
"KELEIVIS"
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metams:
Amerikoje .............................. $2.00
Kanadoje ir Lietuvoje ..... $3.00

Prenumerata pusei melu:
Kanadoje ir Lietuvoje ............ $1.50
Amerikoje .............................. $1.25
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 

Kreipianties su kokiais oors rei
kalais adresuokite:

"KELEIVIS”

SO. BOSTON, MASS., SPALIO-OCTOBER 4,1922 M.
"Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

"KELEIVIS"
LITHUANIAN WEEKLY

Published by J. G. Gegulia * C*.

Represents over 9,000 Lithuanlana 
in the City of Boston, 75,000 in 
New Enyland and about 1,000,000 

in the United Statės.
THE BEST ADVERTISING 

MEDIUM.
Advertising rates on application.

"KELEIVIS-
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Teiephone:
So. Boston 506-M.

255 Broadway. So. Boston, Mass.

KARALIŲ SOSTAI VĖL 
GRIŪVA.

Teiephone:
So. Boston 506-M. Metai XVII

Rusija protestuoja - 
prieš Angliją.

Sultonas ir graikų Konstan
tinas abdikavo, o Serbijos 

valdonas esąs užmuštas.
Karalių sostai Europoj 

vėl pradėjo braškėti ir ka
rūnuoti "Dievo pateptiniai" 
vėl jau eina vienas po kitam 

■ kiaulių ganyt.
Graikijoj sukilo kariume- 

nė su laivynu ir pareikalavo, 
kad karalius tuojaus pasi
trauktų. Ir nabagas Kons
tantinas. bijodamas prikišti 
savo kailį, bematant nure- 
pečkojo nuo sosto ir padėjo 
karūną į šalį. Žinios iš Kons
tantinopolio sako, kad jis 
jau revoliucionierių areš
tuotas ir uždarytas kalėji
man Atėnuose, bet tas da 
nepatvirtinta.

Beveik vienkart su Grai
kijos karalium buvo privers
ta abdikuoti ir Turkijos sul
tonas.

Tuo pačiu laiku iš Pary
žiaus pranešama, kad Serbi
joj taip pat prasidėjo sukili
mas ir Belgrade esąs užmuš- 
tas Jugoslavijos karaliui 
Aleksandras.

Revoliucija lygiai verda

JSAKĖ VISIEMS DĖTIS 
PRIE BAŽNYČIOS.
Gen. Dietrichs, kontrevo- 

liucionierių vadas apie Vla
divostoką, išleido įsakymą, 

į kad kiekvienas gyventojas 
(jo valdomoj" srity prigulėtų

TURKAI NEKALTI DĖL P™ bažnyčios. Tuo budu jis 
SMYRNOS SUDEGINIMO, ^naikinsiąs bolševi-

Kuomet turkai išvijo grai- Į 
kus iš Smyrnos, tai Ameri
kos spaudoje buvo rašoma, 
kad turkai tą miestą paėmę 
uždegė ir tūkstančius krikš-i 
čionių išskerdė.

Bet dabar francuzų val-

REIKALAUJA NUIMTI 
BLOKADĄ.

j_ |kus. Juodašimčiai ir popai 
•’i visuomet ėjo ranka rankon.
į ČREZVYČAIKOS GALVA 

ESĄS GYVAS.
Maskva užginčija, kad 

Dieržinskis. črezvvčaikos nei uauai xxaiituLu i v. *
džia oficialiai paskelbė, kad ga^3 b,l'p užmuštas, 
dėl Smyrnos sudeginimo 1 Paskalai apie jo uzmusi- 
turkai nekalti. Reiškia, pa- pasklydę pereitą
tis graikai bėgdami uždegė menesi, kuomet tarp Mask- 
JįjeJta 6 , vos audėjų ir komunistų po-

Kad krikščionis graikai U?j?s įvyko kruvinas susi- 
elgėsi barbariškai, tai pa-1™”™8- .Komunistų vai- 
tvirtina dabar sugrįžęs iš ,dzia lsmete is audimų dirb- 
tenai ir anglas S" Davids, ■‘Pves vieną darbininkų kad 
Smyrnos-Aidino gelžkelio P8 . Pevmazai padarydavo 
direktorius. Jis sako : ”Grai- darbinin
kai traukdamiesi degino vi- ka> tuomet išrinko keliūtą 
sus kaimus ir miestas. Jie 1L'?”S™t_e.:>p?L.k.V
plėšė kiekvieną turką, o 
kuomet tas pasipriešino, tai
savo pafronte ir tai be jokio darbininkų atstovus aresta- 
reikalo, o stačiai dėl savo 
niekšystės. Ir surinktos mu
sų žinios parodo, kad grai
ku kareiviai elgiasi taip su- E. . . . - ,.
ivg savo vyriausybės įsaky-'?1?.10! ,mps paliuosuoti, po- m* Tai darė niekingi

priešino, ir kilo kruvinas 
mušis, laike kurio vienas 
policijos valdininkų buvo 
sunkiai sužeistas. Iš to ir

mą buvo pasklydę pereitą

3 munistų valdžią reikalauti, 
i kad išvarytas žmogus butų 

priimtas atgal. Komunistai

Įnes,"kurie žinojo,'kud negu-' 
lės išlaikyti šalies savo ran
kose ir todėl norėjo pavers-

vo. Tuomet visi audėjai me
tė darbą ir nuėj’o ties polici
jos nuovada reikalauti, kad 
paliuosuotų jų atstovus.

Dabar anglų laivynas turi 
uždaręs Juodąsias jūres.

Sovietų Rusijos valdžia 
nusiuntė Anglijai, Franci- 
jai ir Italijai protestą dėl 
uždarymo Juodųjų jūrių. 
Uždedama Dardanelių blo
kadą, Anglija uždarė įnėji- 
mą į Juodąsias jūres ir daug 
laivų, kurie plaukė Rusijon 
su mašinomis iš Amerikos ir 
kitur, tapo sulaikyti kelio
nėje.

Todėl Maskva reikalauja, 
kad Dardanelių blokada bu
tų nuimta ir kad visiems 
prekybos laivams butų gva- 
rantuotas liuosas perėjimas.

"Šita blokada aiškiai pa
rodo”, sako Rusijos protes
tas, "kad jeigu Dardanelius 
kontroliuos pašalinė valsty
bė (Anglija), kuriai Juodų
jų jūrių prekyba visai neru
pi, tai Juodojo pajūrio tau
toms visados gręs pavojus."

DU BROLIU PASIKORĖ 
ANT VIENOS ŠAKOS.

Maine’o giriose, už kokios 
mylios nuo Gorham mieste
lio, atrasta anądien'ant vie
no medžio ir ant tos pačios 
šakos pasikorusių du vyru. 
Jiedu kabojo vienas prieš 
kitą ir vienas antram ran
kas padavę, tarsi atsisvei
kindami. Abudu buvo gra
žiai apsirėdę ir matyt, kad 
buvo ne biedni. Medis, ant 
kurio jiedu kabojo, buvo di
deliam tankumyne, apie pu
sė mylios nuo tako. Abudu 
pakaruokliu buvo taip pa
našus vienas į kitą, ir taip 
vienodai buvo apsirengę,

(Kares pavojus lai 
kinai prašalintas.
10 METŲ MERGAITĖ 
TAPO MOTINA.
Harding, Ohio. — šiomis 

dienomis čia turėjo vietą ne
paprastas atsitikimas—Eli- 
zabeth Irwin, 10 metų am
žiaus mergaitė, tapo kūdi
kio motina. Daktarai negali 
tuo atsistebėti, nes musų 
klimate tai yra negirdėtas 
dalykas, nors tropiškose ša-

TURKAI SUTIKO 
TAIKYTIS.

APMETĖ VIRŠININKĄ 
ŠIUKŠLĖMIS.

Ant graikų karinio laivo

nuvuimoja ivgicii vciua m-SnAsi-flio VoH Viti nP POIICIJOS VaiClininKų OUVOAlbanijoj ir Bulgarijoj. Ro- ^Jėtu^aZfnaudoH ” k sunkiai sužeistas. Iš to ir 
mos žiniomis, sukilusių ai- g J?1 ^ikai napmo nuėJ° paskalas, kad budelis
banų pulkai marguoja iš pie- ir jKabe^ Hieržinskis tapo užmuštas,
tų sostinės link ir jau kelio- dau£ ___ ___

vietose sumušė' valdžios | ’į^31^ ITALIJOS SOCIALISTŲ
buvo labai verti to, Ką jie, KONGRESAS, 
prošalį butų da daigiau da-1. ?i panedėlį Romoje atsi-, 
vus,” sako St. Davids. ”Ka- dalijos socialistų par

iš Konstantino ‘ĮJ* kongresas, kur tikima-

sukilo anądien jurininkai. 
Laivo viršininkas buvo tuo 
tarpu ant kranto. Kada pa
skui jis bandė užlipt ant sa
vo laivo, sukilę jurininkai 
apmetė ji šiukšlėmis ir nu
plaukė sau nežinia kur.

kad manyta, jog jiedu dvy- ^-se; aP^e ekvatorių, kur kli- 
naj matas karstas ir vaikai

Kada laikraščiuose tilpo '^au& anksčiau subręsta, to- 
jų aprašymas, atsisaukė jų 
pažįstami. Pasirodė, jog jie
du ištikrp buvo broliai, tik 
ne dvynai, ir paėjo iš Pas- 
saic, N. J., iš kur jie buvo 
prapuolę jau nuo 11 rugsė
jo. Jie vadinosi James ir 
Charles Westerveltai. Abu
du buvo nevedę ir labai vie
nas kitą myiėjo.

Kaip jiedu atsidūrė Mai
ne’o giriose ir ko jie pasiko
rė, dagi taip nepaprastai, 
tai paslaptis, kurios niekas 
negali suprasti. Dabar Gor- 
hamo miestelio policija nu
tarė iškasti jųdviejų lavo
nus ir išegzaminuoti, ar 
kartais jie nebuvo keno nu
nuodyti ir paskui pakarti.

matas karštas ir vaikai

kie atsitikimai nėra nau
jiena.

Kalbamoji s musų mergai
tė ginasi, kad savo kūdikio 
tėvo ji visai nežinanti.”Kaip 

į tas atsitiko, aš nieko neži
nau,” ji sako. Ji yra kunigo 
Irwirto duktė.

DAKTARAS PASIPIOVĖ.
Bar Harbor, Me. — Perei

tą sąvaitę čia pasipiovė savo 
vasarnamy d-ras Smith iš 
Bostono. Anksti rytą, ki
tiems šeimynos nariams da 
tebemiegant, jisai įnėjo 
maudynėn, nusirengė, ir at
sigulęs vanėn britvą persi- 
piovė gerklę.

Konferencija prasidėjo ši 
utarninką.

Turkų nacionalistų val
džia sutiko tartis su alian- 
tais dėl karės Įjaliaubų ir 
paskyrė savo atstovus į kon
ferenciją. Šį utarninką atsi
darė derybos.

Visi karės žygiai tuo tar
pu sustabdyti ir jei susirin
kę aliantų ir turkų diploma
tai susitaikys dėl sąlygų, ko
kiomis paliaubos turi rem
tis, tai paskui prasidės tai
kos derybos, į kurias, tur
būt, bus pakviesta ir Rusija.

Karės,pavi jus tečiaus nė
ra panaikintas, tik laikinai 
prašalinjfes. Ar bus prieita 
prie taikos, ar kils karė, tai 
prigulės nuo to, kiek turkai 
reikalaus 3ir kiek aliantai 
sutiks jį

v

se
kariumenę

Bulgarijoj gi bruzda kai- "JL “f "ti
miečiai, kurie yra gerai su- °
siorganizavę ir senai rėngė-Civi^atunaiv u W nn a n tin.i UlOS Kongresas. KUr UKlIIld-
si apskelbti buržuazijai ka- niekam neverti si karštl! diskusijų, nes da-

.rę. Pereitą sąvaitę sukilę1 bernų> ,g?k^lek3“. ; jį iyvauja trįs frakcijos, bu-
kaimiečiai areštavo 5 buvu-į^; PJ’ PayeSeJai tenf
sius Bulgarijos ministerius. | galvažudžiai — pirmos kle-( } "Turatų ^3^3, kuri 
Ireiare^a^l^r^sta I Armėnus St Davids irgi sudaro . kairiajį partijos 
ta^SSSkus Ikaitina, kad turkams atėjus 8Pa™ą ir pnesinga dalyva- 

tik Sdėio'iie tuojaus griebėsi bombų v™™ valdžioje. Ji turi apie 
1 aigi vos> tik pi abiaejo . j finnma 20,000 salininku ir stoja uz

kalbos apie kare, ir karalių ir. . j1} griežta revoliuciją -sostai pradėjo Šlubuoti. 6 Jokia raMzia tokių i88m<’kl-Ign7geS‘,f2iįija kuri 
kas butų, jei kiltų nauja ka-jj^ pamena?buvj ^aro dešinįjį sparną, turi 
^lieti™li^^  ̂ Bet dėlto i šaHmnkų ir sto-
to valdonai ir bijosi pradėti 
naują skerdynę.

]. Turatų frakcija, kuri 
Į Armėnus St. Davids irgi sudaro kairiajį partijos

GRAIKŲ KAREIVIAI 
AREŠTUOJA SAVO 

GENEROLUS.
Konstantinopolio žinio

mis, ant Mitilėnos salos su
kilo 15,000 graikų kareivių, 
kurie areštavo salos guber-.

uZiLcti iru kiautui, uvi uuiw . - _ t:
reikia kaltinti ne tiek tai- J/uz ranni 
kus, kiek pačius krikščio-^auti valdžioje ir kiek- 
nius.
PERKŪNAS UŽMUŠĖ 130

ŽMONIŲ-

vieną reformą skaito darbi
ninkų būvio palengvinimu.

3. Baratano vadovauja
moji frakcija, kuri sudaro 

Italijoj perkūnas trenkė į vidurį ir rūpinasi daugiau- 
Falconora fortą netoli Ge- sia^partijos vienybės. Ji turi 
nujos užtakos. Forto arse- apie 7,000 šalininkų, 
nale įvyko nuo perkūno eks- Svarbiausis kl.—
pliozija ir suardė visą for- kongrese bus, ar socialis-

KUN. DELORME NE 
BEPROTIS.

Kanados katalikų kuni
gas Delorme, kuris dėl pini
gu nužudė savo pusbroli, 
jau ne beprotis. Bepročiu 
jis buvo padarytas tik tam, 
kad išsukus jį nuo bausmės. 
Dabar, kuomet teismas nori 
paskirti jo turtams globėją, 
jo advokatai priešinasi, nu
rodydami, kad, visų pirma, 
nėra prirodyta, jog kun. De
lorme yra pamišėlis ir nega
li savo turtų pats globoti; 
paskui jis visuomet pats sa
vo turtus valdė ir todėl ga
lis juos valdyt toliaus; pa
galios, jo reikalais, kaipo 
kunigo, rūpinasi katalikų 
bažnyčia, ir svietiškas teis
mas neturįs teisės j juos kiš
tis. ’*

s duoti.. s

MĖ 
ĮSIŪLYMĄ.

ntinopolio šį 
ėjo žinių, kad 
ė aliantų sąly- 

konferencijaf. 
alno sutinka su- 
kams Konstan- 
rianopolį ir Tra- 

ori, kad Dardane- 
foras butų liuosas 

šalių laivams.

TUR 
ALIA

Iš 
utarn 
turkai 
gas taik 
Aliantai i 
grąžinti 
tinopolį, 
kiją, tijk 
ljai ir 
kelias vi

Priimdami šitas sąlygas, 
turkai reikalauja, kad kon- 
ferencijon butų pakviestos 
taipgi Rusija, 
Bulgarija.

Taigi išrodo, 
tarp Turkijos ir sąjunginin
kų nebus.

NUŠOVĖ ŽMOGŲ VIETOJ 
STIRNOS.

Maine’o giriose, netoli 
Greenfieldo. šį panedėlį ta
po nušautas C. Reed, 21 me
tų amžiaus vaikinas, kuris 
medžiojo ant stirnų. Jį nu
šovė kitas medžiotojas, ku
ris palaikė jį už stirną.

KUNIGAS MIRĖ NUO 
MUNŠAINO.

Baltimorėj pakratė kojas 
munšaino prisigėręs lenkų 
dūšių ganytojas, kun. S. į 
Wegnerowicz.

Apie tai praneša Baltimo- 
rės dienraštis "Sun”, kurio 
iškarpą mums prisiuntė vie
nas musų draugas.

Kunigo švogeris J. Mo- 
raski sako, kad kunigas gė
ręs degtinę iš visos bonkos 
ir jam siūlęs gerti, bet jos 
skonis buvęs toks biaurus, 
kad jis, Moraskis, negalėjęs 
gerti. Tos biaurybės "dūšių 
ganytojas” atsinešęs pas jį 
su savim, ir gerai jos prisi
lupęs nukeliavo pas Abra
omą.
KUNIGAS AREŠTUOTAS.

North Adams, Mass. — Šį 
panedėlį čia prasidėjo skan
dalinga byla, kurioje jauna 
mergina, Evelyna GoodelI, 
kaltina kunigą J. Wolkerį, 
kad jis yra jos kūdikio tė
vas. Kunigas ginasi. Jo ad
vokatas klausinėjo merginą 
apie valandą laiko, bet tik 
sunkiau kunigą kaltino, kad 
jis buvo jos ”dvasišku va
du” ir suviliojo. Kunigas 
prisipažino, kad jis buvo pa
taręs jai važiuoti kur nors 
toli į ligonbutį, bet ne jis 

' esąs tame kaltas, šerifas pa
liudijo, kad mergina buvo 
išėmus varantą kunigui 
areštuot ir jis jį areštavęs 
kunigų konferencijoj.

UŽMUŠĖ SAVO MYLIMĄ
JĄ IR PATS NUSIŠOVĖ.

Middleboro, Mass. — Tū
las Ch. Haggertv, 30 metų 
amžiaus vyras, šį panedėlį 
čia nušovė savo mylimą 
merginą ir paskui pats nu
sižudė. žmogžudystės buvo 
buvo meilė: vyras baisiai į 
merginą įsimylėjo, o ji atsi
sakė už jo tekėti.

NESUVALDO ŠMUGEL- 
NINKŲ.

Washingtono valdžia la
bai susirupinus šmugelnin- 
kais, kurie per Kanados ir 
Meksikos rubežius gabena 
netik degtinę, bet imigran
tus ir kitokią kontrabandą. 
Nežiūrint didžiausios sar
gybos, šmugelio negalima 
sulaikyti.

Persija ir

kad kares

INDAI KETINA STOTI SU 
TURKAIS.

Paskutinėmis dienomis 
Indijoj daroma daug mitin
gų, kuriuose žmonės protes
tuoja prieš Anglijos verži
mąsi Turkijon ir sako, kad 
jie stosią kovos lauke su tur
kais prieš Angliją. Anglijai 
tas labai nepatinka, nes In
dija yra po jos valdžia ir tie 
protestai parodo, kad indai 
nori pasiliuosuoti.

UBAGAS TURI AUTOMO
BILIŲ IR ŠOFERI.

Trenton, N. J. — Čia tapo 
areštuotas Earl Stewart už 
elgetavimą gatvėse. Jis yra 
be kojų ir, matomai, žmonės 
gerai jam aukavo, nes teis
me paaiškėjo, kad jisai turi 
automobilių, užlaiko šoferį, 
o jo pati gyvena gerame 
Newarko hotely.

z - • * '

i

PABĖGO KOMUNISTŲ 
LYDERIS.

Iš Chicagos mums prane
šama, kad šiomis dienomis 
iš tenai pabėgs komunistų 
lyderis Kukutis, nuskriau
dęs daug žmonių. Jisai buvo 
kontraktorius, statydavo 
namus, ir surinkęs daug 
rankpinigių išdūmė. Pla
čiau apie tai bus parašyta 
<orespondencijoj iš Chica
gos sekančiam "Keleivio” 
numery.

, KUN. JURGUTIS PA- 
klausimas 'SKIRTAS LIETUVOS 

BANKO VALDYTOJU.
. — Kun. Jur-

— >1 ><•

nisteris, paskirtas naujo 
valdžios steigiamo Lietuvos 
Banko valdytoju. Užsienių 
Reikalų Ministerio pareigas 
eis Ernestas Galvanauskas/ 
Ministerių Pirmininkas.

IIULIV VKjvti v v mvazvu i J H1VZ-1 J<» XX CUOl UU VKX£ AVFA - HVllglVkTV va* cvv*v**^ , —-------------.

natorių. ir du savo generolu,1 ta. 130 kareiviu tapo užmuš- tams geriau dalyvauti vai- Washington. DoziZKr, 4-m f rvz-s Dnclzm* r>n_ 1 i __■?«% miticBaces ir Frango. Paskui nu-'ta, o 600 sužeista.
vyko į Atėnus (graikų sosti
nę) ir pareikalavo, kad ka
ralius pasitrauktų nuo so
sto, ką šis ir padarė.

10 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
JŪRIŲ.

džioje, ar visai ją boiko- gutis, Užsienių Reikalų Mi 
^tUOti. l_._a.__

-
AMERIKOS LAIVYNAS 
DUMIA TURKIJON.

____  Amerikos valdžia siunčia 
cionieriai areštavo visus sa- į Konstantinopolį 12 nai- 
vo viršininkus ir uždarė ka- kintojų, nedidelių karinių

, o buvusius kalėji-laivų, kad apsaugojus esan- UŽSINUODIJO 700 STU- 
me kalinius paleido. Dabar čius tenai amerikiečius.' DENTŲ.
visas miestas esąs revoliu- Laivynas vežasi su savim ir Birmingham, Ala. — Pe- 
cionierių rankose. maisto. Laivyno sekretorius reitą savaitę čia užsinuodi-

‘ ---------- jDenby paaiškino, kad šitų jo 700 augštesnės mokyklos
ŽEMĖS DREBĖJIMAS i laivų" siuntimas neturi nie- studentų, kurie buvo suren-

MEKS1KOJ. ko bendra su karės situaci- ge ant pievos baliuką ir val-
Pereitą pėtnyčią Meksi- ia; jo tikslas esąs tik rdpin- gė salotas su mojanezu. Mo-

REVOLIUCIJA 
MEKSIKOJ.

Jaurezo mieste, Meksikoj, 
sukilo kariunienė. Revoliu-!

Marmoros juroj (Turki-jlėjiman,
joj) anglų kariškas laivas 
"Špeedy” susidūrė su kitu 
laivu ir nuskendo. Nelaimėj 
žuvo 10 žmonių.

TAUTINĖS RIAUŠĖS.
Alabamos valstijoj, Mont-

gomerv mieste, šį panedėiį koj, Vera Cruz apielinkėj, tis Amerikos piliečiais. Iš janezo butą jau pasenusio ir 
kilo tautinės riaušės. Vienas buvo jaučiamas žemės dre- Amerikos laivyno papėdės grįždami namo studentai 
juodveidis buvo nušautas, bėjimas, kuris atsikartojo Norfolko į Konstantinopolį pradėjo kristi ant kelių, 
vienas baltveidis peršautas net 4 kartus, ir vieną sykį yra 8,000 mylių; tą kelią Ačiū greitai pagalbai juos 
ir daug juodveidžių ap-Jgana smarkiai, tečiaus jokių naikintojai gali padaryt į 8 pasisekė išgelbėt ir tik vie- 
mušta. nelaimių nebuvo. dienas. nam gal reikės numirti.

JUSTICIJOS AGENTAI 
IŠVOGĖ DEGTINĘ.
Specialis ”grand jury” 

Washingtone atrado, kad 
justicijos departmento 
agentai išvogė galybę degti
nės iš valdžios sandėlių. 
Degtinės vogimas prasidėjo 
da prie Wilsono valdžios.

NORI STATYT FORDĄ I 
PREZIDENTUS.

Michigano valstijos de
mokratai kalbasi apie no- 
minavimą H. Fordo į Ame
rikos prezidentus. Jie mano, 
kad Fordas tikrai butų iš
rinktas. nes tarp žmonių jo 
vardas labai pagarsėjęs.

i

ZEC£R(S
Kuris moka dirt 

spaustuvės darbą K 
biskį moka 'spauzdinti 
"cilinder” preso, lai atsik 
kia tuojaus į "Keleivio 
spaustuvę:

255 Broadway.
So. Boston, Mass.
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Fd I apžvalga i
MATO DIDŽIAUSIĄ 
PASAULIO KARĘ.
Iš dabartinių kivirčų Tur

kijoj gali kilti toks gaisras, 
nuo kurio užliepsnos .visas 
pasaulis. Ir jei prie to pri
eis, tai karė bus^ne tarpe 
valstybių, bet tarpe rasių, 
tarp "baltveidžių ir azijatų. 
Tai bus tokia katastrofa, 
kokios žmonijos istorija da 
nežinojo.

Tokios nuomonės yra 
Williams Randolph Hearst, 
stambiausis Amerikos laik
raščių leidėjas. 29 rugsėjo 
"Boston American’e” jis 
rašo:

"Mieli Amerikos krikščionis, 
mieli piliečiai, kėlėjai v Į 
nes musų civilizacijos. atkreio- 
kitę savo domę į karės paveią 
Artimuose Rytuose.

"Ar jums rodos, kad dėlto, 
jog ji taip toli, ji jus nepalie

čia? Ji paliečia jus daugiau, ne
gu dalykai, kurie dedasi prie 
jūsų durų. Ji liečia jus dau
giau, negu Europos karė lietė.

"Europos karė buvo karė 
vien tik tarp baltveidžių, ten 
piovėsi tarp savęs patįs krik5- 
čionįs, kurie vadinasi civilizuo
tais žmonėmis: ir kaip toji ka
rė nebuvo baisi, ir pragaištin
ga, ji visgi buvo šeimynos 
karė.

"Visai kas kita yra Turkijos 
padėtis, čia gali būt pradžia 
tikros pasaulio karės — kares 
Rytų tautų prieš Vakarų tau
tas — karės vienos civilizaci
jos prieš kitą civilizaciją.

"Gali būt tai pradžia naujo 
Rytų užpludimo, geltonojo pa
vojaus, pakilimo teroro sker
dynių ir tokio sunaikinimo, 
koks gręsė Europai kuomet 
Atilla buvo užpludęs baltvei- 
džių tautas su savo hunų or
domis, ir kuomet turkai po 
Mahometo vėliavomis buvo at
ėję su žiauriu savo fanatizmu 
prie Vienos vartų.

«■ "Jei dabartinė Turkijos pa
dėtis nėra nauja tokio užpludi
mo pradžia, tai ji bus bent jo 
įžanga, aiškus ženklas, kad 
prie tokios karės mes artina
mės. %

"Turkas sumušė Graikijos 
armiją ir tuojaus parodė savo 
neapykantą baltveidžiams, įtai
sydamas krikščionių skerdynę 
Smyrnoj.

"Turkas drįsta stoti prieš 
didžiąsias valstybes; jis nesi
bijo nei Italijos, nei Franci jos. 
nei dagi Anglijos.’ Italija jau 
prisipažįsta, kad turkų sulai
kyt ji neįstengia. Francija turi 
3,800,000 kareivių armiją, bet 
jai rupi tiktai Vokietiją plėšti.

"Lieka tiktai viena Anglija, 
ir tai už šimtų mylių nuo savo 
papėdės, ir vien tik savo laivy
nu besiremianti.

"Kurgi yra Europos civiliza
cijos apsaugos tvirtovės? Kur 

^yra didžios Kaukazo (balt ve:- 
džių) tautos, kurios stovėjo 
pirmutinėj apsaugos linijoj 
prieš Rytų antpuolius?

t "Kur yra Vokietija? 
brolių krikščionių 
draudžiama 
draudžiama 
tinio lašo 
apiplėšta, 
Francijos kerštą ir imperialis
tinius jos tikslus.

"Didžioji Austrijos imperi
ja, kuri 200 metų atgal atmu
šė turkų užpludimą, dabar su
trupinta į mažiukes bejėges 
valstybėles, kurios, savo kojo
mis negali pastovėti ir lengvai 
gali būt pavergtos.

"Kur yra Rusija? Atitolinta1 
žeidžiančiais aliantų žygiais, r 
prie kurių, ir mes pa-1 
tįs pusėtinai esam prisidėję;! 
išvyta iš Europos tautų drau-' 
rijos, ji priversta dėtis su gel
tonomis Azijos rasėmis.

r

Savo 
sumušta, 

ant kojų atsistoti, 
gintis,
spėkų iščiulpta ir 
kad '

iki pasku-

patenkinus

mažesnis, o azijatu proporcio- 
naliai padidės.”

Taigi. Hearsto nuomone, 
Jei iš dabartinių kivirčų kils 
viso pasaulio karė, tai krikš
čionių Europa bus sunai
kinta.

jatais, kad subiusirinus 
krikščioniškąją Voki >tiją ir 

; Austriją. Kr IT žiogiškoji 
Francija gabeno net Afri
kos laukinius ir naikino Vo
kietiją, kultūringiausią pa
saulyje tautą.

Turkai skerdžia armėnus 
ir kitus ne savo tikybos 
žmones, sako krikščionis.

Bet ar krikščionįs to ne
daro? Juk visi atsimena žy
dų pogromus Rusijoj. Len
kai katalikai, savo kunigu 
vedami, dabar skerdžia žy
dus Vilniuje.

Taigi, kuomet-gerai prisi
žiūri, tai pasirodo, 
krujų krikščionis 
resni už turkus, o 
biaųresni, tik jie r. 
vo ydų matyt.

I
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Lietuvos Socialdemokratu Atsišaukimas
judėjimas. Ir todėl, darbi-’ vadovauti

PRASTI DALYKAI "DAR
BININKO” PASTOGĖJ.

"Darbininko” abaze labai 
neramu. Žmonės, matomai, 
to laikraščio nenori skaityt 
ir biznis eina prastai. Kad 
daugiau žmonių patraukus, 
"Darbininkas” iškraustė iš 
savo krautuvės rąžančius ir 
dievus, o Įtaisė sodės ir ais- 
krymo biznį. Bet ir tas nie
ko negelbsti. Sodės ir 
krymo biznis neša 
Juozo sąjungai 
nuostolių.

Buvęs anądien juozapic- 
čių seimas Šo. Bostone at
skleidė labai įdomiu dalvk.ij 
iš "Darbininko” darbuotė-.! 
Pavyzdžiui. pirmininkas 
Abračinskas savo raporte * 
praneša, kad ”be jo žinios! 
‘Darbininke’ buvo Įvestas 
pinigų siuntimo skyrius, ir; 
kad surinkus $2.600 išleisti jpuo Rusijos 12.634 Ameri- 
’Darbininko* reikalams." kos valdžia (Valstybės Ko-

Taigi išeina, kad "Darbi- mercijos ir Darbo depart- 
ninko” reikalams išleista ir mentai) priskyrė netik 3-ms 

1 naujai pripažintoms Pabal- 
i tijos valstybėms, bet taip- 
Įpat Rytų Galicijai ir Pinsko 
apygardai. Lietuviams la
bai svarbu žinoti, kad dabar 
naujai nustatyta kvota lei- 

{džia iš Lietuvos Įvažiuoti 
Amerikon per metus 2,310 
žmonių, paskirstant taip, 

ragina ką nors daryti, kad kad joki mėnesį Įvažiavusių 
pataisius nedateklių. iškaičius neviršytų vienos

Biedni žmonės, kurie, ku-1 penktos dalies visos paskir- 
nigų raginami, yra sudėję i tos kvotos. (Iš Estonijos nu- 
"Darbininko” bizni po kelis statyta 1,348 žmonės, iš La- 

' Įvijos 1,540 žm.). Kvotaj 
Pinsko apygardai nustatyta] 

jų norėtų jau 4, 284 kasmet ir rytų Galici

kad iit
-o

1 da ii 
ori sa-

n t i ’ ■>.

■ Darbininkai, bežetniai ir 
mažažemiai! _

A* *
Visos partijos peršasi darbo
žmogui ir kviečia jus, kad 
paduotumet savo balsą už 
jų kandidatus.

Draugai! Ruoškitės ir ei
kite J rinkimus, tik daboki
te, ki.d jūsų balsai neatida
ryti: 8<imo durų jūsų prie
šams.

Kas dabar siūlosi būti ju-
: -u užtarytojais, jūsų reika- clirbiai nori apginti dvarus nežino, kaip tas reikia pada- 
|lų ------ -------  ---- ----
II

i judėjimas. Ir todėl, darbi- 'vadovauti, ji pati nuolat į tuvoje tik Socialdemokratų 
I ninkai, nesiduokit suvedžio- klaidžioja, neturėdama aiš-i Partija gali suvienyti po 

tinasi Seimo rinkimai. ’ P krikščionių uodegai. kad(kaus nusistatymo pamati-savo vėliava visus musų 
ir labai žemai prieš jus nu- niais gyvenimo klausimais, darbo žmones, visus rankų

savo vėliava visus musu

ja; dabar siūlosi būti ju-

gynėjais?

silenktų. 'J
Sukaitusi agituoja dėl gyvenime, slankiodama tarp 

rinkimų ir žemdirbių Są- darbininkų ir valstiečių ’ 
junga, Pažangos ir krikš- nemokėdama pritapti 
čioniu-demokratų neteisė- prie vienų. Be didelio reika
lai prigyventas vaikas. Žem- lo pasitraukus iš viešojo gy- 
dirbiai, — tai Lietuvos buo-]venimo į tamsią palėpę, ji 
žiu partija, tai musų dvari- gyvena svajonėmis ir ruo- 
ninkų paskutinė viltis. Žem-šiasi kelti revoliucija, noi-s 

nuo padalinimo; nori, kad ryti. Darbininkų judėjimas

•■J ■» .

švento 
pusėtinų

tie pinigai, kurie buvo paim
ti iš žmonių siųsti LietuvoT.

J. B. šaliunas savo ra
porte praneša, kad knygose 
esanti ^didelė betvarkė ir 
kad "toliau taip palikti ne
leistina.” a

Kun. Kemėšis kalba pote
rius, o kun. Urbanavičius

Pabaldos pripažinimas 
maino ateivių kvotas.

i

šimtus dolerių, dabar nusi-j

Iš Lietuvos galės įvažiuoti 
per metus 2,310 žmonių.
Pabaltijos trijų valstijų 

pripažinimas iššaukė atmai
nų nustatytose ateivybės 
kvotose. Iki šiol iš Rusijos 
buvo Įleidžiama Amerikon 
per metus iki 34,247 asme
nų : dabar bus Įleidžiama 
tik 21.613. Tuos nukirstus

r?

gande, kad, Jų piniggi n 
žlugtų. Tūli “2----"; j*
atsiimti savo "turtelį ir pa-: jai 5,786. Nors tiedvi šąli da 
sidėti i saugesnę vietą, be t • bar esą okupuotos lenkų, te 
negali gauti. Pavyzdžiui, 
Petronėlė Liutkuvienė iš ta 
Nashua, N. H., yra paskoli- M 
aus "Darbininkui” 
ir negali jų atsiimti.

Mums teko girdėti, kad kos valdžia, matyt, manė, 
daug tokių skolininkų krei- jad ji pavartoja teisėtą ad- 
niasi jau pas adv. Bagoči 
ir tas jiems duoda patari 
mų, kas reikia daryti.

Tūli

ciau joms esanti nuskirtos 
tskiros kvotos. To priežas- 
i "Philadelphia Bulletin” 

8700.0) šiaip aiškina: "Skirdama 
šias atskiras kvotas Ameri

ka.-] kos valdžia, matyt,

i ministratvvę diskreciją, 
jL turbut paremtą ta teorija, 

kad Lenkijos Rytų Siena 
vra dar neišrištas klausi- '_mas.

Tos oficijalės žinios ir jų 
nušvietimas viename iš rim
čiausių šalies dienraščiu — 
mums lietuviams turi dide
lės svarbos.

Liet. lnf. Biuras.

ŽINELES.

KRIKŠČIONIS NEGE- 
RESNI Už TURKUS.
Europos valstybių politi

koj senai jau yra troškimas 
išvyti turkus iš Europos. 
Neapykanta prieš turkus 
remiasi daugiausia tuo, kad 
jie moluzmanai ir labai per
sekioja krikščionius.

Tūlas M. H. Nickerson
fĮabar ...vienan?e Bostono EUROPOJ YRA 25,000,000 
dienraščių šitokią nuomonę ATLIEKAMŲ MOTERŲ, 
kritikuoja, nurodydamas, j Berlino žiniomis, Europc- 
. ad turkai nei J<iek nėra je <]abar yra 25,000,000 dau- 
Jogesni už krikščionius. Jis giau moterų, negu vyrų, ir 
?ak°: joms lemta jau numirti sen-

"Krikščionįs taip jau tiki į mergėmis. Apskritomis 
kardą ir ugnį kaipo dieviškus skaitlinėmis imant, vyrų 
įrankius. Tik atsiminkit didžia-'dabartiniu laiku tenai esą 
ją karę. Krikščionis skerdė sa- 225,000,000, o moterų 250,- 
vo brolį Kristuje. Mozulmanas 000,000. Tuo budu ant kiek- 
savo tikėjimo žmonių nežudo vieno tūkstančio vyrų iš
šaltu krauju. Jo istorija nėra puola 1,111 moterų. Pirm 
sutepta tokiomis skerdynėmis,' karės moterų perviršis buvo 
kaip Šv. Baltramiejaus Naktis, 38 ant kiekvieno tūkstančio, 
kuomet katalikai išpiovė tuks-! 
tančius protestonų, tokių pat! 
krikščionių, kaip ir jie patįs, j

"Graikija buvo <____  ....
tuomet, kuomet ji buvo stab
meldiška. Jos kultūra tuomet 
buvo pasiekus augščiausio 
laipsnio. Ji buW> užkariavus vi
są Aziją, šiandien ji yra krikš
čionių tauta, ir stabmeldiški 
turkai varto ją kaip nori.”

Krikščionis, kurie smer
kia turkus kaipo azijatus.

UŽMUŠTA 5 DARBI- 
. . NINKAI.

didelė tik! Charleston, W. Va.—Glen 
! Rogers anglių kompanijos 
i kasykloj pereitoj subatoj 
nukrito į šaftą keltuvas su 

Į akmenimis .ir užmušė 5 dar- 
i bininkus.

UPĖ NUNEŠĖ DEGANTI 
LAIVĄ.

Montreale (Kanadoj) už- 
.. .... . , t*'*“ sidegė nakties laiku ferry-

Baltveidžiai sudaro vos tik tikrybėje yra daug biaures-J botas. Kada nudegė virvės, 
e du penktadaliu visų pasaulio nj pačius azijatus, sako .kuriom laivas buvo pririš- 

gyventoju. Jei.nuoJų atimti Nickerson. Štai, Anglija yra tas, upės srovė nunešė ii 
da Rusiją su 150,000.000 zmo- krikščionių valstybė, o bet- liepsnojantį į vandenpuolį 
mų, tai jų skaičius pasiliks da gi susidėjo su Japonijos azi- ir tenai sudegė.

X

Ji nuolat jieško sau vietos ir proto darbininkus, visus 
skriaudžiamus ir naudoja
mus, visus tuos, kas yra pa
siryžęs kovoti su dabartinio 
gyvenimo neteisybėmis, už 
teisingą socialistinę tvarką. 

Draugai! Rinkimai į Sei
mą čia pat. Visi darbininkai, 
darbininkės, bežemiai, ma
žažemiai, amatninkai, ir 
valstybės ir visuomenės Įs
taigų tarnautojai, stokite 
kaip vienas į rinkimus ir pa
duokite savo balsą už so- 
cialdemokratų sąrašus. Mu
sų laimėjimas bus jūsų lai
mėjimas.

Tegyvuoja darbininkų 
klasės vienybė!

Tegyvuoja socializmas! 
Tegyvuoja Socialdemo

kratų Partija!
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos Centro Komitetas.

ir 
nei

ui . Houttuuuuv, nūn, .-ju. vaiuuuimų juuejiiiiab
Dažniausia pastoja jums "Lietuvoje tarptų stambusis. užsieniuose nepažįsta tokioj 

kelią krikščionys demokra- f ūkis, tuktu turtingieji ūki- partijos. Nėra jai pamato 
tai. Musu kunigai dirba su-1'niekai Jr kapitalistai. Jie ir pas mus. Tat, draugai, ra- 
tunas pasikaisę. Is bažnyčių! 
sakyklos, per išpažintį, per! 
vestuves, krikštnias ir pa-] 
kasinas, išeidami net tur
gaus eikštėn. jie gina save 
ir plusta socialistus. Jie ne 
tik ragina, bet reikalauja i 
jūsų, kad atiduotumet savo,Pu.oia„f,a.t)artin^, vaiuzią n’ pų žmonės vaikščioję — 
"balsus tik krikščionims. Ne-: kriksčjonis - demoKratus.. dirbtuves, po dvarus ir__
sidrovėdami spekuliuoti;/^i^ą Jie tik^ dėlto peikia)mus> piktai plusta socialde- 
Kristaus mokslu. I 
pasiremdami, jie i 
žmones būti ištikimais ,
jų partijai, o nepaklusniems kol eis Seimo rinkimai.; smarkumu ir dideliais paža- 
žada pragarą. Kur nesuspė- (Seiman patekę, jie kaip oe-. jje stengiasi prašokti 
ja kunigai, ten juos pava- p^atant susituoks su klen- visus kitus. Bet ko tie žmo- 
duoja jų agentai, bažnyčios kaisis ir išvieno su jais ims n^s Seiman, ka iie ten 
tarnai, š 
vatkinu.

krikščionvs demokra-! ūkis, tuktų turtingieji ūki-1 partijos. Nėra jai pamato 
‘ 1 i ir kapitalistai. Jie į ir pas mus. Tat, draugai, ra- 

jvra pasinešę suvaldyti ir pa-'miai eikit pro šalį ir tos par- 
! žaboti "nepasotintą” darbi- tijos sarašų.
Į ninką ir pavergti jį, pastvė-! Dar kviečia jus balsuoti 
Į rus krašto valdžią į kietas už savo kandidatus įvairios 
prakutusioš buržuazijos Darbininku kuopos,' pasi- 

,J rankas. Nieko nereiškia,kad gaudomos 'kartais proferi- 
__ ,................. ją; žemdirbių šulai tiek piktai nių sąjungų vardo. Tų kuo- 

, kad atiduotumet savo Ptuna dabartinę valdžią ir pų žmonės vaikščioja po 
L. - demokratus, dirbtuves, po dvarus irkai-

spekuliuoti i /aidžią jie tik dėlto peikia mus, piktai plusta socialde- 
kryžium ir kolioja, kad patys liko nu-, mokratus, sakydamies, kad 
siekdino stumti nuo valstybinio lovio. • jje esa vieninteliai, tikrieji 
„J tik Su krikščionimis jie tol ne-’darbininkų užtarėjai. Savo 
■ • O XV. z-v n 1 t % . _ . — _

Seiman patekę, jie kaip/oe-’įįis**jie*“stengtasi prašokti
------------- .” .—' nituo. dci n.u lit*

, ------,----- v— Ratais ir įsvieno su jais m>snės eina Seiman, ką jie ten
imtai davatkų ir da- pulti darbo žmones. zemdir- darys, kuriuo budu mano jie 

.l ^tai ir Pažangos partija yra nešti pagalbos Lietuvos dar- 
Ko gali tikėtis iš krikščio-; atv!ri, Lietu\os, darbiniu 'ų hjninkams, apie tai jie vie- 

niu-demokratu žmogus dar- Pnesai- Kati a> jūsų paduo- j.aj nepasisako. Ju kandida- 
7 . • i ” i t n covn rb2>IQO n*7 m • i_____ v - ▼ • > \bminkas?

■
Krikščionvs valdė musu *2

* • ~ kraštą tris pastaruosius me-." 
tus. Visa dabartinė suirusi 
Lietuvos tvarka, tai jų ran
kų darbas. 
minsim tik svarbiausius ■ 
krikščionių nusidėjimus 
Lietuvos liaudžiai. St. Seime 
krikščionys nuslopino Įsta
tymą apie ligonių kasas ir 
tuo paliko darbininkus be 
jokios pagalbos ligos nelai
mėj. Jie išmetė svarininkus 
iš dvaru ir Įvedė dvaru dar
bininkams 10 vai. darbo di^; niųjų kovės, su krikščioni- 
ną. Jie neprileido, kad įsta-'niis, 
tymas bent kuo palengvin- miai 
tu ukii

i

< tų savo balsą už jų kandida- 
us, tas sunkiai nusidėtų ir 
;au. ir darbininkų klasei.

Dažnai kalbina darbinin-! sąjungų, tai tik tam, kad ga- 
____  kus Socialistą Liaudininką lėtų jas panaudoti saviems 

Mes'jun^ pri- Demokratu partija ir Vals- Į tikslams, surinkti jūsų bal- 
svarbiauskis tiečią Sąjunga, dėdamies sus. Draugai! Lietuvos dar- 

jusų užtarėjais. Kokie jiejoininkai negali atiduoti sa- 
socialistai ir darbininkų už-jvo reikalų gynimo į nežino- 
tarėjai, aiškiai parodė liau- mas rankas, negali patikėti 
dininku blokas St. Seime.' žmonėms, kurie nesisako,

i tai beveik nežinomi Lietu
vos darbininkams žmonės. 
Jei jie limpa prie profesinių

Skaitytoju Pastabos.
- i

'"Sandara” labai pyksta 
ant "Keleivio” kam jis, 
"Sandaros" ne pasiklausęs, 
išraudavo jo lenkams atlie
kamus savo name kamba
rius. Anot jos, "jei mes ma- 
tytumem, kad ’Keleivis’ yra 
biednas, tai nieko nesakytu- 
mem. Bet męs žinome, kad 
’Keleivis’ yra gana turtin
gas.” Na, ir išnaudoja tuos 
biednus lenkus. Ar tai ne 
nuodėmė?

dinmkų blokas 8t. Seime.. žmonėms. Kurie 
Kai ten buvo svarstomas kas jie tokie yra. 
dvarų darbininkų samdymo jums patikrins, kad tie 
ir atstatymo Įstatymas, iri pi 
socialdemokratai iš paskuti- ji

krikščioni- i—---- .
liaudininkų blokas ra- piktesnę reakcijos balą, kaip 
pasirinko Piloto rolę, šiandien kad yra. Tat nesi- 

..u užninku samdininkų pa-Į Jis atsisakė dalyvauti Įsta- duokit, draugai, savęs , suvi- 
dėti ir ualiko juos buožių'tymo svarstyme ir tarime, i liotinedaleiskite, kad jūsų 
vergais? Jie davė visą laisvę nors gerai žinojo, kad tuo. halsai butų suskaldyti ir 
žvalgybai. laikė»kraštą karo padeda darbininkų prie-j niekais nueitų. Iš to pasi- 

. „- žlugdė darbininkų šams. Jie nepalaikė sočiai- j naudos tik darbo žmonių 
J;"’__ žemės reformą’ demokratų, kai tie reikalą-!priešai. Neduokit savo bal-

tardamij krikščionys neuž- vo iš Seimo daugumos, kad sų nei už darbininkų kuopų 
miršo pasigrobti žemės kle-'Į'utų priimtas ligonių kasų kandidatus.
bonijoms ir vienuolynams, i įstatymas. Dedamies dpmo-i Draugai, mes, socialdemo- 
atimdami ją iš bežemių.: Kratais, jie kartu su kriks- kratai, nežadame jums auk- 
Konstituciją spręsdami, jityeionimis nutarė Įvesti kras-jso kalnų. Ko mes einame i 
na vedė musų liaudies mokv- i te karo padėti ir palaikė vai-: Seimą, esame aiškiai pasisa- 
klą klebonu globai ir viską džią. kuomet tosios agentai ■ kę musų Partijos atsišauki- 
nadarė, kad sutvirtintu tur-,žiauriai puolė darbininkų ----- ■
įingųjų viešpatavimą, i organizacijas ir sauvaliavo.
Krikščionių ’___  ____...
verstis spekuliacijomis, ku- v^nti su krikščionimis . 
rė bankus ir patys tuko; už poj valdžioj, kol tas Jiems 
tai krašto ūkis liko galuti- buvo patogu, ir išėjo iš vai- j jūsų pačių rankose, tik ke- 
nai suardytas, ir nebėpake- džios, kai ėmė artintis Sei-:Kac Airi O YVAI* * v>lm
liama brangenybės našta mo rinkimai. Tat apie liau-i 
prislėgė Lietuvos biednuo- dipukų bloką mes turime. 
menę. Musų klerikalai vi- aiškiai pasakyti: tai yra vi- j 
suomet buvo galingųjų pa- dutiniųjų ir stambesniųjų 
taikunais, turtingųjų ūžta- ’akin. partija, nepastovi sa
kytojais, darbo žmonių slap- vo nusistatymuose, neištiki- 
tais priešais. Jie visuomet p13 darbo demokratijai, sve
čio prieš laisves ir prieš de-'tima darbininkams.. Jei jie 
mokratinę tvarką. Ta parti- Kertasi su krikščionimis, tai 
ja yra tamsybės ir reakcijos dėlto visų pirma, kad liaudi- 
apaštalas: ii visuomet sten- ninkai nenešioja rožančiaus 
gsis pastoti" darbininkų kia-'ant kaklo, nors dėl viso ko 
sei kelią šviesesnėn ateitin. Įaik° škaplierius kelinių ki- 
Todel balsuoti už krikščio- senėj. ^Lietuvos darbinin- 
nius-demokratus tegali arba kams nėra jokio reikalo bal- 
darbo žmonių priešai, arba suoti už tos partijos kandi-

■“ — Matus.
,' ' šiais rinkimais ima pirš

tis Lietuvos liaudžiai nauja 
partija, kuri savo sąrašuose 
dažniausia pasivadina Dar- 

•bo žmonių žemės ir laisvės 
; grupė. Iki šiol labai retas 
Lietuvos darbininkų gavo 
girdėti apie tokią partiją. 
Nematėm mes jos nei profe
sinių sąjungų darbe, nei po
litinėse darbininkų organi
zacijose, nei viešajam r. ūsų 
gyvenime, kur eina proleta
rų kova su jų išnaudotojais. 
Apie tą tyliai revoliucinę 
organizaciją mes tegalėtu
me pasakyti, kad ji yra di- 

darbininkus, kol jiems bandelių žodžių ir mažų darbu
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nadėtv ir žlugdė darbininkų: sams. 
judėjimą. “

nesisako,
Nes kas 
’ ' Į ”

riausi” darbininkų užtarė- 
neĮklampys darbininkų 

judėjimo Lietuvoje dar i

ge-

"Sandara” sako, kad už 
lenkų pinigus "Keleivio” re
daktorius įsitaisė labai pui- . 
kų automobilį. Mat, "Sanda
rai” yra gaila lenkų. Ji ge
riau bevelytų, kad lenkai už 
lietuvių pinigus įsitaisytų 
automobilį. Ar tai ne pavy-/ 
durnas?

Bet "Keleivio" redakto
rius aiškiai priparodė, kad 
jis automobili jau senai turi.

vadai mokėjo Liaudininkai mokėjo sugy-^Partija"). 
Ilornnmk venti SU krikščionimis vie- Mfissaknm,

me (skaityk: ”Ko eina j Šei
niu Lietuvos Socialdemokra-

Mes sakome, kad Lietuvos 
darbininkų laisva ateitis yra

"Sandara” sako, kad kuo
met "Keleivis" išrandavojo 
atliekamus savo kambarius 
lenkams, tai daug skaityto
jų netekęs. Nežinau kaip 
yra kitur, bet pas mus, Phi- 
ladelphijoj, daugumas san- 
dariečių piktinasi iš "San
daros”, sakydami: "Musų 
organas ’Sandara’ liko Tėvo 
su Maikiu organu, nes visą 
laikrašti užima tuščias pa
sikalbėjimas." O "Keleivį” 
sandariečiai gbrai pažįsta ir 
jam pritaria.

Ašerukas.

kunigų ^suvilioti žmonės.
Krikščionvs-demokratai 

žvejodami liaudies balsus, 
apsistatę visu buriu. įvairių 
draugijų.

nas jon eina per darbininku 
susibūrimą į kovą. Ton ko
von mes jus kviečiame kar
tu su mumis. Petis į petį su 
Lietuvos darbo žmonėmis 
su viso pasaulio socialistiniu 
proletariatu mes tvirtu 
žingsniu eisime kovoti už 
geresnę darbininkų padėti 
dabarty, už pasiliūosavimą 
iš kapitalo nelaisvės. Mušt 
kelias yra tiesus, musų žy
giai yra apgalvoti, musų pa
siryžimas kietas, — iš pu- 
siaukelio mes negrižšim.

į Neturime reikalo perdaug 
Jums pirštis, —> Lietuvos 
darbininkai senai 'pažįsta 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partiją. Mes pirmutiniai 
stojom koyon už darbo žrtio- 
nių teises su caro budeliais, 
kai kitos partijos buvo dar 
negimusios ar bėginėjo 
marškinėliuose. Mes patva
riai gynėme darbininkų rei
kalus, susikūrus nepriklau
somai Lietuvai. Patvariai 
stovėsim tų reikalų sargy
boje ir ateity. Kovoje už- 
grudyti kitų salių darbinin
kai nežino nei federantų, 
nei liaudininkų, nei darbi
ninkų kuopų; jie žino tik 
vieną darbininkų partiją, — 
Socialdemokratų Partiją.

draugijų, — Moterą Katali- 
: kiu Draugija. Pavasarinm- 

kais, Tretininkais, Juozapio- 
čiais, Zvtietėmis, Ūkininku 
Sąjunga, — tai vis klerika
lų klusnus tarnai. Pavilio
dami darbininkus, jie suku-f 
rė Darbo Federaciją, kuri 
sakosi ginanti proletarų rei
kalus. Draugai, ta Federaci
ja, — tai tik krikščioniij uo
dega, išaugusi jiems revo
liucijos metu. Ta uodega 
krikščionys tolvisgina prieš,’

•sus revoliucinis darbininkų partija. Siūlydamos kitiems Mes giliai tikime, kad ir Lie-
■ X

Kas tai per sutvėrimas, 
kuris visa gerkle šaukia už 
bendrą darbininkų frontą 
prieš buržuaziją. Bet kada 
darbininkai pradeda vieny
tis, tai jis apserga histerija 
ir pradeda darbininkus 
skaldyti ?

Tai Dėdelė iš "Laisvės” 
abazo.

Vienas laikraštis, kurį 
žmonės vadina komunistų 
mazgote, rašo: "Po nužudy
mui komunisto Kingisepo 
komunistai dar labiau susti
prėjo.”

Jeigu nuo komunistų žu
dymo priklauso jų stiprėji
mas, tai kodėl nepasiaukau
ti ir tos mazgotės redakto
riams? Tuomet komuniz
mas visur žydėtų!

Bet jie to nenori, veid
mainiai!

"Reikia sugriaut visas se
nąsias unijas ir organizuot 
naujas, nes senosios supuvę 
ir nepataisomos. Tad Įtemp- 
kim savo jiegas, draugai!”

"Reikia įtempti visas spė
kas, kad, išjudinus unijistų 
minias ir tuos 15 milionų 
darbininkų, kurie dar ne
priklauso prie unijų.”

Įspėkit, kas taip kalba?
Kelmynės Vaikas.
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RELETVTS■ %

Km nieke neveikia 
Te, niekta nepeikie © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS j Km skaito ir rele

sum metai atgal lydėjo savo at
stovus į Seimo rumus;

2 Ypatingai apgailėtina, kad 
Lietuvos Konstitucija nepanai
kino mirties bausmę; įsteigė at
skira prezidentą ir suteikė jam 
labai didelę galę; nedavė pripa
žinimo darbininkų organizaci
joms >r streiku laisvei; nepati
krino Seimo nariams buto ir ko- 
respondenci jos neliečiamybės; 
neatskyrė bažnyčios nuo valsty
bės ir mokyklos nuo bažnyčios 
ir leido religinio pobūdžio priva
tinėms mokykloms naudotis 
valstybės iždu;

3. Akyvaizdoje šių regresy- 
visky ir žalingu Lietuvos Respu
blikai patiektų Steigiamojo Sei
mo Įstatymų, mes, greta visų 
Amerikos lietuvių, esame tvir
tai įsitikinę, kad Lietuvos liau
dis niekuomet neatsižadės savo 
teisių ir nujaudama tvirtos pa
ramos iš savo brolių, gyvenan-

BALTIMORE. MD. 
Progresyvės visuomenės pa
reiškimas Lietuvos valdžiai.

Rugsėjo 11 d. atsibuvo 
mass-njitingas. kurį sušau
kė trylika vietos organiza
cijų, tikslu pareikšti savo 
numatymą bei nusistatymą 
prieš dabartinę Lietuvos 
valdžią ir jos patvarkymus. 
Susirinkime likosi išnešta 
atatinkamos rezoliucijos, 
kurias čia prisiunčiu. Rezo
liucijos pasiųsta į Lietuvą 
pono Stulginsko vardu, o 
kopijos — S. Kairiui ir Šle
ževičiui. šalę šitų žemiau 
talpinamų rezoliucijų, tapo 
išnešta rezoliucija prieš p. 
Johnsono bilių, kuris skau
džiai ir nesąmoningai su
varžo nepiliečių ateivių tei
ses Amerikoj.

Susirinkime kalbėjo p. L.
Natkevičius, įrodydymas ciy svetimose šalyse, dės ir to- 
padarytas krikščionių de-, Hau visas savo pastangas, kad 
mokratų Steigiamam Seime ■Lietuvos Respublika butų tikrai 
klaidas, pateikiant tokius laisva ir demokratiška.
v m • ~r • i T • 1 w • • II i X-**-. x w w I •» X", 1 * z-J x t • 1 , .žalingus Lietuvos liaudžiai; 
įstatymus. Jis punktais' 
skaitė Lietuvos Konstituci-! 

x ją, ir juos kritikavo, pa- 
brieždamas, kad visa kaltė 
už netikumą konstitucijos 
gula ant krikš. d-tų, o la
biausia ant tos partijos ly- 
derių-kunigų.

I
Kaz. Liutkus, pirm. 
J. A? Neikus, sekr.

Pareiškimas dėl Atstovybės.
Jo Ekselencijai A. Stulginskui, 
Lietuvos Steigiamojo 
Seimo Prezidentui, 

Kaunas, Lietuva.
Susirinkime buvo renka* Urbiamas Prezidente: 

mos aukos sušelpimui Lie
tuvos našlaičių, kur geros 
širdies žmonės suaukavo 
apie $32. Antru kartu buvo 
renkamos aukos socialistų 
Itoudininkų partijai, ' rinki
mu tikslams. Surinkta apie 
$17.

šu
nį.,
su-

1 Mes, Baltimore’s lietuviai, 
sirinkę 11 d. rugsėjo, 1922 
Į 13-kos organizacijų masinį 
sirinkimą Lietuvių Svetainėje, 
851 Hollins St., Baltimore, Md., 
matom reikalą pareikšti Lietu-' turite atiduoti Dievui
vos st. Seimui štai ką: . Į ant garbės, kad kitą sykį ir

j 1. šalę to, kad dabartinis Lie-'yėl jis jums padėtų streiką 
Kaz. Liutkus, puvos atstovas p. Čarneckis yra laimėti.”
---------  pegabus ir netinka atstovo už-j Pirmiaus jie sakė, kad tai 

davinių atlikti, jis dar daugiau ne streikas, o tik bedieviai 
'tarnauja klerikalams ir jų po-'nori maištą sukelti, gi da- 
. litibai, negu Lietuvos Respubli-' oar sako, kad ir pats Dievas 
kai. p. Čarneckio užlaiko kun.1 streikieriams gelbėjo. Na, 

! Kemešį, mokėdamas jam riebią ar nepuikiai jie rūpinasi 
algą, kuris dirba dėl lietuviu darbininkų reikalais?, 
žalingą darbą berašydamas Įvai
rius straipsnius į klerikalą 
spaudą ir- šmeiždamas kitų Įsi
tikinimų žmones. ■

I 2. p. Mastauskas Amerikos 
lietuviams yra žinomas 1 
prastos reputacijos žmogus; jis! 
visą laiką yra dirbęs tarp lenkų 
ir _
šia reiškia jam savo pasitikėji
mo. *

j ;
atlikti savo uždavinius, kad mus 

įverčia stebėtis, kodėl Lietuvos’f . „.............. , . n, !Kąir”nuveikia ,taisarma- 
į valdžia j j čia nuskyrė ir laiko *« >. ’
• iki šiol.
| L Krodę nekonipetentiškuta,^^ apie

PHILADELPHIA, PA. ’ lykus nepatogu, nors pasi- 
Kaip kunigai rūpinasi dar

bininkų reikalais.
Progresyviai žmonės tan 

kiai kalba, kad kunigėlia 
nesirūpina darbininku rei 
kalais. Bet aš sakau, kad jie 
rūpinasi, ir nebile kaip! Tik 
paklausykit: *

Kuomet Philadelphijor 
kriaučiai rengėsi į streiką 
tai musų kunigėliai bažnv ’ 
čiose iš sakyklų perspėjo sa
vo parapijomis, kad neitų 
streikuoti. Girdi: "čia nėra 
jokis streikas, tik bedievių 
sumoksiąs sukelti maištus 
prieš šios šalies valdžią.” O 
ant galo jie net šitaip pri
grasino: ”Jums. katalikams, 
net griekas yra priešintis 
savo ponams duondaviams, 
ir jei katras nepaklausysite, 
tai negausite išrisimo.”

Ar katalikai gaus nuo sa
vo kunigėlių išrišimą ar ne
gaus, aš nežinau, bet strei
kas vistiek buvo iššauktas 
ir nežiūrint, ar katalikas ar 
bolševikas, kiekvienas ture 
jo streikuoti. Tiesa, kai-ku 
rie tamsus fanatikėliai, ma
tomai, bijodami negaut išri
šimo, streiklaužiavo.

Dabar, kada kriaučiai 
gauna ftešimts centų ant do
lerio daugiau, tai musų ku
nigėliai nebešneka apie išri
šimą, bet sako : ” Brangus 
parapijonai, j jus matote 
Dievas padėjo jums streiką 
išlaimėti. Dabar gerai už
dirbate, tai tą dešimtą nuo- 
—■ a , . • . « • 1 i • •_______ •

skaityt apie tai butų labai 
įdomu.

prie šilku audimo 
dabar eina getai; 
dirbtuvės dirha

Darbai 
kaštone 
lekurios 
lieną ir naktį. Kadangi rak
inus moka daugiau, negu 
lienomis galima uždirbti, 
ai jauni vyrai dirba nak- 
imis.

Kada vyrai išeina nakti
nis dirbti, tai jų moterė- 
ėms vienoms namie nuobo- 
lu ir de1 draugiškumo jos 
kartais priima kokia sen-

Pareiškimas dėl registracijos.
Gerb. A. Stulginskui, 
Lietuvos Steigiamojo 
Seimo Pirmininkui,

Kaunas. Lietuva.
Kadangi Lietuvos piliečiams 

Amerikoje tapo paskelbtą pri
valoma registracija, uždedanti 
žymias pinigines duokles ir gra
sinanti pavojum netekimo pilie
tybės teisių bei turto Lietuvoje, 
tai .masinis lietuvių susirinki
mas, sušauktas 11 d. rugp., 
1932 m., Į Lietuvių Svetainę, 
851 Hollins St.. Baltimore. Md., 
per vietos 13-ką organizacijų, 
kurios atstovauja 3,000 narių ir 
kurios yra pirkusioa, Lietuvos 
paskolos bonų už $28,226, taip- 
pat yra suaukavusios kaipo pa- 
vieniai nariai, taip ir organiza.'?^. ™ —V" ,r. ““jta’i laikraščius rašyti,
r ijos dėl Lietuvos gelbėjimo į Is Mkorapeten,iikum, I Slapta musų sportų ”dar- 
54,500, — išreiškia kuoenergis-1 T .C nrZ,buote” a.Pie kuną sarmata

_ . . . , * *, • į some lamoj o Sc
tokių klaidingų nutarimų, kūne kad atšauktumet visą Ame_ s.ul.in^. P° t3™?13.1 P 
neatatinka Amerikoj gyvenam į £ atstovybeTo i ios murzmi kaip paršai žaidžia
tiems lietuviams. reikaiau-.^ X"tS °LiX “ašir traukia mur.- 
jam, kad Lietuvos Steigiamasis ‘ vos DiIiečius 9unr!lstu ? jei kada išeina iš
Seimas panaikintų tuos skau
džius ir nesąmoningus patvar
kymus, o išleistų atatinkamus 
Šitame klausime Įstatymus.

Toliau, mes pareiškiame, kad 
jeigu Lietuvos Steigiamasis 
Seimas leis valdžiai vykinti šį 
įstatymą, tai mes busim priver
sti atsisakyti nuo rėmijno 'Lie
tuvos morališkai ir pinigiškai.

Kaz. Liutkus, pirm. 
J. A. Neikus, sekr.

• t,

Ašerukas.

EASTON, PA. 
"Nepriklausoma” kolonija.

Seniau iš čia būdavo daug 
s; -L j žinių laikraščiuose, bet da- 
- * - . bar labai retai kada korės- 

uFtaT P^encjia P"- .
----- -- djel? Todėl, kad eastonieciai

' ’ "idabar liko nepriklausomi —
3. p. Bielskis yra tiek silpnas neP'?klaus<>J”kio“®oa^,į 

zacijoms, nieko neskaito ir 
(nieko neveikia, o jei kartais

|r^oi Lietuvos atstovybę, o Į jos 
. . (vietą atsiųstumet tokius Lietu- 

r vos piliečius, kurie suprastų sa- 
ivo uždavinius ir dirbtų dtel labo 
į Lėtu vos. Mes pareiškiame savo 
(nusistatymą ir iki nebus musų 
'prašymas išpildytas, mes laiky
simės nuošaliai dabartinės at
stovybes. Kaz. Liutkus, pirm.

J: A. Neikus, sekr.

lietu-

Pareiškimas de! konsfllucijos
Gerb. A. Stulginskui, 
lūetuvos Steigiamojo 
Seimo Pirmininkui,

Kaunas, Lietuva.
Skaitlingas Baltimore’s

vių masinis susirinkimas, įvy
kęs 11d. rugsėjo, 1922 m., Lie
tuvių Svetainėje, 851 Hollins 
St, atkreipė savo domę į tai, 
kad Lietuvos Steigiamasis Sei
mas 1 d. rugpiučio š.m., jau ga
lutinai priėmė Lietuvos Konsti
tuciją, nutarė pareikšti štai ką:

1. Iš tų žinių, kurios mumis, 
amerikiečius, pasiekė apie pa
taisas, padarytas Lietuvos pa
matinio įstatymo projekte, ten
ka spręsti, jog Steigiamojo Sei
mo dauguma toli gražu nepatei
sino tų kilnių vilčių, kuriomis 
Lietuvos liaudis dveji su vir-

•
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ja buvo bandžiusi organi
zuoti švino ir sidabro darbi- 

Tegul jie pameta streik- cinkus Eureka apielinkėj, 
laužiavę, sugrįžta iš kitų ko- kur buvo nuvykęs I. W. W.

I darnia "Suglauskim eiles! 
J Kovokim smarkiau!”

MONTELLO, MASS. 
Margumynai.

i Tūlas laikas atgal čia bu
vo keliatas korespondentu,, . • • .r. . .lomiu ir atsistoję prieš mi-• du mirė’o ±a‘'tafla lai Šal” 

to: -’Suglauskim eiles! Ko- 
vokim smarkiau!” Jie mo
ka tik kitus raginti kovoti, 
bet patįs bijosi stoti į kovą. 
Tai yra tikri veidmainiai.

Kelis kartus jie parašė į 
"Laisvę”, kad lietuviai su
laužė streiką. Tai yra biau- 
rus melas! Lietuviai išstovė- 

j jo ant kovos lauko per šešis

bet visus juos patiko nelai
mė: du mirė, o vienas serga. 
Tokiu budu nebėra kam ra
šyti į laikraščius. O naujie
nų Montelloj yra daug, gali
ma butų prirašyti devynes 
galybes.

šiame rašinėly aš noriu 
atkreipti savo atydą į jau
nimą.

Iki 1917 metų Montello! 
jaunimas progresavo gana i 
smarkiai .Veikė, Ilavinosi i menesius kaip vienas vyras, 

nergę. Bet dviem moterim švietėsi ir solidariškai tarn 9. kitų tautų darbininkai 
^e vyriškio pasidaro da savęs sugyveno. 1______
įuobodžiau, na, ir jos pasi- J1)e[ buvo į jaunimą žiūrėti, 
cviečia kavalierių. Jei vy- nuo pereitų metu musu 
*as parėjęs namo ir atran- 
la kokį sportą, tai negali 
lieko sakyti, neš tas spor
tas tuomet sukasi apie sen
mergę. Ir taip, ant kokios 
Velės ir kitos vardo vaiki
nas aplanko moteriškę, prie 
<urios daug geriau, negu 
>rie senmergės.
/Bet su laiku vyras prade

da suprasti, kad vaikinas at
eina ne pas Nelę, bet pas jo 
pačią, 4r jis tą merginą išva
ro iš ”burdo”. Moteris tuo
met išvaro savo vyrą.

Tai matote, kokį gudrų 
nleną išrado Eastono mote
ris su senmergėm!

Atsiprašau Eastono sen
mergių ir moterų, nes ži
nau, kad joms šita mano ko
respondencija nepatiks. Bet 
aš nesakau, kad visos mote
ris ir senmergės taip daro. 
Tai butų netįesa, nes yra ir 
labai pavyzdingų moterų įr 
dorų senmergių^ bet tūlos 
jų daro lygiai taip, kaip aš 
čįa parašiau. Ir aš žinau, 
kad aš da ne viską parašiau, 
nes ne viską žinau. Jos pa
čios galėtų daug daugiau 
apie tai parašyti.

Bepartyvis Senbernis.
_

, Gražu tuo- šimtais nuėjo streiklaužiau-

organizatorius Joe H iii. 
Vienok kapitalistai tuojaus 
jį suėmė ir Įmetė i kalėjimą. 
Atsėdėjęs savo bausmę Joe 
Hill ir vėl sugrįžo į Eureką 
organizuoti mainerius. Ta
da per kapitalistų provoka
ciją jis buvo suimtas ir ap
kaltintas žmogžudystėj 19 
d. lapkričiu, 1915 metais Joe 
Hill buvo sušaudytas Salt 
Lake City.

Joe Hill buvo netik geras 
kalbėtojas, bet ir poetas. Jis 
yra prirašęs nemažai gra
žių darbininkiškų eilių. Jis 
buvo pavojingas kapitalis
tams, todėl kasyklų baronai 
pasirūpino jį nudėti.

P. Mrtinkaitis.

ti. Lietuviai pradėjo eiti 
dirbti paskutiniai.

Jonas Stankevičius.
-------------a

4raj?- salt Care city, utah. gauti su pasileidusiais itah-
• i • i •. t ♦ • • •

Ijaunimą tartum kas apsėdo. 
Jaunos, dar pilnai nesuaugę 
lietuvaitės pradėjo 
k
Jonukais, grekiukais ir airi- 
šiukais. Aš nesu šovinistas 
ir neskelbiu tautinės neapy
kantos, bet vistik gaila žiū
rint, kuomet svetimtaučiai 
nepatyrusias lietuvaites nu
veda šunkeliais ir suardo 
iomg gyvenimą ant visados. 
Daugelis tėvų jau verkia dė
lei savo dukrelių likimo. Bet 
juk tame pačių tėvų kaltė, 
kad pertoli savo dukrelėms 
leido nueiti. Valkiojimasis 
be tėvų žinios naktimis už
vis labiausia ištvirkina jau
nuolius. Daugelis lietuvių 
tėvų, kuomet pamato savo 
dukteris draugaujant su 
urogresvviais vaikinais, tai 
barasi, kam jos pristoja be
dievius. Bet kuomet jų duk
teris draugauja su žemos 
rųšies gaivalais, tai tėvai 
joms nieko nesako.

•Jaunuolių ištvirkimo ma
tosi netik katalikų, bet ir 
komunistų tarpe, nes kaip 
pas vienus, taip ir pas kitus 
nėra mokinama doros.

i Tėvai, atkreipkite dau
giau atydos į savo vaikų, 
ypač dukrelių auklėjimą, 
kad nereiktu paskui verkti!« *

Musų komunistai pasta
ruoju laiku neteko nei kal
bėtojų, nei korespondentų, 
nei proto. Du jų korespon
dentai nuėjo į kapus, vienas 
ligonbuty guli, o ketvirtam, 
Šelmės Vaikui, protas apsi
suko. Štai ”Vįlnies” No. 72 

Ku- tasai atbulo proto korespon- 
_____ ne

gos gauti ”pašalpos” stubo- sąmonių ir ant galo bando 
se, tai tie atsiima kur nors Įgįėti, kas yra tas Kritikas, 
krūmuose. ; kuris kai-kada į "Keleivi”

Delei šitokio rusų burdin- parašo. Esą, Kritikas pri- 
gierių ”šelpimo” kilo (daug klauso prie tautininkų, 
nesutikimų šeimynose. Dvi vaikščioja fraku apsivilkęs 
moterėlės jau pametė savo ir su kūmutėm girtuokliau- 
vyrus, o nuėjo gyventi su ja. Turiu šitam korespon- 
rusais. , identui pasakyti, kad jis yra

Gėda lietuvėms moterims labai Žioplas spėliotojas. Ot, 
.jei taip paklaustom Kriti
ką, kas per vienas Šelmės 

(Vaikas yra, tai jis ant syk 
! įspėtų, kad tai yra tas su
tvėrimas, kuris dar nesenai 
atsiskyrė su gatvine bačka 
ir ant senatvės, kuomet jau 
nupliko, prisirašė prie ko
munistų. Jo pravardė yra 
Jurgis Svinia. Na, ar netei
singai įspėta?

Kritikas.

PAULSBORO, N. J. 
"Išbadėjusių” rusų šelpimas.

Paulsboro lietuvės mote
rįs labai darbuojasi šelpimu 
"išbadėjusių” rusų. Tam 
tikslui jos daro lųitingus 
(kai vyrai dirba), geria 
munšainą ir sąvo meilę au
kauja ”išbadėjusiems” ru
sams burdingieriams. r ___ _____
riems rusams nebūna pro- dentas prirašė visokių 
rrnn ___ • • ____ » ___

*

skiepų, tai turi nelaimių su
I automobiliais ir motorcv-
kliais, arba bušiuose molu- . . .
naši plaukti su mergino- taip nepadoriai elgtis, 
mis... Rašyti apie tokius da- Jurginas.

TAMAQUA, PA. 
Prasti moterėlių pasiel

gimai.
Musų lietuvės moterėlės 

pradėjo tiek prastai elgtis, 
kad iš jų piktinasi netik 
švaresni lietuviai, bet ir sve
timtaučiai. Beveik visos jos 
verda munšainą ir varžomi 
delei kostumerių. Kartais 
kai pradeda tos munšainier- 
kos bartis, tai žmonės išgir
sta ko negirdėję. 20 d. rug
sėjo ant Spruce st. iškilo 
baisus lermas. Mat ten susi
tiko kelios munšainierkos ir 
pradėjo tarp savęs koliotis, 
viena kitai grasindamos įs
kundimu policijai.

Taip besieigdamos tos mo
terėlės daro lietuviams gė
dą svetimtaučių akyse. Jei
gu jos savo prastų pasielgi
mų nepames, tai jų vardus 
paskelbsiu laikraščiuose. 
Tegul visi lietuviai apie jas 
žino. Kaimynas.

t

PririęaUte litą apgaariaia^
Company, New

Snrbhuia
UzduoaaKidmnts

Motinos
Jeigu ji negali žindyti savo kūdikio 
turi surasti maistą, kuris patiktų jam 
ir padarytų jj raudonu ir sveiku kūdi-

■UAOLE BRAND
buvo iJmintingai pasirinktas ir saugiai naudo-’ 
iamas beveik per 60 niSlų tOkstandų motinų, 
kurios negalėjo žindyti savo kūdikiu.'

riman ir muodyniM, kai* j| 
.kartoti lietavių kalboj visai 
veltui. Taipgi ir paiki' 
diki« kaya«.

šis-tas iš mormonų sostinės.
Salt Lake City randasi 

Salt Lake paviete, ant di
džiojo druskos ežero, vadi
namo Salt Lake. Šis miestas 
yra didžiausias visoj Utah 
valstijoj. ' Gyventojų jame 
priskaitoma apie 120 tuks
iančių. Salt Lake City yra 
nepaprastai dailfos išžiuros 
miestas. Jo gatvės daug pla
tesnės negu rytinių valstijų 
miestų, šaligatviai apsodinti 
medžiais, kas daro labai ma
lonią išžiūrą.

Salt Lake City yra apgy
ventas daugiausia mormo
nų tikybos ignonėmis. Vidu
ry miesto randasi puiki 
mormonų bažnyčia, kuri už
ima visą bloką. Mormonai 
skaito save šių dienų šven
taisiais.

Darbų mormonų sostinėj 
yra nedaug. Yra gelžkelio

HARTSHORNE, OKLA. 
Rezoliucija prieš registra

ciją.
Kadangi Lietuvos valdžia 

šį patvarkymą paskelbė per 
Lietuvos Atstovybę Wa- 
shingtone, kuriuomi reika
laujama, kad visi Amerikoj 
gyvenanti Lietuvos piliečiai 
užsiregistruotų Lietuvos 
Atstovybėj iki 9 gruodžio, 
?922 m. ir užsiregistravusie
ji turės mokėt po $10 į me
tus;

Kadangi nesiregistravu- 
siems grumejama atėmimu 
IJetuvos pilietystės ir kon
fiskavimu jų turto IJetu- 
voje;

Kadangi šis Lietuvos val
džios patvarkymas yra dar 
negirdėtas istorijoj, nes ir 
buvęs rusų caras nedavė to
kių patvarkymų savo paval- 

šapos ir šiaip mažos šapu- diniam,— 
kės šiaučių ir kriaučių: tai}>- Todėl mes, 
gi kelios mažos mašinšapės. Okla. lietuviai 
Apart čia paminėtų yra vie- susirinkime, 
nas didelis smilteris, kur iš-h 922 m., griežtai protestuo- 
dirba pargabenta metalą, I jam prieš tokį Lietuvos val- 
kaip tai šviną, sidabrą, auk-gižios bandymą apiplėšti 
są ir kitus. Taipgi nemažai! Lietuvos piliečius gyvenan- 
žmonių randa sau užsiėmi-įčius Amerikoje. Taipgi atsi- 
mą ir ant ežero, iš kurio šaukiam į Amerikos lieto- 
imama druska. Ivių visuomenę, kad nei vie-

Salt Lake ežeras tori 80 nas nesi registruotų, nes tai 
myliu ilgio ir 30 mylių plo- yra tikslas pasipinigauti ir 
čio. Skersai tą ežerą' yra sustiprint baitas teroras 

Lietuvoje.
Rezoliucijos komisija: 

K. Jasiunas, 
Kastantas^ Palionis, 
Jurgis V. Deveikis.

kės šiaučių ir kriaučių: taip- Hartshorne 
visuotiname 

17 rugsėjo,

NASHUA, N. H. 
Iš streiko bėgio.

Jau astuoni mėnesiai kaip 
pas mumis streikas tęsiasi. 
Žinoma, streikierių jau ma
žai beliko, nes per toki ilgą 
kovos laiką sunku darbinin
kam išsilaikyti, o ypatingai 
tiems, kurie su šeimynomis.

Niekas šiame streike taip 
nepasižymėjo, kaip komu
nistai. Nespėjo išeiti į strei
ką, tai ir išbėgiojo, kai Gri
go bitės, po kitas kolonijas 
darbo jieškoti. Kiti gi, kurie 
pasiliko ant vietos, pastrei- 
kavę kiek, sugrįžo streiklau- 
žiauti. Ir šitaip elgdamiesi 
jie rašo korespondencijas į 
savo organą "Laisvę”, šauk-

čio. Skersai tą ežerą yra' 
pravestas tiltas, per kurį ei
na gelžkeliš. Važiuodamas 
traukiniu per tą ežerą žmo
gus įgauni kokį-tai nepa
prastą įspūdį.

Likusioji dalis Utah vals
tijos yra daugiausia kalnuo
ta. Vietomis kalnai siekia 13 
tūkstančių pėdų aukščio. 
Važiuojant gelžkeliu į Kali-' 
fornijos pusę matosi per kė- Į 
lis šimtus mylių didelės pus-' 
tynės. Tose pustynėse vieto
mis yra apsigyveųę farme-l 
riai, kurie užsiima gyvulių 
auginimu.

Kalnuotose Utah vietose ... , .
yra daug mineralinių kasy- m°tereles dabar gyvena vie- 
khj, kaip tai aukso, sidabro, n°j vietoj ir užsiima negra- 
švino ir anglies. Koki mine- žiais darbais. Pas jas lanko- 
ralai tik yra sviete, tai Utah1 si senberniai netik iš Bur- 
valstijoj juos galima rasti. Ijingtono, bet ir iš kitu mies- 

Kaip pačiame Sali.Lake diuk jeigu jos nesiliaus 
tijoj darbininkai yra labai ta,P danusos, tai prisieis 
pavergti, nes neorganizuoti, paskelbti jų vardus.. 
Vos tik apie dešimta dalis [ Darbininkas,
darbininkų priklauso prie 
unijų. Užvis labiausia dar
bininkų susiorganizavimui 
kenkia mormonų tikėjimas, 
kuris, kaip ir katalikų tikė
jimas, remia turtuolius.

Daug kartų į angliakasių 
kaimelius buvo pasiųsti U., 
M. W. of A. organizatoriai, 
kuriuos baronų pasamdyti 
valkatos sumušė ir išvijo. 
Mormonų kunigai liepia sa
vo pasekėjams būti paklus
niems savo darbdaviams.

Taipgi buvo bandyta su
organizuoti vario, aukso ir 
sidabro maineriai į Vakari
nę Federaciją, bet pasekmės 
buvo tos pačios kaip ir su 
angliakasiais.

1915 metais I. W. W. uni-

BURLINGTON, N. J. 
"Mielaširdingos seserįs”.

Čia yra dvi "mielaširdin- 
gos seserįs”, kurių viena pa
likus savo vyrą kitame mies
te atvažiavo Į čia, o kitos vy
ras kažin kur išbėgo, nes po
licija jį gaudė delei munšai-

'no darymo. Taigi tos dvi

Geriausi
Cigaretai

t
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Amerikos spauda apie Lietuvą. faktą komentuoja matija turės tik tuomet, džiąja valstybe,

? visada 
, būti moraliais globėjais jau 
i nebėsančios "Tikrosios Ęu- 
j rijos”. Ji tikrai griuvo, kada 
p. Bashmetjevui buvo leis
ta rezignuoti. Dabar pripa
žinus Pabaltijos valstybes, 
ta teorija visiškai subankru- 
tijo. Tikrenybėje tasai aktas 
yra pripažinimas, nore ir 
labai nenoromis padarytas, 
kad Sovietų valdžia yra de 
facto Rusijos valdžia. Nes 
juk tų trijų valstybių nepri
klausomybės čarterį pasira
šė ne kokia kita Rusijos val
džia, bet Sovietų Rusijos 
valdžia. Tos valstybės lega
liai egzistuoja tik dėl pada
rytų su Sovietų Rusija su
tarčių. Ir nore mes’ir nepri
pažįstame Sovietų valdžios 
legalumo, tečiau mes pripa
žinome teisėtumą, vieno jų 
akto, kuris yra taip svarbus, 
kaip ir teisėtai išrinktosios 
suverenės valdžios aktas. 
Tuomi buvo parengtas ke
lias Sovietų Rusijos pripaži
nimui, 
tinkama 
tartis.”

.*>(

Abejojimo balsai — dėl Lic- kad mes turėtume 
tuvos pripažinimo.

Ne visi Amerikos laikraš
čiai palankiai sutiko žinią 
apie Pabaltijos valstijų pri
pažinimą. Pasigirdo keletas 
ir abejojamų baisų. Tos abe
jonės remiama daugiausiai 

. atrijančios Rusijos apeti
tais.

Apie galimybę grįžti Pa- 
baltijai po Rusijos sparnais 
visų pirma prabilo pusiau- 
oficijozas ”Washington 
Post”. Jisai rašo taip: "Per 
tris metus savo gyvavimo 
Estoniją, Latvija ir Lietuva 
Įrodė, kad jos turi ypatingų 
gabumų ir progų prie savi
valdybės. Taigi Suv. Valsti
jos skaitė teisingu darbu 
pripažinti jų buvimą kaipo 
nepriklausomų valstybių. 
Kada Rusija sugrįž į protą 
ir pasiūlys laisvės ii* geros 
valdžios garantijų, ji, žino
ma, galės laimėti atsiskyru
sias valstybes atgal. Tečiau 
šios, jeigu tasai laikas ateis, 
galės pasinaudodamos Ame
rikos pripažinimu, tarties 
kaipo lygios su lygia ir tik 
tuomet grįžti prie Rusijos, 
jeigu joms bus iš to aiški 
nauda.” "Kaip ilgai jos iš
laikys dabartinę pastovią 
valdžią,” — 
York Journal 
spėliojimo dalykas, tečiau 
dabar jos atrodo esą vertos 
joms suteikto pripažinimo.” 

Socialistų dienraštis ”New 
York Call” mėgina atspėti 
pripažinimo priežastį. Jisai 
klausia: "Kodėl buvo at
mesta senoji taktika tų Pa
baltijos valstijų nepripaži
nimo?” Ir toliau atsako: 
"Visos tos trys valstijos yra 
Įsiskolinusios Suvienytoms 
Valstijoms už maistą ir 
amuniciją, nusiųstą joms po 
armisticijos. Buvo jaučia
ma, — skaitome viename 
raporte, kad pripažinimas 
pagelbėtų apsaugoti šitą 
skolą ir Amerikos biznio in
teresus. Tokiu budu musų 
senasis Amerikos idealiz
mas’ skolų ir biznio intere
sų išaiškina tą atmainą tak
tikos linkui tųjų valstijų.”

Demokratų didysis die- 
raštis ”New York World” 
Pabaltijos pripažinimą va
dina "netiesioginiu Sovietų 
Rusijos pripažinimu”. Jisai 
rašo: "Valstybės Depart
mentas anksčiau nepripaži
no Pabaltijos valstybių: Es
tonijos, Latvijos ir Lietu
vos, dėlto, kad jisai turėjo 
teoriją. Toji teorija buvo ta
me, kad esama "Tikrosios 
Rusijos", kurios tik falsifi
katu esanti dabartinė Sovie
tų Rusija. "Tikroji Rusija", 
pagal Valstybės 9 Departa
mento, buvusi tai ne de fac
to valdžia Maskvoje, bet 
Rusijos valdžia, esanti Pa
ryžiuje, Londone, Romoje ir 
AVashingtone. Tos "tikrosios 
Rusijos” valdžios ambasado
rium buvo nesenai rezigna
vęs p. Bachmetjevas. Iš tos 
teorijos išvada buvo ta, kad 
senosios Rusų imperijos pa
valdinės tautos — latviai, 
lietuviai ir estai — neturėjo 
teisės paskelbti savo nepri
klausomybę nuo Rusijos, 
nes Rusija dabar nesiran- 
danti Rusijoje. Ir kadangi 
Sovietų Rusija nebuvusi 
"Rusija”, tos Sovietų Rusi
jos pripažinimas Pabalti
jos valstijoms jokios naudos 
nenešė. Tik "Tikroji Rusija” 
galėtų tai padaryti, bet "Ti
kroji Rusija” neturėjo Ru
sijoje pamato. Ne musų 
klaida, jeigu tai skamba tar
si populeris perdavimas Ein
šteino teorijos, arba apra
šymas ectoplasmo.

Valstybės Departmentas, 
patekęs ant dantų visam pa-( 
šauliui, elgėsi pagal savo te-'pažinimu Amerika užbaigų- 
orijos. Bet, žinoma, turėjo si statyti prieš bolševikiška 
su laiku griūti toji teorija, užtvarą. Tečiau pripa-

rašo "New 
” — "yra tai

*•

kacla< bus atsiekta 
ekonominė

•
Svarbiausia politinė 

reikšmė Pabaltijos pripaži
nimo,”
"Post” iš Svracuse, N. Y. — 
"yra tai Įsteigimas trijų 
naujų pasiuntinybių su vie
tomis dėl trijų naujų atsto
vų”. ”Butų interesinga žino
ti,” priduria "Detroit Free 
Press”, kaip toli eis naujai 
priimtoji taktika. Juk yra 
ir daugiau arba nepriklau
somų, arba pusiau nepri
klausomų Rusijos gabalų, 
kurie galės vėliau pareika
lauti sau pripažinimo.”

Nevvarko ”Evening News” 
Pabaltijos pripažinimą aiš
kina šiaip: ”Europos valsty
bės jas visas pripažino dali
nai remdamos ta teorija.kad 
jeigu negalima esą nugriau
ti bolševikų valdžios, tai be
likusi geriausia priemonė 
suardyti pačią valstybę. Ki
tais žodžiais sakant, jų pri
pažinimas buvo tik antroji 
fazė atsinešimo Europos 
kuri rėmė Denikino ii 
VVrangelio avantiūras.” A- 
not to laikraščio, Amerikos 
nrinažinimas buvęs tai nuo
sakus žingsnis, nes "leidus 
Rusijai rinkties sau kelią, 
nešą rimtos priežasties, ko
dėl Suv. Valstijos neturėtų 
tos pat teisės pripažinti Lie
tuvai, Latvijai ir Estonijai. 
Genoa ir Haaga parodė, kad 
nebebuvo ko toliau be 
•aukti.”

Vienas iš didžiųjų Ame
rikos bankų, ”National City 
Bank of New York” savo 
"Trade Record’e” paskelbė 
žinią iš Pabaltijos valstijų 
geografijos, prekybos ii 
pramonės. Tas žinias skaito
me Clevelando laikraštyje 
"Pla-in Dealer”. žinios apie 
Lietuvą paduodama gan; 
teisingai, tik jose pastebim; 
noro padaryti Lietuvą pro- 
vokiška. Lietuvoje esąs la
bai stiprus vokiečių elemen
tas (kas visai ne tiesa. L. I 
B.); Vokietijos gelžkeliai 
susisiekia su Lietuvos gelž- 
keliais, kuriais tiesiogine 
komunikacija su Maskva 
esanti nustatyta; daba? 
linijos esą tiesiamos ryti 
Prūsijoj ir Lietuvoj, orlai
viu linijos nustatomos, žo
džiu sakant, Vokietija ren 
giantis per Lietuvą susinę 
šinėti su Rusija. Lietuvos 
prekyba einanti vyriausia? 
su Vokietija; iš Amerikos i 
Lietuvą 1922 metais buvę 
išvežta tik už $75,000.00 
Įvežta tik už $50,000.00.

Philadelnhijos laįkraštis 
"Bulletin” ilgame straipsny
je ”Baltic Barrier” nurodi
nėja, jog su Pabaltijos prl

su

— $ako dienraštis

' žinimo
i oe užuojautos.
{"Jeigu Rusijos reikalai bu- 
|tų ėję normaliu keliu, vargu 
•ir Pabaltija butų atsiskyru
si nuo Rusijos. Tai Įrodinė
ja .Jonas Spargo, kuris sa
ko; kad 1917 metais, rugsė
jo mėn. dar prieš bolševikų 
revoliuciją, estų, latvių, lie
tuvių, ukrainiečių, kazokų, 
gruzinų ir totorių atstovai 
reikalavę, kad Rusija pa
taptų federuota respublika, 
jungianti Įvairias tautines 
vienetas, toje konferencijo
je atstovautas (kur toji 
konferencija buvo? L.I.B.), 
kurių santikiai su i'ederale 
valdžia butų buvę nustatyti 
atskirų valstijų tautinių le- 
gislaturų. Ir toliau sako: 
"Bus tai vienas iš apkaltini
mų. kuri kada nore laisvoji 
Rusija patieks bolševikų ti- 
ranijai, kad ji panaikino ga
limybę išlaikyti dididiji ca
rų nuoveikalą — išplėtimą 
ir sujungimą Rusijos žemių 
— ir kad ji pasmerkė seną
ją imperiją išdalinimui. 
Daugelis, kurie apgailestau
ja tą išdalinimą, kuri bolše
vikų taktika padarė neiš
vengiamu, bijo rytų Euro
pos balkanizacijos, tečiau ir 
iie pripažįsta būtina Įsteigi
mą tų nepriklausomų vals
tybių, ir pataria sudaryti vi
sų tų priešbolšerikinių vals
tybių vieną dideli geografi
ni bloką, kurio užuomazga 
jau esanti Mažoji Entanta."

Amerikoje žinomas rašy
tojas apie Rusijos reikalus 
Leonas Pasvolskis laikraš
tyje ’Baltimore Sun” pada
vė savo pažiūrą i Pabaltijos 
valstybes. Iš ją ilgo straips
nio paduodame čia kai-ku- 
rias svarbesniąsias vietas. 
"Pabaltijos atsidalinimas 
nuo Rusijos buvo neišven
giamas, kad apsaugojus sa
vo teritorijas nuo skurdo ir 
vargų, paplitusiu komunis- 
tu. krašte. Bet jų'vadai pir- 
inieji tai pripažįsta — pri- 1 -
klauso tik nuo dievų malo-i 
nės.” "Ką jos darys, kai kc-i 
munizmas pranyks iš Rusi
jos, ir ką atgimusi Rusija 

; — tik ateitis 
(Turės spren-

Rašo taip: kuomet priėjo prieis.”
Balsai aiškiai neprielankus.

Dėl gautojo iš Amerikos 
pripažinimo, skaitome rei
kalingu užeituoti ir. balsus 
aiškiai neprielankius. Bus 
pravartu žinoti jų argumen
tai. kurie gal teks lietu
viams ne syki gyvenime su
tikti.

Jau minėtasis "Baltimore 
Sun” ant rytojaus po pripa
žinimo indėjo štai kokį edi- 
torialą:

”Dabar, kada Suvienytos 
Valstijos pripažino Latvi
jos, Lietuvos ir Estonijos 
valdžia, — jos (Suv. Valsti
jos) uždėjo antspaudą savo 
užgyrimo naujo tarptauti
nio Finansų Išsivystymo. 
Tie trys Pabaltijos kraštai 
buvo Rusijos dalimi. Tečiau 
jiems nėra uždėta jokios da
lies Rusijos skolų, kurias 
talkininkai mėgina iškolek- 
tuoti iš Sovietų. Atsiskirda- 
mos jos pasiliuosavo nuo vi
sokios finansinės atsakomy
bės, išskyrus tų, kurias pa
čios Įsigijo. Aišku, kad Ru
sijos skolų problemą reikės 
tuojau rišti. Tai pasienio 
kraštams bereikia tik atsi
skirti vienas po kito, iki kol 
liks tik patsai Rusijos bran- 
duolis, ir ant galo, neatsi- 
žiurint Į nieką, tasai bran- 
duolis galės irgi atsiskirti. 
Atskirosios dalys, kurios 
tada neturėtų jokių santi- 
kių su Rusija, nebūtų ap
krautos jokia jos skolų da
limi ir skolos tokiu budu au
tomatiniai išnyktų. Tasai 
pienas yra praktingas, nes 
Suvienytos Valstijos patvir
tino precedentą, kuris duo
da jam galimybės vystytis 
ir Rusijos provincijos turė
tų neatidėhodamos pradėti 
ji vykinti Jeigu tasai pie
nas pasirodys geras, Mary- 
lando valstija galėtų grieb
tis tokio pat žingsnio, kad

> nuo Suv. Valstijų 
skolos.”

Laikraštis ”News” iš Gai- 
■ eston, Texas, rodo nepasi
tenkinimo, kad Suv. Valsti
jų valdžia pripažinusi atsi
skyrimą (sencessionf Tar
pe kitų dalykų laikraštis 
sako: "Natūraliai ir lega
liai, žiūrint tarptautinių tei- 

. šių žvilgsniu, tautinės gru- 
i pės sugebėjimas Įsteigti ir 
per ilgoką laiką išlaikyti pa
stovią ir patenkinamą val
džią — duoda tinkamo - pa
mato, kad senosios tautos 
suteiktų joms savo pripaži- 

...... - x nimo. Tos mažos šalys įsten*
?ora ir kažin koks tarpiau-gė išgyventi keletą metu. 
■:mis pripažinimas nepada-, Ret kai y bus -i7amžiuS 
•\vs jų saugiomis nuo Rusi- - -- •• - •
los, jeigu Rusija kada nors 
įutars prijungti jas atgal... _
šitą suprasdami Pabaltijos vapTuTSnas. Stipri! bfairi! 
radai, perstatydami savo - -- --
reikalą pasauliui, pabrėžia 
’akta. kad viena iš jų eko- 
icminės politikos priemo
lių linkui Rusijos esanti Me
luoti priežasties apkaltinti, 
iog jos sulaiko Rusiją nuo 
priėjimo prie juros. Kitaip

nusvers, kiek bus verta
I

, ant formalio pripažinimo
\el_ Pabaltija dėl dokumento.”

, santikiai1 
Pabaltijos su plačiais Rusi-! 
jos plotais ingys nepapras
tai didelės svarbos. Istorijo
je nėra buvę atsitikimo, kad 
silpnos valstybės butų galė
jusios sulaikyti didelę ir ga
lingą valstybę nuo priėjimo 
nrie jūrių. Net negalima Įsi
vaizdinti, kad ateityje, ka
da Rusija išvystys savo pla
čias galimybes, kad plonas 
užtvaras mažų valstybėlių, 
dabar besivadinančių nepri
klausomų, galėtų sėkmingai 
sulaikyti Rusijos žengimą 
prie jurų kranto. Wilsono 
politika palikti nuošaliai 
Pabaltijos problemą — buvo 
naremta geresniu ateities 
permatymu, negu Hughes’o 
pripažinimo politika, kuri 
kaip atrodo, buvo paremta Perų suvirš 33,000 tonų tais 
tik tuo faktu, kad kitos Eu
ropos valstybės dėl joms ži
nomų priežasčių tą pripaži
nimą suteikė.”

Tame pačiame laikraštyje 
•X) kelių dienų pasirodė sa
tyriškos eilės, "New Repu- 
blics”. Eilių rašėjas J. A. 
pranašauja, kad nebeužilgo 
ateis tas laikas, kada kiek
vienas asmuo tvers savo at
skirą valstybę, ir Įrodinėja, 
kad bene atėjo jau laikas 
tam, kad iš vienų Suvienytų 
Valstijų padarius 48-įas at
skiras valstybes.

Nenuostabu, kad kai-ku- 
rie Amerikonai norėtų ma
tyti analogiją tarp Suv. Val
stijų buvusios Rusijos san- 
tikių. Politini dogmatą vie
nybės visų 48 valstijų jie no
rėtu taikinti ir prie senosios 
Rusijos žemių su desėtkais 
pavergtų tautų, kurių istori
niai, tautiniai, ekonominiai, 
tradicijų ir kitoki skirtumai 
daugeliui nėra visai žinomi 
arba nepareina Į galvą. Iš to 
ir pastangos piršti savo kur
palių. Malonu mums čia pa
stebėti, kad tik tiek ir tete
ko mums girdėti balsų prie
šingų Pabaltijos nepriklau
somybei. Matyti, kad Ame- 
rikoje.skaičius šalininkų di
džiosios Rusijos imperijos 
žymiai yra sumažėjęs.

Liet. Inf. Biuras.

Tropikų tūriai ir hygiena.
Tropikų turtai neišpasa

kytai dideli ir per gentkar- 
tes nejudinamu Priežastis 
to yra visokios ligos, dėl ku
rių ten negalima gyventi.

Tropikų turtai.
Tropiškoj Amerikoj ran

dasi beveik visi mineralai, 
nuo anglių ir geležies iki si
dabro, aukso ir brangių ak
menų ir deimantų.

Pietų Amerika beveik vi
sam pasauliui pristato bis
mutą. Viena Bolivija pro- 
duktavo apie 500 tonų kas
met. Chile produktavo apie 
40,000 tonų vario 1914 m., ir

i Bet dabar matome, jog tas 
yra tik dėl nesveikumo.

Sveikata yra svarbiausias 
faktorius kaslink šalies ar
ba kontinento išsiplėtojimo 
ir nuo sveikatos priguli bile 
užsiėmimo išpildymas. Mes 
tik galime paminėti francu
zų valdžios nepasisekimą 
budavoti Panamos kanalą 
dėl Įvairių ligų, ir pasiseki
mą Suv. Valstijų valdžios, 
kuomet ligos toje apielinkė- 
je buvo prašalintos.

Nuo sveikatos priguli išsi- 
plėtojimas ir likimas visos 
žmonijos ir nuo sveikatos 
priguli pabudavojimas va 
tybių. Rytų ligos buvo neap
veikiamas užtvaras Alexan-pačiais metais.

Brazilija turi didžiausią drui ir kryžiokams. Euro- 
geležies rudos žemę pašau- piečiai negali apsigyventi 
Ivje — iš viso yra apie 7,-■ Indijoje dėl choleros ir kitų 
000,000 tonų.. Chile kasmet.ten paprastų ligų, ir tas pats 
produktuoja 2,000,000 tonų su centrale Afrika, kur ran- 
geležies ir apie 2,500,000 to- ' 
nų salietros.

Brazilija produktavo apie 
už $450,(XX) aukso ir sidabro 
1914 m., 
$7,000.000, ir Meksika su
virš $18,000,000.

dasi miegojimo liga, malari- 
ja ir t.t. .

1507 m. rauplės išnaikino 
.visus pulkus Vakarų Indi- 

Columbia suvirš i joj, ir keli metai vėliaus už- 
ir Meksika su- puolė San Domingo ir išnai- 
tkino 3,500,(X)0 žmonių Mek- 
Galime suprasti, kokį alie- sikoj, ir tas pats atsitiko ki- 

jinį turtą Meksika turi, kuo-'tose šalyse.
Vakarų Indijos Caribes

A*A* VV**- — ----------------— 7 I

met matome, kaip greitai ta j vanaių Caritas
išdirbystė išaugo per kelius išnykę, šiaurių Ame-
metus. 1904 m. ji produktą-; yjkos indijonai beveik išny- 
vo tik 220,000 bačkų alie- kaip jr pirmieji gyvento- 
jaus, 1910 m. jau suvirš 3,- j ; y- " 7 ’
000,000 bačkų ir 1914 m. su-1 naj per kelias gentkartes ne- 
virš 21,000,000. Iš viso nuo Huosi nuo džiovos kaip euro- 
1904 m. iki 1914 m. 90,000, 
000 bačkų. Kaslink kitų ša

jaus, 1910 m. jau suvirs 3,- jai Pietų Amerikos. Indijo-

piečiai.
... . . k _ Naujų kontinentų ir ša
lių, Perų produktavo 47,000 jįų atradimas jau praėjo, Ii- 

m ir įvirs 1

darvs su jomis 
tai nuspręs” i 
ižiamojo balso ir pati Pa
baltija ir Tautų Sąjun
ga. L. I. B.).

"Kas atsitiks su Pabald
os valstybėmis ateityje, nė
ra galimybės spręsti. Fiziš
kai jos kliudo Rusijai prieiti 
orie juros. Pabaltijos vadai 
patys geriausiai tai supran
ta. Jie žino ir tą faktą, kad

po to, kada Rusija sugrįš Į 
tikrąjį protą ir vėl panorės 
būti tauta — tai čia kitas

garbinga Rusija gali inti- 
krinti Estoniją, Latviją ir 
Liėtuvą mesti savo šeimi
ninkavimą ir dar syki griž- 
t’ namon. Bet tokiame atsi
tikime, kaip nurodo paskel
bimai iš IVashingtono, Su
vienytosios Valstijos tik 

, ’' ’ \ ... _ i
toji popiera ir antspaudavai 
ant *---- ' --------------

bačkų 1896 m. ir suvirš 1,- 
000,000 bačkų 1914 m. Iš ri
šo nuo 1896 iki 1914 m. 14,- 
000 bačkų.

Beveik visose tropiškose 
Amerikos šalyse yra alie
jaus. Venesueloje yra dau
gelis asfalto (minerališkos 
smalos), kuri dar visai nei 
neapdirbta.

Galime matyti žemdirbiš
ką turtą, peržiūrėdami se
kančias skaitlines: 1913 m. 
Brazilija turėjo 30,000,000 
gaivu galvijų, 7,000,000 ar
kliu, 3,000,000 mulų ir asilų, 
10,000,000 ožių, 10,000,000 
aviu, ir 18,000.000 kiaulių. 
Iš viso 80,000,000 galvų kas
met.

Brazilija ir tropiška Ame
rika produktuoja daug ka
vos, beveik viso pasaulio 
vartojama, ir tas pats su 
gurnu ir t.t.
Dabar apie tropiškos Ame

rikos girias. Pietų Amerika 
turi sekančias girių mylias 
— Argentina 231,000; Bra
zilija 1,500,000; Bolivija 
284,000; Chile 59,000; Co- 
lumbia 240,000; Ecuador 
145,000; Guiana 64,000; Pa- 
raguay 84,000; Perų 175,- 
000; Venezuela 180,000; iš 
viso 3,000,000 mylių. Tose 
giriose tropiškų medžių yra

taip, kad Rusija neturėtų’ 
’okio pamato savo norui už
kariauti ’ “' ~
-avo ekonominių reikalų. Ar; Taip-pat labai neprielan- 
o užteks Rusijai, kana ji.kiai apie Pabaltijos valstijų 
laliovusi būti tarptautine,'ateiti ' — '
lataps vėl tautine valstybe Eagle”. ___ ____
r turės pereiti per visą re-jsįos abejonės,” sako tasai 
konstrukcijos procesą— tai laikraštis, ”kad by kokios li- 
laroJys ateitis. (Toji atei-.beralės valdžios forma butu 
js gal suras vaistu visiems (pritaikiusi Pabaltijos tautas 
mpenalistams. L. I. B.). - - ■ - —

”Pittsburgh 1
’iaip atsiliepia: "Jeigu Ru- rną jų kultūrinės autonomi- 
dja galutinai išsivystys i fe-!jos, jos mietai butų priėmu- 
leratyvę respubliką, kurio- sios sau vietas federatyvėje 
e tos satelitės valstybės tu-Rusijos respublikoje. (? L.I. 
'i dalyvumą, problema išsi-.B.). Kaipo nepriklausomos 
'iš pati savaime. Jeigu valstybės jos ištaikė tvarką 
vyks vėl grįžimas prie se- ir
iosios imperijos padėties, i nio 
uomet pastangos grąžinti pastovumo, kaip sako Vals- 
nažas respublikas atgal tybės Departmentas, bet tai 

’irie imperijos gali sudaryti nieko dar nesako apie ateiti, 
komplikacijų, tečiau yra tai Kada Rusija atsigaus po tų 
tiltas, kuriuo pereiti diplo- suiručių ir vėl pataps di-

ninkais.
Ir vėl bėda! Netaip senai 

Anglijoj taip vadinamos 
”socialės moterĮs” dV ė pa
daryt operacijas ant kojų— 
nupiaut mažiukus kojų pirš
tus, idant koja tilptų Į naujo 
styliaus čevervką. Dabar 

j prie Rusijos. Paliktos pačios jau eina Į madą platus čeve- 
Dispatch” i savu ir gavusios užtikrini- rykai. Mat, praktikoj pasi- 
r„.-— -..4^-™: rodė, kad apsiavus siaurais

čeverykais negalima žaist 
golfos — krypsta, slysta, 
puola.

Plačius čeverykus nesun
ku gauti. Bet kur gausi pla
čią koją Į juos, nes jau vieno 
piršto ant kojos nėra? 
Dabar toms poniutėms pri
sieis piaut nosis ir prie ko
jos dėt. Juk geriau iš svieto, 
negu iš mados!

Laisvės Mylėtojas.

ateiti • rašo "Brooklvn 
. „Nėra nei mažiau-

I

pasiekę tam tikro laips- 
politinio ir ekonominio

SURUM-BURUM.
Matant, kiek komunistai 

eikvoja popieros ir ką jie 
ant tos popieros rašo, neno
romis prisieina pasakyt, kacl 
Amerikoj popiera per pigi.

„Tėvynė” giria Tadą Dun
duli ir vadina jį "nenuilstan- 
čiu S. L. A. darbuotoju." 
Kodėl?

Kiek man yra žinoma, Ta
das nėra jokis S. L. A. dar
buotojas. Man teko girdėt ji 
kalbant vienos S. L. A. kuo
pos parengtose prakalbose, 
tai pasirodė, kad jis nežino 
nei kokie pašelpos ii- ap- 
draudos skyriai Susivieniji
me randasi. Beto, po kiek
vieno, galima sakyt, dešini- _____ ______________
to savo kalbos žodžio aiški- 1,613,000; Parana pu-
nosi, jog S. L. A. jis nerekle- šių 309,000; pusiau tropiškų 
muojąs. CO

Tėvynė šitą gerai žino, mora medžiu 241,000;
Bet ji gerbia” Dundulį už donmedžių 84,000; C.....—

kad jis Detroito seime pu§iu 96,000 ir Quebracho 
varė lapės politiką su tauti- 404,000.

Mažai žinoma apie komer- 
cijinę vertę tų milžiniškų gi
rių, nes ten yra tarp nepa
prastų ir naudingų medžių, 
ir gal ateis laikas kuoijtet 
pasaulis turės iš ten gauti 
medžius.

Brazilija turi 8,524,770 
kvadratiškų kilometrų že
mės, kas daugiau už Suv. 
Valstijas be Alaskos, bet 
gyventojų yra tik 20,000,- 
000, kas sudaro tik penkta
dali Amerikos gyventojų. Ir 
todėl žemė ten keli metai at
gal kaštavo nuo 25 centų iki 
S2.00 už akrą, ir tas pats su 
kitomis tropikų šalimis.

Tropiką hygiena.
Laiks nuo laiko išreiškia

mos Įvairios nuomonės kas- 
lin}< priežasties apleidimo 
tropiškos Amerikos turtų.

medžių 259,000; greenheart 
'; rau- 
Chilian

gos išsiplėtojo per visą pa
sauli. Bakteriologija ir pa
razitologija netik rado ligų 
priežastis, bet ir jų nukrei
pimą.

Tropikų
i priežastis, perdavimas, nu- 
! kreipimas ir gydymas jau 
žinomi. Tos ligos randasi 
tose šalyse, kur nėra sani- 
tariškumo.

Yra sunku suprasti-, kodėl 
daugiaus atvdos nekreipta 
i sveikatą tropikuose. Roc- 
kefeller Foundation bandė 
Įvesti sanitariškumą. Bet to 
negana. Reikėtų užintere- 
suoti tu šalin valdžias.

F.L.IS.

paprastų ligų

Prašymas musų publicistams
Liet. Informacijų Biuras, 

žinodamas, kad Amerikos 
lietuvių tarpe esama nema
ža Lietuvos mylėtojų, kurie 
turi didelių rašytojų gabu
mų, šiuomi kreipiasi i juos 
prašydamas rašyti straips
nius iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo, kurie per Biuro 
tarpininkavimą galętų buri 
siunčiami Lietuvos laikraš
čiams, o taip pat- straips
nius, liečiančius Lietuvos rė
mimą Amerikoje, kurie bu
tų Įdomus ir naudingi Ame
rikos lietuvių visuomenei ir 
kuriuos Biuras išsiuntinėtų 
Amerikos lietuvių laikraš
čiams.

Liet. Inf. Biuras, deja, ne
gali teikti už prisiunčiamus 
jam straipsnius atlyginimo, 
ir pasitiki gerb. publicistų 
šiaip jau gerais norais.

Kad išvengus bereikalin
go susirašinėjimo, gerb. ra
šytojų prašoma yra siųsti 
tiktai tokius straipsnius, ku
rie turi, savyje konstrukty- 
vio elemento ir yra liuosi 
nuo by kokių partinių ten
dencijų.

Liet. Inf. Biuras, patyręs 
daug naudos iš darbuotės 
gerb. jo korespondentų pro
vincijoje, kur per juos vie
tos anglii spaudoje buvo pa
skleista daug žinių apie Lie
tuvą, ir šiame sumanyme ti
kisi sulaukti paramos ir pa
sisekimo ir iš anksto taria 
ačiū už siunčiamus straips
nius.

M. M. šilkas,
Liet. Inf. Biuro vedėjas.
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Roman J. Vasil, Justice of the Peace. 
My Comm. Exp. Oct. 20, ii-22.

PROTOKOLAS
/

L. S. S. rytinių valstijų kuo
pų konferencijos, Įvykusios 
4 d. rugsėjo, 1922 Broo

klyn, N. Y.

Sesija I.
Konferenciją atidarė 

gimo komisijos narys drg. J. 
Glaveckas 11 vai. ryte.

Mandatų peržiūrėjimo ko- 
misijon paskirta dd. C. A. 
Herman ir M. Štainys.

Drg. J. Glaveckas persta
tė drg. V. Pošką į pirminin
ko vietą.

Drg. V. Poška, užėmęs 
pirmininko vietą, apibudino 
konferencijos tikslą ir jos 
siekimus.

Skaityta, ir priimta kon
ferencijos dienotvarkis.

Mandatų komisijos var
du drg. C. A. Herman pra
nešė, kad konferencijoje da
lyvauja 5 LSS. kuopos. Nuo
L. S.S. 19 kp., Brooklyn, N. 
Y.: M. Štainys, A. Sendrovv,
M. Baltuškienė, J. Glavec
kas ir C. A. Herman. Nuo
33 kp., Binghamton, N. Y.: 
B. Songaila. Nuo 34 kp., 
Waterbury, Ct.: P. Motie- 
čitis ir J. S. Prusalaitis. Nuo 
60 kp., So. Boston, Mass : 
M. Michelscnienė. Nuo 147 
kp. JSlizabeth, N. J.: A. Lu
koševičius, J. Pacenkis.

Sulyg mandatų turi būti 
’■ 11 delegatų, bet iššaukus 

vardus pasirodė, kad nuo 19 
kp. M. Baltuškienė ir nuo
34 kp. J. S. Prusalaitis kon- 
ferencijon nepribuvo.

Nutarus duoti sprendžia
mą balsą konferencijos šau
kimo nariui drg. V. Poškai, 
viso šioje konferencijoje da
lyvavo su sprendžiamais 
balsais 10 delegatų.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas drg. A. Lukoševi
čius; pagelbininku — 
A. Sendrovv; sekretorium — 
drg. B. Songaila.

Seka pranešimai iš vie
tų : L.S.S. 19 kp. daro prane
šimą C. A. Herman.

33 kuopos — B. Songaila. 
3-1 kuopos — P. Motiečius.
60 kuopos — M. Michelso- 

nienė.
147 kuopos — A. Lukoše

vičius.
Drg. C. A. Herman skaito 

laišką nuo L.S.S. 71 kuopos 
iš Cambridge, Mass., su pra
nešimu, kad juių kuopos de
legatas dėl tam tikrų prie
žasčių negali atvykt, ir kuo
pa pasitiki tos konferenci
jos nutarimais.

Duodamas Įnešimas ir nu
tariama daryt pertrauką 
pietums. Ir išrenkama rezo
liucijų ir Įnešimų sutvarky
mo komisija. Išrinkti šie 
draugai: V. Poška, C. A. 

w Herman ir M. Michelso* 
nienė.

Posėdis užsidaro 
1:15 minutų.

\ Sesija II.
Antroji sesija atsidarė 

kaip 2:30 vai. po pietų.
Seka vardašaukis. Dele

gatai susirinko visi.
Rezoliucijos.

a) drg. V. Poška referuo
ja apie reikalą Lietuvos so
cialdemokratų pasiuntinių 
atsilankymo Į šią šalį ir kaip 
mes Į tai žiūrim. Ir kokiu 
prisirengimu reikia pada
lyt juos sutikt. Priimama 
tam atatinkama rezoliucija.

Taipgi nutarta, kad butų 
vakviesti du atstovai Į šią

ren-

drg.

kaip

ta tam tikra komisija sočiai-(plati veikimo dirva, ir 
demokratų darbuotės su- U 
tvarkymui. Komisijon Įeina 
penkios ypatos: V. Poška 
(kaipo komisijos sekreto
rius), M. Michelson ienė, Ra- 
čiutė-Herman, P. Motiečius 
ir B. Songaila.

b) V. Poška referuoja idant sužadinus smarkesni 
"Organizacijos darbas". Po veikimą.
referatui priimama tam ata-' 
tinkama rezoliucija.

c) drg. V. Poška referuo
ja "Politikos klausimas” ir 
priimama tam tikra rezoliu
cija.
LS.S. mokesčių klausimas.

Po rimtam apkalbėjimui 
nutarta, kad butų L.S.S. 
mokesčiai sulyginti su So- 
cilistų Partijos mokesčiais, 
t.y. iki 25c. mėnesiui.

Išneštas paraginimas, re- Konferencijos išrinktą cr 
zohucijos formoje L.S.S. oranizaCirų sekretorių, kuris 
gildomajam Komitetui, kad stengsis parūpinti reikalin- 
sts darytų žingsnį, kaslink kalbėtojų ir suteikti kito- 
numazmimo mėnesinių mo- £jos reikaling-Os pagelbos. 
Kesčių nuo 30c. iki 25c. mė-j p g Konferencijos išrink- 
nesiui. ,tag sekretorius yra drg.

^ Ylarta’-^a( - Juozas Glaveckas. Jo antra-
tas Organizavimo Sekreto- $ 
riatas” rytinėm valstijom, 
kurio pareiga butų stiprin
ti ir organizuoti L.S.S. kuo
pas. ir varyt šiaip organiza- 
tvvi darbą ir palaikyt dides
nius ryšius tarp gyvuojan
čiu L.S.S. kuopų.

Sekretorium išrinktas d-
gas J. Glaveckas, 229 Ainslie. čiusi visapusiai mokesčių 

klausimą, yra tos nuomonės, 
kad:

1. Socialistų Partija gali 
pasilaikyti, — augti ir tvir
tėti ne aukšta narių mokes- 
timi, bet skaitliumi ir pasi
darbavimu savo narių.

2. Aukšti mokesčiai atstu
mia labai daug žmonių, ku
rie, esant mažiems mokes
čiams, priklausytų socialis- 

■ tų partijai ir nacionalėms 
Į socialistų federacijoms.— 
‘ 3. Taigi, kad patraukus i

• • *1 T * v

Kadangi L.S.S. darbuotės S. S., 
pasisekimas šiuo laiku visų- 
pirma priklauso nuo drau
gu pasidarbavimo, todėl —

L.S.S. rytinių valstijų kuo
pų konferencija ragina 
draugus Įtempti savo jiegas,

Sąryšyje su tuo Konfe
rencija ragina stipresnes 
kuopas gelbėti silpnesnėms.

Be to, Konferencija atsi
šaukia i pavienius, prita
riančius socialistams asme
nis,gyvenančius tose koloni
jose, kur kuopų nėra, kad 
jie pasidarbuotų kuopų su
tvėrimui. Norintieji pasi
darbuoti — draugai gali 
šauktis pagelbos kuopų su- 

' tvėrimui ir sustiprinimui Į 
i or-

I

šas: 229 Ainslie st., Broo- 
klyn, N. Y.

A. Lukoševičius, pirm.
B. Songaila, sekr.

Rezoliucija narių mokesčių 
reikale.

L.S.S. rytinių valstijų kuo
pų konferencija, apsvars-

st., Brooklyn, N. Y.
Organų klausimas.

Drg. B. Songaila siūlo, 
kad butu duotas paragini
mas L.S.S. Pild. Komitetui,’ 
kad jis stengtųsi padaryt 
tam tikras sutartis su ”Nau- į 
jienomis” ir "Keleiviu”, kad 
tuodu laikraščiu L.S.S. na
riai gautų už nupigintą kai
ną. Paraginimas padarytas 
rezoliucijos formoje.
Aukų rinkimas sociaidemo-j 3. Taigi, kad patraukus i 

kratams. x socialistų eiles daugiau žmo-
Nutarta, kad butų visur nių, ši Konferencija ragina 

renkamos aukos Liet. So- L.S.S. Centro sekretorių su- 
cialdemokratų Partijai sižinoti su Socialistų Parti- 
Taipgi nutarta paragint vi- jos Pildančiuoju Komitetu 
sus L.S.S. narius prie aukų arba Partijos sekretoriumi 
rinkimo. Konferencija taip- ir pasistengtų gauti L. S. 
gi pageidauja ir prašo, kad Sąjungai tokias išlygas, kad 
visi tie, kurie prijaučia L. S. jos nariai turėtų mokėti na- 
Partijai, taipgi pasidarbuo- rių mokesčių mėnesyje tik 

pagal išgalės pąau- 25 centus (o jeigu galima, 
tai ir mažiau), iš kurių 20c.tų, ir 

kautų.
Konferencijoje dalyvavę 

tuojaus sumetė $15.00 so-- 
cialdemokratams.

Tarimams pasibaigus pa-; 
kviesta pakalbėt drg. C. A. 
Herman. Jam pakalbėjus 
pakviesta B. Songaila. Abu
du kalbėjo L.S.S. klausime. | 
Konferencija užsidarė 6:30 
vai. vakare.

A. Lukoševičius, pirm.
B. Songaila, sekr.

REZOLIUCIJOS PRIIM
TOS L.S.S. RYTINIŲ VAL
STIJŲ KONFERENCIJOJ. 
Rezoliucija delei santikių su 

kitomis srovėmis.
L.S.S. rytinių valstijų 

kuopų konferencija, imda
ma domėn paskutinių kelių 
metų patyrimus, mato rei
kalingu esant atkreipti 
draugų atydą Į tai, kad yra 
pageidaujama, idant jie pla
čiau dalyvautų viešajame 
Amerikos lietuvių gyveni
me. Konferencija taipgi yra 
tos nuomonės, kad socialis
tinis judėjimas šioje šalyje 
ir Lietuvoje laimės dau
giau, kad mes, reikalui 
esant, tame arba kitame at
sitikime susidėsime ben
dram veikimui su šiaip pa
žangiomis, nors ir ne socia- 
istinėmis srovėmis, ypač 

kuomet tokis susidėjimas 
ous pageidaujamas iš at
žvilgio kovos su atžagarei
viais.

A. Lukoševičius, pirm.
B. Songaila, sekr.

Rezoliucija organizacinio ir 
propagandos darbo reikale.

Kadangi šiuo laiku gyve
nimo sąlygos taip persikei-

Salį. jeigu yra galimybės, jtė, kad socialistiniam Ame- 
Nutarta, kad butų išrink- rikos judėjimui atsidaro

butų siunčiama Centrui L. 
o 5 centai pasiliktų 

kuopos ižde.
A. Lukoševičius, pirm.
B. Songaila, sekr.

Rezoliucija organo reikale.
i Kadangi per pastaruosius 
kelis metus "Naujienos” ir 
"Keleivis” tarnauja L. S. 
Sąjungai, ir atlieka oficia- 

ilių organų pareigas, talpin
dami visus L.S.S. reikalus, 
ir kadangi visiems L.S.S. 
nariams tiedu laikraščiai 

i pasidaro būtinai reikalin
gi,—

Tad, L.S.S. Rytinių Vals
tijų kuopų konferencija 
randa reikalingu paragint 
L. S. S-gos Pildantyjį Komi
tetą, kad jis pasistengtų pa
daryt tam tikras sutartis su 
aukščiaus minėtais laikraš
čiais, kad kiekvienas L.S.S. 
narys turėtų teisę užsipre- 
numeruot tuodu laikraščiu 
numažinta kaina.

Konferencijos nuomone, 
tas pagelbėtų L. S. Sąjungai 
sustiprėt nariais.

A. Lukoševičius, pirm.
B. Songaila, sekr.

Pastaba kuopų sekreto
riams.

L.S.S. Rytinių Valstijų 
kuopų konferencijos proto
kolas ir rezoliucijos nebus 
atskirai kuopoms siuntinė
jamos, tad kuopų sekreto
riai, patėmyję laikraščiuose 
tos konferencijos protokolą 
ir rezoliucijas, išsikirpkit iri 
artimiausiam kuopos susi
rinkime perskaitykit, ir pa
sidėkit į kuopos archyvą.

L.S.S. R. V. Konferencijos 
sekretorius

B. Songaila,
263 Clinton st., 
Binghamton, N. J.

AUKOS SOCIALDEMO
KRATAMS.

Leonas Stankevičius iš 
Manistiąue, Mich. $2.00

PANELĖ" SU TRIMIS 
PRAVARDĖMIS.

Šitas jos paveikslas.
Kiek laiko atgal j Bostoną atvažia

vo moteris, kuri save vadinas Alice 
Helen Dunn, Alice Augustin, Alice 
Dombrowsky. Minėta moteris buvo 
apsivedus su J®s Augustin iš Detroit, 
bet nepoilgam po apsivedimo ji susi
rado didesnę pažintį su svetimais vj - 
rais ir pradėjo savo "good tinie”. Be- 
sportaujant, ji susipažino su gražiu 
vyru, bet to butą detektyvo ir Alice 
Dunn pateko į belangę, o iš ten tapo 
nusiųsta į bepročių ligonbutį, o vė
liau tapo nuteista į pataisos namus. 
Tikrasis jos vyras Augustinas jos 
pasigailėjo ir pakuosavo iš kalėjimo, 
bet Detroito valdžia paliepė išvažiuot 
is miesto ir jos vyras turėjo jai iš
pirkt tikietą į Montello, Mass.

Kaip žinios parodo jos vyrui ji kai
navo suviršum 81,000 ir gerokai ap
čiupinėjo ir kitus savo meilužius. Da
bar ji gyvena kur nors ame Bostoną 
ir jieško naujų "meilužiu".

ALICE MYLIMASIS.

Pajieškojimai
Aš, Antanas Geležius, pajieškau 

savo pusbrolio Jokūbo Žiunnsko, pa
eina iš Kalvarijos apskričio, Menku
pių sodžiaus. Girdėjau, kad kada tai 
gyveno Worcester, Mass. Jei kas apie 
j; žinot, malonėkite man pranešti, už 
ką busiu labai dėkingas.

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

Cranberry, W. Va.

Aš, Antanas Geležius, pajieškau 
i savo draugo Vinco Čiuplio, paeina iš 
j Lietuvos Kalvarijos apskričio ir pa- 
Į rapijos, Eglebalių sodžiaus. Girdėjau, 
kad kada tai gyveno Wurcester, 
Mass. Turiu svarbų reikalą. Kas ži
not apie jį malonėkit man pranešti, 
už ką busiu labai dėkingas.

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

Cranberry, W. Va.

I Pajieškau apsivedimui betuvaiu ■> 
. merginos, mylinčius dorą šeimyniš
ką gyvenimą, nuo 18 iki 25 metų am- ■ 
žiaus. Merginos mylinčios apsivesti 
malonėkite atsiliepti ir su pirmu laiš
ku prisiųsti savo paveikslą. Platesnes 
žinias suteiksiu per laišką. Atsa
kymą duosiu kiekvienai ir paveiksią 
ant pareikalavimo gražinsiu.

A. T. S.
726 W. 18th st, Chicago, III.

REIKALAVIMAI

Pajieškau apsivedimui merginos, 
katra mylėtų gerų gyvenimų, nuo 18 
iki 30 metų. Aš esu 37 metų, dirbu už 
Rūkorių. Meldžiu prisiųsti savo pa
veikslą, o aš aplaikęs prisiųsiu savo. 

Charles Mason
Powder River, Wyo.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo nuo 20 iki 35 metu. 
Aš esu 30 metų amžiaus. Meldžiu su 
pirmu laišku prisiųsti savo paveikslą. 

A VV
Co. C. 16 Inf. Fort Jay, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 30 iki 45 metų amžiaus. Atsišau
kit tiktai turtingos. Biednos neraši
nėkite. Aš esu vaikinas 3į vasarų.

Frank Mack (42)
465 Main st, Charlestown, Mass.

REIKALINGAS KRIALČIUS GREI
TAI. Darbas be jokio sieko per ištisą 
metą. Prie taisymo, prosinimo ir kiek 
padėt prie naujų drabužių. Atsišauk
dami praneškit, už kiek dirbtumet 
ant nedėlios. (41)

M. Arminas
2720 S. Washington avė,

Saginaw, Mich.

PAJIEŠKAU DARBININKO, ku- 
j is mokėtų važiuot automobilium ir 
pardavinėt kil basus, ir vieną žmo
gų už helperį.

Ženotas žmogus turi pirmybę. 
BALKUS SAUS AG E CO,

19 Camden st. Lynu. Mass.
REIKALINGA MOTERIS dėl pri

žiūrėjimo namų ir trijų vaikų. Duo- 
s;u šiltą kambarį jr valgį. Butų geis
ta a, kad atsišauktų-sena moteris, gu
ri negali dirbtuvėj dirbti, tai aš ją 
užlaikysiu visados. Meldžiu kreiptis 
šiuo adresu: (40)

Pranas Stravinskas
Sta. 12 Box 386, Laurence, Mass.

Jieškau apsivedimui vaikino nuo 
28 iki 40 metų amžiaus. Gali būti ir 
našlys arba gavęs nuo pačios divorsą, 
bile tik butų inteligentiškas. Iš užsi
ėmimo turi būti profesionalas arba 
biznierius. Kitokius meldžiu neatsi
liepti. Aš esu 24 metų, myliu dailę ir 
gamtą, turiu gana patyrimo preky- 
i>oje ir dailės šakose. Norintieji su 
nanim susipažinti rašykite prisiųsda- 
>ni savo paveikslus. (43)

Miss N. Mechiell
4630 So. Ashland avė., Chicafo. UI.

REIKALINGI 
MAŠINŲ MOLDERIAI 

dėl 
GELEŽINIŲ FOUNDRIŲ 
Atsišaukit (40)

General Electric Co.
Prie Tileston St., 

Everett, Mass.

PARDAVIMAI

PARSIDUODA MĖSOS 
MARK ETAS.

Biznis išdirbtas per daugelį

sa uždyką, elektros šviesa apmokama

F1REST0NE-APSLEY 
RUBBER CO.

Reikalaujam 50 moterų, 
tarp 16 ir 35 metų, prie leng
vo dirbtuvės darbo. Patyri
mas nereikalingas. Geros 
algos.

Taipgi reikalaujam paty
rusių:

Gan Siute Nakerhi 
Lambeman’s Nikerhi 
Gtiter Makeriq 
Calendar Coat Nikerhi 

Vyrai ir jų pačios gali 
išmokt šiuos amatus

Atsišaukit (40)
Employment Dept. 
or write interpreters, 

FIRESTONE-APSLEY 
RUBBER CO. 

HUDSON, MASS.

Biznis išdirbtas per daugelį metų, 
randa pigi, tik 13 dėl. 50c., geso švie
sa uždyką, elektros šviesa apmokama 
kiek išdega. Pardavimo priežastį pa
tirsi! ant vietos. Nepraleiskit geros 

(progos. (40)
A. Kuprenis

226 Montrose st., Philadelphia, Pa. 

"parsiduoda kostu- 
MERSKA KRIAUČIŲ šA- 
PA, arba išsiduoda ant 
RANDOS, po num. 395 W. 
Second st., So. Boston, Mass. 
___________________ (40) 

PATARMĖS MERGINOMS 
APIE LYTIES DALYKUS.

Parašė M. H. Sangerienė.
Knyga papuošta tam tikrais pa

veikslais. Išleido F. J. Stropienė, pri
dėdami naudingų patarimų ir mo
terims.

Kurios da šitos knygos neturit, 
tuojaus užsisakykit. Ji kainuoja 
.1-2 2. Pinigus galima atsiųsti per 
money orderį, arba įdėjus popierinį 
dolerį į laišką. Adres. okit taip:

MRS. V. RADAVICH (52) 
506 N. Ellwood ave„ Baltimore, Md.

r
Pajieškau sesers Elzbietos Žalio- 

, r.iutės. po vyrui Kupčiūnienės. Paei
na iš Suvalkų rėdybos, Seinų apskri- 

, Seirijų valsčiaus, Deinuniškių
kaimo. Seniau gyveno Sagamorėj, ■

j, o dabar.
» gyvena Illinois 

■valstijoj, bet nežinau kokiam mieste. 
; įuriuziu aisisauau arua Kas apie ją 
’ v’r*c*t ynui’MMsb’if. n/xc tnrin InKoi evar.
bų reikalą.

Mike Žalonis
1851 Bloom avė., Scranton, Pa.

A.A. PETRAS ČEKATAUSKAS
East Gardneryj užmušė trau- < :o,

kinis Petrą Cekatauską, velionis pennsylvanijos valstijoj, 
paliko 3 sūnūs ir vieną dukterį, jiajp ..teko girdėti,

... v z valstijoj, bet nežinau &vKi<un mieste.Kas iŠ JO giminiu ar pažįstam.] I TvJeldžiu atsišaukti arba kas apie ją 
norėtu platesniu žinių, klauskit17inot praneškit, nes turiu labai svar- 
pas:

B. čekatauskas
P. O. Box 164, Gardner, Mass.

Columbia ®
PADIDINK LINKSMUMĄ SAVO DRAUGŲ’

Pajieškau pusbrolių Vinco, Ėokaus 
ir Klemenso Rūkų. Paeina iš Šiaulių 
apskričio, Bačiūnų kaimo. Malonėkite 
atsišaukti 
pranešti.

Frank Gutauskas
Sta. 12, Box 471, Lawrence, Mass.

arba kas apie juos žinot

Frank Gutauskas

I

Pajieškau Fortūnato Knizelio. pa
eina iš Tveriu miesto, Telšių apskri
čio. Kauno rėdybos. Turiu prie jo la
bai svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie jį žinot duokit man 
.žinią.

J. Visockis
I 1583 E. 43th st., Clevcland, Ohio.

Pajieškau savo brolio Ukaverckio. 
Jis turi kriaučių biznį Los Angeles, 

i California.
A. Ukaverckis

i - 2720 S. Washingtcn avė.,
Saginaiv, Mich.

' LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN, ILL.

Valdyba:
Pirmininkas Kaz. Grinius.

802—8th st. ..
Pagelbininkas Kaz. Ambraziunas,

1421 S. Lincoln st.
Užrašų raštininkas Vin. Rudzinski, 

1420 S. Victory st.
Finansų raštininkas A. Salučka, 

1320 S. Victory st.
Kasięrius A. Krepas,

774 Sheridan Rd. 
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

1126—lOth st.
J. Povilaitis, 1206—lOth st. 

Knygiai: W. Gabris, 1027—8th st.
J. Jokūbaitis. 728—lOth st 

Maršalai: A. Delkus, 919—8th st
J. Jokūbaitis, 114 S. Water st 

Susirinkimai atsibuna paskutinį 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 801—803—8th st

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETUVYS GYDYTOJAS 

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis *

Nuo 1—o po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVĖ,
DETROIT, MICH.

Pajieškau pusseserės Bronsios Gar- 
duliutės (po vyrui Šileikienės). Se
niau gyveno Detroit. Michigan; paei
na iš Suvalkų rėd., Veisijų parapijos,

■ Iladzrilcnių kaimo. Malones pati at- 
, sišaukti, arba žinantieji teiksis pra-
■ nešti, nes jos dvi seserį atvažiuoja iš 
Lietuvos — Elzbieta ir Ona. (41)

A. Majauskas
324 River st.. Haverhill, Mass.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ SĄJUNGOS 
10 KUOPA HOLYOKE, MASS. 
Viršininkų adresai:

Pirm. M. Motiejus Žebrauskas.
6 Vhiting avė., Holyoke, Mass 

Pagelb. Antanas Ražukevičius,
580 So. Summer st, 

Holvokc, Mass. 
Sekretorius Domininkas Velička.

383 Park st, Holyoke, Mass. 
Kasięrius Liudvikas Matulevičius,

54 Adam st, Holyoke, Mass. 
Kasos gVbėjai:
Aleksandras Sagaila,

588 So. Summer st, 
Holyoke, Mass. 

Stasys Pikturna.
593 Bridge st. Holyoke. Mass.

Maršalka Aleksandras Milkevičius,
357 Park st, Holyoke. Mass.

Susirinkimai atsibuna antrą nedėl
dienį kiekvieno mėnesio, šv. Kazimie
ro draugystės kliube, 44 Sargent st, 
Holyoke, Mass.

L.

f

J Tel. No. 550
Į LIETUMS GYDYTOJAS X

i Dr. Francis A. ReynnMs »
• (RINGAILA) <
> Ofiso valandos: f

S Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo < 
!3; 2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. J

• Nedėliomis nuo 1 iki 3. 9

I 419 MAIN ST, ATHOL, MASS. >
’3©©©©©®©©©©©®©©(

IKI SEKANČIO PRANEŠIMO

PRENATOL CLIIIIC
Ant kaires rodoma Columbia 
Frafonola, Typo L-2, padir- 
b’mas Angliško raudonme
džio, ir Amerikoniško Riešu
to (VValnut) su devyniom 
gražiom rekordų alDumem. 
Prekė $175.00. 
Ant dešinės rodoma Columbia 
Grafonola Typo D-2, padir
bimas raudonmedžio, visokio
aržuolo. Prekė $60.00

Štai yra? tikras būdas, kuriuomį gali prisidėti prie pa
linksminimo savo draugų, kurie lankosi tavo namuose. 
Jiems, užgriešk ant Columbia rekordų labai gražius instru
mentu muzikos iš savo Tėvynės, ir dainas, kurias yra 
dainavę, taip pat girdėję Tėvynėje.

Surašė žemiau yra keli iš naujausių Columbia rekordų, 
kuriuos privalėtam turėti. Eik pas Columbia pardavėją, ir 
nusipirk kelis šiandien, kad butum pasirengęs dėl draugų 
sekančio atsilankymo.

10 colių 75c.

E-7478

E-7093

E-70’6

E-4796

E-4474

f
 Vos tik mėnulis.
Gegužinė daina. 
Balsinis Kvartetas.

f Visi lipo, visi lipo.
1 Trepukas. šokis.
I Lietuviška Orkestrą 
l “Kaunas".

E-4416

E-4273

Mylimoji. Polka.
Vestuvių Valcas.
Columbijos Orkestrą.

*

Padainuosiu gražią 
Dainą.

Našlys.
Jonas Butėnas, basso.

r

X

<
X

!. tetų viską Polka. 
Per virvutę. Polka.

Armonika solo.

Nedėlios rytą- Polka. 
i*ėl musę jaunimo. 
Polka.
Jtrrajino Columbijos 
Orkestrą.

M ielaširdystė.
Vai verčia, laužo. 
Mikas Petrauskas.

E-4272

E-4238

E-3189

Spragilų Daina. 
Strazdelis.

.Mikas Petrauskas, 
tenoras.

Rūtų darželis. Mazurka 
Jr.unimo Polka.

Jtrrajino Columbijos 
Benas.

) Oi. Motuie. t boras. 
Į Motus, motus. Choras.

Aš, Frencė Braziutė, pajieškau sa
vo seserų Uršulės Žemaitienės ir Ma
rijonos Žukauskienės. Prieš karę gy- 
' eno Anglijoj. Paeina iš Suvalkų rė
dybos, Vilkaviškio parapijos. Turiu 
prie jų svarbų reikalų. Meldžiu atsi
šaukti . arba kas apie jas žinot pra- 
neškit, busiu dėkinga. (41)

France Braziutė
1517 So. Front st., Philadelphia, Pa.

Bus atdara
Kožną ketvergą nuo 

ryte.
1S2 CENTRAL
GARDNER, MASS.

Patarimai ir gydymas dykai.

10 iki 11
(41)

ST.

Aš, Petronėlė Aibrikienė, pajfes- 
kau srfvo vyro giminių: brolių, pus- 

! brolių, seserų ir pusseserių. Sesui ir 
brolis gyvena Kanadoj, o kiti gyve
na Philadclphijoj ir Chicagoj. Mano 
vyras Steponas Albrikis mirė 26 d. 
rugpiučio. Paėjo iš Kauno rėdybos, 

i Kretingos apskričio. Kulių parapijos, 
šimulių kaimo. Taipgi pajieškau sa
vo giminių: brolio Simaičio ir pus
brolių Brazdeikio ir Almino ir dėdžių 
Kanevų, visi paeina iš Kauno rėdy- 

' bos. Platelių parapijos. Meldžiu visus 
atsišaukti, nes turiu svarbiu reikalu.

(41)
Petronėle Albrikienė-Simaičiukė, 
11 Clinton avė., Bridgeport, Conn.

t

Telefonas 5112*W.

Dr. A. Gorman-Gmuskas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

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

705 N. Main st. kamp. Broad at. 
MONTELLO. MASS.

Nedėliomis nuo 10—12 dieną.

APSIVED1MAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

i arba našlės be vaikų, laisvos minties, 
J latra sutiktu imti civilį šliubą ir ves
ti draugišką šeimyniška gyvenimą. 
Aš esu pasiturintis vaikinas 34 metų 
amžiaus. Meldžiu atsišaukti per 
laišką.

Box 82,
A. Vasilius

Deerfieid, III.1

Tai. So. Boston 606-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTA8.

VALANDOS Na® 9 iki _4 dieną.

Nao 2 iki 9 vąk.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” narna

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

i 

t

ii

NAUJOS PLUNKSNĄ LOVOS

Prirengk jas dabar šaltam 
orui. Rašyk dabar reikalau
damas Dykai Didelės Nupi- 
ginimų Knygos ant naujų 
sanitarių Plunksnų Lovų. 
Paduškų ir Plunksnų. Musų 
dirbtuvės kainos yra labai 
žemos. Dešimts dienų iš- 
ir mes užmokant uz expre- 

Pasiųsk atvirutę šiandien reikalaūda-

M J bandymui ________ _____ i__
JJ | sų- Kostumeriai užganėdinami visur.

Ii tnas dykai knygos ir sampalų plunksnų 
» (43)
F American Feather & Pii)nw C®.
*! Denk F 12. Nashville, Tenn.

i

70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 choralių dai
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų balsam.; 
dalis jų vyrų arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duettų, kurie 
tinka geriausiai vaikų chorams.

Knygos kaina 1 u. 50c.
Atyda.' Kas ims iš karto 20 

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

M. PETRAUSKAS 
769 Broadway. So. Boston, Maas



KEEBIVT9 —

HOMORISTIKA.
I

&
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Grinorius prie telefono.
[esenai Amerikon atva

žiavęs grinorius da nežino- 
jjo. kaip vartoti telefoną. Jis 
nukabino ragelį ir pridėjęs 
prie ausies sako: ’

”Aš noriu kalbėt su savo 
frentu Džiova.”

"Koks numeris?” paklau
sė centras.

”Aš jo numerio nežinau, 
aie žinau, kur jis gyvena —. 
trečias namas nuo kampoj 
ant antro flioro, pas Kelba- 
sienę ant burclo.”

i

X

n—

v

PAVELYK MUMS PAGEL
BĖT JIEMS IŠRINKT PUI
KIAS IR REIKALINGAS DO
VANAS.

KALĖDOS JAU ARTI
NAS! ŽMONĖS PRADE
DA MISI.YT1 APIE DO
VANAS DĖL SAVO GI
MINU’ IR PAŽĮSTAMŲ.

Iš BOSTONO I LIETUVĄ 
per Liverpoolj

nauju. dideliu, patogių, greity,

.. Spalių 20
Lapkričio 4 
lapkričio 25'. Peilių, britvų su vardais ir paveikslais. Rašomų plunksnų su vardais, su aukso litą t omis. Partma- 

nėliu vyriškų ir moteriškų, taipgi ir kitokių daiktų su vardais ir adresais ir su aukso iitaromis. 
Garantuotų reinkočių. Reikalaujam agentų. Rašyk: W. M. P0K1N, STOTE8BURY, \V. VA.

Kodėl mergos nori daug 
vyrų?

Jonas: Pasakyk, Petrai, 
kodėl mergos nori, kad jas 
mylėtų visi vyrai?

Petras: Žinai, jei turėsi 
tiktai vieną degtuką, tai jis 
visuomet užges.

Patarnavo.
”I£urgi tu taip ilgai 

vai ?” 1 
Vincuko, kuomet jis sugrįžo 
namo, nebuvęs beveik pusę 
dienos.

"Laiškanešį lošiau,*’ atsa
kė vaikas.

"Kaipgi jau mano pupu
liukas tą laiškanešį lošė?” 
teiravosi motina.

"Ogi visiems musų kai
mynams aš Įdėjau po laišką 
i baksą, ir po tikrą laišką." 

"Bet kurgi mano paukš
tukas gavo jiems po tikrą 
laišką?” tęsė motina toliaus.

"Iš tavo kamodos!” atsa-; 
kė išdidžiai Vincukas. "Tuos: 
senus, ką buvo surišti 
donų ribinu.”

1 bu- 
paklausė motina savo I ■» J • • •

Plėšikai.
TDžiar.ai! Džianai”, Šaukė 

Railienė naktį lovoje atsisė-į 
dus ir savo vyrą už rankos, 
tąsydama. "Džianai, apačioj’ 
pas mus plėšikai vaikš-* • • cioja.

Bailys pakėlė galvą, pa- 
’klausė ir vėl atsigulė, saky
damas, kad tenai nėra jokių 
plėšikų.

”Yra. Džianai, aš žinau, 
kad tenai yra kažin kas,” 
kalbėjo moteriškė.

aš tau sakau, kad nė
ra.”

[ "Sakau, yra!”
"Sakau, nėra!”
”Aš pasakysiu jums tikrą 

teisybę”, įsikišo bomas pra
vėręs jų duris. "Apačioje 

[plėšikų nėra: mes esam čia, 
i ant viršaus.”

Kodėl ji verkė.
I Kada Amerika užbaigė 
įkarę su Vokietija, tai visi 
sbuvo linksmus ir džiaugėsi, 
tik viena jauna moteris gai
liai verkė.

—Ko tamsta verki? Juk 
karė pasibaigė, tai privalo
me džiaugtis, — pratarė vie
nas iš būrio žmonių.

—Taigi, taigi, todėl aš ir 
verkiu, kad karė pasibaigė, 

j u mano vyras dar neužmuš
tas, — atsakė moteris, rody- 
[dama apdraudos paliudymą 
ant 10,000 dolerių.

Merginos nepasęsta.
—Sveika, kumute! Ką gi 

Dievas tau suteikė — sūnų 
ar dukterį?

—Sūnų, sūnų, kumute!
—O tai ačiū ponui Die

dui, tai bus mano žentas.
—Ką čia. kumute, kalbi! 

! Pakol jis užaugs, tai tavo 
duktė bus jam persena.

—Ale kur čia tau! Juk ži-

I

KYLA IŠGYDOMA.
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus airius, __ .... , 
tstyi padaryta, kad jus išgydyti nuo 

T vlos. Ji yra taip padaryta, kad karta 
- ’ - ‘ ’ I| resnč negu diržas. Jokių diržų ar

Koks buvo dievas Perkūnas?!
Perkūnas buvo vvriausis seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo- „ „_____
ioxlietuviu tauta tuomet, kuo- kadangi Plapao paduškaitė yra vien 

.J1T?U.VO lai.svaju; «al,!nfl- lytos! Ji yra taip padaryta, kad karta
Todėl PefKUno ir dabar lietu- pridėjus nenusenka ir tuo bucu ge- 
viai negali užmiršti. į resnė negu diržas. ‘.

Bet ar Žinot, kaip jis išrodė, spreažinų neturi. Minkšta, lengva ne- 
kokių stebuklų darė ir k<Lp Gauta aukso medalius. Mes pri-

; siusime ką sakome, atsiųsime jums 
buvo išmėginimui visai DYKAI. ( ? ) 

;i PLAPAO LAB0RAT0RIES
, St. Louis. Mo.

senovės lietuviai jį garbino?
Ar žinot taipgi, koks I 

dievas Praamžius, kaip jis su
naikino pasaulį, ir kaip paskui( 305.8 Stuart Bidgj 
ant tuščios žemės sutvėrė lie----------------------

dievą Pa-

ii

Darbininko Draugas
’l? ft P S & ~

G&rtiis per Jauifica 
u V utclv*

• .
Ant 

al'ejum deginamų laivų:
SAMARIA .....................
TYRRHEN1A............
ALGERIA .....................

TAIPGI Iš NEW YORKO
Personaliai vedama ekskursija j 

LIETUVA ir kitas Baltijos vaisty
tas, kas UTARMNKAS, ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
persėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Southamptone
MAURETANIA AOUITAJJIA 

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ j 9 dienas.;
Deiei informacijų kroipkitčs prie 

artimiausių agentų arba prie
THE CUNARD STEAM SHIP 

COMPANY LIMITEI)
126 Statė st., Boston, Mass.

I

I 
i 
I

(tuvių tautą?
Ar žinot apie 

Į trimpą ?
Ar žinot ką veikdavo vyrą 

! dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis 
' ir Pizius, arba moterų deivės 
i Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
[kitos?

Jeivto nežinot, o norėtumėt 
1 žinoti, tai išsirašykit knygą 
i vardu "Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?’’

Toj knygoj yra aprašyti ne
liktai visi senovės lietuvių die- į 
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės. ■ 
Tenai rasite apraSyta iš viso ; 
apie 400 Įvairių dievų. Podraug 
susipažinsit ir su tomis tauto-: 
mis, kurios tuos dievus garbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir' 
kaip išnyko (nes daug jų jau 
netyra).

Knyga netikybinio pobūdžio, 
bet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti Į diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas vra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros. turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kainuoja tik
tai SI.00. Tas pats dailiai apda
rytas. SI.25. Jis gaunamas "Ke
leivio” redakcijoj. Nusiųsk pi
nigus, ir tuojaus gausi knygą.

"KELEIVIS”,
255 Broadway, So. Boston. Mass

iI
I

Negali eit mokyklon. I —Ale kur čia tau! Juk ži-į 
Mokytoja: Kaziuk, kodėlkumute. kad merginos| 

vakar mokyklon neatėjai? pš 18 neišeina.
Vaikas: Negalėjau, ba 

mama liepė ant karpeto sė-[ 
dėt.

ran-l Mokytoja: Kodėl?
“'i Vaikas: Pas mus

: buvo. i
Mokytoja: Ar dėlto, kadi 

da 'svečių buvo, tai reikia 
įkarneto sėdėt?

Vaikas: Jes, reikia, 
vakacijos; prisivalgė, prisi-j Mokytoja: Kodėl? 
gėrė, nuėjo pas merginas ir\ atkas: Todėl, kad 
užbaigę ant muving pikčių pete yra skylė, 
persi skvre.

Vienam ju pasipainiojo man ant tos skylės atsisėst.
automobilius; jis pasisamdė-----------
jį ir važiuoja kaip pats ad
mirolas. Pravažiavus pusę' 
kelio, jis Įsikišo ranką kiše-' 
niun ir pamatė, kad jis netu-' 
ri nei vieno cento. Kas rei- _ „

■ nrie senų stogų taisyrmo.
ir.Vieną dieną man bedirbant 
iš pasitaikė nelaimė: paslydo 

jis [koja ir aš nuo stogo nudar--g.-ros
’’Aš bėgsiu i dėjau žemyn. NupuoUau tie-ansiisiuu

degtukų nusipirkti, nes man siog ant žydo, kuris tuo tar- mrs. gusta v we:slerinen : veikalą, "patartina paimti 
išpuolė šimtas dolerių ir-po pu šaligatviu ėjo. Žydą už-, Neri2‘r.J^cCo*?ty.Ccan‘’ 
tamsiai aš negaliu jų auto-mušiau ant vietos, o pats Ii-Į----- ----- —.—
mobiliuje surasti.” ikau gyvas ir sveikas. Subė- farma greitai

Kaip tik jurininkas nubė-'go pulkas žydų ir mane su-;
go, vežėjas tuojaus% paleido areštavo kaipo žmogžudį.’ 
automobiliu ir greitai nuva-, Teisėjas išklausinėjo kaip 
žiavo, tankiai- pažiurėda- ta nelaimė atsitiko ir norėjo 
mas atgal, ar jurininkas ne-[mane paliuosuoti. Bet žydai 
siveja. [rėkė, kad turi būt galva už

[galvą. Tuomet teisėjas pa- 
[sąkė: "Gerai, šitą žmogų aš 
nuteisiu užmušimui. Jis at- 

įsistos prie aukšto namo, o 
• vienas iš jūsų turi nuo stogo 
'cnt jo pult ir užmušt. Ka-

Vienas kytras. kitas 
kv iresnis.

Susiėjo du jurininku ant;

kėjo daryti?
Jurininko butą kytraus 

jis greitai sugalvojo būdą 
to išsisukti "Sustok!” . 
sušuko vežėjui.

Du sykiu nėr kas virti.
i —Klausyk, kumute, jei! 
[nori gerą munšainą padarv-j 

svečiu! tai turi tlu sYkiu .ii vi_ Į 
*v i rinti.

—Ačiū už patarimą, ku
mute, bet taip daryli aš ne-| 
galiu. Nespėju vieną syki iš-Į 
virinti, tai mano vyras visą Į 
ir išgeria. Antru sykiu neri

ant

musų
. . . , ir kaip

i ateina svečių, mama liepia

Į _
kas virti.

| Ašerukas.

FARMOS!
N u teistas mirtin likau 

gyvas.
Pribuvęs iš Lietuvos Ame-' 

rikon apsigyvenau % viename 
didmiestyje ir gavau darbą

FARMA TURI BŪT PARDUOTA 
TUOJAUS.

90 akrą geros žemės. 40 akrų dir
bamos. o likusieji ganykla ir miškas. 
Vien tik miškas gali anmokėti uz vi
są farma. Visi javai, bulvės, koraai. 
avižos, šienas. 8 melžiamos karvės, 1 
arklys, 100 vištų, 2 kiaulės, farui .s 
įrankiai, gera 7 ruimų siūba, didelė 
Lame, vištininkai, gardus geriamas 
vanduo. 2 mailšs nv.o didelio miesto, 
pusė mailės nuo mitstelio. Jeigu nori

I

Tik ka išėjo iš spaudos

“DĖL PINIGŲ”
Puiki trijų aktų Tolsto

jaus drama. Pastatymui 
reikia 10 žmonių, 9 vyru ir

I] merginos.
Kuopoms ir draugijoms, iiuiies iw niitsveiio. .fei^u n »ri , . ± A. m

fanuos už mažus oinigus. tai | KUT1OS HOD lOStl teatrą, 
! oirk šia. Kaii^ tfK S4«». inešt Simo, nežino kokį pasirinkti 
. Rasvkit angliškai. <41); .. , , /• • i-.... 'voiL'olo — no forrino noimr

Dubeltavais Sriubsniais 
Laivais į

NORTH
GERMAN

UUOYD

LIETUVĄ
NEVY YORK-DREMEN

Labai išplaukia kas antrą 
Seredą. Puikiai įtaisyta 
trečiu K lesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
G vpatų.

CMAS. KAUFJIAN
99 Statė St.. Boston. Mass.

| PETRAS VALŪI01HS | 
j Tik vienas lietuvis. Z | 
į Auksoriua ir Laikrodirinkas 3

1*
Per 12 metų So. Bostone par. 

Itiodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus. lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbą ir užsa
kymus priimu per paštą ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKOMS
SO. BOSTON. MASS.

375 BK0ADWAY

I
AMERICA UNE

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
ąs per vandeni su LIETUVA. 
Laivai iš Rotierdamo nuveža pa- 
žierius tiesiai j PILI A V.L 
Laivai išplauks iš New Yorko

RTNPAM 
MElUDMSraUMM 
” spalių ii !’■

DononMM
Lapkričio 4 ■ “

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

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE
89 Statė St, Bostoa. Mase.

ŠVEDUOS
AMERIKOS

LINDA
J LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO IKI LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti_ant_ jūrių tiesiai i 
z LIEPOJŲ

S. S. STOCKHOLM
Spalių 14. Lapkričio 25

S.S. DROTTNINGHOLM
Spalių 2a, Gruodžio 9

Trečios klesos kainos:
HAMBURGĄ------------- $10X50;
DANZIGA ir PILIAVĄ $10650
LIEPOJ V ir KLAIPĖDĄ — $10$

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos.
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar 
S1VEDISH AMERICAN LINE, 

21-24 Statė Street, New York City.

I 
I 
I

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU- 
KIAM GIMINES IŠ LIETU
VOS. NOTARIALIšKA KAN
CELIARIJA.

L^lV ^KORTES
J LIETUVĄ PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ 
APRŪPIMAM PRADEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
PASODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS j

UTHOSIAU TRAVEL BUREAU trav^l'bureau 
136 East 42nd SU NEW YORK, N. Y.

I l

Jis linksmas, nes turi

Naujos patarlės.
Senovėj, kuomet Rymas 

valdydavo pasaulį, tai žmo
nės sakydavo: "Visi keliai 
veį? į Ryn1?-” : iras iš jusu sutinka tai pa-

Šiandien, Kuomet maoon' - -
jnėjo automobiliai, tai žmo-i G - - -
nes sako: ’iyisi keliai veda i 
džėlą, jei tik norėsi greitai 
važiuoti,”

Seniaus sakydavo: "Ne 
visakas gražu, kas blizga.”

O šiandien sakoma: "Kiek
viena pančiaka yra graži, 
jei tik gerai tinka ant kojos 
ir jei andarokas gana trum
pas.”

Seniaus sakydavo: "Di
džiausia dora iš dorų — lai
kyt liežuvis už dantų.”

O šiandien sakoma: 
kunigui už šliubą da 
ipokėjai, tai kitiems 
dolerių nesiūlyk, nes 
taip kaip “Sandaros’ 
nistratoriui.”

"Dėl pinigu.” Knygutės kai-
— na 35c. Gaunama "Keleivio” 

pardavimui knygyne.
nuo Savininko. i ‘ ’

185 akrai žemės, 85 akrai dirba-; 
mos, lygios ir švarios, daug vaisinių! 
medžių, didelis ežeras, baiauzė ir va:- i 
teles, didelė nuiki stuba. vanduo ir Į 
maudynės, vidury telefonas, did-’lė; 
barnė karvėms ir arkliams, penki ki
loki bndjnkai. randasi prie miesto' 
ū- mokyklų. Taipgi 13 karvių. 1 bu-1 
i ris. 2 arkliai, 1Ū0 vištv. visoki įran
kiai. Pienas nuperkamas tiesiog iš i 
nam :. Jeigu nuo pieno 'rirš §2000 j Į 
metus. Stuba gali I 
ant vasaros už S750. Kai 
$7500. Insšt $2000. Rašvk ( . „ - .Širs, m ary kirman (42) į vieną žmogų. Nuostoliai ■

R. F. D. 1. Naru iri:. Conn. I jjgjęg keletOS millOnU.

LINIJA 9Broadvay, NevYSrk. NY
TIESI ų
Kelionė t
i

Iš pulko žydu neatsirado 
nei vieno drąsuolio ir aš li
kau gyvas.

"Jei 
neuž- 
šimto 

išeis 
admi-

Lietuvoj nebus varinių 
pinigų.

Vienas vytis susirinkime 
tikrino savo draugams, ka? 
Lietuvoj varinių pinigų ne
busią. Patvirtinimui to jis 
papasakojo šitokią istoriją-. 
"Aš turiu labai dideli varinį 
katilą, kuris man yra dabar 
nenaudingas, nes per du me
tu virinau jame munšainą, 
tai dugnas išdegė. Todėl su
maniau tą katilą paaukauti 
i "aukso-sidabro fondą”, 
manydamas, kad iš jo Lie
tuvos valdžia galės nemažai 
varinių pinigų pasidirbdin
ti. Ir kuomet tą savo katilą 
nunešiau pas "aukso-sida- 

jbro fondo” komitetą, tai jis 
i man atsakė, kad Lietuva va-

Kada reikia, tai nėra.
"Aš pastebėjau musų dar

že ypatingą dalyką.”
"Nagi?” J t---------------- ,--------- < . .
"Kada as neinu žuvaut,1 rio nepriima. Iš to aišku, 

tai tenai pilna sliekų, o ka- kad Lietuvoj varinių pinigų 
’da einu, tai nei vieno.’’ nebus."

Perkūnija pridarė daug 
blėdies.

Barzdai (Šakių apskr.).— 
Rugpjūčio 9 d. per didelę 

-'valsčiaus dali ėjo smarki au- 
L- I dra su ledais, kuri vasarojų 

! visai sumušė, bulves su Že
imį išrandavota • me sumaišė, sugriovė triobų, 

•I\auo4u&sk? išvartė medžių ir nutrenkė

PARSIDUODA FARMA
60 akru žemės. 34 akrai dirbamos 

ir užsėtos javais. 600 kordų malku, 
daug rąstų. 10 ruimų stuba, gera kai 
nauja. 2 barnės ir kitokį budinkai; 
j 19 vaisinių medžių, daug vandens, 
11 karvių, 2 arkliai, 2. kiaulės, daugy
bė vištų, pieną nuperka is namų, už 
i urį gaunu po Jie. už kvortą. Taipgi 
kartu parsiduoda visi padargai, veži
mai ir pakinkai. 2 mailės iki miestui. 
Labai graži vieta. Kaina už" viską 
S4000. Inešt §1400. Likusieji ant leng
vu išlygų. Rašvkit angliukai. (46)

MRS. ANNA HULPER
R. F. I). 4. Putnaus. Coan.

LINKSMA NAUJIENA!

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jj! *
Jie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitu viduriu suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
vra geriausias kūdikiu drau
gas. »

35c. aptiekėse arba už 40e. 
prisiunčiame tiesiai iš labara- 
torijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklya, N. Y.

■ / V AŽIUOKIT PARANKIU KELIU
Lietuviai važiuojanti į Piliavų 

■/ aplenkia Lenkų karidorį. 
'3 KLESA PADALINTA I KAMBARIUS 

Su 2, 4. 6, ir 8 lovoms. Laivai išplauks 
L1TLAN1A ........................ Spalių-Oct. 18
FOLON1A ...................... Lapkričio-Nov. 1

Iš NEW YORKO AR BOSTONO: 
| Hamburgu $10X50 1 Piliavų $10650

Į Liepoją ir Memeli $107.
Mes apmokam gelžkelio tikietą nuo 

Bostono į New Yorką. _

PARSIDUODA FARMA!
5C akrai dirbamos
■ javais, 2 sodnai.

90 akrų žemės, 
it- užsėtos visokia 
<’aug miško, geras vanduo, 10 ruimų 
naujai nupentyta Stubj 
Darot. 6 kitokį 
" jauni arkliai, 
mai ir pakinkai, 
♦r kornais. 3’4 
Webster. Laba: 
parduosiu už $1200. Jnešt §1600. Li
kusieji r.r.t lengvų išlygų. Rašykit an
gliškai. • (41)

ISAAC K IRMA N
R. F. D. 1, U EBSTER. MASS.

>a, didelė balta 
budinkai, 10 karvių, 
visoki įrankiai, vėžl
io akrų žemės apsč- 
mailių iki miesto 
graži vieta. Viską

i
I
I
I

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

LITH U ANT AN AGENCY
A. Ivaškevičius, Savininkas,

361 West Broadway.
South Bos ton, Mass.

Skaityk šią naujieną. 
Ji įlau? laimės neša — 
Dėl Jūsų sveikatos 
Salutaras lizas peša.

ka-tik pagerintas - susti- 
printas ir praplatintas sa- 

'V0 BUDAIS DELEI DAUGELIO 
lįVAIRIŲ LIGŲ IŠĖJO SALUTA 
RAS BITTERIS IŠ MUSŲ CHE 
MIŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
džiaugėsi salutaro biTte- 
RIO GERUMU. DABAR GALĖS PA
SIGERĖTI, NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

Taipgi esame pasirengę išpildyt 
visus norus bei užsakymus j trumpę 
laiką.

I Reikalaukite aptiekose, o jeigu nc- 
| gausite, tai neimkite kitokio, bet rei- 
; kalaukite tiesiog iš musų.
SALUTARAS DRUG & CHEMICAI 

1 CO„ DEPT. 18,
17»7 Se. Halstad Chicaae.

> V *e

DEJAI! 3V
man savo braizi-

l4

**-a
i

i

ADEJA’’ 1
Prisiųskite man savo braizi- 

nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygų- J 
tės ”R»tarimai Išradėjams,”-"* 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo 
vokatui.

MARTIN LABiNER 
* Reg. Patent Att».
V 3 P ARK ROW. NEW YORK

l Slaptybių Katalogas -

aNorinti parsitraukti Slaptybių 
Katalogą prisiųskite 20 centų. 
Taipgi parašykite saro aiškų 
antrašą. — Jūsų reikalavimas 
bus j trumpa laika išpildytas.

W. MISEVICH, (40) 
4630 S. Asbland av.,fhicago,III.i

>. IK.

United p-^Hambur^ 
AmericanfeSAirterican 
Lines Inc.įĮjį* Line A

Tarp New Yorko Ir Hamburgo
umpas susisiekimas su visais portais Centralinės Europos

pėda nuo 46 st.. laike pietų, 
mm ant visų laivų. Dideli vai-

Trumpas susisiekimu su visais portais Ceirtralinės Europos 
LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS

nuo Piero 86, North River, pėda nuo 46 st.. laike pietą. 
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Dideli val

gymui kambariai, galionai ir puikus dėkai 3-čios klesos 
pssažieriams.

Laivai ”Hansa”, ”Bay?rn’’, "VVuerttemberg” ir ’Ttfount 
CIay” turi kelis specia liūs kambarius.

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

išplauks kas antras utarninkas-*u pirmos, antros ir trečios 
klesos pa3ažieriais.

Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentą 
JULIUS ROTTENBERG. M0 Hanover SU Boston. Masu.

»

PINIGUS PERSIUNČIAME f VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS

— Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes aat visę geriausią Ifaijf.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
J Kauną iš Bostono ar New Yorko $105.13. Karės taksy $8. 

Musų atstovai išvažiuoja j Ustuvą Mgiu kelty savaiėta. Jis gali 
teikti Jums visokių informacijų ir (raita pasikalbėti ra Jūsų draugaia 
Ativažiavę. Siunčiami per mus p‘ ‘ *-------------*’” * * ‘
Ateikit ir pasikalbėkit ra

JULIUS
260 HANOVER ST.

bus po ypatiška jų prieštara,

ERG, Ine. 
BOSTON, MASS.
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Sveikatos Kampelis.
• *

vą arba putėją lengvai yra 
apdulkinti lentynas, stalus, 
lubas ir priebučius.

MAŽI ŽMOGAUS PRIEŠAI
Pradžioje istorijos žmo 

gus išsimokino kaip apgalė
ti mastodontiis arba dide
lius slonius. Bet vis dar tu
ri mokintis kaip apgalėti 
mikrobus. Bangžuvės ir slo- 
niai beveik išnykę, bet žiur
kių ir musių vis daugiau ir 
daugiau randasi, ir bakteri-j 
jos, mažiausios ir pavojin
giausios, vis randa naujus 
budus mūs užpuldinėti Tik 
per paskutinius metus žmo
gus sužinojo kokie jo di
džiausi priešai ir iki šiol ne
rado ginklų juos išnaikinti. 
'Tyrinėtojai tropiškų tanky
nių bijojo levų, tigrų ir mil
žiniškų angių, bet šiomis ■ 
dienomis atsargiai apsisau- 
goja nuo uodų ir nuodingų 
musių.

Nors mes ir priimame . 
mokslo nusprendimą, jog 
žmogaus didžiausi priešai 
yra jo paties namuose, bet 
vis dar nematome reikalo 
rimtai vesti kovą prieš juos. 
Mes turime laivyno sekreto
rių; ir duodame jam milijo
nus dėl apgynimo, bet netu
rime sveikatos užlaikymo 
sekretoriaus. kuris yra 
daug reikalingesnis. Var
giai nors vieną amerikietį 
priešo armija užmuš šiais 
metais, bet mus kraštą už
puolė milijonai uodų, ir mu
sių apginkluoti pavojingais 
ginklais ir užmuš tūkstan
čius. Praleisime daug metų 
mokslo ir ištyrinėjimo pirm 
negu išsimokinsime kovoti 
su musų naminiais priešais.

Daugelis praeities sveika
tos užlaikymo budij yra ne
apdirbti, neparankus ir klai
dingai vedami, bet žmonės 
juos seka, žmonės vis dar 
kalba apie nuodingu išgara
vimų ir srutų gazo pavojin
gumą ir mano, jog smarvės 
prašalintojas yra disinfek- 
ruojamas vaistas.

Šeimininkė kovoja su bru-1

tieji ir slankiojantieji gaiva
lai baisiai nešvarus. Visi in
sektai ir gyvuliai yra musu 
priešai. F.L.I.S.

į Kaip tik pudra būna api-j
- barstyta, insektai išlenda iš i

• » v x • • 1 |

ĮDRĖSKIMAI.
Kasdieninis atsitikimas, 

jog beskaitliniai maži įpjo
vimai ir įdrėsximai (ku
riuos visi žmonės kada nors 
savo gyvenime gauna), be
veik visados išgyja be jokių 
nesmagumų, nepaisant ar 
mes juos gydome ar ne.

Bet gerai žinome, jog kar
iais ir tie maži įpjovimai 
(dažnai ir didesni) ne taip 
greit išgyja.

Žaizda aprausta, pradeda 
skaudėti, tuoj tinsta ir galų 
gale renkasi pūliai.

Kuomet pūliai baigia for
muotis, skaudėjimas nusto
ja ir įdrėskimas ar įpjovi
mas gyja. Bet kartais rau
donumas greitai platinasi, 
sutinimas eina vis arsyn, 
skaudėjimas blogyn, tuoj vi
są ranką arba koją pradeda 
skaudėti.

Tokiame atvėjuje tik sti
prus chirurgiškas gydymas 
išgydys. Jeigu dabar žaizda 
neprižiūrėta, tai padėjimas 
pavojingas ir tankiai ypata 
miršta.

Daugelis žmonių papras
tai mano, jog tas pavojingas 
padėjimas žaizdų buvo "pa
gavimas "šalčio” žaizdoje. 
Bet dabar gerai žinoma, jog 
tię visi uždegimai — tai pra
siplatinimas bakterijų.

Kaip tik prijaučiate įdrės
kimą arba įpiovimą, tuoj už
dėkite (arba ištepliokite) 
žaizdą su jodą (jodine), už- 
rišant su sterilizuota gaza 
arba naujai skalbta muština.

NAMO VALYMAS.
Daugelis iš paprastųjų 

nuolat vartojamų budu na
mo valymo yra nepagirtini 
principe ir peiktini prakti
koje. Šluoti arba dulkes

du, bet nežino, jog tas bru-. šluostyti. sausais Įrankiais 
das yra pavojingesnis už ’ tankiausia nieko nereiškia 
gatve karius. Kandis dau-’ir atneša didelę blėdį, negu 
giaus ją sujudina negu nni< toks valymas gero padaro, 
sės, nepaisant jog kandįs už-'Plovimas su muilu ir vande- 
puola tik drapanas. Mes tu-’niu, šluostymas drėgnais Į- 
rime nuleidžiamas rynas Tankiais ir ilgokas vędini- 
nunešti srutoms, bet arti jų mas atneša gana geras pa- 
randasi keliai bambatie- sėkmės. Vacum cleaners.yra 
rams, kurie neša ligas nuo gana naudingi, bet ant ne
riamų i namus ir bile žmo- laimės nevisi įstengia juos 
gus gali būti užkrėstas. Mu- ( turėti ar vartoti.
su langai visuomet atidary-; Valant dulkes turi būti 
tf uodams ir musėms. Kuo- vartojamas drėgnas škurlas. 
•net važiuojame gatveka- ir užbaigus darbą turi būti 
riuose. ant musų drabužiu išplautas šiltam, muiluotam 
randasi neišpasakytai daug vandenyje. Kaikurie daik- 
visokiu brudų, nešiojančių tai, k.t sienos, rakandai ar- 
visokias ligas. Gražiame ba metalinės lovos, durys ir 
viešbutyje iš lauko viskas Lt. gali būti nuvalomi daug 
gražu ir švaru, bet nemato-, pasekmingiau, vartojant 
me kas darosi užpakalyje —.truputį kerosino, turpetino 
virtuvėje. j arba parafino aliejus.

Praėjo dienos, kuomet j Niekas negali lygintis su 
laikėme kiaules savo kam- vėdinimu saulėj kaipo pa
bartuose, bet vis vėliname sėkminga dizinfekcija. Tat- 
šuniui gulėti viduje, kas ir- gi yra geras patarimas vė- 
gi yra bloga. Ant gatvės dinti drabužius, šuflėdus, 
matome šunį graužiant su- divonus ir Lt. saulės švieso- 
puvusi kaulą arba uostant je, ismušant ir išbruzinant 
nešvarias rietas ir už kelių J dulkes pirm sudėjimo atgal 
minutų matome, kaip tą pa
ti šunį glosto mergina ir jis 
laižo jos veidą. Mes turime 
žinoti, jog tie šunįs, kurie 
nepasiutę, yra daugiau pa
vojingesni ir už pasiutusius. 
Jie sužeidžia daugiau žmo-

• v*

**SODIITM FLUORID” IŠ
NAIKINA BAMBA- 

TIERIUS.
Vienas iš pasekmingiau- 

z.n^-'sių ir lengvftiusių būdų iš- 
niu laižant, negu kandant į naikinti bambatierius yra 

Pradinėse dienose žmogus apdulkinti vieta? ku ”so- 
turėjo draugauti su žemes-1 dium fluorid”, vienu "so- 
niais gyvuliais. Šuva ir ark-dium fluorid” arba pusiu su- 
lys jam buvo reikalingi ir jis * maišytu su pudruotu gipsu 
iš ju nadarė sau draugus.’(gypsum) arba miltais. Suv.jų padarė sau draugus.’ (gypsum) arba miltais. Suv. 
Bet dabar mokinasi be jų Valstijų Agrilęulturos De- 
apsierfi, ir turi, kaipo augs- partamentas rekomenduoja 
tai pakilęs, prašalinti juos viršminėtą.
iš savo draugų tarpo. Na-» Bandymai valgymo rieto- 
mai nėra zoologiški daržai, se, keptuvėse ir kitose paro- 
Musų miestai bus daug ge-jdo,^ jog bambatieriai būna 
resni, kuomet juose rasis tik visiškai išnaikinti vartojant 
žmonės. Mašinerija gali mus "sbdium fluorid”, ir su ma- 
sumušti, bet, ji nenunuodija žiaus bėdos ir kaštų, negu 
kraujo, nepudo kaulų ir ne- Vartojant gerai žinomas ga- 
naikina kūno. Visi sliaužian- zas. Vartojant dulkių sautu-

Bandymai valgymo rieto

pasikavojimo vietų, ir j ke
lias valandas stimpa. Į dvi
dešimts keturias valandas 
būna išnaikinti.

F.L1S.
•

PRADĖK DIENĄ SU 
GERAIS PUSRYČIAIS.

Vaisiai, grudai, pienas — šie 
padaro valgį maistingą, ge

rą, lengvą išvirti, pigų.

Vartok vaisius.
Vaisiai pagelbsti užlaiky

ti jūsų kūną geroj sveikatoj 
ir išvengti žarnų užkimši
mo.

Vartok šviežius vaisius, 
kuomet tas galima.

Vartok džiovintas slyvas, 
džiovintus obuolius, džio
vintus akrikotus. Pamerk 
juos vandenyje per naktį ir Į 
virink juos gana ilgai, kad j 
butu minkšti. Vartok datu-i

vaikams, kad pagelbėti 
jiems augti tvirtais ir užsi
laikyti sveikais. Jis geras 

į dėl užaugusių taipgi: Duok 
ikožnam vaikui bent stiklą 
Į dėl pusryčių. Gerk karštą ar 
saitą arba vartok su koše ar 
padaryk su juo kakao (cc- 
coa). Nors ir kaina butų 
augšta, pienas yra pigus 
maistas dėl vaikų.

Neduok kavos nei arbatos 
vaikams: tai nėra maistas. 
Tegul užaugusieji juos ge
ria, jeigu nori, bet neduok 
'/aikams jų nei paragauti. 
Vaiku gėrimas yra pienas.

F.L.I.S.

Kas mums rašomi 
iš Lietuvos.

Viikai užpuolė Žemaitiją, 
žem. Kalvarija.

mus, žemaičiuose, 
vilkai buvo minimi tiktai 
senelių pasakose, o šiandien 
jau virto tikrenybe. Nelauk
ti svečiai atsilankė, pas mus, 
nes badas Rusijoj ir juos 
privertė iš ten bėgti. Dabar i 
jie klaidžioja po žemaičių 

i miškus, įsisuka kur nors į 
'ūkininko avių tvartą ir pa- 
siskerdžia keletą pusry
čiams.- Taip apsilankė tie 
svečiai Gečaičių sodžiuje ir 
paskerdė virš dvidešimti 
avių. Neatsisako jie ir nuo 
karvienos, arklienos, net ir

— Pas 
iki' šiol

butų minkšti. Vartok datu
les arba razinkas. Šios yra 
labai geros, jei pridėsi prie 
by kokių grudų košės 10 mi
gučių prieš nuėmimą nuo 
pečiaus. Tada nereikės nei 
cukraus pridėti.
. Vartok nunokusias bana- 
nes su tamsiom, žievėm. Ba- 
nanės su žaliai geltonom žie
vėm yra sunku sužlebčioti, 
jeigu neišvirtos.

Vartok grudus.
Kornų miltų (meal) košė, žmogienos. Tankiai žmonės 

ryžiai, atranda miškuose vilko puo- 
liekanas, žmogaus' gal- 
rankas ir t.t.

avižinės kruopos, 
maišinė košė.

Šie yra daug pigesni, ne- vą, 
gu "gatavi” pusryčiams val
giai. "Gatavas” pusryčių 
maistas gali lėšuoti 15 cen- • 
tų už dideli pakelį, bet jei 
tame pakelyje telpa tik ket- 
virtdalis svaro — tai išeina 
60 centų ant svaro už gru
dus ! Tas tai jau aštuonis ar 
dešimts sykių brangiau už 
kornų miltus (cornmeal) po 
C ar 7 centus ant svaro. Žiū
rėk į svarumą, kuris pažy
mėtas ant pakelio ir gauk 
kiek galima daugiau už savo 
pinigus.

Kornų miltų košė ir avi- 
zšinė košė yra geros tik kuo
met būna gerai išvirtos. 
Daugelis žmonių vartoja 
oermažai druskos ir never
da košę gana ilgai.

Tdant išvirti kornų miltų 
košės dėl penkių žmonių, 
vartok l1^ puoduko kornų 
miltų, 2 šaukštuku (lygius) 
druskos ir 5 ar o puodukus 
zandens. Pirma užvirink 
pasūdytą vandeni. Įmaišyk 
kornų miltus po valiai. Ne- 
eisk pasidaryti šmotams. 
Virink mažiausia 30 minu.- 
Lų. Ta košė- dar geresnė, Kunigo politika gimnazijoj.

Šiais metais

tos

Nušvilpė kunigą.
Sėda. — Rugpjūčio 15 d., 

1922 m., čia atsilankė kai
resniosios St. Seimo pusės 
atstovas, išdėstė žmonėms 
dabartinį* politikos stovį. 
Tai nepatiko dvasios tėve
liui ir šis su savo pakalikais 
ėmė šaukti, kad kalbėtojas 
meluoji. Tada atstovas 
mandagiai paprašė; kad ku
nigėlis turėtų šiek tiek dau- 
giaus kantrybės ir jo ne
trukdytų, o jeigu nori ką 
pasakyti, tai tegu tada sako, 
kada jis baigsiąs savo kalbą. 
Kunigėlis taip ir padarė, už
lipo ir pradėjo šaukti ant 
"cicilikų”, kad jie šv. tikėji
mą griauja. Bet kunigėlis 
minioj užtarimo nerado; 
minia jį nušvilpė ir pasiun
tė į bažnyčią poterių kalbė
ti; sako, čia kunigams ne 
rietą. Kunigėlis nieko nepe
šęs nudūlino i savo šiltąją 
kleboniją. Taip musų kuni
gėliams pasitaiko.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Anelė Šileikaitė iš Lietu

vos rašo savo broliui Mikui 
moksleiviui Chicagoje:

Mielas Broleli:—
Labai dėkojame Jums už 

tai, kad nepamiršti prisiųsti 
mums laikraščių iš Ameri
kos. O mums jie dabar rei
kalingi. Jau kelis senai gau
name, kaipo prenumerų> 
tus: "Keleivi", "Kardą” ir 
kaip kada "Naujienas”.

Mums labai patinlca Ame
rikos- laikraščiai, o ypač 
"Keleivis". "Keleivio" kuo- 
aiškiausia ir suprantamiau
sia kalba sutaupo daug lai
ko skaitant. Taipgi "Kelei
vyje" yra ko skaityti. Geros 
yra ir "Naujienos", bet kar
tais esti daugiau apgarsini
mų, negu skaitymo. Mes 
skaitome-kai kurtuos ir Lie
tuvos laikraščius, bet kaž
kodėl jie taip nuobodus ir 
skaitydamas turi daug stė- 
nauti, kol sugraibai kokią 
minti, nes jie daug kalba, o 
mažai pasako...

Kai kurių žodžių pasikal
bėjime Maikio su tėvu ir ne- 

, suprantame, kur yra žodžiai 
i angliški, o ypatybės lietu- 
jviškos, bet kai mums brolis 
paaiškinai, kas yra ”Mai- 
kis”, o lietuviškai Mikas ir 
tt., tai dabar žinome.

Bet "Kardą" skaitome la
bai slaptai* ir niekam nepa
rodome, nes kam nors dasi- 
žinojus apie tai, butų labai 
prastai Musų parapijoj ku
nigai ant bažnyčios prakei
kia ir varpais užgrajina, ku
rie skaito tokius laikraščius.

Redakcijos Atsakymai

t

A. Vitkui. — Mes netikim, 
kad tamstos išradimas butų 
ko nors, vartas, nes gyduoles 
išrasti gali tik tai tas, kas 
gerai pažįsta medicinos ir 
chemijos mokslus. Bet jei 
tamšta manai, kad tamstos 
išradimas yra vertas pini
go, tai patartume jį užpa- 
tcntuot. Patentai duodami 
iš Washingtono ir kaštuoja 
apie 850. Pats to reikalo ne- 
atliksit, bet turit kreiptis 
pas bile kurt advokat.

A. Stnšičiuį. — Apie Rusi
jos Molio Motiejus — Oblo- 
movus — "Keleivyje” buvo 
jau rašyta, gal tamsta nepa
stebėjai. Bet vistiek ačiū už 
prisiųstą iškarpą.

Lowelliečiui. Jūsų 
pondencija perdaug 
linta, netilps.

kores- 
suvė-

•
Visiems, kuriu raštai ne

tilpo šiame "Keleivio" nu
mery, tilps sekančiuose.

Tuomet virinama per 3 va- Telšiai 
lakias arta per nalrtį. VarJ f d Tdši
tok dubeltavą puodą ant b šaukiamas vi-
jzpakaho pečiaus* arba be į komiteto susi-

vrtuvą (fireless co- rinkimas> dal.giausiai
- i -- 'atėjo miesto davatkų, žmo-Dėl avižines kosės vartok- -SJ kojo kad buve ir 

puodukų avmnių Kruo-.,^ tėvv^tėju5iU) kįrie 
pu, 2 šaukštukų diuskos,. t --0 įj yjeno vaiko toj 

6 puodukus yandens.|,nokj^c Mat> 
direktorius, kun. Siamitis, 
siuntinėdamas pakvietimus 
tėvams, ne visiems juos iš
siuntė. o siuntė tik tiems, iš 
kurių manė ką laimėti. Išti
kimiausius tėvus pirmiau
siai pasikvietė į kleboniją, 
kad juos tenai suagitavus, o 
paskui į gimnazijos salę. Vi
suotinas tėvų susirinkimas 
svarstė apie esančias prie 
gimnazijos moksleivių kuo
pas: "aušrininkus" ir "atei
tininkus". Vieniems nutarė 
leisti kurtis ir plėtotis, tai 
"ateitininkams" (katalikiš
kai moksleivijai), o "aušri
ninkams” (socialistinei 
moksleivijai) • uždrausti. 
Mat, taip norėjo dvasios tė
veliai. Jie mano, kad "aušri
ninkams” neleis organizuo
tis, tai jie tuomi ir atšals, 
pames savo siekimus.

Bet keista iliuzija; nesu
stabdysi upės bėgimo...

Antanas iš Padvos.

j ar
Užvirink vandenį. Įmaišyk 
povaliai avižines kruopas Į 
zerdanti vandenį ir virink 
/ieną valandą arba per 
naktį.

Valgyk košę su pienu ar
ia siropu arba sviestu. Jums 
nereikia prie to duonos.

Galima daug komų arba 
avižinės košės išvirti vienu 
/artu. Nevartojama dalis 
jali būti padėta Į ištaukuo- 
ą bliudą ir gali būti laiko-, 
na keletą dienų šaltoje vie- 
oje. Ar žinai kaip skani su- 
’aikyta ir iškepta avižinė 
košė yra?

Vieton pusryčių valgių, 
gali valgyt komų duoną. 
Komų duona ir pienas yra 
labai skanu.

Vartok pieną.
Pienas yra labai geras 

maistas. Kvorta pieno turi 
iek pat, maistingumo, kaip 

svaras kudos mėsos.
Pienas ypač reikalingas

• v

UETUW CARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš-, 
randavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo: ir užlaikome expertą, 
mekaniką dei sutaisymo mašinų. (?)

PETRAS JAKIMAVIČIUS
541 East Broadway.

South Boston. M.iss. 
Tolefenas: So. Boston 51370.
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GARDŽIAUSIS IR SVEIK1AUSIS GĖRIMAS

I

-J :s patiel a tfardn
slogi burnoje.

Lhdeiės
1 rabelėy.
Kaina

APTIEKININKAS SAKO 
parduodu visokių rūšių skirtinius 

dantų valytojiis per daugelį metų, vienok 
mano kostumerįai geriausiai už vis ni\ ii 
COLGATES.
Jus ir patirsite, kad COLGATES 
yra geriausias, nes jis išvalo 
dantis visai švariai, neuz- 
ken k durnas dantį pavir-

.JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir Žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

dirgsnius ir suteikia ramų miegą.
TORAM GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.
Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jis priduos 

Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST., CAMBRIDGE, MASS.
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CHM AGO, 1LL.

$15.00 Vertes 9 Daiktai už $4.98! 
Dūk pats sau barbtrys. Pirk- 
dantr.s ši barberišką setą su- 
taupysi «><> kas metas ant 
skutimosi ir plaukų kirpimo. 
L Importuota britva, padirb
ta Vokietijoj, puikiai išda
binta. 2. Plaukams kirpti 
mašiniukė jrero plieno, sra- 
rantuota ant penkių metų. 3. 
Barbsrskos žirklės. 4. Britvai 
diržas. 5. Išsimuiiavimui še
petukas. 6. Plaukams šepetu
kas. 7. Dantinis šepetukas. 
8. Plaukams šukos. 9. Anti- 
septiška gyduolė sustabdy
mui kraujo ir apsaugojimui 
nuo užn'K-'dijimo. Tik maši

niukė ir britva parsiduoda už įG.00. Bet tie, ką užsisakys ant syk, gaus 
visą setą vertės 15 dolerių tik ui ?4.9S. Primušk 35c. štampomis per
siuntimo’ atliktų, o likusius pinigus užmokėsi, kai daiktus aplaikysi. Jei- 
įtu nebusi užganėdintas, sugražinsim visus pinigus.

BARBĖK SUPPLY COMPANY
730 N. Robey st.. Dept. B.—100.

i Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
į Jeigu norite teisingą vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikit*
• ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
Į visokių ligų, kaip tai: «do galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio 
j reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo

plaučių, nuo kosulio ir kitų iigų. Taipgi turime nuo visokių slap- 
. tingų lisų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo
• dei vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių.
• Alės jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
; daktarus per Celeloną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
i vaistas ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA po numeriu

I 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

DYKAI! BAROMETRAS IR REVOLVERIS DYKAI!
Importuotus barome

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

lėsit apsaugot savo namus. Šituos du brangiu daiktu męs prisiusime dy
kai ki'i.vmr.am, kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodytą laikrodį. Tai 
yra labai geras laikrodis, niselinio judėjimo, gražiuose nikeliniuose lukš
tuose, laiką r. <io teisingai ir ^gvara rituota s ant daugelio metų. Vertas 
mažiausia $5.00, bet mes per trumpą laiką nutarėm parduota tik už $3.75. 
Prisiųsk 25c. įtampomis už persiuntimą, o $3.75 užmokėsi, kai aplaikysi 
tuos daiktus savo namuoee. Gvarantuojam, kad busite užganėdinti arba 
pinigus sugražinsime. Rašykit šiandien.

PRACTK AL SALES COMPANY
121/ North trving Avė., liesk 20, Chicago, I1L
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Vietinės Žinios
Vėl siūlo $100.

Tas kvailas ginčas, 
"Sandara” • pradėjo 
spausdinimo lenkų laikraš
čio, vis dar nesibaigia. Kaip 
skaitytojai žino, ji buvo pa
siūlius mums $100 (daugiau 
ji turbut neturi!), kad mes 
prirūdytume, jog ji norėjo 
gauti tą laikraštį spaus
dinti.

Mes apsiėmėm jai tatai 
prirodyt ir jau du syk bu
vom nustatę laiką tam tiks
lui; reikėjo tik, kad "sanda- 
riečiai" padėtų .>100. Bet ir 
vieną ir antrą kartą, kaip 
tik atėjo paskirtas laikas, 
"Sandaros” žmonės pasi
slėpė.

Matydami, kad jie patįs 
savo žodžiams netiki, mes 
pareiškėme, kad užbaigiam 
su jais visus reikalus ir 
daugiau nenorim nieko su 
jais turėti.

Ir kaip tik mes nuo jų už- 
sisukom, jie vėl siūlo šimtą 
dolerių ir reikalauja priro
dymų. Šitaip daro tiktai pie
menes, o ne rimti žmonės.

Dabar jau "Sandara” sa
kosi padėjusi $100 pas kokį 
ten airį. Jos Dargvainis ta
po sumuštas ir jau nebedrįs
ta atsiliepti, tai polemikai 
vesti su mumis ji pasisamdė 
airį advokatą. Bet mes to 
žmogaus visai nepažįstame 
ir jokių reikalų su juo ne
turim.

Bet tai da ne viskas. Siū
lydama "Keleiviui” šimtą 
dolerių ir reikalaudama pri
rodymo, "Sandara" stato 
sąlygą, kad tas prirodymas, 
liudijantis apie jos norėji
mą gauti lenkų laikraštį 
spausdinti, butų užtvirtin
tas jos centro valdybos ir 
kitokių įgaliotų žmonių pa
rašais, ir da su antspauda. 
Kitaip sakant, "Keleivis" 
turi parodyt raštišką doku
mentą, kurį sandariečiai pa
tįs butų prieš save padarę i?' 
da savo antspaudom užtvir
tinę. Jei dokumentas bus be 
"Sandaros" įgaliotinių pa
rašų, tai ji to $100 tuomet 
nemokės.

Tai yra žioplas išsisukinė
jimas. Juk visi supranta, 
kad tokių dokumentų ne
gali būti, nes jokia spaus
tuvė, derėdamosi darbą, 
jų nedaro. Ir argi nejuo
kinga butų, jeigu nuėjus 
kam nors į "Sandaros” ofi
są ir pasiūlius kokį spaudos 
darbą, sandariečių partija 
tuojaus šauktų mitingą ir 
įgaliotų žmones parašyti 
dokumentą, kuris skelbtų, 
kad "Sandara” tikrai nori 
tą darbą gauti? Tai butų 
daugiau da negu juokinga!

O ji kaip tik tokio doku
mento iš mus ir reikalauja. 
Ir tik tuomet ji sutinka už
mokėti $100. Tai yra mulki
nimas 
tojų.

Mes 
siūlyt 
jei ji

ji buvo da sykį atsigavus ir 
pasakė, kad ji esanti Berni-; 
ce (Bronė) Waldron, o gy
venanti New Yorke po N r. 
222 West 60th st. Susižinota 
su New Yorko policija, bet 

kuri ^’auta atsakymas, kad po 
dėl tokiu numeriu tenai randasi 

tiktai tuščias lotas.

"Garsino’’ vakaras.
Naujai susitvėrusi muzi

kos ir dramos draugija 
"Garsmas” (susidėjusi iš 
"Gabijos" ir "Aušrelės” cho
rų) pereitam subatvakary 
statė Lietuvių Svetainėj dvi 
operetes: "Čigonus" ir ”Ka- 
minakrėtį". "Aušrelės" cho
ras iš VVorcesterio vaidino 
"Čigonus", o "Gabijos" cho
ras (vietinis) r- "Kamina- 
krėtį”.

Pirmiausia noriu tarti ke
letą žodžių apie "čigonus". 
Šį veikalą So. Bostono lietu
viams teko matyti du kartu 
iš eilės, nes tik savaitė prieš 
tai jį statė "Aido” choras iš 
Worcesterio. Daugelis žmo
nių tyčia ėjo į abudu vaka
ru. kad padarius palygini
mą., kurie geriau loš: "aidie- 
čiai” ar "aušreliečiai".

Recenziją apie "aidiečius" i 
jau tilpo pereitam "Kelei-! 
rio" numery. Taigi dabar 
pažiūrėkime, kaip pasižy
mėjo "aušreliečiai”.

Jonas Dirvelis, čigonų va
do Roto rolėj, vaidino vidų-! 
tiniškai. Jo balsas stiprus iri 
dainavo jis gerai, bet vieto-i 
mis lošė apysilpniai. Nebu-; 
vo pas jį užtektinai čigoniš-' 
ko apsukrumą ir drąsos. Ju- ’ 
lė Mitrikaitė, čigonų vado 
pačios rolėj, lošė pagirtinai, i 
Publikai ypač patiko jos 
dainavimas. Balsas stiprus, 
malonus, žodžius tarė aiš
kiai, suprantamai. A. Baba- 
ravičiutė, senos čigonės ro
lėj, lošė neblogai. Jeigu ji; 
butų buvusi tinkamiau ap-' 
rėdyta ir nugrimiruota, tai 
toj rolėj butų visai gerai t.i-{ 
kus. B. Mingilas (pagirtas; 
Wcrcesterio aktorius), gra-i 
fo Garijos rolėj, nepasižy-l 
mėjo nieku ypatingu. B. 
Skrickis, jauno čigono Orijo 
rolėj, lošė ir dainavo gerai. I 

Čigonai ir čigonės — 
“Aušrelės” choras — nevi-; 
sai tinkamai buvo apsirėdę 
ir didžiuma jų nemokėjo ant 
scenos tinkamai užsilaikyti.

Palyginimas. Nors "Auš
relės” choras, kaip matote, 
suvaidino "čigonus" neblo
gai. bet visgi "Aido” choras'’] 
daugeliu atžvilgių "aušrelie-! 
nūs" sukirto. Butėnas ir į 
dainavimu ir lošimu pralen
kė Dirvelį. B. šaliniutė vis- 
tik geriau pasižymėjo, negu 
J. Mitrikaitė. Nors Mitrikai- 
ė aiškiau dainavo negu Ša

linkite, bet lošė kur-l 
prasčiau. Vienas tik* "aušre- 
lietis” Skrickis "subytino" 
"aidieti” Tumanį. Gi Baba- 
ravičiutę ir Mingilą. galima 
statyti ant lygios su Vizba- 
’iene ir Maižium. Priegtam 
"Aido" choro čigonai ir či
gonės tinkamiau buvo apsi
rėdę ir geriau ant scenos už
silaikė, negu "aušreliečiai".

"Kaminakrėtis". Šią ope
retę vaidino "Gabijos” cho
ras. Nors čia aktoriai buvo 
parinktiniai, bet ne visi ty
riai gerai lošė.. Užvis ge
riausia pasižymėjo P. Sida
bras, maluninko rolėj ir P. 
šarkaitė — Teklytės rolėj. 
Taipgi neblogai lošė N. Ras
tenis (kaminakrėčio sunaus 
•olėj), šereikis (kaminakrė- 
•io rolėj) ir P. Apšega (sa- 
buko rolėj). Apysilpniai lošė 
rik M. Zinkevičiūtė (tarnai- 
.ės rolėj).

Šokikai ir šokikės — "Ga
bijos" choras — savo užduo
ti atliko nepergeriausiai.

Dainos. Pasibaigus per
statymui, suvienyti "Gabi
jos" ir "Aušrelės" chorai, 
vadovaujant J. Dirveliui, 
šauniai sudainavo porą dai
nų. Tuomi vakaras ir užsi- 

VO, motin, motin !”Ligoninėj baigė. Reporteris.

savęs ir savo- skaity

"Sandarai” galim pa- 
ne SI 00, bet $10,000: 
paskelbs dokumentą 

su musų įgaliotais parašais, 
kad mes norime arba norė
jome lenkų laikraštį spaus
dinti. O bet gi mes tą laik
raštį spausdinam.

Prirodyti tai nesunku, tik 
ne tokiais dokumentais, nes 
jų niekas pasaulyje nedaro.

Rado užsinuodijusią 
merginą.

Tarpduryje po No. 
Franklin st. pereitą su batą 
buvo atrasta be žado jauna 
šviesaplaukė mergina. Ji bu
vo gerai apsirengus ir galė
jo turėt apie 20 metų am
žiaus. Ją užtiko tenai eida
ma pro šalį viena moteris ir 
davė žinią policijai. Mergi
na tuojatis buvo nugabenta 
ligoninėn. Vežime ji atsipei
kėjo ir pakėlus galvą ištarė:
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KELEIVi J

DELEI BRANGIŲ
DOVANŲ

LAIKYK KELIAS BLE- 
KINES SAVO PENTRĖJ
PASIŲSK BILE KURIUO 
ADRESU, KURIE RAN
DASI ANT LEIBELIO UŽ
PAKALIO, REIKALAU
DAMAS ILIUSTRUOTŲ 
PREMIJŲ LISTO.

'Verta taupyt šiuos Leibelius”

TAUPYK ŠIUOS 

LEIBELIUS « 
NUO

STANDARD
IR

CULLEIGE PIENO

f

Dar visiškai nauja 
rūšis muilo ’

Visiems šeimynų 
skalbiniams

pamirkymas jame paliuosuoja 
visą purvą

vartok užtektinai Rinso, 
kad pasidaryt^ tirštos ir 
didelės putos, kurios pa
liuosuoja purvu.

Bomų karė.
J!“ j Tarpe So. Bostono bomų 

(prasidėjo karė. Pirmutinis 
i mušis buvo pereitos subatos 
vakarą ant kampo C st. ir 
Broadwav. Mušėsi apie 500 
bomų, o su žiopsotojais buvo 
: 2,000. Nosįs ir galvos tik 
braškėjo. Pribuvus policija 
nevieną pakaušį da lazdomis 
apdaužė. Kada minia tapo 
iškrikdyta, visas skveras 
buvo aptaškytas kraujais.

Kova prasidėjo tarpz dvie
jų ”gengių”, viena nuo C 
streeto, o kita nuo Gustin 
streeto. Dabar kas vakaras 

-kas būna susirėmimų, bet poli- 
■ ei ja labai daboja ir tuojaus 
susikirtusius išvaiko.

Banditas užmušė aptiekoriu
Dorchesterv ana vakara*■ « <L

plėšikas inėjo aptiekon ir

Tegul mirkinimas atlieka visą jums darbą, 
vieton truputį. Mirkinimas tirštose, didelėse

* ir šiltose Rinso putose paliuosuoja visą pur
vą. Tik tas vietas, "kur purvo labai daug yra, 
reikia patrinti su sausu Rinso ir purvo nei 
pėdsakų nelieka.

Jeigu nori virint
Jeigu nori savo baltus marškonius drabu
žius virint, nieko geresnio nėra už Rinso. 
Jpilk užtektinai Rinso soliucijos į boileri, 
kad pasidarytų putos, kckhi tu nori. Kitokį 
muilai ar pauderiai nėra reikalingi, kuomet 
vartoji Rinso.

Jei vartoji skalbimo masiną
Jis pagelbsti atlikti geriausi darbą. Rinso 
putos yra reikalingos, kad padarius drabu
žius švariais be trinimo. Su Rinso nereikia 
muilo pauderio arba kitokio muilo. Gauk 
Rinso šiandien grosernėse arba department 
krautuvėse bile kur. Lever Bros. Co., 
Cambridge, Mass. z

I

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

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

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

Tel.: Richmond 1410

nušovė aptiekoriu Small’ą,.visa kad pasitikus situaciją REIKALINGAS BUČERIS 
paskui įšokęs į važiuojantį!kuo tinkamiausia. km,,
automobilių norėjo pabėgti,! rru 
bet automobiliaus savinin-i 
kas atidavė jį policijai.

Kuris butų apsipažinęs
J Tikrenybėj prisirengimas yra bent kiek SU tuo darbu. Bu- 
- j taip pilnas, kad žmonėms galės tų pageidaujama, kad mo- 

jhUt tiktai neparankumo dėl už- ketų važiuot ir automobi- 
sikimširno gatvių, kuomet di-

____ džiausios žmonių minios pradės 
SOUTH BOSTONUI GRESIA grūstis į CONGRESS HALL 

THEATRĄ. kur toji ”Audra” 
i—”The Storm”, didžiausis šių 

SPĖJAMA, KAD NEDĖLIOJj metų veikalas, stebins ir links-
BUS DIDŽIAUSIS ŠTURMAS

MIESTO ISTORIJOJ.
Visiems patartina pasirūpint 

apie pastogę.
Oro nusakytojai pranašauja, 

kad šią sąvaitę So. Bostoną ap
lankys smarkiausia audra ir yra 
susirūpinę apie žmonių gyvybę 
ir turtą, kuomet ji siaus.

Daroma visa kas, idant suma
žinus nuostolių galimybė ligi 
minimumo. Biznieriai ir visuo
menės valdininkai taipgi daro

BAISI AUDRA
mins visus per ištisas tris die
nas, prasidedant ateinantį Ne- 
dėldienį. 8 spalių, 6 vai. vakaro.

■— --------------------------------------- -—t-

Geras Lietuviu Restofantss.
švie

lieiuvišk 
Malonėki!

(-)

Visokį valgiai pagaminti — 
žus- ir su geriausiu skoniu. Visoki lie 
tuviški valgiai: blynai, 
barščiai, kopūstai ir t-l. 
.-,ersi tikrini—

214 BROADVVAY, 
SO. BOSTON. MASS.

(Skersai nuo "Keleivio”).

Dr. David W. Rosen.
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 diena- 

; Nuo 7 iki 8 vakar*.
821 HANOVER ST,

i BOSTON. MASS.

i

28-tas METINIS

BALI US!
Rengia D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJA, 

COLUMBUS DAY,

Ketverge, 12 d. Spalio-October, 1922 m.
Prasidės 2 vai. po piety ir trauksis iki 12 vai. nakties.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Kam. E ir SILVER GATVIŲ, SO. BOSTON, MAS. 
GERBIAMIEJI!

L.D.K. Vytauto Draugija jau nuo seno yra atsižymėjus 
savo linksmais parengimais, tad ir šį kartą rengia tokį 
BALIŲ, kuris suteiks progą jaunimui tinkamai pasilinks
minti. Balius bus tuomi puikus, kadangi grieš puiki orkestrą, 
bus visokių skanių užkandžių, saldžių ir rūgščių gėrimų, žo
džiu sakant, kad bus, tai bus kokio dar iki šioliai niekados 
nėra buvę.

Taipgi bus skiriamos dovanos, ta pora, kuri geriausiai 
šoks, tai gaus labai puikią dovaną. Tad jaunimas, nepraleis
kite šios progos, visi atsilankykite, parodykite savo gabumus 
ir laimėkite skiriamą dovaną.

Visus kviečia RENGIMO KOMITETAS.

GRAŽIAUSIUS VYRAMS 
MARŠKINIUS galima gauti 
vien tik BOSTON SALES COM- 
PANY’S store 678 No. Main st„ 
Montelki. Mass.

Malonu, kad lietuviai turi to
kią puikią krautuvę.

lium. Kreipkitės tuojaus pas 
JOS PETERSON

1143 Commonwealth avė., 
Brookline, Mass.

Parsiduoda puiki bu- 
5ERNĖ IR GROSERNĖ. Biznis 
šdirbtas per ilgus metus: vieta 
>atogi, apgyventa lietuviais, ru
dais ir lenkais. Prie vietos gyve
nimui kambariai ir randa žema. 
Vorinti Įeiti i tokį biznį ir būt 
mt savęs bosu, ir turėt gero 
re Ino, kreipkitės prie savininko.

PriežastĮ pardavimo sužinosi
te vėliau. Parduodu prieinama 
kaina. (41)

JOHN INDILAS
110 River st., Haverhin, Mass.

1921 STUTZ.
5-kių sėdynių automobilius. Naujo 

ertė $3,210.00, parduodu už $1100.00. 
Taras gražus kaip naujas.

F. P. TOUCHUS . 
% "Keleivis”

255 Broadw«y, So. Boston, Mass.

ki)

•s»

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
šeimynos sveikata.

ir reumafiško uždegimo galima 
pasekmingai išgydyti su

SEVERAS
cothARDOL

§
KAINA JO m 60 CtlirAI.

KlaU«kifc pas apfiekoribs.

PARSIDUODA NAMAS ant 265 
3olton st., pesai ir toiletai, atneša 
ar.dų S33 ant mėnesio. Įnešt $100. 

Navininkas gyvena ant 929 East 
2roadwav, So. Boston, Mass.

M. Stanawhite.♦
PARSIDUODA NAMAS

3-jų šeimynų, su gesais. Parduodu 
greitai ir pigiai. Navininkas eina j 
ritą bizni. (40)

JOS. KAZIUL1S
185 Silver jt, So. Boston, Mass.

Išfik<n>*» linr«n»n,i’as

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tinimo, raumenų šfyvumo 
sltausmbs strėnose ir šonuose.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
(AKIŲ SPECIALISTAS)

Išegzamhraoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pašakarniu O. D. 

377a BROADVAT
SO. BOSTON, MASS. I

I

»

Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M 

SUSUKE M. PUISHEA SHALLNA 
(PUIŠIUTĖ)

Lietuvė Moteris Advokatė
253 Broadway, So. Boston. Mass.

K. SIDLAUSKO 
APTIEKOSE 
Visoki Receptai, ar jie butų 
Amerikos ar Europos dakta
rų, būna išpildomi teisingai.

TREJANKA
Trejanka išrasta ir pripažin

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

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

Trejanka biteris sutaisomas 
namie pagal nurodymą Lietu
viškai ant pakelįo.

Trejankos pakelis 50c.
KRAUJO ir NERVŲ 

VAISTAI
Kraujo valymui.

Nervų stiprinimui. 
Apetito pataisymui, 

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

$130
ATBUDAVOJIMO 

TONIKAS
Gelbsti maisto virinimą, tai

so sugedusias dalis kūno—pri
pildo žmogų gyvybės. Tikrai 
geras tonikas. Bonka (su pri
siuntimu) $130.

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 iievės.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius

373 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
*
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