų individualistai ke- 
ia ginčą dėl asmens laisvės 
klausimo ir tuo pat parodo, 
kad jie po kojomis nejaučia 
okio pagrindo. Jie pripažis- 
a sau laisvę išgalvoti naują 
varką ir ją paskelbti, kaip 
/ieną geriausių. Tos jų iš
galvotos tvarkos gerumas 
įrodomas kritinga išminti-

nioja, kai vištukus į paku
las. Ir iš tų "pakulų" Jie” jo
kiu budu negali išsipainiot, 
kad supratus savo vadų gu
drybes.

Bet protaujančiam darbi
ninkui, žinančiam komunis
tu vadų darbuotės istoriją 
ir jų partijų (sakau "parti-į 
jų", nes jie turėjo jų jau ly-; 
giai kelias) įstatus, į tai 
klausimą atsakyti nėra į 
sunku.

Komunistai skaidosi tik-i 
tai todėl, kad jie trokštai 
laisvės savo partijoj. Nesi 
komunistų partijoj turi lais-i 
vę tiktai tie, kurie sėdi par
tijos viršūnėse, tai yra cen-l 
tralinėj valdyboj. Tai ve, ši
tas smarkesnių narių troš
kimas laisvės priverčia juos'

i

TIKRŲ FARMŲ 
PIGUMAS.

17i AKRU GERA FARMA.
10 kambariu stuba, su visais įtai

symai,. 9 kitokį bučiukai, 2 arkliai," 
11 ša:v:ą. 125 vištos, daugybė javų ir 
.aisin’-.i niedži”.. rnoie-niška mašinc- 
-iia. vieia maiiė iki miestelio ir 
Kaina $12.000. Ir.ešt $4000.

82 AKRU GERA FARMA.
Pusė mailės iki miestelio, 6 ruimų 

stuba, 6 kitokį oudinkai, 3 arkliai, 11 
karvių. 40 ančių, geri javai, moder- 
r.iškn masinei i ja ir t.t. Kaina $6,800. 
Ir.ešt $3000.

SS AKRU ABELNA FARMA.
8 kambariu stuba, 5 kitoki budin- 

'-■z:. 3 arkiiai, 3 karvės, 25 vištos, 0 
žąsys, visokį javai ir mašinerijos. 
Raina $6.500. Jnešt $2000.

26 AKRU VIŠTŲ FARMA.
5 kambarių stuba, barnė ir višti- 

r inkai, I arklys, 1 karvė, 250 vištų, 
daug javų ir prietaisų. Kaina $4000. 
I’usė Į nešt.

ŠIOS FARMOS RANDASI APIE 
50 mailių atstume nuo NEYv 
YORKO MIESTO. Aš PATS ESU 
FARMERYS. APŽIURĖJAU ŠIAS 
FARMAS IR SUTEIKSIU JUMS 
APIE JAS VISAS INFORMACIJAS 
ATSIŠAUKTI BILE LAIKU IP, 
BILE DIENĄ PRIEŠ 8 V AL. VA
KARE.

Į JOSEPH & MATHIAŠČNEMETH 
429 E. 16th st, New turk City 

arba Flemingtin. N. J.

PARSIDUODA FARMA!
Geriausia farma visoj Kairės apie- 

linkiĄ. 1.83 akrai geros žemės, 60 akru 
d-rbamos, 40 akrų užleistą į ganyklą. 
G.ries yra 10O.OOO pėdų- himberio ir 
jOOO kordų maikų.. Stuba nedidelė, • 3 
ruimų, barnė gera 150x45. Vietos yra 

.lą, 20 veršių ir 4 arklių, 
yra šakės su arkliu šieną 

ukt. Vanduo bėga visur ir vande- 
■ netrūksta i ' 

ra, sėdas geras, 
miestuko, ( 
Barre Plains, 
'•■rautu vių 
Seniau: 
ries, v 
n 
syti 
pievos, išpiltos. Parduodu su gyvu
liais ’ .
gera

1.1

Tūkstanti kartų vely vi-; 
sai neištekėti, negu būti nu
pirkta ar parduota. Mergi
nos turi tai isitėmyti.

i
i

NAUDOKITĖS PROGA!
Nariutieji įsigyti fotografijų stu 

diją (pikčernę), atsišaukite greitu 
laiku tik tie, kurie norite pirkti. Prie 
astis pardavimo yra tame, kad sa

vininkas keliauja į Lietuvą. Studija 
■ andasi ant pirmo f’.ioro. prie geros 
gatvės, taipgi namas būna vienas 
sau. Visi instrumentai, mašinos nau
jausios mados. Paveikslai 
i’uojasi visokio didumo ir 
taip viduje, taip išėjus, ir 
traukiame paveikslus. Visos 
sios lempos, višoUų stalų lensai. 
šiame mieste priskaitoma -įo.OtKl gt 

stuko daug ii 
.U lelių staku 
senai laikoma

Norintiems 
pasistengsiu 

(86)

fotogra- 
:nažuino, 
naktimis 

geria u-

•'eait'pę, biznis geras, 
Kodak storas sykiu su dideli 
šita vieta yra sena ir < 
lietuvių fot .grafistų. 
biznio bėgį patirti aš 
paaiškinti kuoplaciausia.

W. G. KIRTIKLIS 
Bhoto Studio

1#3 North \Vyoming st., 
hazieton.

Oubeltavris Šriubiiūais 
Laivais j

NORTH 
GERMAN 

LLOYD

LIETUVĄ
NEW YORK-BftEMKN

Laivai išplaukia kas antrų 
Seredą. Puikiai įtaisyta 
Trečią K lesa. Puikus užda
ryti kambariai dvi 2, 4 ir 
6 ypatų.

t RAS. KAVFMAN
99 Stale St., Boston. Mass.

Iš BOSTONO | LIETUVĄ 
per Liverpoolį

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

ASSYRIA ......................... Rūgščio 15
'rVRRi’ENIA .............. Rūgščia 20
SAMAR1A ............................ Spalių 20

TAIPGI iš NKW YORKO
Personaliai vedama ekskursija į

LIETUVĄ ir kitas Ba'tijos vulsty- 
Iks, kas UTARNINKAS, ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, sų 
(tersėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Smithaniptone
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas. _
Deiei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arb? prie
THE CUNARD STEAM SH1P 

CO.MPANY LIMITE!)
126 Statė st., Bostun, Mass.

AMERIKOS
UNIJA

Skausmas ir gdimus nutildo 
i

PAIN-EXPELLER
VaižbažezikHs S. V. Pat. Oise.

&
DRAUGAS REIKAL8

I
I

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA. 

Laivai iš Roiterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PIL1AYĄ.

Laivai išplauks iš New Yorko 

|j|[|IWAMSraUHM
•’ Rugsėjo 16 I ■
N°9RDAM 
Rotterdam 
RYNDAM

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažie- 
ciams.

Užsisakant vieta kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE 
89 Statė St„ Boston, Mass.

i

lipt per kitų galvas i parti
jos viršūnes, ir tas priveda 
uos prie skaldymosi. Ir 

skaldymosi darbas pas ko
munistus eis tol. kol jie savo 
partijoj nepriims tokius Įs
tatymus, kurie teiks galę' 
partijos didžiumai. Bet to
kie.-Įstatymai pas komunis
tus ne taip greit bus priim
ti, 
siui 
kurią męs vadiname — biu 
rokratų diktatūra.

Kad tas, ką čia sakau, yra 
faktas, o ne prasimanymas, 
dėl aiškumo paduosiu ko
munistų vado žodžius. 
"Laisvės" laidoj 26 d. liepos 
Dėdelė sako- <

"Šiandien lai pati žemė vais 
sieroj i prasiveria ir savo ~ - 
žiotyse paskandina Darbi
ninkų Partiją, o ryt sudeda
ma prisieka už tą partiją ir. 
iš pat pirmos dienos sprau- 
džiamasi i vadus (kur čia 
busi paprastu nariu!)”

Apie ką čia Dėdelė kalba ?
Visi žinome, kad Bimba ir 

Daubaras niekino Darbinin
kų Partiją kaip Įmanydami, 
b dabar tiedu žmonės yra1 
tos partijos nariais ir jau 
spraudžiasi Į vadus. Jiedu* 
spraudžiasi Į vadus norėda-, 
mi pasiekti daugiau laisvės,' 
nes Darbininkų Partijos,' 
konstitucija suteikia laisvę' 
■ ik partijos biurui, o eiliniail 
nariai turi tik tokią laisvę,1 
kad laisvai gali užsimokėti 
mėnesinius mokesčius ir do-' 
lerį-kitą paaukaut vadų už-j 
laikymui — tai ir viskas. !

Reikia pasakyti, kad yra

i šveduos
■
1I

I LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo 
NEVY YORKO IKI LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant juriu tiesiai j 

LIEPOJ V •
S.S. DROTTNINGHOLM

Rugsėjo 23, Spalių 28
S. S. STOCKHOLM

Spalių 14, Lapkričio 25 
Trečios klesos kainos:

HAMBURGĄ --------------
DANZ1GA ir PILI AVA 
LIEPOJU ir KLAIPĖDĄ

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios kiesos pasažieriai turi ka

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

21-24 Statė Street, New York City.

23,

t

<1

I 
l 
I

$10X50;
$106.50 
— $107

lel 35 karvių, 
Barnėj 
trar
>iio

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETI VYS GYDYTOJAS 

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis • x

Nuo )—i> po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CA.MPAU AVE^
DETROIT, MICH.

& PrisiųskiteJ nius išradime 

t 
xi

Puiriam, Conn.

i
!

PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS

Išmokami huną labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visu geriausių Unijy.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
I Kauną iŠ Bostono ar New Yorko £105.15. Karės taksų $5.

Musų atstovai išvažiuoja j Lietuvą bėgiu kelių sųvaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiikai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST, BOSTON, MASS.
. J .■ 1  ji .O l—II

niekad. Vištinvčią ge- 
prie gero kelio, arti 

tris kvoteriai mailės į 
Mass.; arti mokyklų, 

r dvieju gelžkelio stočių, 
s šioj vietoj gyveno nulijonie- 
aisko generolas. Pas jį darbi- 

sai dirbo šimtais ir laukai ištai- 
’abai dailiai: ak menai išrinkti,

arba be gyvulių. Pasinaudokite 
proga. <36)

ANTANAS YENCHUS
Map’e Hali Farm

Bos 163, Barre Plaias, Mass.

PARSIDUODA FARMA.
134 akeriai, 80 dirbamos, graži 

nuolaidi jucdžcmė, nėra akmenų, da- 
■ is šienaujama, kita apsėta visokiais 
javais ir vaisiais Baraės pilnos šieno, 

• -77 x ' i , <!ao^nes pnestar-futų jų obai-,<i?.u?
"proletaru diktatūra”,į"tuba

i lėtas.
i nėse 
ikso, 

'kiti budinkai, visi daiktai taip kaip! i _ a. —; t < /». t___ •» » a • •

malkų ir medžių, 3 šuliniai, 
vaisinių medžių; 10 kambarių 
su visais įtaisymais, elektra, 

iltas ir šaltas vanduo, maudynė, toi- 
štimlnė šiluma, telefonas; bar- 
lektrikos šviesa, bėgantis van- 

garadžius, tvartai, vištinvčią, 4 
kiti b’.-dinkai, i............
r.euji; taipgi 10 karvių, 3 arkliai, 
kiaulės, vištos, vsi įrankiai, maši
nos. vežimai. Mokykla netoli famaos, 
1 maiiė iki eie;<t.rikos karų ir gele
žinkelio, 3 rnailės nuo miesto, labai 
geri manketai. Viską parduodu už 
tiek, kiek prekiavo įtaisymai, už 
.$9,090: Įmokėt šo,000, likusius leng-

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

Belo šį laikrodį galima užstatyi. 
pagrajit bile kada. Jis grajina ke
tais tonais ir užganėdins tave ir tavo 
šeimyną. .Jo dėže padaryta iš drūto 
materioio ir labai gražiai išdabinta. 
Labai teisingai rodo laiką ir paur
bins jūsų komodę, lentyną arba sta
lą. Laikrodžio didumas 10V> colių 
aukščio ir 10 colių pločio.

Tik per trumpą laiką mes pa-duo- 
um šį laikrodį 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 iškaino. (

WESTERN SALES (NJMPANY 
2136 W. Chica&o Avė.. Dept. G. : 

Chicago, Iii.

I 
f

R. F D. 1,
ŠŪVIRš 500 PILNŲ 

FARMŲ
Užmiesčio namu ir krautu

vu ANT PARDAVIMO. 
Pranešk it man, ko jus norit.

MATHIAS NEMETH (36) 
12!) E. I6th st., New Vark. N. Y.

Tel. Stuyvesant 317.

IŠRADĖJAI! |
i man savo braiži-K” 

išradimo išegzaminavimui. Jį, 
Reikalaukite išradimų knygų- t 
tės "Patarimai Išradėjams,” O 
kuri duodama dykai. A

Rašykite lietuviškai savo ad-X 
voicatai. ♦

MARTIN LABINK* V 
Beg. Patent Atty. * o 

3 P ARK ROW. NEW YORK J,

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
piei^anų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffies.

Kaina 65 centai oiptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 
tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RfCHTER & CO.
104-114 So. 4tli St. Baaaklym N. Y.

LAIVAKORTES
I LIETUVA PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ 
A PRUPIN A M FRA DEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
PASOD1NIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKU PA1ARNAVIMA KREIPKITĖS j

LITBDAKIAS TRAVEL BUREAŪ
136 East 42nd St, NEW YORK, N. Y.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
KANTUODAMI. PARTRAU
KTAM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

Tarp New Yorko ir Hamburg
Trumpas susisiekimas su visais portais Centralinės Eui 

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS 
nuo Piero 86,

Kambariai su 2, 
gymui kambariai,

Laivai "Hansą”, ’’Bayern", ”Wuerttemberg~ 
Clay” turi kelis specia liūs kambarius.

Du nauji 20,000 tonu trijų šriubu laivai. 
RESOLUTE IR REL1ANCE 

išplauks kas antras utarninkos su pirmos, antros ir trečio* 
klesos pasažieriais.

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

portais^Centralinės Europos
North River, pėda nuo 46 st., laike pietų. 

4 ir 6 lovom ant visu laivų. Dideli val- 
salionai ir puikus dėkai 3-čios kiesoa 

pasažieriams.
Bayern”, ”Wuerttemberg’* ir ’’Mount



KltEEIVIS

Stiprinkime savo pozicijas!
Pasaulinio karo ir revo- j socializmo veda; reikia iš- 

liuciju susilpninta buržua- aiškinti musų taktiką ir pa- 
zija atsigavo įr kelia aukš
tyn savo galvą. Pernienką 
dar smūgį ji gavo, nes dar
bo klasė nebuvo ganėtinai 
stipri ir pasiruošusi ir nesu
gebėjo buržuazijos susilp
nėjimu pasinaudoti. Tas 
siaubūnas, amžiais slėgęs 
darbo liaudį ir revoliucijos 
metu pusiau parblokštas, 
keliasi ir išnaujo ima pulti 
darbininkus. Kova darosi 
vis aštresnė.

Kai" Rusija grįžta i kapi
talizmą, kai Vokietijos mo- 
narkininkai bando grąžinti 
senąją tvarką, kai, apskri
tai, visose valstybėse kapi
talistai pradėjo pulti darbi
ninkų klasę, mažindami 
darbo atlyginimą, stengda- 
mies pailginti darbo dieną, 
didindami 
Lietuvoje 
darosi vis 
skaudesni. 
zinė krikščioniškoji valdžia, 
palaikoma ir diktuojama tų 
shiogsnių, kurie amžiais 
sunkė iš darbininko prakai
tą. laikė jį tamsybėje, pan
čiojo ji prietarais, šiandien 
ta valdžia irgi rengiasi ga
lutinai palaidoti visas tas 
laisves, kurių mes, kad ir 
nebuvom pilnai iškovoję, bet 
jų skaisčiu vaizdu jau gėrė
jomės, matant jas artimas 
esant.

Istorija — žmonių moky
toja — rodo, kad po didelių 
audrų gvvenimas apmiršta, 
sustoja pažanga, isivytrauja 
reakcija. Tą mes dabar pa
tys gaunam patirti. Darbi
ninkų klasė kasdien sutinka 
vis didesnių kliūčių savo ke- 
įv i išsiliuosavima.

••

Kai ’ pirmiau, metai-kiti 
atgal, darbininkai puolė ka
pitalistus, taip dabar kapi
talistai pradeda pulti darbi
ninkus. Mums jau prisieina 
daugiau gintis, kaip pulti. 
.Mums negana tik plėsti so-; 
cialistini judėjimą, apimti ■

rinkti kovos priemones — 
Įrankius.

Tam prirengiamajam dar
bui atlikti, reikią mums da
ryti kuodaugiausia paskai
tų, pasikalbėjimų, susirinki 
mų, steigti tam tikrus kur
sus. Apie tokių kursų steigi
mą buvo padaryta šių metu 
partijos konferencijoje net 
atatinkamas tarimas. Tik 
jau praėjo tris mėnesiai ir 
artinasi galo patogiausias 
susisiekimo žvilgsniu vasa
ros laikas, o apie .jo vykdy
mą dar nieko negirdėti.

•Jeigu sustiprins savo puo
limą juodoji galybė—krikš
čionys, 
rankose valdžią ii- praved:< 
Seime vieną po kito mums 
pragaištingus įstatymus, 
tai mus organizacijos da
bartiniame savo stovyje tu
rės didžiumoje iširtu Musų 
judėjimas, jeigu jis nebus 
geriau organizuotas, turės 
apmirti. Todėl kiekvieno su- 
sipratusio socialisto pirmu
tinė pareiga yra stiprinti 
organizacijas, keliant jų na
rių sąmonę, lavint jų dva
sios jėgas ir, apskritai ren
giant juos prie atkaklios, 
sąmoningos kovos.

Paskutinio laiko krikščio
nių darbuotė Seime, svars
tant konstituciją, aiškiai 
parodo, kad artimoje atei
tyje galima visko iš jų susi
laukti. Tik prisiminkim, ko
kių punktų .jie Įrašė konsti- 
tuci.ion!

Jokie opozicijos Įrodinėji
mai, jokios pastangos, net 
griežtumo priemonės nieko 
negelbsti. Krikščionys užsi
merkę eina prie savojo tiks
lo — liaudies pavergimo.

Todėl, draugai, nemany
kime, kad demokratinėje 
Lietuvoje mes negalime su
silaukti socialistams kartu
vių. Jeigu krikščionims ir 
toliau seksis, kaip iki šiol 

... . ... j sekėsi, jeigu įsivyraus jų
juo minias. Randasi reikalo galybė — bus ir kartuvių! 
kreipti daugiau domės į sa-i Taigi, turėdami visą tai 
vo jau užimtųjų pozicijų • omenyje, turime skubiai sti- 
stiprinimą, kad mums pir-įprinti savo eiles ir būti pri- 
mvn pertoli nuėjus, piktasis surengusiais prie visokių 
priešas neužeitų mums iš, puolimų, 
užpakalio ir tų musų pozi-. *. j
cijii neužimtų. Musų įjozici-, sustiprinti 
jos — tai partinės ir klasi-1

kurie turi save

nedarbą, — ir 
reakcijos nagai 
didesni ir mums 
Lietuvos buržua-

Į

”Kaslink Rusijos finansi
nio stovio, tai koresponden
cija, kurią aš tame atvejyje 
vedžiau su Sovnarkomo vir
šininkais, liudija, kad Rusi
jos reikalai buvo pasauliui 
perstatomi netikroje švieso- 

įurodo’ kas ir kiek gali jos ie, ir tūlo vyro, tokių reika- 
įusipirkti. ’ '* ? *“

Bežemiams ūkininkams 
’eidžiama isigyti tik nuo 8 
ki 20 hektarų, o dvarpo
niams, kurie patįs žemės ne
dirba, paliekama net po 80

•ios ir vienuolynai taip likos politiką nupeiktų, reikė- 
rerai žeme aprūpinti, nors tų, kad žmonių psikoio- 
<unigai ir davatkos patįs gija griežtai persimainytų, 
įiekad jos nedirba. 1 Kitas perlas yra sena fi-

Kas liko nuo dvarininkų losofų spekuliacija, faktais 
r klebonų, tai dabar dalina- neparemiama: ”Jei taip ir 
na kareiviams ir kitiems taip butų atsitikę, tai butų 
beturčiams. x taip ir taip atsitikę

30-44 Žemės Įstatymo pa-2Vienybė’ susmuktų, 
■agrafas sako, kad pir- klerikalai galėtų ją už porą 
ma kitų kareivių žemės gau- tūkstančių nupirkti”. Taigi, 
.a tie, kui ie nustojo kariu- jei Pilėnas grįžtų į savo nū
dienėj sveikatos, ir užmuš- mylėtą Angliją ir perstotų 
tu kareiviu šeimynos. Ka- dmmsles kėlęs spaudoje, 
■eiviai, kurie 1918 metais tai butų ir jam ir visuome- 
šaukiami stojo kariumenėn nei ant sveikatos, bet ka- 
iiuosu noru, gauna žemės cangi jis. taip nedaro, nei 
dykai. Paskui'seka visi kiti "Vienybė” smunka, nei taip 
kareiviai, kurie buvo ištiki
mi valdžiai ir gynė kraštą.

Po kareivių seka jau pa
prasti žmonės, kaimų bied- 
nuomenė ir dvarų darbinin
kai. Apie juos Įstatymas, sa
ko taip:

”žemės gauna skaldomojo 
dvaro darbininkai, kurie ja
me gyvena ir dirbo prieš 
karą; mažažemiai, kurie tu-| 
ri mažiau kaip 10 hektarų 
žemės ir kurių laukas pri-j 
eina skaldomąja žemę arba 

ik-ienSldK^mT kortiukh» ir insfrukei- 
j vie ased j . j pasjęOjų stotims ir

Kaimo, srityje duodama Ritoms įstaigoms geriausiai 
žemės bežemiams nuo 8 i, atlikti tą darbą. Taigi turin
go nektarų, o mažažemiams įvairių abejojimų, ar
pridedama iki tos normos, ‘klausimų registracijos ir 

„Kaimo amatninkai (ra- pasų išsiėmimo reikale lai 
čiai, kalviai ir kiti), kurie kreipiasi į stotis, ar kitas 
negali iš savo amato pragy- minėtas ištaigas, 
vesrti, gali gauti žemės ne
daugiau kaip 2 hektaru.

nori gauti sau žemės, uždy- 
ką jos negalį gauti, bet turi 
nusipirkti.

Taigi jų parašytas ir Stei
giamam Seime priimtas že
mės Įstatymas niekam že
mės dykai neduoda,' o tik

ių žinovo, nuomonės remia
mas, aš priėjau prie vienin
telio išvedimo, kad toks Ru
sijos ūkio vedimas nėra pa
girtinas.”

Pirm negu man Rusijos 
hektarų ir daugiau. Dažny- viršininkai atsakytų ir savo

pasai nereikalaujami.
6. Jaunikaičiai ir mergi

nos baigę 17 metų amžiaus, 
privalo išsiimti atskirus 
pasus.

7. Lietuvių, Amerikos pi
liečių turtas Lietuvoje, ar 
tai žemė, ar pinigai, nekon
fiskuojama ir visai nemano
ma konfiskuotE

8. Lietuviai, Amerikos pi- 
■ieeiai, gali važiuoti į Lietu
vą su Amerikos pasu užvt- 
z.uotu Lietuvos Atstovybėje 
VVashingtone. Tokie, norė- 
tami Lietuvoje apsigyven- 
i ir įsigyti turto, turės tai- 

kinties prie Lietuvos Įstaty
mo apie pilietybę.

Liet. Inf. Biuras.

jei 
tai

noru, gauna žemės dangi jis taip nedaro, nei

ir taip atsitinka, tai tokis 
argumentavimo būdas nie- 

i ko neįrodo, apart palinkimą 
tuščius burbulus pusti.

Vyt. Sirvydas.

Tik ką išėjo iš spaudos

DĖL PINIGŲ
Puiki trijų aktų Tolsto

jaus drama. Pastatymui 
reikia 10 žmonių, 9 vyrų ir 
l mer’ginos.

Kuopoms ir draugijoms, 
kurios nori ”lošti teatrą,” 
bet nežino kokį pasirinkti 
veikalą, patartina paimti 
”Del pinigų.” Knygutės kai
na 35c. Gaunama ^Keleivio” 
knygyne.

M
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LAWR£NC1O IR APIEL1NKĖS

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, išpiidome 
įgaliojimus, afidavitus grįžimo atgal arba giminių ati
traukimo į 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 įvairiu nemalonumų.

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

IETIMI HEKYMS KNDNVES SKYRIUS
K. A. VENCIUS, Vedėjas ir Notary Public,

70 LAWRENCE ST., Tel. 1543, LAWRENCE, MASS.

Dar dėl pasų išičmūw.
Šiomis dienomis Lietuvos 

Atstovybė išsiuntinėjo vi
soms paskolos stotims ir ki
toms įstaigoms, susižinoju- 

Isioms su Atstovybe, pasų 
- r. - i aplikacijų blanku, registra-Kune yra iš gretimojo skirs- “ - J - -

tomo į

HffttTUOTI ARNORIAI
NAUJAUSIO MODELEI. EKS
TRA DRŪTI KLEVIŠIAI. GARSI 

MUZIKA, GERI KEISAI, 
NUMUŠTA KAINA.

s tuo jaus, tas grauš tik už S4AS. 
s,

728 North Kotu.v st..

BUK PATS SAU BARBERYS!
Kas tik nusipirks šį barbė-' 

rišką setą, sutaupys $30.00 
kas metas apsiskutinto rei
kalams. 1. Importuota Vo
kiška britva, puikia; aptai
syta. 2. Plaukų mašiniukė 
”So!ington” plieno, ant pen
kių metų gvarantuota. 3. 
Barberiškos žirklės. 4. Brit- 
vinis diržas. 5. Išsimuilini- 
mui šepetukas. 6. Plaukams 
šepetys. 7. Dantims šepetu
kas. 8. Plaukams šukos. ' 9. 
Gyduolės sustabdymui krau
jo. Tie 9 daiktai yra verti 
$10.50, bei kas juos užsisa- 

__ ;___r_ _____ " " . Prisiųsk persiuntimui 
o Tikusius pinigus užmokėsi, kuomet aplaikysi daiktus.

MAJESTIC TRAIMNG COMPANY
Dept. B-50,

nu
■ia 
f h
■iik-
Sii

35c. štampo- . 
(37)

l
Chieago, Iii.

Atstovybė vfa gavusi įvai- 
. . . . . rių užklausimų registravi-

’-Miestų, valstybės ir vi- reikate. Be to lietuvių^ 
šokių privatinių įstaigų dar- Spau(įa iškelia taip-pat įvai- 
biriinkams ir tarnautojams, ‘klausimu ir abejojimu, 
neturintiems nekilnojamojo .Todėl matome reikalingu 
turto, įklodama žemes skly-į įdubti lietuvių visuomenę) 
pu tiktai namams nasistaty- .kai-kurių paaiškinimų.

i

•m, “

; Lietuviškai - Lenkiška Ap tieka
i 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 

I reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- 

<tingų li^ų »r 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 telefoną uždykų. Todėl jeigu norite gaut gerus - 
vaistas ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Šitie armonikai padaryti jš pir
mos klesos materiolo, o ypač kle
viniai, kurie padirbti su didžiausia 
atyda geriausių mekanikų. Naujos 
mados keisai, puikiai 
ekstra stiprios dumplės, su 
i ’ ‘ 
kampiniai apsaugotojo!, 
skambanti balsai. Tai yra 
paprastos vertės armonikai, 
dangi mes juos pirkom didelėj 
kiekybėj Europoj, todėl 
parduoti labai žema kaina.

ARMONIKAS NO. 95 SU 16 
DUMPLIN1V r’OLDV, 21 RAK
TU, 8 BASAIS — KAINA $9.50.

ARMONIKAS NO. 79 SU U 
DUMBLINI U FOLDU, 19 RAK
TŲ. 4 BASAIS — KAINA $7.95.

Parašyk savo vardų, ir adresų, 
taipgi pažymėk numerį 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.

<39) 
UNION SALES COMPANY

15 S. Desplaines st„ "Dept. 255, 
Chieago, UL

višiai, kurie padirbti su didžiausia

išdabinti,
skuji

niais kampeliais, nikeliuoto plieno 
----- -------------------- gerai 

nepa- 
. Ra

gai i me

ti ir darželiui įsitaisyti?'
Sulyg 18 paragrafo, že

mės duodama dar šitokioms 
Įstaigoms:

1. žemės ūkio mokykloms, 
pradžios ir kitokioms 
kykloms ir apskritai moks-į 
1< - 2 
mažiau kaip 3 hektarai;

1. Įstatymas apie Lietu
vos pilietybę ir apie Lietu
vos piliečių svetur gyvenan
čių registraciją ne kurioje 

'»j nors Atstovybėje buvo su- 
mo~ i manytas ir apgalvotas, bet 

- . , - . x . ‘‘ibuvo užmanytas ir išleistas
0Į116 Lietuvos valdžios, Seimo ir 

j . ,2 Ministerių Kabineto, kurie
2. žemes ūkio kultūros beabejo vadavosi tikrais

ŽEMES REFORMOS

i

Musų dienos uždavinys: 
Ė savo pozicijas, 

i prisirengti prie kovos ir — 
I Pagirinis.

(”S-tas”)

jos — tai partinės ir klasi-į 
nes organizacijos, kuriose! gį^tis'’ 
susistiprinę, galime gintis K 
ar pulti savo priešą. Jeigu 
tos organizacijos bus silp
nai ir netikusiai pastatytos 
— jos neišsilaikys ir grius. 
O .joms griuvus, žus ir visas ■ 
darbas,'perniek nueis visas! 
padėtas vargas.

Kad musų organizacijos' . . ~ _ . . ,
butų stiprios ir pajėgios a.t—į ^rt^-Tuojo Seimo, išleistų ista-j j,g:įl<sinės įstaigoms laikyti, 
sispirti visiems priešu puo-l^y^^J yra Žemės Reformos, jei tokios Įstaigos jų fakti- 
limams, reikia kad i jas jei- 
tu žmonės užtektinai susi- 1 
pratę ir tinkamai prisiren- p .
įrę prie visko, ką gali savoji kareivius, o taipgi bezę 
kelyje susirikti. Tokių žmo-jnįllF’ ir mažažemius ūki 
niu mes dar mažai teturime, ninkus. _

Kada ėjo rinkimai Į Stei- tojimosi ir tvarkymosi rei-

v

ĮSTATYMAS.
, Vienas svarbiausiųjų Stei

reikalams, būtent:

ūkiams, bandomiesiems lau- 
i kams ir tt.

3. Ligoninėmis, sanatori- 
ijcftns ir prieglaudoms;
Į 4. Savivaldybių socialinės

Į Įstatymas. .Jis buvo Seimo Inai laikomos, valsčių rašti- 
priimtas 15 vasario, 1922 m.Įnėms ir kitiems savivaldy- 
Jo tikslas yra aprūpinti že-j bėms reikalingiems trobe

siams pasistatydinti;
5. Pramonės reikalams;
6. Miestų ir miestelių plė-
• • • • 4 _ ____  _• __ •

prirengti iš tm kuriuos mes giamajį Seimą, tai klerika-1 kalams; 
jau turime savo organizaci- lai, 
jose. Kad musų frontas .ne-' 
iširtų, reikalinga, kad musų 
organizacijos bent didžiu
moje susidėtų iš tokiu žmo
nių, kurie, audrai ištikus, 
nuo mus nepabėgtų ir mus 

' Į priešo rankas nepaduotų.
Pirr,engti žmones klasinės 

kovoti darbui — reiškia duo
ti ji<ns užtektinai suprati
mo ąpie tai, kas jie yra pa
tys ir kokią rolę vaidina 
darbininkų klasė žmonių vi
suomenėje: reiškia supažin
dinti .juos su tuo, koks žmo
nių draugijos gyvenimas 
buvo pirmiau, koks yra da
bar, koks turėtų būti ir dėl 
kokių priežasčių jis keitėsi 
ir keičiasi. Busimus parti
jos darbininkus ir organi
zacijos narius reikia arčiau 
supažindinti su socializmo 
idealais, su istorijos patvir
tintais keliais, kurie prie

Todėl reikia jų pasigaminti,

I

Ministerių Kabineto, kūne

TIK $5.98 UŽ 10 DAIKTŲ!

, kurie vadina save 7r Naujai kuriamųjų pa- 
”krikščionimis demokra-l rapijų bažnyčioms ir kitų 
tais”, žadėjo paimti visas į tikybų atatinkamoms įstai- 
dvarų žemes ir išdalyti iasįgoms, parapijų bažnyčioms, 
bežemiams ir mažažemiams j neturinčioms žemės ar 
be jokio atlyginimo. Kas tik turinčioms mažiau, kaip 8 

hektarus, ir kapams. Žemė 
tegali būti duodama tik 
toms parapijų bažnyčioms, 
kurios turi nemažiau kaip 

| 200 narių.

th. - 
m;

■d*1 .
ifc

KYLA IŠGYDOMA 
Stuarto Plapae Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 

' Pylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžirųj neturi. Minkšta, lengva ne- 

I stojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime kų sakome, atsiusime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORlSS
3058 Staart St. Loto*, Ma.

I

2. Amerikoje 
tiems Lietuvos 
metinio mokesčio 
atnaujinimą yra 
ne $10.00 kasmet, bet $5.00 
kasmet. Tik pirmaisiais me
tais išsiimant pasą reikia 
Įmokėti $10.00, gi paskui 
kasmet, pasą atnaujinant, 
reikės mokėti po $5.00. Tą 
mokesti nustatė ne Lietuvos 
Atstovybė Washingtone, bet 
Lietuvos valdžia.

3. Daugelis Lietuvos pi
liečių jau turi išsiėmė Lietu
vos pasus. Aišku, kad to
kiems nebereikia išnaujo 
pasų imti, tik jų paso termi
nui besibaigiant jie turės 
kreiptis i Atstovybę dėl pa
so atnaujinimo.

4. Jei kurie būdami var
gingoje padėtyje negalėtų 
įmokėti reikalaujamo mo
kesčio už pasą, arba jo at
naujinimą, tokie lai gauna 
iš Paskolos Stoties atatin
kamą paliudijimą ir pri
siunčia jį Atstovybėn, kuri 
išduos pasą tada be mokes
čio. Teeinu neturtas nepa- 
liuosuoja piliečio nuo prie
dermės išsiimti pasą, t.y, ir 
neturtingas turi paduoti 
aplikaciją dėl paso.

5. šeimynos tėvas išima 
vieną tik pasą sau, savo 
žmonai ir savo vaikams, ir 
vieną tik mokestį už visus 
teužmoka. Žmonai ir vai-

gyvenan- 
piliečiams 
už paso 

nustatyta

l
Brandus Skaitytojau: Tu niekuomet savo gyvenime neturėjai

LINKSMA NAUJIENA!

savo rankomis žemės nedir
ba, tas neturi teisės ją val
dyti, sakė klerikalai, žmo
nės klerikalams patikėjo ir 
atidavė jiems didžiumą savo 
balsų (kitos partijos tuomet 
negalėjo savo agitacijos iš- 
vystyt, nes klerikalai buvo 
Įvedę karės stovį ir uždrau
dę susirinkimus).

Bet susirinkę i Seimą kle-Į 
rikalai permainė savo fron- 

.•----------------1.= 1—J .-J
dvarininkų žemes be jokio' Pilėnas manytų) noriu nu- 
atlyginimo negalima, nes rodyti, kad savo svarbiausi 
tam esąs priešingas Kris-(užmetimą minėtas ponas ne- 
taus mokslas. Už nusavina- Įrodė, nes, kuris "Keleivio” 
mą žemę reikią dvarpo-(skaitytojas patikėtą man, 
niams užmokėti; todėl be- jei, pavyzdžiu, aš uždahrao- 
žemiai ir mažažemiai, kurie čia, sekdamas Pilėno stilių: kams (iki 17 metų) atskiri

Polemiki ir Kritika.
Paskatinis žodis.

Baigdamas savo polep>iką 
su Pilėnu (kuri negamina 

ta ir pasakė, kad atimti iš! jokios garbės, nežiūrint ką

Žmonai ir vai-

Skaityk šią naujienų. 
Ji daug laimės neša — 
Bei Jūsų sveikatos 
Salutaras ligas peša, s

KA-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
JVAIRtV LIGŲ IŠEJK) SALUTA
RAS BITTERIS Iš MUSU CHE 
MISKOS LABORATORIJOS. KURIE 
DŽIAUGĖSI SALUTARO B1TTE- 
RIO GERUMU. DABAR GALĖS PA
SIGĖRĖTI, NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

Taipgi esame pasirengę išpildyt 
visus norus bei užsakymus į trumpą 
laikų.

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne- 
Kųsite, tai neimkite kitokio, bet rei- 

laukite tiesiog iš musų.
SALUTARAS DRUG * CKEMICAL

CO, DEPT. 18,
1707 So. Halated st, Chieago, III.

Brangus Skaitytojau; Tu niekuomet savo gyvenime neturėjai tokios 
progos, kokią turi šiandien. Neatidėliok, paduok orderį šiandien, nes rytoj 
gal būt jau pervėlu. 1. Revolveris, labai parankus turėti namuose apsigy
nimui nuo paklydusiu žmonių ir plėšikų; nikeliuotas, vidujinio didumo. 
2. Automatiška mašiniukė nupiaustymui kornų, labai parauk; vartot kiek
vienai ypatai; viskas, kės reikalinga, tai paspaust sprenžinukę ir rali nu- 
piant korną be jokio skausmo. Padalyta iš tikro nikelio. 3. Pirmos klesos 
Barberiska Importuota Britva, padaryta iš Geriausio plieno, gvarantuota 
ant penkių metų. 4. Barberiškos šukos. 5. Barberiška mašinėlė plau
kams kirpti; kiekviena ypatų gali lengvai kiipti plaukus su šia mašinėle. 
6. Skutimosi šepetukas. 7. Dantų šepetukas. 8. Barberiškas diržas galąsti IV ‘ 
britvoms. 9. Barberiškos žirkles, padirbtos iš geriausio pliene. 10/ Pirmos 
klesos ėigaretnyčiukė. Šitie viršminėti daiktai labai reikalingi kiekvienam 
suaugusiam žmogui. Jeigu jus norėtumėt nupirkti juos atskirai, tai jums 'IL 
atsieitų jie mažiausia $15.00, o čia jus turit progą juos nusipirkti t'k už ... 
$5.98. Nelauk ilgai, nes gali bui pervėlu. Jeigu jus pirksite šiuos daiktus 
nuo mus, jus sutaupysit daug pinigą. Iškirpk sį apskelbimą ir įdėk $1.00, •»!'! 
o likusius užmokėsi, kai aplaikysi tuos daiktus savo namuose. Iškaino pi- ,(- 
lygus reikalaujame su orderiais iš kitų kraštų, tai yra už rubezių Suv. 
Valstijų. ”

CONTINENTAL SALES CO.
2219 W. Wahon st.. Dept. 121, Chieago. III.

fo- 
zfi-; 
bi-

DYKAI! BAROMETRAS IR REVOLVERIS DYKAI! L
‘ Importuotas karome- .

tras, kuris parodo per- , 
mainas oro. Tai yra labai • 
gražus ir gerai padirbtas 
daiktas su tikru rahren- 
bein termometru. Prieš 
gražų orų lėlė-moteris iš- 
eina į tarpdt'i, prieš lie
tų vyras išeina į tarpdu- tlf 
rį, prieš permaina oro 
abudu išeina į tarpduri. 
Labai naudingas daiktas U*" 
kiekvienam, ’laipjri revol- 
veris B. C. 22 kalibro, ku- ' 
ris yra padarytas gražiai '* 
ir stipriai, sauja su B. C. 
šoviniais. Turėiami jį ga

lėsit apsaugot savo namas. Sitaoa du brangiu daiktu męs prisiusime dy- >f!' 
kai kiekvienam, karia užsisakys pas mumis žemiau nurodytų laikrodi. Tai 
yra labai geras laikrodis, nikelinio judėjimo, gražiuose nikeliniuose lukš
tuose, laikų n-do tošaiugto ir gvarantuotas ant daugelio metų. Vertas 
mažiausia 55.00, bet mes per trumpų laikų nutarėm parduot tik už $3.75. 
Prisiųsk 25c. štampomis ui peraiuntimų, o $3.75 užmokėsi, kai aplaikysi 
tuos daiktu* savo namvoae. Gvarantoojam, kad busite užganėdinti arba CD 

.................. “ (3«) f«,x .
Chieago, III.

pinitru.'i -utgražMiHinie. Rašykit šiandien.
PRACTICAL SALES COMPANY

> 1219 North Irring Aro^ Deak 29,
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Commision. Ten sužinojęs 
mano vardą ir adresą jis 

Į mano namus 
Chelsea. Mano moteris pa-

Daužo žydų sinagogos 
langus.

So. Bostono bomeliai ra
do sau daug smagumo erzi
nime žydų, kurie renkasi i 
savo sinagogą (iškalą) ant 
Fourth streeto melstis, žy
dai, kurie lanko savo bažny
čią, yra senoviškų papročių 
žmonės, su didelėmis barz
domis, ilgais plaukais, todėl 
šios šalies jaunuoliams jie 
išrodo labai juokingai ir jie 
juos erzina. Kada žydai su
sirinkę iškalon prisiriša prie 
kaktų „ragus” ir pradeda 
linguodami garsiai pote- 
riaut, vaikams da daugiau

Parašė policijai laišką ir 
nusižudė.

Žydas Peartmutter para- nuvažiavo 
šė policijai tokį laiškai 
„Man nusibodo gyventi ir sakė, kad aš dirbu „Kelei- 
• š nutariau užbaigti savo vio” spaustuvėj ir davė jam 
dienas: todėl dėl mano mir- antrašą 255 Broadway, So. 
ties nieko nekaltinkit.” Pa- Boston (man stebėtina, kaip 
skui jisai atigėrė karbolinės šį adresą turėdamas policis- 
i ugšties ir mirė.

I

Rado negyvą dženitorių.
Masonic Temple rūme 

prie katilo atrasta negyvas 
dženitorius, Francis Pratt, 
7,1 metų žmogus.

Nusišovė.
Tūlas Michael Kildea, 

venęs po Nr. 3 Conant 
valydamas šautuvą netyčia 
persišovė per veidą.

gy-
st.,

būna juoko, žydams nepa- Cigaro ekspiiozija susekti 
dvi moteris.

I.vnne pereitą nedėldieni 
eksnliodavo cigaretas, kurį 
rūkė tūlas McDermott iš 
Lovcellio. Rūkytojo sprogi
mas neužgavo, bst suže’dė 
2 moteris. Policija veda tar- 
dymą, ar cigarą buvo kas 
užtaisęs juokams, ar piktu 
tikslu.

tinka, kad jų šventus daik-; 
tus išjuokia, ir jie pradeda 
vaikus vaiky! šalin. Vaikai 
tada pradeda svaidyt akme- 
nais į sinagogos langus. Žy
dai užsidėjo ant langų tan
kias grotas, tai vaikai iš
kerta jiems kitokių "trik- 
sų”. Aną nedėldieni jie pri- 
barstė tarpduryje sieros ir 
uždegė ją. Nuo dusinančią 
durnų žydai pradėjo baisiai 
kosėt ir čiaudėt.

Žydų parapijos pirminiu- j 
kas Putman kreipėsi i poli
ciją prašydamas apsaugos. 
„Visoj sinagogoj nėra tokio 
stiklo 'languose, kuris nebū
tų buvęs jau kelis kartus iš
muštas,” skundėsi jisai. 
„Dabar mes apsaugojam 
langus sietais, tai vaikėzai 
kitokiais budais mums ra
mybės neduoda. Jie užkabi
nėja musų maldininkus ant 
gatvių, svaido juos akme- 
nais ir muša.”

Vieną airišiuką policija 
jau areštavo. .Jis yra 16 me
tų amžiaus.

Ekspliozija ir gaisras.
Ant Fleet streeto po Nr.

7 uereitą savaitę ištiko iš 
nežinomos priežasties eks- 
pliozija ir uždegė namą 
Tarpe gyventojų kilo dide
lis sumišimas ir keliatas iv 
bėgdami sunkiai susižeidė. 
Policija daro tardymą. %

Kandžiotojai.
Tautininkų „Sandara”. 

Įtūžusi ant „Keleivio” leidė
jų, pradėjo kandžioti ir nie 
kuo jai nenusikaltusius „Ke
leivio” darbininkus. Taip 
35-tam savo numeryje, p< 
ant gaiviu „Areštas ’Kelei 
vio’ štabe” ji pučia burbulą 
buk policistas suareštavę; 

/'Keleivio” leidėją J. G. Ge
guži ir „Keleivio” štabo na 
ri Neyiacką (ji rašo Nevel
ka). Už ką juodu suarešt» 
vo. „Sandara” sakosi tikra 
nežinanti, bet girdėjusi, kač 
"Gegužį suareštavo už pa
sikėsinimą ant policijanto. 
o Nevecko areštas surištas 
su kokių ’laisnių’ reikalais.' 
Negana to, „Sandara” sako 

i kad pas juos užėjęs policis
tas pasakojęs, buk Neyiac- 
ko šeimynoje Chelsea „kas 
tokio nepaprasto esą.”

Vi§a bėda su „Sandara” 
yra ta, kad ji myli rašyti 

•apie dalykus, kurių tikrai 
nežino. 6 nežinodama ką ra
šo ji atlieka lietuviškos,plet 
kininkės rolę.

Nepratęs esu į laikraščius 
rašinėti ir i „Sandaros” 
pletkus nebūčiau atkreipęs 
atydos, bet vienas arti prie 

: ”Š.” stovis tautininkas mar 
• pasakė, kad „Sandara’’ su- 
: žiniai tą atsitikimą iškraipė, 
norėdama tuo budu paže
minti dviejų žymesnių ypa- 
’tu vardus, būtent J. G. Ge
gužio, „Keleivio” leidėjo ir 
J. Neviacko, „Keleivio” re- 

’■ > nario (aš esu jo 
'pusbrolis, taip-pat J. Ne
viackas. So. Bostone yra 
net tris Juozai Neviackai). 

... ...........   _ ___ j Nors tas atsitikimas, iš 
testų, kad švaresni viešbu-^ kurio Sandara ’ išpūtė taip 
čiai Bostono apiclinkėse jų didelį burbulą, yra menkos 
neįsileidžia. Winthrope buvo vertės ir apie jį neapsimo- 
išmesta iš Cliff House fa-’ketų užimti laikraštyje vie- 
brikanto Kanu’o pati, kada;tos, bet kad žmonės nebūtų 
sužinota, jog ji žydelka. I)el suklaidinti, tad viešai apie 
tokio įžeidimo ji patraukė tai paaiškinu, 
hoteli į teismą.

Kituose vasaros rezor- 
tuose visi koteliai paskelbė, 
kad žydų jie nepriima, nes 
jie esą nešvarus žmonės ir taikytas 
užteršta vietą.

{važiavo į langa — Ex- 
cuse me!

AVater streetu važiavo 
ana vakarą mergina auto- 
mobiliuje. Priešais ia pasi
painiojo trokas. Mergina 
staiga pasuko Į šoną; jos 
automobilius šovė ant šali
gatvio ir Įbraškėjo tiesiai Į 
krautuvės langą. Savinin
kas sušuko: ”Kur tu va
žiuoji?”

„Namo”, atsakė mergina. 
„Excuse me!” Ir pasitrau
kus atgal nuvažiavo sau.

ii ?”

Nelaimės su automobiliais.
Pereitą nedėldieni Bosto

no apielinkėj buvo keliatas 
nelaimių su automobiliais. . 
Ties New Bedfordu susiku- 2 
lė dvi mašinos ir vienas 
žmogus likos ant vietos už
muštas, o kitas sunkiai su
žeistas ir turbut turės 
ti ligonbuty.

Miestelyje Braintree 
nas karas užbėgo ant 
mo su arkliu ir užvarė 
ant kito automobiliaus.

North Adams miestelyje 
likos sužeistas motorcyklis- 
tas. Jis susiskaldę galvą ir 
nusilaužė sprandą.

mir

vie- 
veži- 

ii

■ dakcijos

Koteliai neįsileidžia žydų 
Žydai pradėjo kelti pro-i

j 16 d. rugpiučio važiuoda
mas automobilium iš Chel
sea i So. Bostoną prie Chel- 
sės tilto buvau policisto su- 
1 ; neva už peržengi
mą „trafic regulations”. Jis 

: liepė man sustoti po tiesei ir 
_ . .. .. . ; palaukti, kol jis praleis ki-
Tvnneja graftą policijoj. jus automobilius. Nesijaus- 
Pradėjus piliečiams skus- damas nusikaltusiu ir netu- 

tis, kad Bostono policijoj Įsi- rėdomas laiko laukti (nes 
šaknėjo graftas. kyšių emi- skubinausi Į darbą) paspau- 
mas ir girtuokliavimas, no- džiau gesą ir nuvažiavau, 
licijos komisijonierius Wil- Policistas už tai ant manęs 
son pradėjo tuos skundus supyko ir užsirašęs mano 
tyrinėti. 19 policmanų jau automobiliaus registracijos 
prašalinta. numeri kreipėsi i Highway

Taupyk
š'uas

L e: helius

Deki
Brangią
Dovaną

K. ŠIDLAUSKO 
APTIEKOSE 
Visoki Receptai, ar jie butų 
Amerikos ar Europos dakta
rą, būna išpildomi teisingai.

Stoughtono Suvienytos Lietuvių Draugijos praneša visuomenei, 
kad —

Sukatoj, 9 d. Rugsėjo-September; 1922
Rengia Gražiausi

FIELD DAY
Prasidės po pietų ir trauksis iki 11 vai. vakaro.

Tų dieną bus leidžiamas ant išlaimėjimo naujas automobilius 
FORDAS. Bus lošiamu Base-Rall. Bus galima visokių brangių 
d.n. tu i.' tikti ant rato ir šiaip bus visokių pamarginimų. Vakare, 
aob s vai., prasidės ŠOKIAI ant oro prie geriausios orkestros, o 
i'.' .•ui. prasidės ’FIREYVARKS” ir trauksis net iki 11 vai.

\ isc.s ą-.-ktas, kaip nuo automobiliaus, taip ir nuo tos dienos, yra 
s-iriamas statymui TAUTIŠKO NAMO STOUGHTONE.

Tas visas parengimas atsibus prie \VASHINGTON STREET, 
ant BALL GROUNDS.

Kviečia Stoughtono Suvienytos Lietuvių Draugijos.

TREJANKA
Trejanka išrasta ir pripažin

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

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

Trejanka biteris sutaisomas 
namie pagal nurodymą Lietu
viškai ant pakelio.

Trejankos pakelis 50c. I
KRAUJO ir NERVŲ I 

VAISTAI
Kraujo valymui.

Nervų stiprinimui.
Apetito pataisymui, 

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

$i.5O
ATBUDAVOJIMO 

TONIKAS
Gelbsti maisto virinimą, 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
munėlės. citvoras, visokios šak
nis ir žieves.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius

373 Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

PRAŠYK
SA VO G RUSE R.\ i N KO

DUOT

STANDARD

CfliLLEMGS P E«0
VARTOK KUR TIK PIE
NAS IR CUKRUS YRA 
REIKALINGI.

I Ž ŠIUOS U-ilBELll S G VI 
SIT BRVNGIAS

PASIUSK BILE 
ADRESU.
D/iSI ANT L 
PAKALIO, 
DAMAS
PREMIJŲ I-ISTO.

"Verta taupyt šiuos Leibeiius”

tas galėjo užklysti pas „San
darą”, 327 E St.!). Atvažia
vęs So. Bostonan policistas 
užėjo „Keleivio” ofisan 
šiurkščiai užsipuolė 
„Keleivio” leidėjo J. G. 
gūžio, manydamas, kad 
iis Neviackas. Gegužis, 
žeidęs šiurkščiu policisto 
apsiėjimu, paliepė jam man
dagiau kalbėti arba išeiti 
laukan. Policistui pradėjus 
dar labiau šumyt, Gegužis j 
leidosi eiti Į policijos stoti: 
ant i>olicisto pasiskųsti. 
Kartu su Gegužiu numarša- 
vo į stotį ir minėtas policis
tas. Policijoj leitenantas iš-i 
klausinėjęs kame dalykas, Į 
■tsiprašė Gegužį delei to
kio policisto pasielgimo. Tai j 
ntokis buvo J. G. Gegužio 
„suareštavimas”.

Aš gi, išgirdęs nuo ofiso 
merginos kame dalykas, iš- 1 
ėjau laukan ir radęs prie 1 
mano automobiliaus besto
vinti policistą, pasakiau, 
kad aš esu tas, kurio jis jieš-Į _ _ _ 
ko. ir kartu su juo nuėjau Į į plebiscitas? 
Milicijos stoti. Leitenantai., įinai, kas dabar 
šklausinėjęs apie mano pra- Klaipe<ią? 
įžengimą, liepė man eiti 
irie darbo. Tai šitoks buvo 
nano „areštas”.
Apie kokius „laisnius” kai-į 

ia „Sandara” ir ką „nepa-i 
masto” ji randa mano šei- 

aš nežinau ir 
kad „Sandara”

ir 
ant 
Ge
tai 
isi-

DOVANAS 
KURIUO 
E RAN
KI JO UŽ-

KUR
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Taupyk 
šiuos

Leibeiius

Delei
Brangią 
itovaną

37. Prancūzų kolonija Klaipė
doj.

Visi šitie dalykai yra aprašyti 
Lietuvos Respublikos Istorijoj 
s j visais faktais ir dokumentais.

Didelio formato, ant dailios 
popieros. graži spauda, ir kai
nuoja su visu žemlapiu tiktai 
$1.00. Apdaryta auksuotais 
audeklo viršais — $1.50.

Prisiųskit "Keleivio” Redak
cijai pinigus, ir tuoj šitą veika
lą gausit. Adresuokit taip:

"KELEIVIS”
253 Broathvay, So. Boston, Mass

i

i t 
i

! 
t

I

i

GERIAUSIA MUZIKOS 
MOKYKLA.

Sniuikos pradinės lekcijos $10 
už 10 lekcijų; $*5 už 10 koncer
tinių lekcijų, $25 už profesiona- 
nalių lekcijų.

Ant pučiamų instrumentų 
pradinės lekcijos $10, $45, $20 
už 10 lekcijų Fleitos, Klerneto, 
Korneto, Aito, 
tor-o ir Basso.

Sutaisymui 
baiso dėl oeno 
už

Trombono, Bari- 

balsų iš vieno 
ar orkestras $35 

(39)

i

I

i

Ar žinai, skaitytojau, kaip
U* dabar stovi Lietuvos rubežiai?

• Ar žinai, kur dingo Vilniaus
l

valdo

myneje 
nanau, 
aip-pat nežino. Jeigu „San
tarai” butų rūpėjęs teisin
gas to atsitikimo aprašy- 
nas, ji butų galėjus atsiųsti 
;avo reporteri i „Keleivio” 
ifisa arba bent į policijos 
stotį.

Teks pamatyti, ar „San
tara” bent dabar tuos savo 
letkus atšauks...

J. Neviackas,
„Keleivio” mašinistas.

Kablegramas iš Kauno.
Šiandien Kauno Skyriaus 

medėjas K. N. NORKUS 
prisiuntė kablegramą se
kančio turinio:

JULIJONA MOSIČIA, iš 
Mažonių kaimo, Traškunų 
valse., atvažiuoja pas Praną 
Apšiegą, 22 Laurel Streei, 
Auburn, Maine.

ALEKSANDRA KRILIS, 
;š Latvijos, pas John Davi- 
lonis, 50 Tremont Street, 
Nonvood, Mass.

MAGDELENA VALAT
KIENĖ 
ANELE ir AUGENIA, iš 
žavados 
valsčiaus, pas vyrą Pil. Va- 
’atką, 625 — Sth Street, 
South Boston, Mass.

ANASTAZIJA DARL- 
LYTĖ, iš Liepojaus, Latvi
jos, pas M. K. Virbalą, 266— 
Ith Street, South Boston, 
Mass.

Visos minėtos ypatos apie 
15 d. rugsėjo pribus i New 
Yorką. Taipgi pranešame 
amerikiečiams, kurie norite 
atvežti savo gimines iš Lie
tuvos, nevilkinant kreipki
tės su klausimais Į Bostono

Baltic Statės Finance 
Corporation, 

357 Broadway, 
South Boston, Mass.: 

Telephone S. B. 1061.

su dukterimis

kaimo, Punsko

L.D.L.D. 2 kuopos susirinkimas.
L.D.L.D. 2 kuopos susirinki

mas įvyks pėtnyčio.i, 8 d. rugsė
jo, 8 vai. vakare, "Keleivio” re
dakcijoj. Visi nariai malonėkite 
susirinkti, nes reikia užsimokėt 
mokesčiai, taipgi galėsit pasiimt 
knygas, kurie dar nepasiėmėt.

Komitetas.

sutar-Ar žinai pilną Lietuvos 
t tį su Sovietų Rusija?

Jei šitų ir daug kitų dalykų 
' nežinai, tai perskaityk Lietuvos 
Respublikos Istoriją.

Čia rasi visus faktus, prade
dant nuo 1905 metų Revoliuci
jos ir baigiant šiomis dienomis.

. Lietuvos Respublikos Istorija 
tik ką išėjo iš spaudos, šitas 
veikalas apima visą laikotarpi 
nuo 1905 metų revoliucijos iki 
šių dienų ir parodo, kaip gimė 
Lietuvos Respublika. Prie vei
kalo yra da pridėtas didelis spal
vuotas žemlapis, kuris parodo 
visus dabartinės Lietuvos mies
tus ir miestelius, jos apskričius 
ir valsčius, jos rubežius ir visas 
kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš 
sekamų skyrių:

1. Per revoliucijos ugni.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.).
3. Praloto Antanavičiaus ap

linkraštis, kuriame jisai prirodi
nėja, kad caras yra Dievo patep- 
tinis ir jo negalima nuversti.

4. Caro valdžia griūva.
5. Klerikalai ruošia monarchi

ją Lietuvoje.
6. Vyskupo Karevičiaus kelio

nė pas Ludendorfą.
7. Karevičiaus išdavystę re

mia visi kunigai.
8. Klerikalai kviečia von Ura

chą ant Lietuvos sosto.
9. Mokina Urachą ”Tėve Mu- 

.11
10. Vokietijos revoliucija iš

blaško klerikalų pienus.
11. Lietuvon ateina bolševikai.
12. Lenkai užima Vilnių.
13. Lietuva apskelbta respub

lika.
14. Laikinoji Lietuvos konsti

tucija.
15. Kova dėl Steig. Seimo.
16. Karės stovis ir kitos re

presijos Lietuvoj.
17. Gabrys išduoda savo sėb

ru paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai.
19. Steigiamojo Seimo susi

rinkimas.
20. Taikos sutartis su Rusija.
21. Svarbesnieji St. Seimo iš

leisti įstatymai.
22. žemės reformos įstatymas.
23. Namu ir kambarių sam

dymo Įstatymas.
24. Nauja Lietuvos konstitu-

I

Užsisakykit Anglis Dabar!
Nes vėliau jų visai negausite. Dide
lius orderius anglių pristatome už 
daug pigiau, negu kur nors kitur (? >

LITHUANTAN AGENCY 
A. Ivaškevičius, Savininkas,

361 West Broadway,
South Boston, Mass. UOStą.

j ei ja.
25. Karė su lenkais.
26. Rusai išveja prošepanus 

iš Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

kariumenę.
28. Želigovskis užima Vilnių.
29. Želigovskis puola ant 

Kauno,
30. Prūsų lietuviai ateina Lie

tuvai j pagalbą.
31. Želigovskis sumuštas ties 

širvintais.
32. Mušis su lenkais ties Ci

bais.
33. Sutrauka smulkesnių mu

šiu.
34. Plebiscitas ir jo nenusise- 

kimas.
j 35. Taikos sutartis su latviais.

36. Lietuva atgauna Palangos

PARDAVIMAI.
1’ARSIDUOliA GROSERŠTORIS

IO NUM. 399 SECOND STREET. 
SO. BOSTON. MASS.

PAKS1D1 ODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ.

L tbai geroj vietoj, apgyvetitoj lie- 
vių, lenkų ir amerikonų. Priežastis 

važiuoju i Lietuva.
J. M. (3$)

So. Boston. Mass.

PARSIDUODA NAMAS. ’ turiame 
a vieta dėl gyvenimo, pekarnė, sto

ras. ir garadžius dėl 4-rių automo
bilių. Priežastis pardavimo — va
žiuoju Lietuvon. (37)

JOSĖPH HRINEVIČTUS
Iii—ith st„ E. Cambridge, Mass.

t 
pardavimo

275 W. 3rd st.

g
h
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K

TLl^I/zuA^^

apturėję ^eistinę 
palen^viniiąę per va r toji m ę

SEVERAS
regulaTOR
Moferjp Sfiprinfoj a lis 

. Pa fi rsile, kad jisai yra 
vetksnun^as sujražimui spėkp 
sureguliavimui moterišką 
funkciją ir suteikia sistemai

KAINA *1.23

Klauskite pas aptielęoribs.
-a

1I
I.

I

i
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10 lekcijų.
LONGIN BUINIS

School st., Cambridge. Mass. 
Tel. University 7322.

I
Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen į

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai iri 
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IR i 
SLAPTAS

VALANDOS:
Nuo
Nuo
Nuo
321

LIGAS.

10 ryto. | ,
3 dieną. i <
8> vakaro. į

8 iki
2 iki
7 iki 
HANOVER ST.

| BOSTON, MASS.
t_______________________________________________________

t

TcL Beach 69M

ER. N. M. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENERIAKŲ 

LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo Ugą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto ild

9 vakaro.
1969 WASaiNGTON ST.

BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą.
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.

LIETUVIS
Valandos: nuo 

nuo 
nuo

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

Nedėliomis nuo 10—12 dieną.
705 N. Main st. kamp. Broad st. 

MCNTELLO, MASS.

į Matykit D. Olseika! į
S Visi, kurie norite pirkti ar parduoti namus, ukes, biznius arba 
J kurie n- rite apdrausti (inšiurinti) visokį turtą, malonėkite krein- 
< tis pas mane. Visiems duosiu greitą ir teisingą patarnavimą. 
| D. OLSEIKA
Z Reni Estate & Insurance
5 425 BROADNVAY, SOUTH BOSTON.
s Tel. 2805-J. So. Boston.

;-----------------------  -------■. . ------------ r=:

Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M

SUSAKHE M. PUISHEA SKALIJA

(PUIŠĮ UTĖ)
Lietuvė Moteris Advokatė

So. Boston. Mass.

ri
i

i 253 Broadway,

LIETUVIO GARAGE.
’ _ Parduodame visokius automobilius, 
J jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
11 randavojame automobilius dei pasi- 
J važinėjimo: ir užlaikome expertą, 

i mekaniką dėl sutaisymo mašinų. (?) 
| PETRAS JAKIMAVIČIUS 
I
ii
i

I

541 East Broadway,
South Boston. Mass.

Telefonas: So. Boston 51370.

Tai. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

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

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

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

!I

j PETRAS VALUKONIS i

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

(AKIŲ SPECIALISTAS)

J -
Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti viduriu suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

BAMBINO

«K

Išeg’zaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Dirbtu VPVel!av^, Kukardų. visokių Ženklelių. Guzikučių, Ant- 
UUU VV spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų. pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
8TRŲPASrCO., 90-92 Ferry St. IM»wark,*N. J.

Kūdikiai mėgsta jį!

Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

greitai suteikia pagalbą ir tuo jaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Jie prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

j į Tik vienas lietuvis. ! 
: i Auksorius ir Laikrodininku <

i į Per 12 metų So. Bostone par- < 
į: iuodu ir taisau visokios rūšies Į 
‘; aikradžius. žiedus, lenciūgus ir (

> šiaip visokius auksinius ir auk- < 
[ suotus daiktus. Darbą ir užsa- ’
; kvmus priimu per paštą ir iš- |
i pildau teisingai ir greitai. (?) i

P. VALUKONIS ‘
: SO. BOSTON, MASS. |

375 BR0ADWAY ]




