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Minkštųjų kasyklų 
maineriai susitaikė

APIE 75,000 DARBININ
KŲ GRĮŠ DARBAN.

Ohio gubernatorius atšau
kia kariumenę.

Clevelando derybos tarp 
minkštųjų kasyklų darbi
ninkų ir kompanijų pasibai
gė. Abidvi pusės susitaikė 
ir apie 75,000 angliakasių 
tuojaus ketina grįžti dar
ban. Nors rašant šią žinią 
sutartis da nepasirašyta, 
bet ji esanti pavesta tam ti
krai komisijai ir tuoj bu
sianti gatava.

Reikia taip pat pasakyti, 
kad šitose derybose ir ne 
visos kasyklų kompanijos 
dalyvavo. Čia buvo atsto
vaujamos kompanijos tik iš 
vidurinės Pennsylvanijos, 
vakarų Pennsylvanijos, In- 
dijanos, Illinojaųs, rytų 
West Virginij'os ir Michiga- 
no, kur streikavo apie 75,- 
000 angliakasių. Išviso gi 
minkštuose laukuose strei
kuoja 450,(XX) mainerių; 
taigi apie 375,000 streikie- 
rių šitos derybos da nepalie
čia, tečiaus manoma, kad 
pirmutinėms kompanijoms 
susitaikius, kitos irgi tuo
jaus pasirašys tą pačią su
tartį.

Sulyg sutarties, kompa
nijos sutinka mokėti mai- 
neriams tą pačią algą, kokia 
buvo mokama iki 1 balan
džio pereito pavasario, ir 
visos kitos sąlygos pasilieka 
tos pačios.

Bet šita sutartis daroma 
tiktai iki 1 balandžio atei
nančio pavasario. Tuo tar
pu gi bus paskirta bendra 
mainerių ir kompanijų at
stovų komisija, kuri ištirs 
visas ginčo puses ir nusta
tys pamatą tikram kon
traktui.

GAISRAS W. VIRGINIJOS 
KASYKLOJ.

Netoli Morgantovvno, 
West Virginijoj, Mutual 
Coal Co. kasykloj kilo gais
ras pereitą sąvaitę. Sudegė 
kasyklos bokštas ir du gar
vežiai buvo sunaikinti. Sa
koma, kad ugnis buvo tyčia 
padėta, nes kasykloj dirbo 
neunijiniai maineriai.

DINAMITAS UŽMUŠĖ 
SKEBĄ.

Sullivan, Ind. — Pereitą 
sąvaitę vietos kasykloj už
muštas angliakasys Ever- 
hart, kuris dirbo nežiūrint 
streiko. Po sėdyne į jo auto
mobilių kažkas padėjo dina
mito ir sujungė jį vielomis 
su starteriu. Kaip tik jis 
starterį paspaudė, dinami
tas po juo ekspliodavo ir iš
metė jį augštyn.

BLAIVYBĖS AGENTAS 
AREŠTUOTAS.

Springfield, Mass. — Po
licija čia išlaužė hotelio dū
lis, kur nakvojo blaivybės 
agentas E. R. Davis, ir areš
tavo jį už išvogimą degtinės 
iš valdžios sandėlio. Tyrinė
jimas parodė, kad. jam blai
vybę bevvkinant, iš valdžios 
sankrovos prapuolė už $50,- 
000 gėrimų. Matyt, jis ne 
juokais "naikino” svaigalus.

Geležkeliečių streikas plečiasiŠUNIES ŠERMENIS.
Bridgeporto dykaduoniai 

šiandien vaikščioja labai 
nuliūdę, nes automobilius 
užmušė tūlos ponios Dittler 
šuniuką. Keturkojui savo 
nabašninkui ponia Dittler 
užsakė dailų grabą ir iškėlė

SENATORIUS LODGE 
RŪPINASI APIE 

LIETUVIUS.
Senatorius Lodge, repu- 

blikonas iš Massachusetts 
valstijos, labai apgailestau
ja, kad negalėjo pribut ant 
lietuvių 
Bostone.
p. W. J.
sako:

"Labai
mano darbas čionai (Wa- 
shingtone) neleido man bū
ti Bostone, kuomet lietuviai 
apvaikščiojo savo Respubli
kos pripažinimą, dėl kurio 
aš darbavausi nuo 1918 me
tų, kuomet aš įnešiau sena- 
tan net tam tikrą rezoliuci
ją, reikalaudamas pripaži
nimo Lietuvos Respublikos. 
Ir man labai linksma, kad 
tas pripažinimas jau įvyko. 
Tik gaila, kad taip ilgai rei
kėjo laukt. Lietuva man la- 

į bai rupi ir aš tikiuos, kad ji 
i užims tinkamą vietą tarp 
:kitu Europos tautų.”

Toji rezoliucija, kurią p. 
j Lodge Įnešė senatan 10 
gruodžio, 1918 metų, skam
bėjo taip:

"Nutarta, iog Senatas yra

I
Waterburiečiai rengia 

dideles iškilmes.

AREŠTAVO LENKŲ 
KUNIGĄ.

Mums prisiųsta iš anglų 
laikraščio iškarpa, kur pra
nešama, kad Bridgeporte, 
Connecticut valstijoj, šiomis 
dienomis buvo areštuotas 
lenkų katalikų kunigas Sta
nislovas Glimos. Jį suėmė 
dėl kilusio jo namuose gais
ro. Matyt, policija yra tos 
nuomonės, kad jis pats tą 
namą padegė, norėdamas 
gauti apdraudos pinigų, nes 
namas jam lėšuoja $4,000, o 
apdraustas ant $7,000. Va
dinas, jei namas butų sude
gęs, kunigas butu uždirbęs 
$3,000.

Kunigas Glimos pirma gy
veno Bridgeporte, bet da
bar jis turi parapiją Penn- 
sylvanijoj, Johnstonno mies
te, ir kaip tik jis aną dieną 
atvažiavo iš Pennsylvanijos,
tuojaus jo namas užsidegė, j 
Suimtas jisai teisinasi, kadi|Og nuomonėSt kad Lietuva 
atvažiavęs randų kolektuovi . turgty būt atskirta nuo Ru

sijos ir padaryta nepriklau
soma valstybe; tokių pat 
teisių reiktų suteikti Lat
viams ir Estonijai. Visos ši
tos liaudis turėtų būt lais- 

;vos ir nepriklausomos, nes 
jvąldant joms Baltijos pa- 
j kraštį jų laisvė ir nepriklau
somybė turės ateityje dide
lės svarbos pasaulio laisvei 
ir ramybei.”

apvaikščiojimo 
Savo telegramoj j 

Saunders’ui jisai

man gaila, kad

ir šį-tą pataisyti. Jo namuo-! 
se gyvena dvi šeimynos. Jis i 
teisinasi, kad pinigų jis ne
turįs ir negalėjęs eiti į res
toraną valgyt, todėl nusipir
kęs aliejinį pečių, kiaušinių, 
ir parsinešęs namo pats va
karienę pasidaręs. Po vaka-i 
rienės jisai pečių palikęs ant! 
skrynios ir išėjęs kitur nak
voti. Tik ant rytojaus jis iš
girdęs, kad nuo jo pečiaus 
kilęs gaisras.

Policija, matyt, šitoms 
kunigo pasakoms netiki, j 
Nes jei jis neturėjo pinigų 
restorane pavalgyt, tai 
kaipgi jis turėjo pinigų nu
sipirkti aliejinį pečių ir 
kiaušinių? Juk vienas pe
čius daug daugiau lėšuoja, 
negu vakarienė. Antras da
lykas, kodėl gi išeidamas jis 
to pečiaus neužgesino?

VĖŽIAIS UŽSINUODIJO 
100 ŽMONIŲ.

Gloucesterio miestely, ne
toli Bostono, turčiai buvo 
surengę sau puotą, kur. 
tarp kita ko buvo duodama 
salota iš vėžių. Pavalgę tos 
patrovos, apie 100 svečių 
sunkiai apsirgo.

ALIEJUS TERŠIA 
JŪRES.

Pajūrio gyventojai pradė
jo organizuotis ir ketina 
reikalauti įstatymo, kuris 
draustų laivams plauti iš

KAIP DŽIAUGTASI 
KAUNE.

Sulyg gautų dapildomų iš 
Kauno žinių, vos tik pasiekė 
Kauną kablegrama apie 

• Amerikos pripažinimą, St. 
i Seimas tuoj pertraukė savo 
posėdį ir atstovai sustoję 
sugiedojo tautos himną. Vi
sose mokyklose pertraukta 
mokslas. į gatvę išėjo tvar
koje kareivių pulkai karo 
parodai, būriai žmonių susi
rinko i viešąją aikštę ir 
tuojau susiformavo eisena, 
kuri nuėjo prie namu Ame
rikos Konsulo ir išreiškė 
riešai pagarbą Amerikos 
vėliavai. Pasirodžiusį Ame
rikos Konsulą minia apibė
rė gėlėmis.

Žinios apie tas manifesta
cijas Lietuvoje jau pasiekė 
ir Amerikos Valstybės De
partamentą. Ten buvo jos 
sutiktos su tikru pasigėrė- 

(Elta.)

APVAIKŠČIOS LIETU
VOS PRIPAŽINIMĄ 

20 RUGPIUČIO.

Tai bus tikra lietuvių šven
tė, be religinių ceremonijų.

Rugpiučio 20 d. Waterbu- 
rio lietuviai rengia dideles 
iškilmes, kad pažymėjus pri
pažinimą Lietuvos Respu
blikos de jure.

Apvaikščiojimas prasidės 
2 vai. po pietų. Dalyvaus vi
sos pažangios draugijos ir 
pavieniai. Katalikų taipgi 
daug rengiasi eiti.

Yra pakviesti geriausi 
lietuvių kalbėtojai, būtent, 
advokatas F. J. Bagočius ir 
Steigiamojo Seimo sekreto
rius kapitonas Natkevičius, 
o iš svetimtaučių pakviesta 
Connecticut valstijos guber
natorius ir vyriausi Water- 
burio miesto valdininkai.

Bus taipgi kompozitorius 
Mikas Petrauskas, kuris su 
vietiniais giedoriais sugie
dos Lietuvos ir Amerikos 
himnus.

Šitas apvaikščiojimas tu
rėjo įvykti 6 rugpiučio, kuo
met visi Amerikos lietuviai 
šventė Lietuvos respublikos 
pripažinimą; bet musų ku
nigėliai suardė jį. Jie pa
skelbė vietos amerikiečių 
spaudoje, kad bus apvaikš
čiojimas šv. Juozapo bažny
čios 30 metų sukaktuvių, ir 
taip plačiai savo brostvos 
biznį išgarsino, kad Lietu
vos pripažinimo šventė likos 
prikergta prie bažnyčios su
kaktuvių lyg ir kokia nerei
kalinga vuodega.

Šituo Waterburio lietu
viai baisiai pasipiktino, o 
juo labiau, kad bažnyčios 
sukaktuvės da gana toli ir 
joms čia buvo netik ne vie
ta, bet ir ne laikas. Taigi 
Progresyvių Draugijų Są
ryšis tuojaus sušaukė nepa
prastą masinį mitingą ir 
beveik vienbalsiai buvo nu
tarta, kad valstybinės šven
tės negalima su klerikaline 
kunigų politika maišyti ir 
Lietuvos pripažinimo ap- 
vaikščiojimą reikia rengti 
skyrium.

Taigi 20 rugpiučio jis 
Įvyks.

ii
i

ir

L0WELLY SKEBAI 
GAVO I KAILI.

Lowell, Mass. — Minia 
žmonių čia pereitą savaitę 
pastojo skebams kelią, kurie 

! grįžo iš gelžkelio dirbtuvės 
: ir pradėjo jiems perti kaili. 

„ , .... . x. iPakol pribuvo policija, ske-
Maskv os v aidžia įssiunti- fruvo geraj apdaužyti.

j imu.
V

mašinų aliejų i jūres netoli RUSIJA SULAIKĖ PIRKI- 
pakraščiu. Dabar tas aliejus MA MILTŲ IR CUKRAUS, 
kartais taip užteršia vande- - ' ~
ni, kad maudytis negalima. ny0 savo agentams užsie- Arešty nebuvo. Po‘šitos pir- 

niuose, kad daugiau jau ne- ^eg sięeįjaj tuojaus su- 
bepirktų Rusijai miltų ir įpakavo savo daiktus ir ap-SUDEGĖ HOTELIS.

Greenporte, netoli Bro- cukraus, nes javai šįmet už- feid? LowenV 
oklyno, pereitą sąvaitę su- augę gerai ir Rusija bandy-, __ 21_ _ — . — . z. —...x« _ gavodegė Hotelis Poggatticut. rianti apsieiti su 
Nuostoliai siekia $200.000. maistu. 
Gaisras kilo iš eksplioziios, -----------
kurią vėl pagimdė gazolinu AIRIJOS DARBININKAI

7 ŽMONĖS MIRĖ NUO 
PAJŲ.

Vienam New Yorko res- 
kaitinamas pečius prosams SMERKIA MILITARIZMĄ toranų pereitą sąvaitę užsi- 

; Airijos darbininkų unijų nuodijo pajais keliasdešimts 
i kongresas Dubline priėmė ’ ‘ ““ “
rezoliuciją, aštriai pasmerk
damas militarizma ir abidvi

šildyt.

MIRĖ LORDAS 
NORTHCLIFFE. ______________

Anglijoj mirė lordas kariaujančias puses, katali- 
Northcliffe, didelis politi- kus ir protestonus, kurie 
kierius ir stambių laikraš- dėl kvailo tikėjimo skandina 
čių leidėjas. ‘ šalį kraujuose.

i

žmonių, ir 7 jų jau mirė. 
Tyrinėjimas parodė, kad 
pajų tešlon buvo pridėta 
daug aršeniko. Ar nuodai 
pateko tenai netyčia, ar jų 
kas pridėjo su kokiu tikslu, 
tai iki šiol nepatirta.

dideles šermenis, o "Bridge- 
port Post” pašventė pusę 
špaltos vietos šitam įvykiui 
aprašyti. Šuniuko ponai da
bar esą tiek nusiminę, kad 
negali nei valgyt, nei mie
got.

Bet kada automobilius už
muša tų ponų darbininką, 
tai šermenų jie jam nekelia 
ir jie nenustoja dėlto nei 
miego, nei apetito, šunį jie 
myli ir gerbia, o darbininko, 
kuris juos maitina, nekenčia 
ištolo. Tai krikščioniška 
dvasia 1

POPIERA PABRANGO.
Laikraštinė popiera vėl 

eina brangyn. International 
Paper Co. pereitą sąvaitę 
pakėlė $5.00 ant tono popie- 
ros. Tai bus jau $10.00 dau
giau nuo 1 liepos, nes jau 
pirma ši kompanija buvo 
pakėlus $5.00.

EKSPLIOZIJA ANT LAI
VO UŽMUŠĖ 5 ŽMONES.

Pereitoj subatoj nuo jūrių 
gauta bevieliu telegrafu ži
nia, kad ant garlaivio 
"Adriatic” įvyko ekspliozija 
ir 5 darbininkus užmušė, o 4 
sužeidė. Iš pasažierių nenu
kentėjo nei vienas.

NAUJAUSIA IR KVAI
LIAUSIA MADA.

Visokių buvo madų, viso
kių matėm skrybėlių ir an- 
daroku trumpų ir ilgų, 
čielų ir skeltų — bet nuo vi
sų tų madų tik drapanos 
mainėsi. Dabar gi išėjo ma
da mainyti kūno formą — 
nupiauti nuo kojii mažuo
sius pirštelius. Ir ne viena 
"floperka”’, kuri nesenai 
nusikirpo ilgus savo plau
kus, šiandien jau galvoja 
apie nusikirpimą pirštų. Ši
ta mada pasirodė Anglijoj, 
bet tuoj ja užsikrėtė ir Ame
rikos "floperkos”. Chicagoj 
viena aktorka jau davė pa
daryti operaciją savo ko
jom. Dėl kvailos galvos ko
jos neteko po vieną pirštą.

Nebūtų prošalį, kad kas 
išmislytų madą galvas nusi- 
piauti — gal tuomet išnyk
tų pasaulyje kvailiai.

STREIKIERIU KOLONI
JOM ĮSIMETĖ ŠILTINĖ.

Uniontown, Pa. — šėtrų 
kolonijoj, kur gyvena išmes
tos iš namų streikuojančių 
angliakasių šeimynos, čia 
įsimetė šiltinė. Buvo jau 50 
susirgimų ir valdžia susiru- 
ninus, kad liga neišsiplėtotų 
daugiau.

103 LAIPSNIAI KARŠČIO 
SERBIJOJ.

Serbijoj prasidėjo baisus 
karščiai, temperatūra sie
kia 103 laipsnių pauksnėj, ir 
no visą šalį siaučia ^dideli 
miškų gaisrai.

MIRĖ AIRIŲ VADAS.
Pereitą subatą Airijoj 

mirė nuo širdies ligos Ar- 
thur Griffith, kuris įsteigė 
ir vedė revoliucinę airių 
partiją "Sinn Fein”, kas 
reiškia, "Mes patįs sau.”

KITA NELAIMĖ ANT 
GELŽKELIO.

Worcesteryje pereitą są
vaitę atsitiko nelaimė ant 
Boston and Maine gelžkelio. 
Įneidamas į stotį garvežis 
apvirto augštyn kojomis, i 
nuplėšė bėgius ir sudužo 4 ridėjęs tiktai

DARBININKAI META 
DARBĄ DĖL KARIU- 

MENĖS.

Nenori dirbt po ginkluota 
"apsauga”.

Gelžkeliečių streikas, pra-
1 dirbtuvėse, 

vagonai. Mašinistas buvo pasiekė jau traukinių tar- 
užmuštas ir daug žmonių nautojus ir kas sykis eina 
sužeista. Gelžkelio agentai vis platyn. Vakarinėse vals- 
sako, ant bėgių buvo akme- tijose traukinių judėjimas 
nu pridėta, bet veikiausia beveik visai jau suparali- 
tai yra pasiteisinimas, o ti- žiuotas, 
kroji priežastis turbut bus; Kapitalistų spauda pilna 

kad ant geležinkelio didelių skelbimų, reikalau- 
; streiklau- jančių darbininkų, bet no

rinčių skebaut, matomai, 
nedaug atsiranda; • o jeigu 
vienas-kitas ir atsiranda, 
tai iš tokių daugiau blėdies, 
negu naudos, nes nemokėda
mi dirbti jie sudaužo trau
kinius, sužeidžia daug žmo
nių, ir geležinkelių kompa-

I
i tame, 1 
dirba nepatyrę 
žiai.

PALIKO TYRUOSE 12 
TRAUKINIŲ.

Iš Los Angeles praneša
ma, kad 12 pasažierinių 
traukinių, išėjusių iš tenai i 
rytus, buvo sustabdyta ty- ..- - . . . • zi
ruošė ir palikta ”ant Dievo “į°”s Paeina užtai atly- 
valios”, nes tarnautojai su- 
streikavo ir atsisakė dirbti.
Keli tūkstančiai keliaunin
kų nebežino kur dėtis.

ginti.
I Norėdama savo bičiuliams 
kapitalistams patarnauti ir 

: greičiau streiką sulaužyt, 
_______ valdžia privarė kariumenės 

NUTEISĖ SUŠAUDYMUI L^!ŽinkellU dirbtuves ir 
13 REVOLIUCIONIERIŲ.

Vėliausia žinia iš Mask
vos sako, kad iš 34 socialre- 
voliucionierių, kurie buvo 
dabar komunistų teisiami, 
13 bus nužudyta. Liudinin
kais prieš juos buvo vienas 
Kolčako oficierius ir kelia- 
tas komunistų.

■ stotis.
Šituo labai pasipiktino tie 

gelžkeliečiai, kurie da ne
streikavo, ir jie pareiškė sa
vo ponams, kad po ginkluo
ta sargyba jie nedirbs.Kom- 
panijos pradėjo aiškinti, 
kad ginkluoti kareiviai yra 
pašaukti jų apsaugai, bet 

’: darbininkai atkirto, kad jie 
nėra jokie piktadariai ir 

j "apsauga” jiems nereikalin
ga ; negana to, buvimas gin-

NUSKENDO RUSŲ 
KARĖS LAIVAS.

Londone gauta žinių, kad šluotų sargų prie darbo sta- 
dararit rusams laivyno ma- to darbininkų gyvastį pa- 
nievrus, vienas karės laivas v0^n-_ _________ _____
nuėjo jūrių dugnan. ........ *.......... ...........Ir ant taip vadinamos 

i ”Big Four” linijos Illino- 
jaus valstijoj visi konduk
toriai, mašinistai, pečku- 
riai ir kiti tarnautojai ap-

ABLAVA ANT MONTEL- 
LOS LIETUVIŲ.

Pereitoj pėtnčioj po pietų skelbė streiką vien dėlto, 
federalės valdžios agentai kad kompanija neatėmė 
Montelloj netikėtai užklupo ginkluotų sargų. Ir maši- 
lietuvių distriktą ir pradėjo nistų Brolijos prezidentas 
ablavą ant degtindarių. W. S. Stone pasakė, kad bus 
Kratos buvo pas Jakavonį, dar "šimtas tokių atsitiki- 
pas Udaitį, pas Mazgelį ir mu”, jei nuo geležinkelių 
dar keliose vietose. Suimta nebus atšaukti ginkluoti 
4 moterįs ir 2 vrai. Daug sargai, 
konfiskuota munšaino ir 
bravorų.

Pas Jakavonienę policija 
rado tūlą Petersoną (taip jo 
pavardę paduoda "Boston 
Globė”), kurio suėmimui ji 
turėjo varantą. Bet Peter- 
son tą varantą pagriebęs 
sudraskė ir nenorėjo pasi
duoti areštui. Kilo kova ir 
policmanas sako turėjęs ge
rai sušveisti Petersoną laz
da, pakol jį nuveikęs.

GELEŽINĖS UŽSIDARO 
DELANGLIŲ STOKOS.

Angliakasių streikas jau 
pradeda atsiliepti ant pra
monės. šią sąvaitę dėl an
glių stokos turėjo sustoti 
Cornegies plieno hutą ir 
Shoron Steel Hoop hutos 
Lowellvillėj, Ohio.

American Sheet & Tin 
dirbtuvės dar dirba, bet šios 
savaitės pabaigoj ir jos ke
tina užsidaryti.

American Steel & Wire 
dirbtuvės dirba tiktai ket
virta dali laiko.

Vadinasi, pono Hardingo

LĖKĖ KAIP SAKALAS, 
NUTUPĖ KAIP VA

BALAS.
Indianos valstijos guber- ______ , _________ o

natorius nori pasirodyt did- įsakymas atidaryti kasyklas 
vyris. Jisai apskelbė kasy- kapitalistams anglių ne- 
klų apielinkėj karės stovį, davė, 
paėmė kasyklas į savo ran
kas, apstatė jas kariumene 
ir pranešė, kad pradės 
darbą.

Bet nei vienas mainerys 
dirbt nenuėjo, ir ponas gu
bernatorius iki šiol darbo 
nepradėjo. I>ėkė, vyras, 
kaip sakalas, o nutupė kaip 
vabalas.

POPIEŽIUS SERGA.
Romos žiniomis, nežiū

rint, didelių tenai karščių, 
popiežius vaikščiodamas sa
vo dvaro sode gavo "šaltį" 
ir dabar serga. O kas butų, 
kad jam reikėtų eit anglių 
kasti?!

i
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i I APŽVALGA D
"DA B1NINKAS’’ PATS 
SAU KAILĮ PERIA.

B< tano lenkų laikraštis 
savo juokų skyriuje palin
kėjo vienai "Keleivio” dar
bini :ei, kad ji gautų sau 
daili lenką vaikiną.

Ži '.omą, juokai juokais ir 
pasii-ks, bet klerikalų "Dar
bininkas" daro iš to labai 
rimtų išvadų ir pranašauja, 
kad dabar tai jau tikrai 
įvyksianti "unija su len
kais.” Perspausdinęs iš len
kų laikraščio tą juoką, šven
to Juozapo organas 90-tam 
savo numery sako:

"Taigi tai matome einama 
prie naujos unijos su lenkais 
senoviniu ženybiniu budu. Tik 
kiti laikai, kitaip ir ženybos 
įvyksta, kitaip nauja dinastija 
prasidės. Ve skirtumas. Anuo
met kavalierius buvo lietuvis 
Jagiela. nuotaka lenkė — Jad
vyga.

"Dabar persimaino — nuo
taka lietuvė, kavalierius len
kas.

"Anuomet kavalierius lietu
vis Jagiela buvo pagonas, o 
nuotaka lenkė Jadvyga krikš
čionė. Dabar kavalierius len
kiukas katalikas, nuotaka 
laisva.”
Ir dėl šito "pavojaus” lie-Į 

tuvių tautai škaplierninkų 
gazieta užsipuola ant "Ke-į 
leivio”. "Keleivis", mat, kai-r 
tas dėlto,- kad prie jo dirba 
kalbamoji mergina. "Darbi
ninkas” nori sudaryti tokią 
opiniją,kad lietuviams tuok
tis su lenkais yra baisus nu
sidėjimas.

Bet kytri "■Darbininko" 
vyrai neapsižiuri, kad šitaip 
rašydami jie ne "Keleivį" 
muša, o patįs save. Nes jei 
lietuvei ištekėti už lenko yra 
tokia jau nuodėmė, tai iš 
"Keleivio” pusės da niekas 
tuo neprasikalto, o "Darbi
ninko" vieros žmogus, kun. 
Purickis, senai jau su lenke 
Klimašauskiene susidėjo. 
Vadinasi, jų pusėj buvo pa
daryta pradžia naujai "uni
jai" su lenkais, o ne musų.

Taigi "Darbininko" re- 
daktorėliai, taikydami "Ke
leiviui”, išpėrė kailį patįs 
sau ir vyriausiam klerikalų 
partijos lyderiui. t

----- :---- I
SUGALVOJO LIETU- 

~ ' ~~7 Į ? F
jfelbu^nietuvių regis- 

' Amerikoje, Lietuvos 
vybe YVashingtone aiš- 

kad šitą registraciją 
sumaniusi pati Lietuvos val
džia. Bet kun. Krasnickas 
sako, kad tai yra melas. Šitą 
sumanymą sugalvojo ne 
Lietuvos valdžia, bet kun. 
Kemėšis su Mastausku, sa
ko Krasnickas.

Šitą paslaptį kun. Kras
nickas iškėlė buvusiame Pa
skolos Stočių suvažiavime 
Washingtone. Kuomet kun. 
Kemėšis paskelbė, o Mas
tauskas patvirtino, kad visi 
Lietuvos piliečiai Ameriko
je turi Atstovybėj užsire
gistruoti ir užsimokėti po 
$10 kas metai, o kurie to ne
padarys, tie busią nubausti 
ir visas jų turtas Lietuvoje 
busiąs konfiskuotas f ir kad 
toks nutarimas esąs pada
rytas pačios Lietuvos val
džios, tai kun. Krasnickas 
atsistojo ir pasakė kunigui 
Kemešiui su Mastausku į 
akis, kad jiedu meluoja.

Šitą incidentą aprašo Bro- 
oklyno "Vienybė" 60-tam 
numeryje. Ji sako:

"Kun. Krasnickas stačiai 
metė į akis kun. Kemešiui ir p. 
Mastauskui, kad jie abudu ant 
šio projekto per 7 mėnesius 
dirbę ir paskui Lietuvos Vy
riausybei rekomendavę, o tuo
met Lietuvos Vyriausybė šitą 
sumanymą ir priėmusi. Ant 
šito užmetimo nieko neatsaky
ta nei pasiaiškinta, tiktai Mas-

tra 
A

tauskas pagrūmojęs kun. 
Krasnicką laukan išmesti, bet 
šisai nesidavęs, ir pasakęs, 
kad: 'Gana melus į visuomenes 
akis skleisti, reikia jau pradė
ti sakyti ir teisybė’.”
Žodis žodin kun. Krasnic- 

kas kalbėjęs taip:
”Mes kiekviename reikak 

ėjome į pagalbą Lietuvai. Ame
rikos darbininkai dėjo savo pi 
nigus kiek galėjo. Ir kodelg 
Lietuvos valdžia dabar užded: 
tokį sunkų jungą ant Ameri 
kos lietuvių Kieno čia dar 
bas? Lietuvoje žmonės mok; 
60 auksinų metinės duoklės 
kuomet mes Amerikoje, kurk 
jau tiek davėme, turėsime mo 
kėt net $10 metnės mokesties 
ir jeigu kuris neturės užsimo 
keti, bus baudžiamas kai? 
koks didžiausias kriminalistą 
— išmetamas iš pilietybės h 
turtas konfiskuojamas, či: i 
aiškiai matau, kad šis žings 
nis yra padarytas ne Lietuvos 
valdžios, bet jūsų — rodo į 
kun. Kemešį ir Mastauską — 
jus tą sugalvojote ir rekomen 
davote Lietuvos valdžiai, ka< 
tokį įstatymą padarytu: Kui 
Tautos Fondo pinigai? — 
klausia kun. Kemešį. — Tt 
juos išaikvojai berašinėdama.- 
čekius. Dabar žmonėms sakai 
kad eini universitetan. Melas 
Tu imi $200.00 ant mėnesio i. 
planuoji musų darbininkams 
visokius mokestis, o paskui sa 
kai, kad Lietuvos valdžia u 
padarė! Melas ’ Tu tą padarei F 
Ir "Vienybė" yra Įsitiki

nus, kad kun. Krasnickas 
sako tiesą, nes — |

’ lkišiolai Amerikos lietuvia’ 
dar jokiame Lietuvos laikraš | 
tyje nematė paskelbta tokie 
Įstatymo, kuriuomi užsieniuo
se lietuviai bus iki tam tikram 
laikui suregistruoti, o kurie ne- Į 
norės, nesuspės ar negalės už- i 
siregistruoti, tie bus nubausti 
kaip ir koki kriminalistai, nes 
iš jų bus atimta Lietuvos pi
lietybe ir jų turtas konfiskuo- I 
tas. šitoki bausmė ikišiolai pas 
civilizuotus žmones buvo tai-1 
koma tiktai į žmogžudžius, pa
degėjus, klastingų pinigų dir
bėjus ir šalies išdavikus. Mes 
visai netikime, kad Lietuvos 
Vyriausybė butu šitoki žiaurų 
Įstatymą išleidusi, nes jisai 
neturi pavyzdžio jokioje civi
lizuotoje šalyje, išskyrus jei! 
bent kinus ir kitus mongolus 1 
bei Aprikos laukinius.

"Mums dar vis atrodo, kad Į 
kun. Krasnickio iškeltas fak
tas bus visai teisingas, būtent. I 
kad šis sumanymas yra pro
duktas subrendęs Lietuvos At-1 
stovybėje Washingtone. Jeigu Į 
tas įstatymas ištikrųjų yra iš
leistas, tai jis buvo suformuo
tas Amerikoje.”
Dėl. šitos registraci jos tu

ri protestuoti visi Amerikos 
lietuviai. Reikia protestuot 
ir nesiregistruot Tegul nei 
vienas nesiregistruoja. Ne
galima juk leisti klerikalų 
sauvalei viršų imt. Perdaug 
jau dideli jiems ragai išaugo 
ir laikas jau juos nulaužti.

Klerikalų grasinimų, kad j 
už nesiregistravimą bus 
konfiskuoti turtai, nereikia 
paisyt. Jie nedrįs konfiskuo
ti amerikiečių turtų, nes be 
amerikiečių paramos jų val
džia Lietuvoje negali apsi
eiti.

totui" labai priešingi: jie ko apie tai Amerikos spau- sakydama į Tamstų laišką1 
norėtų prigulėt prie Vokie- '1*^ :x »-------- , -
tijos.

Nušviesdamas Klaipėdos 
krašto gyventojų nusistaty
mą, "Prūsų Lietuvių Bal
sas” 166-tam numery rašo:

"Rodos, kam čia dabar to 
Freištato reikia? Ar tam, kad 
žmonės jo nenorėjo? Jie neno
rėjo būt atskirti nuo Vokieti
jos tam. kad Freištatą įkurus. 
Ir šiandien Freištato salinin
kų tėra labai mažas skaičius, o 
daug norėtų grįžti atgal prie 
Vokietijos, ne* tuomet jie pi
giau pirktų, kas jiems reikia, 
ir brangiau parduotų savo pro
duktus. Per pusę tuomet pi
giau galima butų pirkti drabu
žius. batus, kurpes, skalbinius 
ir koloniales prekes; nebūtų 
tuomet tokia stoka namų, nuo
mos butų daug pigesnės; nes 
dahar juk mebliuoti kambariai 
Klaipėdoj yra daug brangesni, 
negu Berline. Nereikėtų tuo
met tiek daug valdininkų; laik
raščiai gautų pigesnės popie
ros ir butų daug pigesnė sta
tybos medžiaga, ne^ dabar už 
cementą, plytas, geležį ir kitus 
dalykus reikia mokėti dvigu
bai brangiau, negu Vokietijoj.

"O Freištatui- įvykus, kaip 
musų valdžia jau pareiškė, mes 
patįs turėtume užmokėti ir ap
statymo lėšas (už francuzų 
kariumenę). čia reikės surasti 
daug naujų mokesčių, muitu 
ar ko panašaus. Bet jau viskas 
eis iš musų kišenių. Kada bus 
Freištatas, tai ir gelžkelius tu
rėsim patįs valdyti; o tie vėl 
neapsimoka. Beto, tuos gelžke
lius reikės da nuo Vokietijos 
atpirkti; reikės taip pat at
pirkti visas valdžios triobas ir 
visa, kas tik valstybės lėšomis 
įtaisyta — keliai, tiltai, girių 
ir vandenų pagerinimai, ir 1.1.” 

Dėl to tai žmonės ir neno
ri "Freištato”. Jie jau mato, 
kaip viskas pabrango Dan- 
:ige. kuomet iš to miesto ir 
įo apielinkės padaryta 
'Laisva šalis”.

Leidžiamas Klaipėdoj 
"Prūsų Lietuvių Balsas" 
norėtų, kad Klaipėda butų 
priskirta prie Lietuvos, taip 
kaip iš pradžių buvo žadė
ta. Jis sako:

"Atskiriant tą kraštą (nuo 
Vokietijos) niekas ir nemanė 
apie Freištatą. Santarvės var
du ponas Clemenceau paaiški
no vokiečiams ir visam svietui, 
kad Klaipėdos Uostas turės 
būti Lietuvos Uostu, ir kad ši
tą daugumoj lietuvių apgy
ventą kraštą tiktai todėl ne 
tuoj Lietuvai priskyrė, kad 
Lietuvos ateitis da neaiškiai 
buvo išspręsta. Tuomi aiškiai 
buvo pasakyta: rubežių klau
simas bus išspręstas, tuomet 
Klaipėdos Uostas ir kraštas 
pereis prie Lietuvos. Negalima 
tą žodį kitaip suprasti."
Todėl Klaipėdos lietuvių 

dienraštis protestuoja ir ra
gina visus Klaipėdos lietu
vius protestuoti prieš 
"Freištatą”, nes tenai bu
siąs įtaisytas "lizdas len
kams, kurie paskui suės vi
są Lietuvą.”

dai nepraneša. i___
"Vienybės” bendradarbis neša, ___

stačiai sako, kad Atstovybės j Tamstų laikraščiui

AKĖJA LIETUVOS 
ATSTOVYBĘ.

Lietuvos pilietis "Vieny
bės" 60-tam numeryje aš
triai kritikuoja Lietuvos 
Atstovybę Washingtone, 
kuri tik dideles algas ima, o 

{lietuvių labui nieko nevei
kia. Pavyzdžiui, Lietuva te
bėra da karėje su Lenkija, o 
per ją ir su Francija, nes 
Francija Lenkiją valdo, da
ro jai visus pienus, remia ją 
pinigais ir ginklais.

Lietuvos piliečio nuomo
ne, Atstovybė galėtų ir tu
rėtų vesti nors propagandą 
amerikiečių spaudoj prieš 
lenkų ir francuzų politiką. 
Francuzų palaikomi lenkai 
nuolatos užpuldinėja ir plė
šia Lietuvos kaimus; kiek
viena tokia žinia, paskelbta 
amerikiečių spaudoje, butų 
kanuolės suvis į Varšuvą ir 
Paryžių. Bet nei Lietuvos 
Atstovybė, nei įsteigtas prie

KAIP BUS SU KLAIPĖ
DOS KRAŠTU?

Klaipėdos krašto likimas 
šiandien da neišspęrstas. Iki 
šiol Lietuva tikėjosi, kad 
Klaipėda bus padaryta Lie
tuvos uostu. Bet dabar da
lykai susideda kitaip. Fran- 
cuzų politika nori, kad Klai
pėda liktų nepriklausomas 
kraštas, vokiškai tariant, 
"Freištatas". Tam pritaria 
ir vietos vokiečiai valdinin
kai ir biznieriai. Bet ūkinin
kai ir šiaip žmonės "Freiš- jos Informacijų Biuras hie-

Trumpa kares 
istorija.

iš kovo mėn. 28 d. š.m. pra- 
, kad leidžiamajam 

- -“---i "Kelei-
i ponams Lietuvos reikalai į vis" cenzūra jokiu kliūčių 
nerupi. Jiems rupi tik rie-i platinti Lietuvoje nedaro ir 

visi gautieji Lietuvos pašto 
įstaigose kalbamojo laikraš
čio ekzemplioriai dastatomi 1914 metais, buvo paleistas nukapotos, produkcija padi- 
aciresatams pilnoj tvarkoj. |šuvjs į- užmuštas Austrijos dinta ir unijos sunaikintos. 
Kadangi 1 arnstų prenume- sosto įpėdinis. Antras šūvis Grįžtantis iš karės lauke ka- 
ratoriai skundžiasi, jog ne paguldė jo pačią šalia jo. Į reiviai turi pasklueti tiems 
visus laikrascius gauna, tai ^eijs mėnesius Vokietija, pat reikalavimams. Pefna- 
tas gali atsitikti ne Lietuvos, Ąustrįja, Serbija, Rusija, grobiai, tie "šinitaprocenti- 
tentorijoj, bet kur nors pe- Anglija Belgija ir Francija niai patriotai”, gauna po I,- 
remamoj. įsivėlė karėn. Vėliaus da įsi- 000, po 5,000, o kartais net

(Pasirašo direktorius,velia Japonija, Kynija, Bul- ir po 10,000 procentų pelno.

bios algos ir klerikalų par
tijos reikalai. Jis sako:

''Darbininkų Atstovybėje 
bus net ir perdaug, ir jei nėra 
perdaug, tai jų vietoje turi bū
ti darbininkai-patriotai. o ne 
sinokuristai ar sibaritai. Pa
imkime jau senai Atstovybėje 
algą imantį Mastauską, ir pa
sakykite kas žinote, ar ką 
nors jis kur parašė ar gerą 
kalbą pasakė? Per konferenci
ją (Pennsylvanijos Viešbuty
je) viename legališkame klau- j 
sime buvo reikalauta nuo Mas- 
tausko paaiškinimo, ką jis nu
jautęs išėjo iš svetainės Į lobby 
rūkyti. Arba ir Paryžiuje prie 
Lietuvos Delegacijos Mastaus- 
kui pareikalavus 10,060 franku 
i mėnesi, reikėjo nuo jo atsi
kratyti. Mastauskas yra ne 
musu žmogus ir jam Lietuvos 
reikalai rupi tiktai tiek, kad 
gauti simonijos algą.

"Didelė žala padaryta Lietu
vai leidžiant kunigams Rumšai 
ir Garmui rinkti pinigus kata
likiškam universitetui pirm 
Antrosios Lietuvos Laisvės 
Paskolos vajaus... Juodu nusi
griebė Smetoną ir nuvalgė pie
ną, o Lietuvos paskolai tik iš
rūgos liko. Juk Finansų Misija 
nei išlaidų nesurinko.”
Tame pat "Vienybės” nu

mery skaitom, kad Mastaus
kas gaunąs $40,000 į metus 
ir kad vien tik "income 
tax’ų" pernai užsimokėjęs 
valdžiai $4,000. Tik pasi- 
klausykit:

”Jį pažinsite iš fenomenališ- 
kos plikės — tai gerb. Mas
tauskas. Jis visuomet užganė
dintas, kaip ir kiekvienas, ku
ris gauna po $40,000 metinės 
įplaukos ir peniai mokėjo $4,- 
000 income taks. Jo akys žiba 
ir sako: ’Father Kemėšis — 
tai aukso galva! Dabar kasmet 
turėsim po 10 milijonų dolarių 
įplaukų nuo Amerikos lietuvių 
už registraciją. (Sunkiausia 
dalykas bus tik išgalvoti, kaip 
čia tuos pinigus praleisti ?) 
Bus, žinai ir priešginų, kurie 
nenorės registruotis. Bet to
kiems — pagaliu per galvą! 
To heli (po velnių) su jais!’ ”

KLERIKALAI IŠBRAUKĖ 
RESPUBLIKĄ.

"Naujienos" 29 liepos nu
mery rašo:

"Musų bendradarbis, Kuni
gas, rašydamas apie atskirų 
Lietuvos konstitucijos para
grafų svarstymą St. Seime, 
nuorodo, kad krikščionių de
mokratų balsais tapo pakeis
tas, trečiam skaityme, to do
kumento vardas. Jisai vadin
sis dabar ne 'Lietuvos Resprt- 
bHkos Konstitucija', bet 'Lie
tuvos Valstybės Konstitucija'.

"Monarchija, mat, yra taip 
pat valstybė, žodį 'monarchi
ja' klerikalai dar nedrįsta ra
šyt i konstituciją, bet 'respu
bliką' jau išbraukė.’’
Tas parodo, kad klerika

lai ruošiasi apskelbti Lietu
vą monarchija, kada pasi
taikys gera proga.

Ant Balkanų 29 birželio, kad darbininkų algos butų

uHtniunus,peiia Japonija, Kynija, Bul- ir po 19,000 procentų pelno.
i Paštų Tarybos Viršininkas garija, Rumunija, Italija, Ir vis da nori daugiau. Ka-
ir Eksp. Skyriaus Vedėjas.) i Graikija ir Amerika.

Amerikoje per du metu 
žmonės karei priešinosi. Ar 
atsimenat, kaip madoj tuo- 

Kapitalistu spauda džiau- imet buvo daina "I didn’t 
giasi, kad Amerikoj šįmet ^aise my boy be a soldier?" 

Didžiaūsis šalies "turtas yra • viu būti). Kiekviena šalies 
' «• - 'unijų konvencija ir kiekvie

na konvencija šalies farme- 
rių priešinos karei. Prezi
dentas Wilsonas pasakė,kad 
mes turim būt "neitralųs 
mintimis ir darbais.”

Atėjo 1916 metų preziden- 
► rinkiniai. Demokratu 

Amerikos istorijoj da ne- obalsis buvo: "Jisai (VVilso- 
buvę. Inas) išlaikė mus nuo karės."

Šieno ir bulvių taipgi bu-1 Republikonų obalsis buvo 
šią daugiau negu kada nors, i "Bukini pasirengę.” Wilso- 
Tabako apskaitoma į pusę rias buvo išrinktas. Už mė- 
biliono svarų, kas reiškia po į 
14 svaru kiekvienam vyrui,; 
vaikui ir moteriškei. Obuo
lių apskaitoma į 2,000,000,- 
000 bušelių, kas reiškia po 
20 bušelių ant galvos.

Gavus iš vienos vasaros; 
tiek maisto, tai ištikro ture- i 
tų būt geri metai. Žmonės, 
rodos, dabar turėtų sau val
gyt per žiemą ir nieko ne
veikdami laukti kitos vasa
ros.

Bet visi žino, kad taip ne-! 
bus.' Milionai darbininkų' „ . _ 
miestuose ir kasyklose turės Į kripcija. 
sunkiai vargti, kad pasida-i Visos žinios cenzuruoja- 
rius keliatą centų ant šmo- j mos. Valdžia steigia oficialę 
telio duonos. Geri metai žinių ir propagandos agen- 
bus tiktai kapitalistams,! turą. Pripildo šalies spaudą 
kunigams ir kitokiems dy- tik tokiomis "žiniomis", ko- 

minta fcios jai patinka, o nepatin-

GERI METAI, BET NE 
VISIEMS.

I
j ru»u nntrru^uj spnet Į - ‘-''y ..
esą nepaprastai geri metai.1 F Auginau aš sūnų ne karei- TVJZ!-.. —• v rz- i..,- x«U~,
javai, maistas. O javų šįmet 
Amerikoj užaugę tiek, kiek 
niekas da neatsimena.

Kornų šįmet užaugę 3,000 
milionų bušelių, kas reiškia 
po 30 bušelių ant galvos, 
skaitant 100,000,000 gyven
tojų. Tokio didelio- derliaus:to

A • < ~ e • ■ • ■* 1 —

reiviai darbininkai ir civi
liai darbininkai liekasi nu
stumti ant žemiausio gyve
nimo laipsnio.

Karės išpusta industrija 
sustoja. Milionai darbininkų 
išmetama iš darbo. Minios 
Įniršusios išmeta iš Wa- 
shingtono Wiisoną, o jo vie
ton pastato Hardingą. Bet 
dalykai nepagerėja. Da ar
šiau pasidaro. Reikalavimas 
mušti darbininkams algas 
eina vis toliau ir toliau. Au
dėjai, angliakasiai, gelžke- 
liečiai, batsiuviai, rubsiuv’ai 
ir kitų išdirbvsčių darbinin
kai priversti streikuoti. Ap
mirimas ir nusiminimas ap
ima visos šalies darbi
ninkus.

Nėra skirtumo tarp Wil- 
sono "naujos laisvės" ir 
Hardingo "pastovumo". Mi- 

šinas jo politikai. Po visą lionai baisų 1920 metų rin- 
šalį prasideda nepasitenki- kiniuose numesta tiesiog 
nimo murmėjimas. Atsaky- balon. Apsigavo darbininkai 
mas — Espionažo Įstaty
mas. Žodžio laisvė panai
kinta. Kurie kalbėjo, tie at
sidūrė kalėjime. Nepalan
kus karei laikraščiai išmes
ta iš pašto. Justicijos depar
tamentas siundo minias.

nėšio po inauguracijos jisai 
jau stoja už karę ir smerkia 
tuos senatorius, kurie prie-

balsuodami už demokratus 
ir apsigavo balsuodami Už 
republikonus. Ir vieni ir kiti 
žadėjo "geru laikų”, o turi
me didžiausi vargą. Pasau
lis staęiai alpsta. Nusigin
klavimo nėra. Da gali kilti

' Liuosnorių j armiją mažai nauja karė su Meksika arba 
'stoja. Atsakymas — kons- Japonija. Ginčai dėl aliejaus

kaduoniams, kurie 
svetimu prakaitu.

Darbininkams geri metai riaujam 
bus tiktai tuomet, kuomet į ir silpnųjų tautu 
įvyks socializmo tvarka, kur Į sako valdžia, 
bus išnaikinti visokios veis-| 
lės parazitai.

LIETUVOS CENZŪRA 
'KELEIVIO* NE

DRAUDŽIA.
Kadangi "Keleivio” admi

nistracija gauna iš Lietuvos 
nusiskundimų, kad vienas- 
citas "Keleivio” num. nenu
eina, tai mes kreipėmės į 
Susisiekimo Ministeriją su 
paklausimu, ar "Keleivio” 
Patinimui Lietuvoje cenzū

ra nedaro kartais kliūčių.
Į tą paklausimą gavome Washingtone ne vėliau kaip

šitokį laišką:
SUSISIEKIMO 

MINISTERIJA 
Paštų Taryba 

Ekaped. Skyrius, No. 19936. 
'Kaunas, 1922, Liepos 28 d. 

Redakcijai "Keleivis",
255 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Lietuvos Paštų, Telegra

fų ir Telefonų Valdyba, at-

šaltinių kas sykis darosi vis 
aštresni ir aštresni. Kiekvie
nos šalies valdžia neri jų 
savo kapitalistams. Tuo tar
pu visose šalyse milionai 
darbininkų neturi darbo ir 
visur vartojama žiauri spė
ka, kad sumušus kiekvieną 
jų reikalavimą.

Tai tokia yra trumpa is
torija karės ir to, kas atsi
tiko po karės.

Amerikos Socialistų Par
tija jau 1917 metais perspė
jo šios šalies darbininkus, 
kad reakcija ateina. Ir ji 
kalbėjo apie tai per visą ka
rės laiką. Ji buvo užtai ka
pitalistų agentų apšaukta 
kaipo "unpatriotic” ir "pro- 
German". Visa jos valdyba 
buvo nuteista ant 20 metų 
kalėjimai! ir reakcijos tar
nai išardė visas jos kuopas. 
Bet šiandien matom, -kad 
Socialistų Partija atspėjo 
visa, kas tik šiandien darosi. 
Ji atsigauna jau po atkaklių 
atakų ir vėl ruošiasi prie 
šių metų rinkimų. Artinan- 
ties rinkimams ji perspėja 
darbininkus atsiminti, ką 
jie gavo balsuodami už Wil- 
seno ir Hardingo partijas.

Ar išmintinga butų išnau- 
jo balsuoti už demokratus? 
Žinoma, kad ne! O ar išmin
tinga butų balsuoti už repu
blikonus? Irgi ne! Tai už ką 
gi tuomet balsuoti? Reikia 
balsuoti už Socialistų Parti
ją ir jos kandidatus! Reikia 
duot smūgį reakcijai stačiai 
Į veidą!

Socialistų Partija yra dar
bo žmonių partija. Ji stoja 
už darbininkus ir gina jų 
reikalus. Taigi stokime prie 
jos ir remkime ją!

KOMUNISTAI NUŽUDYS 
3 REVOLIUCIONIERIUS.

Iš Maskvos atėjo trumpa 
telegrama, kuri sako, kad 
socialrevoliucionierių byla 

ion su pagalba valstijų mi- Maskvoje jau pasibaigusi ir 
licijos ir laikraščių propa- kad komunistai nutarę 3 so- 
gandos. Tai ve, kaip daug cialrevoliucionierius nužy
mės "laimėjom!" Bet to da d.yti. Iš viso toj byloj buvo 
negana. kaltinama 34 žmonės. Ar

Prekybos Rūmai, įvairios kiti buvo išteisinti, ar pa- 
pelnagrobių draugijos ir jų smerkti komunistų kator- 
spauda pradeda reikalauti, gon, žinia nesako.

karnas užgniaužia. Męs ka- 
i už "demokratiją" 

"teises",

Į Washingtoną šaukiami 
I stambiųjų korporacijų 
agentai specialėms tary
boms ir biurams sudaryti. 
Banku, gelžkelių, fabrikų.

KASYKLŲ STREIKAS 
EINA PRIE GALO.

Cleveiande dabar eina de- kasyklų ir laivų korporaci- 
rybos tarp minkštųjų kasy- jos daro pačios su savim 
klų savininkų ir angliaka-, kontraktus ant laivų, plie- 
sių unijos atstovų, šita kon- “
ferencija buvo sušaukta 
unijos prezidento Letviso 
sumanymu. Nors kai kurios 
kompanijos atsisakė jon va
žiuoti, bet didžiuma jų pa
kvietimą priėmė ir Lewis 
tikisi, kad bus prieita prie 
taikos; o didžiumai susitai
kius, mažuma turės pasi
duoti. Jis išreiškė viltį, kad 
už sąvaitės laiko minkštųjų 
kasyklų maineriai galėsią 
jau grįžti darban.

Su kietųjų kasyklų kom
panijomis santikiai tebėra 
d a pertraukti, bet sykį pra
dės dirbti minkštosios kasy
klos, kietosios anglies baro
nai irgi turės taikytis, sako 
Lewis. ’ .

jos daro pačios su savim

LIETUVOS PILIEČIŲ 
REGISTRACIJA.

1. Visi Amerikos lietuviai, 
kurie skaito save Lietuvos 
piliečiais, pagal įstatymu 
paskelbto 1922 m., birželio 
9 d. (Vyriausybės žiniose iš 
2, 3, 26, 94), turi įsiregis
truoti Lietuvos Atstovybėje

iki 1922 m., gruodžio 9 d.
2. Registravimosi ir pasų 

reikalais kreipkitės į Lietu
vos Atstovybę Washingto- 
ne, arba į vietos Paskolos 
Stotis, arba į kitas visuome
nės įstaigas, kurios su At
stovybe tuo reikalu susineš.

Lietuvos Atstovybė, 
1925 "F" Street, N. W., 

Washington, D. C.

i no, vario, amunicijos* me- 
! sos, anglių ir t.t. Kainos kį- 
la. Kontraktai pasirašomi 
ant pasakiškų sumų. Pelnai 
negirdėti. Stambios korpo
racijos įgija karėj milžiniš
kų interesų. Darbininkų al
gos truputį pakįla, bet aky- 
vaizdoj nuolat kįlančių kai
nų ir milžiniškų pelnų, jos 
nieko nereiškia.

Karė baigiasi. Taika pa
daryta Paryžiuje ir pasira
šyta Versaliuje. Neišpasa
kytas džiaugsmas. "Mes lai
mėjome karę." Pasaulis "ap
saugotas demokratijai". Iš
rinkti darbininkų atstovai į 
New Yorko legislaturą iš
metami laukan. Išrinkti so
cialistai Į Clevelando miesto 
tarybą ir į Wisconsino vals
tijos senatą taip-pat išmeta
mi laukan. Politiniai kali
niai laikomi kalėjimuose net 
ir tuomet, kai Europos vals
tybėse jie paliuosuoti. Legi- 
slaturos viena paskui kitos 
leidžia prieš darbininkų uni7 
jas įstatymus. Wilsono ad
ministracija sulaužo anglia
kasių streiką indžionkšenų 
ir kariumenės spėka. Plieno 
industrijos vergai, kurie 
dirba po 12 ir 14 valandų į 
parą, suvaromi atgal vergi 

-----------lba valstijų mi
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BROOKLYN, N. Y. Hillman, čielybę įdėto kapi 
Nepaprastas susirinkimas. 'f '’ri?aJia S*“*“ viso 

p . v. v . į raais budais korporacijai, 

rubsiuvių Amalgameitų pirmininkas pakvietė ”Lais^

į Gauna balsą Kaoturaus- 
kas. Jis kritikuoja Jankaus
ko kalbą. Kapturauskas kal-

na k L

Rugpiučio 4 dieną įvyko! Antrą kalbėti susirinkimo ba maž-daug šitaip: Jeigu, 
ibsiLivin _ .Amalgameitų pirmininkas pakvietė "Lais-J girdi, jis, Kapturauskas, 

unijos 54-58 skyrių nepa- vės” štabo narį Dėdelę, ku-į kalbėtų taip, kaip Jankaus- 
prastas susirinkimas. Susi- rio pasirodvmas sukėlė di-įkas, tame nebutu nieko ista-
nnkimą atidarė 54 skyriaus delį triukšmą susirinkime J baus. Jis, Kapturauskas, 
pirmininkas, J. Bielskus. Dėdelei pradėjus kalbėti, ki-Įmat, neskelbiąs obalsių "ėji- 
Balsus skaityti apsiėmė Ra- lo protestų iš susirinkusių i mo i minias”, "gręžimo iš 
moska, Dovidaitis, Škėma, tarpo. Buvo nurodyta, kad vidaus”, kaip kad Jankau>-

vaity tojai suvogė 
balsus. Kįla didžiausias 
triukšmas.Pirmininkas Bui
vydas paliauja vedęs tvar
ką. Susirinkusiųjų tarpe 
reikalavimai rinkti naują 
pirmininką.

54 skyriaus pirmininkas 
Bielskus užima pirmininko 
vietą. Renkami nauji balsų 
skaitytojai, išskyrus Saka-

•nos skebšapės ir streikas
7 b ai laimėtas.

# ♦ »

12 d. liepos čia nusišovė 
lie.jvis smuklininkas P. R. 
Saužudystės priežastis — 
nesutikimas su pačia ir kad 
biznis prastai ėjo.

* ♦ *

16 d. liepos saulės spindu
liai užmušė P. Skirvainį.Ve- 

i prisitraukęs gerai 
degtinėm nuvažiavo £ Atlan- 
šaltam deny apie valan-įm1?- Pasivaikščioti gi gali- 
- - • ■ - ■ ima tik amp stuba kartu sn
išėjo ant šiltų pieskų apsi- x^t®m\s\..-^-nt piknikų yra

I K<CX V XX1VJXXXXC«O XXXl4XXOCtXXl<»i3,

po 20c. už stikleli, iš ko far
merys turi gerą pelną. Mat,

L
dienis. Bet kadangi čia nėra 
tinkamo piknikams daržo, 
tais piknikai rengiami pas 
tūlą lietuvi farmerĮ, kuris 
turi netoli miesto apie pusę 
akerio žemės. Ant šitos že
mės visos draugijos ir kuo
pos rengia savo piknikus, 
mokėdamos po 10 dolerių už 
kiekvieną sykį. Vieta pikni
kams labai neparanki, šokti 
duoda garadžiuje, o palei 
kiaulių tvartą pritaisyta

J. Meueiei prauejus Kaioen, Ki-j-uiai, nesKeioią
Balsus skaityti apsiėmė Ra- lo protestu iš susirinkusiu i mo i minias”, -  - T S .......

Hermanas ir Sakalauskas, šis susirinkimas šauktas ne.kas darąs. ”Tu, Jankauskai,ilauską, kuris, kaip su h’in-hionjs' 
Tolaus rinkta susirinkimo prakalboms klausyti. Kriau- sakai — kreipiasi Kaptu-'kimas pripažino, sUitęs (}egtii.^_____ _ t

tie City maudytis. Pabuvęs stalai pardavinėjimui gėri- 
saitam v; deny apie valan-iini4- J . ~
dą laiko gerokai sušalo, tad ma tik apie stubą kartu su 
išėjo ant šiltu pieskų apsi- ėstomis. Ant piknikų yra 
šildyt. Bet saulės spinduliai i Pa,į?vinėjimas ^munšainas, 
užmušė jį ant vietos.

♦** - _
30 d. liepos nusišovė tūlas nunšainą jis daro iš supirk- 

lenkas. Pnezastis sauzudvs-; • , . .
tės, kad namą perpigiai par
davė. < .. .

♦ ♦ ♦
I

28 d. liepos pasimirė jau-j 
nes vaikinas F. šamanskis.

pirmininkas. Kandidatais Į čiai, esą, turi šį vakarą daug 
pirmininką buvo nominuo- svarbių klausimų unijos rei-! 
ta sekami asmenys: J. Bu:- kalais aptarti, taigi nesą lai- 
vydas, B. Jakubonis ir Jan- ko prakalbų klausyti. 
Kaitis. Pirmininku tapo iš-j Pirmininkas liepia protes- 
nnktas Buivydas, pagelbi- tuojantiems nutilti. Dė- 
nmku Jankaitis. 'dėlė vėl bando kalbėti. Pro-

I

MONTELLO, MASS. 
Margumynai.

Pas mus yra dvejopos rų- 
šies fanatikų:extra-Kairiu- 
jų ir extra-dešiniujų. Extra- 
kairieji vadinasi komunis
tais, o extra-dešinieji — 
klerikalais. Kaip vieni, taip 
ir kiti yra tamsus ir be sker
džiaus negali apsieiti. Savo 
negražiais darbais jie juodi
na patįs savo vardą.

Tamsus klerikalai jau nuo 
senai bėgioja prie vietinės 
valdžios, siųsdami, komu
nistus, socialistus, tautinin
kus ir kitokius, anot jų, "ne
tikėlius”. Jokios tautos žmo
nės vieni kitų taip neskun
džia, kaip lietuviai. O tas la
bai žemina jų pačių vardą.

Montellos klerikalai išne
šė protestą prieš Natkevi
čių ir Žygelį, visai jų nema
tę, nei jų kalbų negirdėję. 
Mat, pamatė "Darbininke” 
paraginimą, kad protestuo
tų, tai ir protestavo, visai 
nežinodami prieš ką. Tas pa
rodo, kad jie ne savo protu 
gyvena. Bet kada žygelis 
calbėjo, tai tie patįs gaiva
lai, kurie protestavo, nega
lėjo nei pusės žodžio prieš 
o kalbą pasakyti. Patįs pri

sipažino, kad jie bereikalin
gai protestavo.

Tamsus komunistai yra 
tokie pat fanatikai, kaip ir 
tamsus klerikalai. Mat, jie 
latįs nesenai buvo tamsių 
derikalų tarpe ir tik komu
nistiškoji audra juos nuputė 
iš vienos kraštutinybės į ki- 
:ą. Būdami komunistais jie 
irgi nei kiek neapsišvietė, 
todėl net pačių komunistų 
organas "Laisvė” juos vadi
na "žioplių-žiopliais". Ne
labai senai tie "žioplių-žio- 
pliai” per anglų spaudą 
paskelbė valdžiai šitokį ulti
matumą: "Atidarykit, po
nai, duris, o mes patįs išva
žiuosim į Rusiją”. Valdžia 
atidarė duris, bet komunis- 
:ai Į Rusiją nevažiuoja. Mat, 
tomunistų tokia jau takti- 
ca: jeigu durįs bus uždary- 
os, tai jie bels į duris. Ati- 

( aryk jiems duris, tai Jie 
vistiek per atdaras duris 
neis laukan, bet pradės 
griaut sieną. Jeigu komu
nistai ir apleidžia šią šalį, 
tai Į "palaimintą” Rusiją jie 
vistiek nevažiuoja, bet trau
kia Į "buožių” Lietuvą.

Nors komunistai patrio
tizmą smerkia, bet patįs ne
atsisako būti patriotais, jei
gu iš to jie mato gerą sau 
biznį. Būdavo, jeigu tauti
ninkai laike kokios nors 
šventės norėdavo iškelti ant 
Tautiško Namo lietuvišką ir 
amerikonišką vėliavas, tai 
<omunistai juos išjuokdavo 
už patriotizmą. Bet štai, 30 
c. gegužės, kuomet patįs ko
munistai darė Tautiškam 
Name jom arką, tai tą namą 
padabino lietuviškomis ir 
amerikoniškomis vėliavo
mis.

X A į x X 7 c

rauskas tiesiog Į Jankauską, balsus teisingai ir todei tapo 
— kad jūsų, t.y. "kairiųjų” paliktas antram skaitymui 
užduotis esanti eiti Į minias IF-U__ U.FL ‘_ 1__,2
ir aiškinti joms tikrą dalykų mui tą patį klausimą išnau- 
padėti, kad jos susiprastų į jo. Už dalyvavimą apvaikš- 
ir smerktų buožių valdžias. į čiojime paduota* balsų 65, 
Na, kodėl tu dabar atsisakaii prieš — 69.

Tuo ir pasibaigia nepa- 
i prastos svarbos ir pasižy
mėjęs nepaprastu triukš- 

į mingumu (kokio jau senai 
nebuvo) susirinkimas.

Kriaučiai turėtų atkreipti 
jatydą i balsų vogimą, kuris 
, yra praktikuojamas jau il
gokas laikas ir dažnai atsi- 

{kartoja. Musų lokalų nariai 
turėtų padaryti galą šitoms 
vagystėms.

J. Bikulčius, 
Unijos korespondentas.

rinktas Buivydas, pagelbi- tuojantiems
ninku Jankaitis. nv-.__

Po to, kai tapo perskaity-' testai didinasi. Pasigirsta! nuo sav0 užduoties? Eik ir j 
tas ir priimtas protokolas balsai: igręšk iš vidaus.”
- .............. ........... -—■ —Kas tave kvietė čia kai-', r .. . --------
perskaityta antras protoko- bėti!? Kam tu dergei musd!kriauc131 dalyvautų 
Iocj To nicihntniom ___ 1.T. • -_____ - - V’S> i icČAl nilTHCl Q’.icivr

tas ir priimtas protokolas balsai:
iš pereito susirinkimo, buvo' —Kas tave kvietė čia kal

gręšk iš vidaus.
Duodama įnešimas, kad

J ap- 
vaikščiojime. Susirinkimo 
pirmininkas Buivydas ”ne- 

i girdi” tokio Įnešimo. Paduo- 
' dama kitas įnešimas, bu- 

Pirmininkas toliaus pra- kad pirmininkas paleistumai k&d rubsiuvių unija vi- 
nešė, kad vadinamos Darbi- balsavimui, ar susirinkimas!sai atsjsakvtų dalyvauti ap
ninku Sąjungos atstovas pavelys Dėdelei kalbėti. Pir-r’31^^^ !^^ 
Keršulis ką tai turi praneš- mininkas leidžia balsavimui.’

*as iš atsibuvusio generalio uniją redakciniuose ”Lais- 
streiko susirinkimo. Ir šis vės” straipsniuose? 
pastarasis protokolas taipgi 
tapo priimtas.

Dėdelė negali kalbėti.
J. Baniulis duoda inešima

ti susirinkimui. Keršulis, Didžiuma balsuoja, kad bu- 
gavęs balsą,užkvietė prisidė- tu pavelyta.
ti prie rinkimo aukų strei-; ‘ Turiu pasakyti, kad aš 
kuojantiems angliakasiams nesu girdėjęs - Dalelę kal- 
ir audinyčių darbininkams bant jau penki metai. Taigi oaisavimas. J^Kreu
tuos asmenis, kurie norėtų įdomu buvo išgirsti Tečiaus rius nori paske l)tl baisax 
pasidarbuoti streikininkų iš jo kalbos matėsi, kad jis i 
labui. Jis taipgi prašė tų i “ ‘ 
žmonių, kurie nepritaria ši- gančių 
tam aukų rinkimui ir neno- F
ri. kad jos butu renkamos— dytl kad tie žmonės, kurio
lai jie nors nekliudo kitiems, 
kurie nori rinkti.

Paskui buvo pasiūlytas 
susirinkimo dienotvarkių.

Pirmas iš eilės ėjo rinki
mas finansų sekretoriaus. 
Kandidatais i sekretorius 
apsiėmė būti: Miliauskas, 
dabartinis finansų sekreto
rius, o taipgi KrauceviČius, 
A. Bubnis ir J. Baniulis. Di
džiuma balsų tapo išrinktas 
J. Baniulis.

Kitas svarbus klausimas 
šiam susirinkimui svarstyti 
buvo — tai klausimas sutei
kimo paramos Rusų-Ameri- 
kiečiu Pramonės Korporaci
jai Sumanymas tverti kal
bamą korporaciją tapo pa
siūlytas paskutinei Amalga- 
meitų unijos konvencijai, 
Įvykusiai pereitą geguži 
Čhicagoje. Sumanymą pa
siūlė unijos prez. Sidney 
Hillman. Gi konvencija už- 
gyrė ji. Dabar korporacija 
jau yra organizuota ir par
davinėjama jos šėrai. Su pa
siūlymu, kad lietuvių Amal- 
gameitų lokalai 54 ir 58 nu
sipirktų kalbamos korpora
cijos šėrų, ir buvo kreiptasi 
i ši susirinkimą.

Susirinkiman buvo acsi- 
lankęs pats unijos preziden
tas Sidney Hillman. Jis ir 
kalbėjo apie korporacijos 
reikalingumą. Jis papasako
jo, kaip jam, besilankant pe
reitą vasarą Rusijoje, teko 
savo akimis regėti sugriau
tą Rusijos pramonę. Sugrio
vė ją kapitalistų suorgani
zuotos šaikos, vadovauja
mos Kolčako, Denikino, 
Vrangelio, Judeničo, Sąjun
gininkų intervencija ir blo
kada, kuri'tęsėsi daugiau, 
kaip trejus metus, idant nu
vertus sovietų valdžią. Da
bar, nors Rusija ir atrėmė 
visus tuos kapitalistų puoli
mus, jos pramonė visgi ant 
tiek pairo, ant tiek sugriau
ta, kad ji negali pati atbū
davote be pagalbos iš svetur. 

• Bet Rusija, Įrodinėjo Hill
man, negalinti gauti iš sve
timų valdžių pagalbos atsta
tymui savo industrijos. Ka
pitalistinės valdžios tik pa
dėjo sugriauti jos pramonę. 
Akyvaizdoje šito visko ir ki- 

- lo sumanymas sutverti mi- 
liono dolerių korporaciją, 
kad pagelbėjus atsistatyti 
šaliai susidedančiai iš 150 
milionų gyventojų. Sovietų
valdžia užtikrina, kalbėjo ti darbininkus.

mažai ka pasimokino iš bė-Į ■ 
o_ F.j gyvenimo Įvykių. Į p.ran^a’.
Dėdelė, mat, stengėsi paro-'^1^ kriaučių, 

ky 
buvo priešingi jo kalbai, bu
vę priešingi ir serų pirkimui 
ir todėl nenorėję leisti jam 
Dėdelei, kalbėti.

Dėdelei pabaigus kalbėti, 
balsą gauna kai kurie tų 
žmonių, kurie protestavo 
prieš Dėdelės prakalbas šia
me susirinkime.

Kalba Glaveckas. Jis sako, 
kad nesąs priešingas šėrų 
pirkimui. Ir kriaučiai pirks 
juos...

—Bet kaip tu, Dėdcle. 
drįsti eiti kalbėti i musų uni
jos susirinkimą po to, kai 
pereitais metais "Laisvės” 
eaitorialuose paskudydavai 
musų uniją ir jos viršinin
kus? — atkreipia Glaveckas 
savo atsakymą tiesiog i Dė- 
dele.

Eina balsavimai, ar pirkt 
šėrus, ar ne. Už pirkimą bal
suoja 115 ypatų, prieš — 37.

Seka Įnešimas, kad šėrų 
butų perkama už $1,000. An
tras Įnešimas siūlo pirkti 
šėrų už 2 tūkstančiu. Di
džiuma balsų paduota už 
tai, kad šėrų butų perkama 
už $2,000.

Hillman, pakalbėjęs de
šimti minutų, apleidžia su
sirinkimą. Pasigirsta balsai 
"komunistų” antrašu: jus, 
girdi, visą laiką sakėte, kad 
"tegul tik ateina i musų su
sirinkimą Hillman — mes 
įam parodysim”... na, kodėl 
dabar nieko neparodėte 
jam?

Susirinkimas tęsiasi. Pra
nešama, kad yra atsilankiu
si delegacija užkvietimui 
kriaučių Į apvaikščiojimą, 
rengiamą sąryšyje su Ame
rikos pripažinimu Lietuvos 
respublikos. Ap vaikščioji
mas rengiamas 5 d. rug
piučio.

Kalba F. Vaitukaitis. Jis 
nurodo, kad mes, kaipo uni
ja, visai negalime paroduoti, 
ba jeigu kiekviena tauta 
ims paroduoti, tatai bus ne
gerai. Gi antrą pusę vertus, 
visi kriaučiai priklauso prie 
kitų tautiškų draugysčių. 
Jose jie ir .paroduos, taigi 
unijoje paroduoti nebus 
kam.

Kalba A. Jankauskas 
graudinančiai. Jis pareiškia, 
kad mums, kaipo darbinin
kams, negalima apvaikščioti 
Lietuvos nepriklausomybės, 
nes ten, Lietuvoje, esanti 
buožių valdžia, kuri šaudan-

Bielskus leidžia balsavi-

j tų kiaulėms komų. Tiršti- 
imus kiaulės suėda, o skysti
mą piknikieriai išgeria, to
kiu budu niekas nenusimeta 

' perniek.
__ _ ___________• 23 d. liepos buvo sureng- 

Nuo sunkaus darbo jis gavo i *as piknikas parapijos ma- 
džiova, kuri ir nuvarė varg-.^U mergaičių choro. Kadan-

• ’ 1 - - * -J gi katalikai parduodami
nunšainą sakė, kad pelnas 
?is chorui, tai visi pirko ir 
’ėrė, kiek tik tilpo. Vienas 
žmogelis tiek prisitraukė, 
čad nebegalėjo nei paeiti ir 
>arvirto tiesiai Į kiaulių 
vartą. Kiaulės nusidžiaugė, 
manydamos, kad joms far- 
nerys Įvertė maišą kornų. 

Vienok farmerys tą žmogeli 
nuo kiaulių išgelbėjo ir nu
tempęs ant kalniuko pagul
dė. Paskui tas žmogelis kad 
pradėjo tampytis, tad ma
nėm, kad jau jo duselė iš kū
no kraustosi. Net vištos su
stojusios aplink stebėjosi.

šą Į kapus. Kadangi ša- 
manskis buvo laisvų pažiu 
rų vaikinas, tai daugumas 
jo apgailestauja.

Ašerukas.

Puivydas leidžia Įnešimą 
balsavimui liepdamas balsų 
skaitytojams skaityti. Bal
suojama, bet niekas neišei-' 
na. Antru atveju pakarto
jama balsavimas. Sekreto-

- ri

mo pasekmes, bet biznio
Palionis pirmiau
kad seredoje bu- 

'., o ketverge 
iprosytojų susirinkimas rei
kale suvieniiimo prosytojų 

.lokalo su 54 lokalu, 
j Paskelbiama balsavimo 

’ i pasekmės. Už dalyvavima 
: apvaikščioiime naduota 31 
: balsai, prieš — 82. t . -

Pasigirsta kaltinimas, kad sirįžę kovoti, kol neliks nei rie yra rengiami kas nedėl-

BRIDGEPORT, CONN. 
Iš lietuvių judėjimo.

Darbai šiame mieste tru
puti pagerėjo, bet darbinin
ku algos mažos, o pragyve
nimas brangus.

Lietuvių čia yra pusėti
nas būrelis, kurie juda-kru- 
ta, jeigu ne i gerąją pusę, 
tai bent i blogąją, šios fco-

PHILADELPHIA, PA.
Rubsiuvių streikas ir kiti

dalykai.
Rubsiuvių streikas dar tę

siasi ir jo galo nesimato. 
Nors jau 73 firmos su uni
ja susitaikė ir daugelis dar
bininkų grįžta Į darbą, bet 
streikierių skaičius nesima- 
žina, nes daug skebšapių 
darbininkų orirašoma prie( 
unijos ir išvedama juos i Į Jonijos lietuviai daro išva- 
streiką. Darbininkai yra pa-ižiavimus arba piknikus, ku-

»
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Dar visiškai nauja 
rūšis muilo

Visiems šeimynų^ 
skalbiniffths

Tik pamirkymas jame paliuosuoja
visa purvą

Vartok užtektinai R’nso, 
kad pasidarytų tirštos ir 
didelės putos, kurios pa
liuosuoja purvų.

*

Tegul mirkinimas atlieka visą jums darbą, 
vieton truputj. Mirkinimas tirštose, didelėse 
ir šiltose Rinso putose paliuosuoja visą pur
vą. Tik tas vietas, kur purvo laba: daug yra, 
reikia patrinti su sausu Rinso ir purvo nei 
pėdsakų nelieka.

Jeigu nori virint
Jeigu nori savo baitus marškonius drabu
žius virint, nieko geresnio nėra už Rinso. 
įpilk užtektinai Rinso soliucijos Į boileri, 
kad pasidarytų putos, kokių tu nori. Kitoki 
muilai ar pauderiai nėra reikalingi, kuomet 
vartoji Rinso.

Jei vartoji skalbimo masiną 
Jis pagelbsti atlikt gerinusį darbą. Rinso pu
tos yra reikalingos, kad padarius drabužius 
švariais be trinimo. Su Rinso nereikia muilo 
pauderio arba kitokio muilo. Gauk Rinso 
šiandien grosernėse arba department krau
tuvėse bile kur. Lever Bros% Co„ Cambridge, 
Mass.
v... 4 c, ;*

♦ * ♦

Septyni metai atgal Mon- 
telloj buvo tikra Sodoma- 
iomora. Kalbėtojai plaukė 
iš viso pasaulio; stubos dygo 
taip baravykai; kooperaci- 

_os, korporacijos ir kitokios 
)iznio Įstaigos augo viena 

po kitai. Net airiai buvo iš
sigandę, manydami, kad lie-^ 
tuviai visą Brocktoną už-' 
viešpataus. Bet... kaip smar
kiai lietuviai kilo aukštyn, 
tai dar smarkiau nukrito že
myn. Prakalbų beveik nie
kas neberengia, komunistų 
lizdas iširo, kooperacija su
griuvo. tautiška firma su
stojo (sako diržai nuo ratų 
nusmuko), tautininkai pe
šasi už pinigus — žodžiu sa
kant, musų kolonija dabar 
serga visų galų suirimu.

Kritikas.

(T*m korespondencijų ant 6 puti.)



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

protas labai tamsus.
—Ar tai tu sakai, kad aš 

durnas?
—Tu pats, tėve, turėtum 

apie tai žinot.
—Aš tau pasakysiu, Mai

ke, kad aš labai daug žinau.
—Sakai, labai daug?
—Jessa!
—O ar tu galėtum man 

pasakyt, kiek tu turi dantų ?
H-As jų neskaičiau.
—O kiek iu turi šonkau

lių?;
—Nežinau, Maike.
—Ar žinai, iš ko stiklas 

padarytas?
—Nausa!
—Tai gal pasakytum, ku

rioj pusėj Lietuva?
—Nežinau, vaike.
—Ar žinai, kodėl sniegas 

yra baltas?
—Nausa!
—Ar žinai, kodėl 

plaukia ant vandens?
—Nežinau, vaike.
—Ar žinai, kur pipirai 

auga?
—Nežinau ir to.
—Tai kągi tu žinai?
—Dabar aš matau, vaike, 

kad aš nieko nežinau.
—Bet bažnyčion tu vaikš

čioji visą savo amžių, ar ne 
taip?

—Jessa.
—Ir kas nedėldienis pini

gus tenai aukauji.
—Jes, vaike.
—Tai ką gi tu išmokai te

nai?
—Aš, vaike, išmokau te

nai, kad yra velnias ir pekla.
—O kur tas yra?
—Aš nežinau, vaike.
—O kiek tu esi pinigų 

bažnyčios išleidęs?
—Nuo to laiko, kaip 

važiavau į šitą kontrą,

alyva

je” tilpo korespondencija iš 
Philadelphijos, maž-daug 
tokio turinio: „čia... kalbė
jo St. Michelsonas, ’Kelei
vio’ redaktorius; žmonių į 
prakalbas atsilankė apie de
vynis šimtus... Po Michelso- 
no prakalbų, kalbėjo drg. 
Bekampis, kuris kritikavo 
.Michelsono prakalbą. Bet 
žmonės visu urmu tuoj pra
dėjo eit laukan — pasiliko 
tik drg. Bekampis su keliais 
savo draugais. Mat, visuo
menė dar nėra pripratus 
prie kritikų!”

Tai buvo pirmutinė lekci
ja komunistams, iš kurtos 
turėjo suprast, jog jų veiki
mas liks toks tuščias, kai to
ji salė paliko tuščia Bekam
piu! bekalbant.

Kaip komunistai teisė eserus

—Kur taip bėgi, tėve, no- garo vartai negali pergalėt, 
sį atkišęs? .ar ne taip?

—Kolektuoju pinigus antį —Jes, vaike, tas yra Die- 
naujos bažnyčios.

—Generolui toks darbas 
netinka, tėve.

Gal ir netinka, ale gerai 
apsimoka.

—Ar daug gi tau moka 
užtai?

—Man niekas nemoka, ale 
aš pats pasiimu.

—Ir žmonės tau duoda ?
—Šiur, Maike! Kaip pa

mato, kad su šoble/tai kož- 
nas katalikas duoda. Aš no
riu, kad ir tu, Maike, duo
tum kokį kvoterį.

—Aš bažnyčioms neau
kauju, tėve.

—Tai kibą tu „Keleivį” 
skaitai ?

—Taip, skaitau.
—Tai tu negerai darai, 

vaike. Lorenčio kun. Vir- 
mauskas per pamokslą an
dai apznaimino, kad vienas 
katalikas pats neturėjo, tai 
pasiskolino pas kitą ir davė 
šimtą dolerių, o tie, ką "Ke
leivį” skaito, tai kad ii’ turi, ’ 
bet neduoda.

—O kur tas žmogus gyve
na, ką pasiskolinęs šimtą 
dolerių atidavė ant bažny
čios?

—O kam tau jo reikia, 
vaike?

—Aš noriu užrašyt jam 
"Keleivį”.

—Kibą tu pasiutai, Mai
ke! Negana ką pats pakly
dai. da nori ir gerą žmogų 
iš kelio išvesti!

—Priešingai, tėve, aš no
riu jį atversti ant kelio 
Skaitydamas "Keleivį” jis 
susipras ir daugiau šitai} 
save skriausti nenorės.

—Jis, vaike, nenuskriau
dė savęs.

—Kaipgi tai ne? Aš ži
nau, kad Lavvrence darbi
ninkai senai streikuoja ir 
kiekvienas centas reikalin
gas jiems patiems. Išmesti 
šitokiu laiku šimtą dolerių, į 
ir dagi paskolintų, tai yra j 
didelė skriauda darbininko 
šeimynai.

—Tai niekis, vaike. Dievas 
atiduos jam šimteriopai.

—Tai kodėl tu, tėve, ne
eini pas Dievą kolektuot ? 
Kodėl kunigas Virmauskas 
reikalauja pinigu iš biedinų 
žmonių? Jeigu Dievas duo
da, tai kodėl jis jo nepa
prašo?

_ Tu. Maike. Ivedieviškai 
nešnekėk. Tokios šnektos 
griauja tikėjimą ir bažny- 
cią.

_ Anąsyk tėvas man sa
kei, kad bažnyčia yra pasta-! 
tyta ant uolos, kurtos ir pra-

i —-r •
‘ —Jes, vaike, tas yra Die-
; vo pirštu ant dangaus para- 
’ syta.

—Na, o dabar tėvas sa-
I

—Na, o dabar tėvas sa-|
kai, kad toji bažnyčia, kuri!

i 
I 
i

V

stovi ant nesugriaunamos 
uolos, gali sugriūti nuo ma
no žodžių, ar ne taip?

—Maike, aš sporo nemy
liu, todėl nesiginčysiu; aš 
tik pasakysiu, kad bažnyčia 
reikalinga, ir dac oi.

—Tu, tėve, sakai, kad rei
kalinga, o aš sakau, kad ne
reikalinga. Keno tada teisy
bė: tavo, ar mano?

—Mano, vaike.
—Na, tai prirodyk, tėve, 

kodėl bažnyčia reikalinga.
—Čia, vaike, nereikia nei 

prirodinėti, ba visas svie
tas žino, kad be bažnyčios 
negali gyventi.

—Bet aš, tėve, žinau labai 
daug žmonių, ir mokytų 
žmonių, kurie bažnyčion vi
sai neina ir ji jiems visai ne
reikalinga. Ir aš da vieną j 
dalyką žinau, būtent, kadi 
tie, kurie vaikščioja bažny
čion, daug blogiau gyvena, 
negu tie, kurie jos nelanko. 
Kur gi tuomet jos reikalin
gumas?

—Tu, vaike, kalbi tik apie 
žmogaus kūną, o ne apie dū
šią. Bažnyčia, vaike, yra du
siai reikalinga, o ne kunui.

—O ar tu. tėve, gali man 
pasakyt, kas tai yra dūšia?

—Dūšia, vaike, tai mano 
□rotas.

—Tai kam tu protą vadi
ni „dūšia”?

—Maike, tu manęs ne- 
-paviedok, kaip koks kuni
gas!

—Na, gerai, tėve, tegul 
jau bus tavo dūšia protas. 
Pasakyk tad, kodėl tavo 
protui reikalinga bažnyčia?

—Gerai, vaike, aš galiu 
tau šitą išvirozyt. Protas, 
matai, yra, nelyginant, kaip 

į mažas vaikas, kuris tik tada 
! gerai išauga ir būna gražus 
įvyrąs, kada motina jį pri
žiūri. Taip kaip be motinos 
vaikas negali užaugt, taip 
be bažnyčios žmogaus pro
tas negali būt pilnai ap
šviestas.

—Aš su tavim nesutinku, 
tėve. Kiek aš žinau, tai pro
tui lavint yra statomos mo
kyklos, o ne bažnyčios. Net 
ir katalikai, kada nori išmo
kyt savo vaikus skaityt ir 
rašyt, jie stato šalia bažny
čios mokyklą. Tas parodo, 
kad bažnyčioj išmokt jie

f

Į

ant

at- 
aš 

moku, vaike, Į parapiją kas 
metai po 15 dolerių. Prie to 
da kas nedėldienis užsimo
ku dešimtuką prie durų ir 
duodu po dolerį ant kolek- 
tos; už velykinę moku po 6 
dolerius ir kartą ant metų 
užperku mišias už Frenkio 
dūšią, katras silke užsprin
go ; tas man kaštuoja 10 do
lerių. Tai surokuok, vaike, 
kiek tas išviso bus, tai ir 
žinosi.

—Ar žinai, tėve, jei tu vi
sus tuos pinigus butum dė
jęs į banką, tai šiandien tu
rėtum gražaus kapitalo. O 
jei butum ėjęs į mokslą, tai 
galėtum būt jau daktaru ar
ba advokatu. Dabargi ir ki- 
šenius tuščias, ir galva tuš- 

įčia. Nei peklos geografijos 
neišmokai, nes nežinai, kur 
tokia vieta yra. Ir tu sakai, 
kad bažnyčia reikalinga 
žmogaus protui! Kaip aš 
matau, tai ji tik užtemdė 
tavo protą.

—Gana, vaike, sustok. 
Tuojaus eisiu pas kleboną 
ir pareikalausiu, kad man 
sugrąžintų visus įmokėtus 
pinigus.

—Laimingos kloties, tėve.

i

SURUM-BURUM.
„Laisvė” perspausdino 

karikatūrą iš „Lietuvos ži
nių”, kurioj atvaizdinama 
Lietuvos valstybės Vaikų 
Prieglauda. . Reginys gana 
apgailėtinas. Bet pats tos 
karikatūros autorius irgi ne 
kiek mažiau vertas pasigai
lėjimo.

Jis ten atvaizdina, jog dvi 
prieglaudos tarnaitės neša 
ant skėčių tam tikrą skaičių 
vaikų Į prieglaudą. Iš to 
vaizduojasi, kad i prieglau
da motinos su savo kūdi
kiais neįleidžiamos, o šiaip 
ant pašalio ar tam tikrame 
žardy savo kūdikius palie
ka. ir tik vėliau ateina prie
glaudos tarnaitės ir juos su
sirenka. To, beabejonės, 
nėra.

Ir ve, iš to lengvai galima 
spręst, kad Lietuvos kari
katūristai dar patįs tebėra

nieko negali. Pagalios, tu, karikatūra visuomenės gy- 
tėve, gali tatai suprasti ir venime.
ant savęs: tu vaikščioji baž
nyčion visą amžių, o tavo Kiek laiko atgal „Laisvė-

Eseras — tai sutrumpin
tas pavadinimas socialisto- 
revoliucionierio (s.r.). Ese
rai — žinoma rusų partija, 
kuri savo individualistine 
idealogija reiškia daugiau
sia smulkiųjų ūkininką pa
žiūras. Pirmajame rusų re
voliucijos laikotarpy jį su
vaidino žymią rolę. Iš jos 
tarpo buvo ir Aleksandras 
Kerenskis. Lietuvos mastu 
matuojant, ją reikėtų patal
pinti tarp musų dešniųjų ir 
kairiųjų liaudininkų.

Dabar tą partiją teisė ki
ta partija — komunistai, 
kurios rankose nuo spalio 
mėn., 1917 m., atsidūrė val
džios aparatas. Ant teisia
mųjų suolo buvo pasodintas 
pasilikęs Rusijoj Centro Ko
mitetas ir šiaip veiklesnieji 
partijos nartai, išviso 47 
žmonės. Teismas tęsėsi ke
lias savaites.

Politinis procesas, kuris 
vyko Maskvoj, toli išeina iš 
Rusijos gyvenimo ribų: jis 
turi tarptautinio pobūdžio 
ir be abejo bus pažymėtas 
rusų rev. istorijoje. Ese- 

irus kaltino per savo atsto- 
! vus įvairiose rolėse visas ko- 
hnunistinis Internacionalas; 
t eserus gynė Vienos ir 2-jo 
Internacionalo atstovai: 

I Vanderveldė, RozenfeldaS 
ir Libknec.htas, brolis to 
Libknechto, kuris yra žuvęs 

! Vokietijoj nuo baltojo tero- 
Iro. Teismo salėj susikirto 
'dvi pažiūros į revoliucinę 
taktiką; čia sukryžiavojo 
idėjinius kardus šalininkai 
dviejų Rusijos revoliucijos 
laikotarpių, vasario mėnesio 
ir spalio mėnesio. Fizinė pa
jėga dabar yra komunistų 
pusėj, ir prievartos kardas 
nusileis ant tūlų eserų gal
vų. Bet tai dar nebus komu
nistų laimėjimas. Teismo sa
lėj sėdėio nematomas teisė
jas, tai — tarptautinis pro
letariatas, ir yra didelio pa
vojaus, kad nuo to teisėjo 
kardo patįs komunistai ne
pasiliktų be galvų.

Musų žvilgsniu, nors so
cialistai - revoliucionieriai 
kovoje prieš carizmą užsi
tarnavo daug nuopelnų, bet 
dabar ne visai pateisina sa
vo pavadinimą, nes jų pro
grama ir taktika socializmo 
ir revoliucijos atžvilgiu su
kelia pamatuotų abejonių. 
Bet. šiaip ar taip, reikia pri
pažinti vieną: savo politi
niuose įsitikinimuose eserai 
yra nuoširdus ir garbingai 
juos gina nuo kiekvienos ti
roniškos valdžios. Niekas, 
žinoma, nereikalauja, kad 
komunistai turėtų sutikti su 
eserais. Kiekviena partija 
tam ir yra, kad politinėj ko
voj ji eitu savo keliais; bet 
ar gali komunistai teisti ese
rus ir teisti taip, kaip jie 
juos teisė?

Pagal komunistus, eserai 
yra nusikaltę štai kuo: Ke- 

• renskis, palaikomas anglų- 
! francuzų imperialistų, norė
jo tęsti toliau karą; eserai 
rengė žudynes Petrapilio 
darbininkams ir matrosams 
ir uždarė visą eilę darbinin
kų laikraščių: įvedė mirties 
bausme: ginklo jėga mėgino 
užgriebti valdžią Petrapily; 
užgriebė valdžią Samaroje; 
C. K. nutarimu buvę nužu
dyti Petrapily Volodarskis 
.ir Urickis; eserka Kaplan 
šovė ir sunkiai sužeidė I^eni- 
ną; eseru partijos progra
ma — grąžinimas kapitalo 
valdžios, ir t.t. ir t.t.

Bet pažiūrėkime, kuo ge
resni yra komunistai už 

Delei imperializmo
prisiminkime Gruzijos už
kariavimą (žinoma, ne be 
kraujo praliejimo!); o ko
munistų surengta kruvina 
pirtis Kronštadto matro
sams pereitą pavasarį: o už 
darvmas visu kitu laikraš J- / ■ «. c. «■

vienatinę Amerikos į čių ’ apart komunistiniu

!

Kuo toliau, tuo daugiau 
"Laisvė” pyksta ant dakta
rės Baltrušaitienės. Dau
giausia už tai. kad ji paau
kavo penkis dolerius “’D.T.“’, 
o ne "Laisvei”. Be to, ji dar 
ią išjuokia, kad tiek mažai 
aukavo.

Mat, „Laisvė” paprato 
gaut tokius riebius sandvi
čius nuo tūlo daktaro, tai ji 
mano, kad ir daktarė B., gali 
tokius pat sandvičius dalint. 
Penkinę "Laisvė" — neskai
to už pinigą.

Vatikano vaikai pešas už 
"Vilnių”, o Maskvos vaikai 
— už trečio internacionalo 
valdymą.

Kun. Krasnickas smarkiai 
kalbėjo Paskolos Stočių su
važiavime (Vashingtone). 
Net pirštu rodė kaltininką, 
kuris kėsinasi nulupt devy
nis kailius nuo Amerikos 
lietuvių darbininkų. Ir kiek 
galima spręst iš jo kalbos, 
tai jis kalbėjo lietuvių dar
bininkų vardu, nors nebuvo 
jų įgaliotas tatai daryti. 
Well, darbininkai nėra tokie 
fanatikai 
ant kun. Krasnicko. 
Krasnickas ištikrujų 
lietuvių

■: už tai nerugos 
Jeigu 

yra 
darbininkų drau

gas. tai jis privalėtų mesti 
hipokrito rubus ir pradėt 
skelbt tiesos žodį.

“Laisvės” bendradarbis 
pajuokė d-rę J. Baltrušaitie
nę už tai, kam ji ėjo pro ša
lį ”Tėvynės” spaustuvės, ir 
dar daugiau, kam ji užėjo 
i spaustuvę. Už tai jis ją va
dina buržuaze.

Mat, jo supratimu, toji 
žmonelė, turėjo išsikast po
žeminį perėjimą arba pirkt 
orlaivį, kad nereiktų praeit 
pro tą namą, kuriame ran
das „Tėvynė”.

Visokių jau buvo fanati
kų. bet šitokių, kokiu yra 
““Laisvės” bendradarbis, 
nesimatė. Well. kam gi ko
munizmo „gadynė”?

dar

Žydai sako, kad lietuviu 
tauta niekuo nėra prisidė
jus prie pasaulio kultūros 
bei civilizacijos pakėlimo. 
Tegul čia bus ir tiesa.

Bet jeigu norite žinoti, 
nt kiek žydai yra kulturiš- 
:i. tai nueikite pasižiūrėti į 

žydu apgyventas gatves. Jų 
„kultūrą” ištolo suuosti ga
lima.

a.

Z. Angarietis reikalauja, 
kad ’Darbininkų Tiesa” pa
siduotų po „Laisvės” letena. 
Mat, jo supratimu, tada 
„Laisvei” mažiau „sandvi
čių” reikės. Aš su jo minčia 
sutinku.

Laisvės Mylėtojas

NORI PANAIKINTI 
’ LABOR DAY”.

Bostono Centrai Labor 
Unijos sekr. .Jenningas 
savo kalboj pereitą nedėl- 
dienį perspėjo darbininkus, 
kad jie nesnaustų. nes kapi
talistai esą susitarę įstaty
mo keliu panaikinti „Labor 
Dav”, ’ 
darbininkų šventę.

eserus.

mas, bet masinis jos prakti- me apsiginti, pasirinkti sau 
kavimas ir tiesiog garbini-!tinkamus gynėjus, kad 
mas; kankinimas kalėji-'jiems nebus taikoma mirties 
muose, marinimas badu ir bausmė.
trėmimas Sibiran socialistų Ir ką gi? Radekas nespė- 
vadų; grąžinimas kapitalis-! jo dar sugrįžti iš Berlyno, 
tinęs tvarkos jų pačių ran- kai viešose komisarų kalbo- 
komis; aš dar pridėčiau — ** .........._’s"-1-- —
pokiliai karalių ir arkivys
kupų kompanijoj, kuomet 
badauja Rusijos darbinin
kai...

Vis tai darbai pačių ko
munistų, kurie skaito save 
tikrais i _____________ ,
bet eserus už tokius pat dar
bus jie vadina kontrevoliu- 
cionieriais, ir baudžia juos 
mirtimi!

Kiekvienam aišku, kad čia 
dalykas eina ne apie eserų 
nuodėmes, kurių komunistai 
padarė daug daugiau, — ir 
tatai pripažins kiekvienas 
sąmoningas Rusijos darbi-j 
nnkas, — bet apie tai, kad: 
eserai yra silpnesni ir kad! 
komunistai kažin kodėl už-j 
sigeidė dabar jiems atker
šyt.

Kerenskio valdžia ir ki
ti dalykai, dėl kurių komu
nistai kaltina eserus, buvo 
4-5 metai atgal. Jei jų nusi
dėjimai buvo tokie jau sun
kus, kodėl komunistu val
džia ]_ ‘ 
atsakomvbėn? Jie uz.vCuC,- 
prieš juos bvla kaip tik tuo įvažiavus- Rusijos sieną, 
laiku, kuomet pati/ pradėjo ^omumstij valdžios pasiųsti 
kalbėti apie "bendra prole-' „crezv>'?alko?., ?ren !“ e™e 
tariate frontą”. Lvgiai tuo1. Vanderveldę
laiku, kuomet atsi’ujti Ber- >?‘us augstosios

kalbėjo apie susivienijimą 
su visomis 
revoliucinėmis 
Maskvoje i 
džia galando budelio kirvi isu.

• i .. *■ •• 1sociairevoiiucionierių parti
jai. Kaip tad galima įsivaiz
duoti „bendrą frontą” i 
tų, kurie vieni kitus žudo?

I

se, mitingų rezoliucijose, 
laikraščiuose ir sienų plaka
tuose prasidėjo šlykštus uji
mas eserų ir jų gynėjų. Vi
sur skambėjo 
rams! Aplink teismo rumus 
pakvipo krauju. Rodosi, kad 

revoliucionieriais; dabartinė Rusijos visuome- 
“ * * ‘ _ Į nė, t.y. toji gyventojų dalis,

kuri kalba, rašo, klausosi, 
| skaito ir galvoja, susirgo ne
paprastu troškuliu — krau
jo troškuliu. Tai butų baisi 

'liga, jeigu taip ištikrujų 
butų. Bet dalykas toks, kad 

j visos tos rezoliucijos rašo- 
! mos ir skelbiamos sulyg ko
munistų valdžios įsakymo 

Į per jos apmokamus agentus 
į ir neturi nieko bendro su 
į nuomone plačiųjų darbinin- 
■ ku ir valstiečiu masių, ku- 
rioms niekuomet neatstova
vo komunistų partija, ir dar 
mažiau atstovauja dabar.

Eserų gynėjai tapo pasta
tyti į tokias sąlygas, kad 
jiems be galo sunku išpildy
ti jų uždavinys. Komunistai

mirtis ese-

pirmiaus ju netraukė pastatyti gynėjus
>mvbėn? Jie užvedė!* kaltinamųjų padėti. .Vos

politikos” klausimais. Gelež- 
kelio stotyse, pro kurias va- 

socialistinėmis žiavo tarptautinio socialia- 
nis partijomis, lm0 e--rų telSm?’
komunistu vai-1 Pridėjo . siyksaos scenos 

- - - su laukiniais kačių koncer
nais, daužymu vagonų lan- 
igų, spiaudymu gynėjams į 

taroiveidus tt
- O nuvykus jiems į Mask- 

1 • I 1 T w •*”

„cre- 
suorganizavo už- 

puolimą, ir paskui pati juos 
Bet'nuo to u^Puo^mo ’ gypė”, 
' 1 taip kad įrodytų, jog tai ne 

jos pačios, bet žmonių įnir
šimas.

Bet savo „draugingumo” 
komunistų valdžia vistiek 
neišlaikė, ir tuojaus suvaržė 
Vanderveldei laisvę susiži
noti su gynimo draugais, o 
pasakytą teisme jo prakal- 
kalbą uždraudė tarp Rusijos 
darbininkų skelbti.

Įdomu ir tai, kad kaltini
mo liudytoju prieš eserus 

i stoja prof. Kliučnikovas. 
, Tai buvęs užsienio reikalų 
iministeris Kolčako valdžio- 
įje, to paties Kolčako, kuris 
• už francuzų kapitalistų pi- 
jnigus organizavo baltgvar- 
j diečių armiją, padarė kontr- 
I revoliucinį žygį, šaudė Ru
sijos darbininkus ir valstie- 
. čius.
i Kad komunistai rengėsi 

•- • . ... j prie kruvino darbo, tai jaui ir kad tas gneztu- ižkaln0 b aišku. Bet j 
tai masinis teroras, „e t0 jiems reikėjo guįH.

,dyti eserus jie galėjo ir be 
■ teismo, ir inscenavimas vi-

lynan komunistų atstovai

* ivuiiu vieni ruiuo 6UUU, 1 •» • . uv*
Norėdami pateisinti ]ęru_ komunistų valdžios 
n« komunini zvycaika suorganizav.viną savo darbą, komunistai 

sako, kad eserai yra pavo
jingi sovietų valdžiai. L._ 
tuo pačiu laiku savo laikraš
čiuose komunistai giriasi, 
kad eserai esą „politiniai ne
gyvėliai,” kad jie nieko ne
reiškia. Jeigu jie nieko ne
reiškia, kam tad juos žudyti 
ir teršti savo rankas budelio 
darbu?

Reikia pripažinti aiškiai, 
kad eserai yra toji auka, ku
rią komunistų valdžia pasi- 
rįžo mesti savo opozicijai, 
kad nuraminus jos murmė
jimą už naują ekonominę 
politiką ir krypsnį kapitaliz
mo linkui. Kaip žinoma, ko- i 
munistų partijos eilėse ir' 
dabar yra srovė, kuri nori! 
be atodairos tęsti toliau Į 
„garvežio bėgį”; Leninas! 
juos traukia atgal prie ka-j 
pitalizmo ir jo šalininkams 
rupi įrodyti, kad jie tebėra 
tokie pat griežti revoliucio
nieriai, u zvczvi gncz,iu- 
mas, tai masinis teroras, 
kad ir prieš artimesnes so
cialistines partijas.
, Opozicija auką prarys, bet sos tos komedijos nė nebuvo 
kas toliau. Komunistai tur-reikalingas. Komunistams 
out neužmiršo francuzų re- reikėjo daugiau: jiems rei- 
voliucijos istorijos, likimą kėjo pateisinti tarptautinio 
Marato, Dantono, Robespje- proletariato akvse masinio 
ro. šieji mane, kad tikroji teroro taktiką. Bet veltui — 
priemone išgelbėti revoliuci-' jų byla bus pralošta.

. a yra teroras. Bet francuzų i Tarptautinis socializmas 
□nezodis sako, kad geriau- niekuomet nepritars kruvi
na juokiasi tas, kas juokia- nOrns komunistų pastan- 
si paskutinis, o tas paskuti- goms išlaikyti jų rankose 
j lis buvo baltasis generolas... į valdžią prieš gyventojų 
labai butų liūdna, jei Rusi- daugumos valią. Ir vardan 

jos revoliucija nueitų fran- ko? Vardan komunistu par- 
euzų revoliucijos keliu. j ti jos diktatūros, kuri kas

. Eserų byla iškėlė daug metas maino savo turinį ? 
įdomių smulkmenų, įdomių Mes žinome, kad revoliucija 
todėl, kad jos charakteri- nesidaro apsimovus baltom 
zuoja tą demoralizacijos pirštinaitėm, bet mes žino- 
laipsni, ligi kurio nugrimz- me ir tai, kad revoliucija nė- 
do komunistai. ■ ra politinis kerštas.

Internacionalų atstovų' Vieton to, kad kaltinti ir 
konferencijoj Berlyne Ra- teisti, komunistai patys at- 
dekas komunistų vardu iš- sidurs teisiamųjų padėty ir 
kilmingai prižadėjo, kad tei- istorijos teismas jiems išneš 
siamiesiems eserams bus su- kaltinamąjį sprendimą.

. ’ Juozas Girėnas.

! ra politinis kerštas, 
atstovų' Vieton to, kad kaltinti ir

- # 1 y • -------- —
mirties bausmės ne įvedi- teikta visiška galimybė teis-

t
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KORESPONDENCIJOS.
korporacijos komitetas skel
bia.

L. T. Korporacijos komi
tetas nėra kaltas, kad Lavz. 
Gyventojas yra aklas ir ne
mato ant Hally st. po No. 80 
tik-ką išmūrytos, gražios ir 
didelės kepyklos, ant kurios 
iškaltos didelės raidės: 
Lithuanian National Corpo- 
ration. Kitos panašios kor
poracijos nei kooperacijos 
Lawrence‘uj nėra.

Toliaus Law. Gyventojas 
meluoja sakydamas, kad K 
T. Korporacija yra sutverta 
"ant kapitalistiškų pamatų 
ir prie jos priklauso tik tau
tiškos bažnyčios tarnai.”

L. T. Korporacija yra su
organizuota ant demokra
tinių pamatu, nes visi šėri- 
ninkai turi lygų balsą, ne
žiūrint šėru skaičiaus (Tai 
yra kooperatyvis valdymosi 
būdas, ir, musų supratimu, 
nebuvo prasižengta, jeigu 
per klaidą ši korporacija 
buvo pavadinta kooperaci- 

— Red.). Taipgi vienai

CHICAGO, ILL. 
Streikas. Piknikas, 
šerno laidotuvės.

Chicaga yra pagarsėjusi 
prasta savo transportacija. 
Prieš liepos pabaigą miesto 
taryba numušė vieną centą 
gatvekarių važmos — vieto
je 8c. už važiavimą dabar 
reikia mokėti 7c.

Kaip greit tapo numušta 
karferis, taip greit ir gatve
karių kompanija pasiskubi
no nukapoti savo darbinin
kams algas, 25c. valandai. 
Kuomet darbininkai pradė
jo gauti tiktai 55c. Į valan
dą, vietoje 80c., tai jie pra
dėjo smarkiai bruzdėti ir 
rugpiučio 1 dieną Įvyko ka
rų ir elevatorių darbininkų 
streikas.

Gatvekariams sustojus, 
mieste pasidarė tikra ne
tvarka. Bet tuojaus buvo 
pastatyta specialiai tvarkos 
dabotojai, ir, žodžiu sakant, 
visi žmonės tapo "turčiais” 
— vieni važiuoja gražiais 
automobiliais, „
bais, treti trokais ir 
čiais. Neapsakomas gatvių 
užsikimšimas, kad iš vidur- 
miesčio išvažiuoti ėmė po 2 
valandi laiko.

Bėgiu šešių streiko dienų 
visgi šiaip taip darbininkai 
su kompanija susitaikė. 
Darbininkai priėmė 10c. nu- 
kanoiimą algos Į valandą, ir 
nedėlios vakare jau pradėjo. TT .. ,
xražiuoti karai ir elevatoriai.1 Korporacijos, o ne koope- 
Žmonės, pamatę važiuojant racijos, vardas šiai Įstaigai 
pirmą karą, 
plojo ir šaukė urei!...

* * *
Nedėlioję, rugp. 6, Įvyko 

"Naujienų” taip vadinamas 
visoj Chicagoj didžiausias 
ir svarbiausias piknikas. ( ’

Nors da karai streikavo,1 Is 
ir be to, < 
buvo, visgi tas mažai 
reiškė "Naujienų” pikniku.. skaitvtoius ir oačia re- Žmonių privažiavo automo- x skaitytojus ir pac ą 
biliais, trokais ir traukiniais dakciją. 
galybė. Net gražu buvo žiu-' Daugiau su tokiais asme- 
rėti kai pilni laukai apsta
tyta automobiliais apie 
Gardens daržą. Darže yra 
didelė salė ir šiaip pašiūrių. 
Yra kur nuo lietaus pasi
slėpti. ] „ . *;
drg. žymontas ir perstatė 
kalbėti "Naujienų” mane- 
džerį adv. JurgelionĮ. Po jo 
kalbėjo vyriausis ”N-nų".------ Komitetas
redaktorius drg. P. Grigai-1 L- T* Komitetas,
tis. Jie kalbėjo apie "Nau-j Nuo Red. Polemiško turi- 
jienų” gyvavimą. Po to dai- ni0 
navo chorai ir t.t.* *

Subatoje, 5 rugp., 12 vai. tos Korporacijos opozicijai, 
nakty, Illinois General ligo- ’ * ' J T
ninėj mirė po sunkios ir ii-

vydavo juos nuo dirbtuvių 
vartų. J darbą priimdavo tik 
nepažįstamus, iš kitur atva
davusius. Dabar tfe žiauru
mai darbdaviai atsineša link 

r_.v____ ___  senųjų darbininkų gana
sutikimo’’ butų galima švelniai ir prašo, kad tik jie 

' ‘ ; grįžtų prie savo senojo

laiku išmetė ant gatvės su 
visu baksu.

Keli vyrukai, nuvažiavę i 
kitą miestelį apmušė savo 
draugus.

Šitokių pavyzdžių lietu
vių "i ' . „
pripasakoti gana daug. , grįžtų

Toliaus korespondentas . .
bando užginčyti, kad Į M ii-j, Abelnai imant, šiuo tarpu 
linocket neatvažiuoja jokie (,arbai eina vidutiniškai, tik 
turčiai vasaros karščius, ateos Ia^ąi mažos. Papras- 
praleisti. Dar kartą sakau, darbininkui moka Į va- 
jogei atvažiuoja Į tam ti-;‘an(^ ?ragyvem-
kras vietas, kur yra vasar-' ™as S1, pusėtinai brangus, 
namiai ir maudynės. Taipgi J^desnęs j^niynos pusba- 
musų miestelis yra švarus ir 
parkas dailus.

Tamsta rašai, kad musų 
mieste yra trįs lenkbernlai 
ir jie buk šmeižia lietuvius. 
Tai yra absurdas! Lietuvių 
priežodis sako: vagie, kepu
rė dega! Vagis čiupt už ke
purės. Tamsta pats būda
mas lenkberniu prikaišioji

1 Didesnės šeimynos pusba
džiai gyvena.

V * 5jC

Gelžkelių šapų darbinin
kai kaip visur, taip ir čia 
streikuoja. Streikieriai ren
gia skaitlingus susirinkimus 
ir ragina darbininkus laiky
tis didžiausioj vienybėj, nes 
darbdaviai yra pasimoję 
streiką sulaužyti. Tarpe

lenkbernystę kitiems. Tams- streikierių yra keletas ir lie
jos Įtariamieji "lenkber- 
niai” nemoka nei lenkiškai 
kalbėti, išskiriant vieną. IriKcvlOCtl, lSSKirid.Il v VIvIitj. 1 i |. 1
tie žmonės savo darbu nesi-pauzių.

tuvių.
Kompanija deda didelių 

pastangų jieškojimui streik- ’ v • T T- 1 I • • 1 W •

dieji” Cunard Linijos laivai — 
’Berengania”, ”Aquitania” ir 
"Mauretania”, kurie per South- 
amptoną vandeniu susisiekia su 
Danzigu, Memeliu, Piliava ir 
Liepoj um.

l'ajieškome VINCO GRILAUSKt) 
GIMINIŲ. Vincas Grilauskus buvo 
užgautas automohiiiaus 24 d. gruo
džio, 1921 m., Mahanoy City, Pa. ir 
nuvežtas į ligonbutį mirė. Musų Kliū
tie paliko jo pomirtinė. Todėl jo gi
minės atsišaukite, mes išmokėsime. 
Iš Lietuvos jis paeina iš Subačiaus 
parapijos, Pagrantų kaimo.

Adresuokit:
V. L. P. Kliubas

600 E. Ith st..

SUG4CKIT VAGJ PETRĄ PAU- 
LAUSKJ, t uris taipgi vadinasi BAR- 
kus. Jisai išvažiavo iš Bndgewater, 
Mass. 15 d. gegužės ir apvogė mane 
ant tūkstančio dolerių. Jisai yra jau 
ne vieną merginą ar moterį apga
vęs. Jis nepaiso mergina ar moteris, 
bv tik pinigų turi, tai jis prisigerina, 
pinigus išvilioja ir traukia toliau.

A.A. FRANt ĮSKŲS 
DAMANSKIS.

(33)

Chvster, Pa.

Pajieškau pusseserės. Petrusės Ja- 
kubauskiutės, paeina iš Virbališkių 
kaimo. Kupiškio apsk. Malonėkit at
sišaukti. (33)

I R. Daunis
476 Terrace st, So. Boston, Mass.

J ieškau brolio Juozapo Li niaus, iš 
Lietuvos, Ažitėnų kaimo, Krakių pa
rapijos, Kėdainių apsk. 1914 m. gy
veno Pittsburgh’e, dirbo Rolmano ša- 
poj. Brolau, turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos, atsišauk arba kas apie jį 
žino malonėkit pranešt. (33)

Adomas Linius
Box 311, Easton, Pa.

Pajieškau Petro ir Povilo Mežio- 
nių, jie yra Kauno rčd, Panevėžio 
apskr., Pabiržės apylinkės:- Meldžiu 
atsišaukite arba žinančius pranešti, 
nes turiu laišką iš Lietuvos.

P. Dzevečka
I Sta 12 Box 495, Lavrence, Mass.
i-------------------------------------------------
Į Pajieškau savo vyro Kazimiero 
Griciaus, paeina iš Kauno rėdybos, 
Šiaulių apskričio. Papilės valsčiaus, 
apie 17 metų kaip atvažiavo į Ame
riką, pirmiaus sako gyvenęs So. 
Bostone, o dabar niekas nežino kur 
jis randasi. Meldžiu atsišaukti arba, 
apie jį žinantieji man praneškit. už 
ką busiu labai dėkinga. Aš ka-tik at
važiavau iš Lietuvos ir norėčiau ži
noti ar jis dar gyvas, nes jis pats 
laiškų man nerašydavo.

Karolina Gricienė
17 Neponset avė, Hyde l'ark, Mass.

Pajieškau savo moteries Albinos, 
po tėvais Širvinskiutės; ji apleido na
mus 20 liepos ir išsivežė 3% metų 
sūnų Edvardą; išvažiavo su kitu vy
ru Albinu Kelminsku ir dideliai ma
ne nuskriaudė. Moteris vidutinio1 
ūgio, 130 svarų, 24 metų, dailios iš-Į 
vaizdos, linksmo budo, abejuose pu
sėse turi po vieną auksinį dantį, ant 
viršutinės lupos turi mažą prigim
ties spuogelį, akys mėlynos.

i

I

štai io paveikslas.
Jis karės laike yra pabėgęs iš ar

mijos iš Michigan valstijos, todėl va
dinasi Barkus, bet tikra jo pavardė 
yra Pawlauskas. Patariu visiems šito 
vagiliaus apsisaugoti. Jisai paeina iš 
Kauno rėdybos, Šiaulių apskričio, 
Luokės parapijos. Kas tokį paukštelį 
patėmysit, tai meldžiu man pranešti 
žemiau paduotu antrašu, už tai gau- . 
šit dovanų. (34)

Mary Danta
57 Park st, Tauton, Masą.

28 d. liepos pasimirė jaunas 
vaikinas 27 m. amžiaus Fran- 
ciškus šamanskis. Velionis bu
vo laisvų pažiūrų vaikinas ir 
daugiausia skaitydavo progre- 
syviškus laikraščius. Priežastis 
mirties buvo tame: jis dirbo 
sunkų ir pavojingą sveikatai 
darbą ir gavo neišgydomą džio
vą, nuo to ir mirė.

Iš Lietuvos paėjo Kauno rė- 
iybos, Raseinių apskričio, 
Skirsnemunės miestelio. Ameri
koje paliko 2 seseris ir vieną 
brolį, o Lietuvoje senus tėve
lius, vieną brolį ir seserį. Ka
dangi musų tėvelis Lietuvoje 
yra "Keleivio” skaitytojas, tai 
mes dedame jo paveikslą, kad 
tėvelis, ir motinėlė pamatytų, Į 
jog jau neteko savo brangaus 
sūnelio.
• Brolis, ir seserįs pasilieka di-; 
tižiausiame nuliudime. Giminės 
ar pažįstami, norėdami plačiau; 
Žinoti kaslink velionio, kreipki-' 
tės šiuo adresu:

MARCELĖ ZELECKIENĖ,
■ 3179 Thompson st, 

Philadelphia, Pa.
i—-—žs——-ž- ■—š——L

. Kad streiklaužius 
apsaugojus, Į streiko zonų 
sušaukta beveik visa miesto 
policija.

♦ ik ♦

Šioj korespondencijoj no
rėčiau aplamai nušviesti it 
vietos lietuvių gyvenimą.

sarmatina. Jie darbavosi 
rinkdami aukas Rumfordo 

j streikieriams ir Lietuvos so- 
•ialdemokratams. Taipgi jie 
ir dabar darbuojasi norėda
mi sutverti L.D.L.D. kuopą. 

Į O kur tamstos atliktas .
paudingas darbas? Pasigiri, .ypač pajudinti ir blogesnius 
kad rinkote šaukuiio palai- jų darbus. Mat, apie gerus 
lojimui aukas ir čia pat pri- darbus bile kas parašo 
sipažįsti, kad jo palaidoji- laikraščius, bet apie blogu: 
mui užteko jo locnų pinigų, niekas neužsimena. Turbut 
Kam tad reikėjo rinkti an-korespondentai bijo ; * 
<as nuo biednų darbininkų ? i blogus darbus rašyti, kac 

purinkot aukas ir nunešę 40( negavus nuo fanatikų ir 
iol. atidavėt airių kunigui idiotų mušti, kas čia yra la- 
iž gabalą žemės. Ar tamsta i bai madoj.

pei to nežinai, kad čia apart j Aplamai imant, So. Oma- 
'čatalikų kapiniu yra ir ne-; ha lietuvių kolonij’a nuo ki- 
irigulmingos, kuriose gali-į tų lietuvių koloni jų yra la
ma visus laisvus žmones laiJbai atsilikus. Rodosi, lietu- 
loti? Ir tamsta skaitai sauf vių čia yra nemažas skai- 
iž nuopelną, kad surinkę čius, bet kas iš to daugumo, 
įuo biednų darbininkų 40 Vieton žengti pirmyn ir pro- 

j iol. atidavėt juos tamsos 
į -paštalui kunigui! Ant Šau- 
kulio kapo akmens dar nė- 
•a. Pagalios, ir pilnos aukų 
’tskaitos nėra.♦ ♦ *

Tūlas A. V-ka parsive
dė svetimą moterį, pasivi- 
iojęs ją nuo kito vyro iš ki- 
o miestelio. Bet neilgai ji- 
ai ta motere tesidžiaugė. 
Pirmasis vyras padavė pa
ieškojimą savo moters Į 
aikraščius. Vietos lietuviai, 
pastebėję pajieškojimą, da
vė tos moters vyrui žinią, 
kuris atvažiavęs su policijos 

.nuo,BeaT- 5ro‘eK1‘^ii;ui';| >agelba juodu abudu suėmė. 10 rastų L. T. K. reikalais | >e^asis Jteismas atidaVę by- 
:a aukštesniam teismui. A. 
V-ka paleistas po 1,000 
dol. kaucijos. Liūdnos sen
berniams dienos.

L. Pilietis.

)ja gražiais .
kiti taxi-ca- ypaį.aj neValia turėt dau-

giau kaip 10 šėru, šėrai ligi 
šioliai buvo parduodami po 
$10. Korporacijos nariu erali 

į būti kiekvienas lietuvis dar
bininkas be skirtumo tikėji- 

į mo ir politiškų Įsitikinimų, 
i Kaslink palaikymo kokių 
ten bažnyčių, tai L. T. Kor- 
jjoracija nėra davus joms 
nei cento.

iš džiaugsmo 5 ra duotas todėl, kad susi
būrus jon didesniam lietu
vių darbininkų skaitliui, ga
lėtų ‘po tuo pačiu čarteriu 
netik duoną kepti, bet ir ki
tokios pramonės Įstaigas

‘ t0’ kas čia pasakytą
da lietinga diena ^ac^ Ijaw- Gvven

k i tojas suzimai melavo, norė
damas suklaidinti "Kelei

Daugiau su tokiais asme
nimis polemikų nevarinė- 
sim, nes nenorim užimu 
brangios laikraštyje vietos 
Bet jeigu dar kas nors ban
dys apie L. T. Korporaciją

Programa nradėio tvčia šmeižtus leisti, tai bu-Programą prauejo privergti imtig kjt?kip 
i priemonių apginti teisingą 
ir garbingą šios Įstaigos 

» vardą.
redaktorius drg. P. Grigai-1

į daugiau netalpinsime. Var
dan bešališkumo davėm vie-

kuriai dabar atsakė L. T.
Korporacijos Komitetas — 

gos ligos "Dėdė” L. Šernas- ir to užtenka. Skaitytojams 
. . , ... T_.----- aišku, kurioj pusėj teisybėJurgis Adomaitis. Jis yra ži

nomas lietuviams rašytojas 
ir netekęs savo spėkų buvo j MILLINOCKET, ME. 
globojamas savo draugų bu- koresDondenciiarelio (Šerno Draugų Bure- Melaginga. Kores^noenaja

is

apie

Pajieškau savo žmonos Zofijos 
Servienes, po tėvais Dautaraites, 
šviesių plaukų, apie 5 pėdų aukščio, 
31 metų amžiaus; ji paeina iš Bu
kantiškių. Gražiu valsčiaus, Raseinių 
apsk. Ji mane apleido 1915 m. ir išsi
vežė dviejų metų vaiką Andriuką. 
Girdėjau, kad gyvena apie llartford, 
Conn. Turiu svarbų reikalą iš Lietu
vos ir manau greit važiuot į Lietuvą. 
Sugrįžk viską dovanosiu ir važiuosim 
į Lietuva. Kas pirmas apie ją praneš, 
tam skiriu 10 dolerių dovanų. (31) 

Juozapas Servą
Box 106, Long Island. N. Y.

5

Aš, Palionija Kulbiutė, po vyrui 
Sargautienė, pajieškau brolio Motie
jaus Kulbio. paeina iš Kauno rėdy
bos. Panevėžio apskričio, Bajoriškių 
kaimo. Tris metai atgal jis gyveno 
Chicago, Jll. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinot praneškit, busiu 
dėkinga. (34)

Petronė Sargautienė
2232 Tustin st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau ?>L URNEVIČIAUS gy
venusio P. O. Box 202, Dickson City, 
Pa. Prašau atsiliepti. Taipgi pajieš
kau JONO PAUI.1UKON1O. pusbro
lio, paeina iš Balsupių kaimo. Ma
ria m pol ės apskr. Prašau atsiliepti 
arba žinančių pranešti:

I.AD. NATKEVIČIUS,
Steig. Seimo narys, (34)

769 Broadway, So. Boston, Mass.

gresuoti, jie žengia atgal. 
Reikia pripažinti, kad- čio
nykščiams lietuviams mažai 
kam rupi mokslas, apšvieta 
kultūra ir liuoslaikio sunau
dojimas ant naudingų dar
bų. Vieni po sunkių darbo 
dienų, sulaukę šventadienio 
traukia Į bažnyčią, kiti — i 
kitokius tamsybės lizdus 
Vyrai, sugrižę iš bažnyčios 
ir prisigėrę "mėnulio švie
sos”, kelia vainą su pačio
mis, o viengungiai susiren
ka Į tam tikras vietas "po
keri” lošti.

Čia gimusios jaunos mer
ginos taip apibarsto miltais 
savo veidelius, kad žmogus 
eidamas gatve turi kuoto- 
liausia nuo jų trauktis, kad 
neišsimiltuotum drabužių. 
Joms pačioms nėra smagu 
miltus po nosia sau berti, 
bet priverstos taip daryti, 
kad patikus kokiam nors Jo
nukui ar Petrukui.

Brogos išdirbystė pas 
mus labai atpigo. Mat, tarp 
daugelio naminių bravorė
lių prasidėjo konkurencija, 
tai kiekvienas stengiasi pi
giau pardavinėti. Kurie ne
išlaiko konkurencijos, patįs 
užsidaro, nereikia nei blai
vybės agentų.

So. Omahos lietuvių kata
likų vaikai netrukus visai 
užmirš lietuvių kalbą. Pir- 
mesnieji kunigai dar duoda
vo vaikams lietuvių kalboj 
tikybos pamokas, o dabarti
nis kunigas Mikulskis išvijo 
lietuvių kalbą ir tikybos da
lykus išguldo vaikams an- : 
gliškai. Patartina parapijo- : 
nams prieš tai užprotes- : 
tuoti. :

Pajieškojimai
_ Pajieškau savo vyro MY KOLO 

KASPUČIO, kuris pereitą birželio 
mėnesy išvažiavo, palikdamas mane 
>nt farmos su keturiais mažais vai
deliais. Jam išvažiavus visi reikalai 
iradėjo irti: 2 arkliai tapo atimti už 
ikoias, darbininkas -Jonas Giedraitis 
uždėjo ant farmos atačmentą už ne- 
išmokėjimą algos. Jeigu mano vyras 
tuojaus nesugrižš, tai aš paliksiu be 
"armos ir be pinigų. Turėk tėvišką 
širdi, Mykolai, pasigailėk savo vai
dučių ir tuojaus sugrįžk.

Tavo pati
F. Kasputienė

Box 13, Sterling, Conn.

* X -

Štai jos paveikslas.
Vyras, su kuriuo išvažiavo, apie 

pėdu 4 colių augščio, sveria apie 140
svarų, ilga, plati nosis, ant kaktos 
perkirtimo ženklas, myli kazyriuoti, 
paeina nuo Slabados, Suvalkų gub. 

Į Prašau mano žmonos atsiliept, nes 
turiu svarbų dalyką pranešti ir jokio 
keršto nedarysiu. Jeigu kas patėmy- 
tų tokias ypatas ir pirmutinis pra
neš, skiriu dovaną $25.00. ( ?)

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

Pajieškau draugo K. Makn;>vičiau3, 
yaeina iš Suvalkų rėdybos, Vilkaviš
kio apskričio, Pajevonio valsčiaus ir 
kaimo. Malonėkite atsišaukti ant šio 
antrašo:

K. Saukaitis
Leyden Sta, Greenfield, Mass.

Aš, Franciška Tesinauskienė, pa- 
jieško brolio dukters Onos Jankaus- 
kiutūs, po vyrui Kuprevicienčs, pa
eina iš Suvalkų rėdybos, Rudaminos 
parapijos, Pilackių kaimo, seniau gy
veno Mount’CarmeI, Pa. Ji pati lai 
atsišaukia arba kas apie ją žinote 
praneškite. (34)

Franciška Tesinauskienė
124 Craigneuk st.,

Wishaw, Scotland.

PAJIEŠKAU DARBO BUCERNĖJ.
Esu tą darbą dirbęs per 2 metu. Dar
bą atlieku gerai. (33)

D. DAUNIS
476 Terrace st., So. Boston. Mass.

A PSJVEDIMAI.
Pajieškau .gyvenimui draugės, nuo 

30 iki 40 metų senumo. Aš esu 35 
metų. Katra mylit gražų gyvenimą 
meldžiu atsiliepti ir paveikslą pri
siųsti. Gali būti be skirtumo tikėji
mo. Aš esu laisvas. Geistina, kad tu
rėtų kiek pinigų. T. A. T.

3266 W. 106 st, Chicago, III.

Trįs lietuvaitės europietės, Biruta, 
Rūta ir Našlaitė pajieškom apsivedi- 
mui draugų tarpe 25 ir 40 m tu. Mel
džiam su pirmu laišku prisiųsti ir 
paveikslą. Atsakymą duosim kiekvie
nam. Musų pirmesnis antrašas buvo 
klaidingas. Meldžiam adresuot taip: 

J. Gudsiunas (39)
Kartines iela 21, 

Liepaja, I^itvija, Europe.SO. OMAIIA, NEB. 
Darbai, streikai ir kiti 

dalykai.
Dar gerai atmename, kaip 

skerdyklų darbdaviai net iki 
pat šių metų pavasariui no
rėjo atkeršyti streikieriams, 
nepriimdami jų atgal i dar
bą. Mat, kada darbininkai 
streiką pralošė, tai darbda-

ir kiti dalykai.
w _ Į _ , "Keleivio” No. 30 tilpo iš

Jis buvo lvdimas iš P. Pe- musų, miestelio korespon- 
traitienės namų po num. cija, kurioje koresponden- 
3237 Auburn avė. Į Tautiš- tas, aprašydamas vietos lie
kas kapines. Daug draugų tuvių gyvenimą, visai apsi- _
Šerno kūną lydėjo į kapines, lenkia su teisybe. Pirmiau-1 viai žiurėjo i juos ditfziau- 
Taipgi buvo "pasakyta daug ria turiu pasakyti, kad pasi- 
prakalbų ant kapo. ' 1

Korespondentas.

lio) ir iš aukų baigė savo 
vargingą gyvenimą.

cija, kurioje koresponden-

_______ x I dos neapykantos akimis, 
rašiusis po ta koresponden- Kuomet išbadėję streikie- 
cija "Keleivio” skaitytojo riai ateidavo prie skerdyklų 
vardu, visai nėra "Keleivio” vartų prašyti darbo, tai 

J skaitytojas. kompanijos sargai su keiks-
Minėtas korespondentas mais ir grasinimais vydavoLAWRENCE, MASS.

Dar apie L. T. Korporaciją. sako^ kacĮ vietos lietuviai gy- iuos nuo vartų. Darbininkai
29-tam "Keleivio” nume- vena sutikime. Tas visai ne- buvo Įpuolę Į desperaciją: 

ry, tilpusioj korespondenci- tiesa. Turbut koresponden- Uie nebežinojo už ko griebtis 
joj iš Lietuvių Tautos Kor- tas per "mėnulio šviesą" to- ir kur darbo jieškoti. Di- 
poracijos veikimo Įsiskver- bau savo nosies nieko nema- džiausios jų eilės kasdien 
bė maža klaidelė: vietoj ko- to. štai tik keli pavyzdžiai stovėdavo prie skerdyklų 

lietuvių "sutikimo”: vartų, o darbdaviai iš jų ty-
Trumpas laikas atgal du čiodavosi. Vienok tas liudė- 

lietuviai susipešė ir vienas sis neilgai vargino darbinin- 
antram pirštus apkramtė. kus. Su pavasario pradžia

Tūlo lietuvio skiepe musų atsirado daugiau darbų. ------- _ ------- —
sportukai, begarbindami Miestas pareikalavo daug rius iš Chicagos, p. A. Lalis, ly- 
bačkinį dievaiti , pradėjo darbininkų prie parkų valy-dės į Lietuvą didelę lietuvių 
vieni antrus taip "mvlėti”, mo. gatvių ir kelių taisymo, ekskursiją ant Cunard Linijos 
kad nekuriems netik skiepe, 
bet ir ant gatvės ankšta pa
sidarė: tik pribuvęs "dėdė” 
suvaldė narsuolius. j

_ _ Tūlas lietuvis savo seną!_______  __ r________
ra tokios kepyklos, kokią burdingierį apmušęs nakties puldavo ant darbininkų ir

operacija turėjo būti korpo
racija. (Klaida Įvyko per 
korektoriaus neapsižiūrėji
mą. — Red.).

Tūlas neaiškus asmuo, pa
sivadinęs Lavvrence’o Gy
ventoju, bando iš tos mažos 
klaidos pasidaryti sau poli
tiško kapitalo. 31-mam "Ke
leivio” numerv tasai asmuo 
nori Įtikinti ”Kel.” redakci
ją ir kitų miestų "Kel.” skai
tytojus, kad čionai visai nė-

Visuomenietis.
REDAKTORIUS LYDĖS LIE

TUVIŲ EKSKURSIJĄ ANT 
"BERENGANIA”.

Lietuvių dienraščio redakto-

Dabar pas skerdyklų var- laivo "Berenpania”, kuris iš- 
tUS jau nesimato stovint plauks šią savaitę Į Cherbourg 
bedarbių. Už tai ir darbda- ir Southampton. Jis prižiūrės 
viai pasidarė tartum ne tie. persėdimą lietuvių Į kitą laivą 
Pirmiaus jie lyg pikti šunĮs ir lydės juos Į MemelĮ.

Kas savaitė išplaukia ”trįs di-

altic Statės Bank
Pirmutinis ir Vienintelis Lietuvių Valstijinis 

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

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

per paštą.
SIUNČIA LIETUVON ir i kitas pasaulio dalis pinigus tu 
pinigais, arba AMERIKOS DOLARIAIS. Išmoka greičiausia: 
slogiausiai. Ligi 1 d. liepos 1922 m. arti 20.000 žmonių 
į mus pinigų siuntimo reikalais. TAS PARODO, KAD ŽMONĖS 
PASITIKI BALTIC STATĖS BANKU. Pasitikėjimą mes išdirbome 
teisineumu, sąžiningumu ir draugiškumu.
PARDUODA LAIVAKORTES J LIETUVĄ ir iš Lietuvos ant visu 
laivų linijų ir kostropiausiai prižiūri, kaa keleiviai turėtų smagią 
ir gera keliene.
BANKAS ATDARAS kasdien nuo f) vai. ryte iki 5 vai. vakare, 
snbotomis — iki 7 vai. vakare. TELEFONAS: VVATKINS — 2112. 
Visais reikalais rašydami adresuokite šitaip: (?)

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

siusti

kraštų 
ir tei- 

Kreipčsi

I

Pajieškau draugės šeimyniškam 
gyvenimui, nuo 25 iki 35 metų se
numo ir turi būti linksmo budo. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti pa
veikslą. Platesnių žinių gausite laiš
kais.

J. McCann
Horseshoeing & Blacksmith- Shop 

Christopher, III.

PARDAVIMAI.

PARSIDUODA SAIDĖS IR 
V1NTGERIO IŠDIRBYSTĖ.

Randasi didžiausiame obuolių di- 
strikte Naujoj Anglijoj. Parsiduoda 
labai pigiai. Atsišauk it pas: (34)

C. F. HETT1NGER
100 Ro»e st, Rosbndale. Mass. 

Tel. Parkway 2638—M.

PARSIDUODA PIGIAI 5-kių kam- 
harių namas, gražus piazai, ■ maudy
nė ir garadžius; barnė, karv_- ir ke
liolika vistų. Yra labai gražioj lietu
vių apgvventoj vietoj Shawsheen 
River Park. Billerica. -Mass. Šimtai 
žiųonių suvažiuoja ant vakaeijų. Pa
gal Sh*wsheen upę. Parsiduoda pi
giai. <347

XV. KLEMKA
Shawsheen River Park. Bot 49 

Billerica, Mass.

DUONOS KEPYKLA ANT BEN
UOS, lietuviu ir lenkų apgvventoj 
'••ietoj. Gera ap'elinkė. Kuris supran
ta kepyklos biznį, tam y ra gera pro
ga. Adresuokit:

STEPHEN JONĄ
40 \Voodbridue st, Hartfird. Conn.

MOK) KIS BARZDA
VĘ! < IO AM X TO TU

RĖSI LENGVĄ 
DARBĄ-

Mes išmokinam trumpu 
laiku. (36) 

I.IBERTY BARBĖK 
SCHOOL

215 Grant st, Pittsburgh, Pa.

lSSKirid.Il


I

' o
j!nuo maudymo "natro-fliuo-
;1 roję” negu dulkinant su' ! M Y“ - -- -*1 . !• i roję” negu dulkinant su!Sveikatos Kampelis,

II
AKIŲ PRIŽIŪRĖJIMAS.

Silpnas regėjimas reiškia 
prastas algas, nesmagumus 
ir ligas. Jis kartais paeina 
nuo netinkamo akių prižiū
rėjimo.

Geras regėjimas reiškia 
progą uždirbti geras algas 
ir linksmai gyventi.

Akys.
Akys yra kūno svarbiausi 

sanariai, ir vieni iš delikat- 
niausių. Akys yra visuomet 
paklusnios, bet lengvai už-i 
gaunamos. Daug akiu ligų 
yra nukreipta per tinkamą 
akių prižiūrėjimą.

Prietikiai.
Dulkės, plieno šmoteliai ir 

kitos mažutėlės dalelės sta
to akis pavojuje. Kuomet 
jos į akį įkrinta, reikia tuo
jaus išimti. Netrink akies 
obuolio, nepridėk kieto arba 
nešvaraus daikto prie akies. 
Jeigu Į kelias valandas ne
gali išimti, eik pas akių dak
tarą. Akių daktaras yra me- 
dikališkas daktaras, kuris 
specialiai studijavo akis ir 
akių ligas.

Ligos.
Kaikurios akių ligos už

krečiamos ir per neatsargu
mą nuo vienos ypates yra 
perduodamos kitai. Apsi
saugoti nuo akių ligų yra 
svarbu plauti ir šluostyti 
akis tik švariais daiktais.

Eik pas akių daktarą jei-j 
gu regėjimas silpnėja, arba' 
jeigu akys uždegtos arba- 

pavojingas. Akin Pagyvenimo
mas, nepaisant kaip men 
kas, 1 1
Kūdikiuose akių uždegimas 
gali būti priežastimi aklumo 
į kelias dienas, jeigi tuoj 
nėra gydomas. Senesni vai
kai, kūnų akys i ’ ’ 
arba vandeniuotos, gali pra- 
žudyti regėjimą, jeigu at-'* 
sargiai nėra gydomos. Vi-, 
dutinio amžiaus žmonės, ku-: 
rių viena arba kita akis silp-i 
nesnė, gali užsikrėsti svar
besne liga arba visai netek
ti akių. Tuoj turi eiti pas 
akių daktarą.

Kaip vartoti akis.

» greitai stimpa, o nuo dulki
nimo tik Į kelias valandas.

Naudojant maudymo bū
dą reikia turėti šilto vande
nio. Geriaus dviem ypatom 
maudyti vištas, tuomet dar
bas greitesnis ir galima var
toti tik vieną didelį kubilą, j 
Vanduo turi būti atmieruo-. 
tas. Prie kožno galiono van-1 
dens reikia vartot nuo ket-' 

j virtdalio iki vienos uncijos' 
i vaisbiškai arba du-trečdaliu 
uncijos chemiškai grynos 
”sodium-fluorid”. "Sodium- 

: Fluorid” sutirpsta maišant. 
Vandenio pripilk beveik pil- 

! ną kubilą, paliekant tik apie 
sešis arba aštuonis colius 
kubilo nepripildvto. Jeigu 
daugeli rištų manote mau
dyti, tai laiks nuo laiko rei
kia dėt tinkamą dalį ”so- 
dium-fluorid”.

Vištų sparnus reikia lai
kyti viršuj pečm su kaire 
ranka, greitai Įkišt Į kubilą, 
su kita ranka laikyti galvą 
iš vandenio, pakol plunks

imo darbo ir įdedama pa- j nos sušlaps. Potam galvą 
sekmes pasiKa/oėjimų su greitai syki ar du svkiu 
23.000 kūdikių motinomis. j kišk j vandeni. Kuomet iš- 

imsi vištą iš vandens, laikyk 
rankose pakol vanduo nu- 

(bėgs ir paleisk. Išmaudv- 
mas ima apie trisdešimts ar 
keturiasdešimts-penkias se
kundas. F. L. I. S.

i

bile akių klinika arba libon- 
butis paduos vardų daktaro, 
kuris neperdaug pinigų rei
kalaus. Jeigu gyveni mieste, 
kuriame nėra ligonbučio, 
paklausk regulariško gydy
tojo. Akys — brangus tur
tas. F.L-I.S.

KŪDIKIŲ MIRTINGU
MAS IR ŠEIMYNOS 

INEIGOS.
Artimas sąryšis tarp kūdi
kiu mirtingumo ir šeimynos 

ineigų išsiaiškino bety
rinėjant.

Kad geriau išaiškinti, 
koks sąryšis yra tarp kūdi
kių mirtingumo ir šeimynos 
ineigų, Kūdikių Biuras 
(Children’s Bureau) sutai
sė tabeli, kuriame nurodvta 
tyrinėjimai astuoniuose 
miestuose.

Tabelyje paduodama pa
sekmės šešerių metų tyrinę-

Į

I

Grupė su mažiausiais už
darbiais siekia S550 per me
tus su augščiausiais siekia 

! $1,250 ir augščiau. žemiau
siu uždarbių grupėje (už
dirbančiu mažiau kai $550) 
mirė 162.5 arba vienas iš še
šių. Augščiausioje grupėje 

i (uždirbančių $1,250) mirė 
j 62.5 arba vienas iš šešioli
kos. Aiškiai matoma, jog 
mirčių skaičius mažėja be- 
sididinant šeimynos inei- 

Naminis gvdvmas foms Pinant prie tm-
Akiu užkgi-lka"“f“? Pragyi-emmo 
rt kaiD men-i Kiekvienoj grupėj kudi- 

turi būt prižiūrėtas.įk™ proporcija t-ra sekanti: 
iuose akiu uždegimas .. G. upeje. uzdirbanc-ii, ^ 

iziau kai $5o0, mema 2o.8l <? 
! ištirtų kūdikių.

J Grupėje, uždirbančių nuo ■ 
uždegtosj S'550 iki ineina 372%. I 

- i Grupėje, uždirbančiu nuo 
L>850 iki $1049, ineina 153% | 
kūdikių.

i Grupėje, uždirbančių nuo 
$1050 iki $1,249, ineina 
6.1% kūdikių.

Grupėje, uždirbančių $1,- 
250 ar daugiau, ineina 13.- 
1% ištirtų kūdikių.

Visų grupių uždarbis pa- 
skutiniais keliais metais iš- 

Prasta šviesa ir netinka-. tikro padidėjo. Tečiau skait- ■ 
mos vietos skaitant perdaug mens nesenai apskelbtos 
vargina regėjimą. į Darbo Eiuro, parodančios

Kuomet skaitai, rašai ar-;visuotiną pragyvenimo pa- 
ba atlieki kitą užduoti, pri- brangimą, nerodo, anot Ku- 
žaurėk, kad butų gera šrie-1 dikiu Biuro pranešimo, kad .... 
sa. . Nedirbk kuomet šviesa kūdikių gyvenimas.butų pa- 
tiesiog i akis duria. Geriau- gcrėies su padidėjimu tėvo farmos randas netoli Newark, - — t • - P . ' MIKE CHURINSKAS

Bax 46,šia turėti šviesą iš kairės ineigų.
pusės, jeigu vartoji rašy-l ”fšvados yra tokios”, ša
mui dešinę ranką, ir iš deši- ko raportas, ”jog tol, kol 
nes pusės, kuomet vartoji skurdas nebus panaikintas, 
kaire ranka. kūdikiu gyvybė yra heroika-

Akiniai. j10 žudoma-”
Su tinkamais akiniais

žmonės, kurie prastai mato, Naminių paukščių maudy- 
gali aiškiai matyti, ir kar- mas ”Natro-Fliuoroje” (Se
tais pagerina sveikatą. Pri- dium-Fiuorid) išnaikina vi- 
taikymas akinių reikalauja. sas utėles.
didelio atsargumo. Akiniai,' y^rp vištų augintojų vra 
kurių lekštuvės akims ne-’ asta nuomonė prieš nu
tinkamos, arba kurių rėmai niniu paukščįu maudvmą. 
nelaiko stiklelius tinkamoj Tas ‘ dejt0> jog jįg.
vietoj, gali atnešti daug be-išiol Augintojai maudė viš- 
dos. Kuomet akys ligotos, aiĮejuotam ar deginan- 
akiniai, kurie atrodo nau-;čiaJn vandeny, kuris suter- 
dingi, gal tik laikinai pagel- ši? plunksnai ir daugelį sy- 
bės, ir vėliaus aklumas gali kiu užgauna odą. Suvienytų 
užpulti. Akių daktaras turi Valstiju Agrikultūros De- 
tankiai peržiūrėti akies vi- rtalUAntas patarė vištas 
dų. Ir tik akių daktaras tą,į}audyti ”sodium-fliuoroje”. 
gali padaryti. Todėl kaip se-j^aud\rmas geriaus pritai- 
ni, taip ir jauni tun pagal .komas pietinėms valstijoms, 
gero akių daktaro nurody-’- -----
mo nešioti tik tinkamus aki
nius.

Galvos skaudėjimas, akių 
skaudėjimas, pavargimas, 
neaiškus regėjimas, akių ar
ba akies vokos uždegimas, 
vandeniuotos akys, sutini
mas, išsipūtimas arba 
smukimas vokų — tai 
ženklai, kad su akimis 
kas nors bloga.

Ką daryti.
Eik pas akių daktarą. Jeigu nepažįsti gero daktaro,

su
vis 
yra

111 □garėtai

y ji, 
Jie yra 
GERI! JO*
Pirk juos ir sutaupyk pinigus i

t
x *

ŠVEDUOS
AMERIKOS

Traukinis užmušė moterį.
Ši panedėlį ant Ne\v Ha- 

veno gelžkelio, netoli Bosto
no, traukinis užmušė senų 
moterį.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešai* paštą.
SO. BOSTON TeL Su. BoMeu 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.

I

f

Telefonas 5I12"W.

Dr. A. GoriMii-6tiiMuska$
LIETUVIS DENTiSTAS

Valandos: nuo 10—12 dieną; 
nuo 2—5 po pietų; 
nuo 6—8 vakare;

Nedėliotais nuo ii)—12 dieną.
705 N. Main st. kamp. Broad st. 

MONTELLO. MASS.
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

t I t 
I
k I *
I t t t 
i <
• t t »

įi

......................... . ■ ------------y -- -- ------------------------

I NORTH . 
GERMAN 

LLOYO
Dubeltavais šriuuMŪais

Laivais į

LIETUVĄ
NE\V YOKK-BREMEN

Luivai išplaukia kas antrą 
S*?redą. Puikiai įtaisytą 
Trečia Klesa. Puikus užda
ryti kambariai <1J 2. 4 ir 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN 
99 Stale St., Boston. Mass.

Iš BOSTONO J LIETUVĄ 
per Liverpoolį

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

SCYTHIA ...................... Rugsėjo 1
ASSVRI* ,.................. Rugsėjo 15
TYRRHEN1A.............. Rugsėjo 20

TAIPGI Iš NE\V YOJiKO
Personaliai vedama ekskursija į 

LIETUVĄ ir kitas Baltijos valsty
bes, kas ITARMNKAS, ant vieno 
iš trijų didžiausių* jūrių milžinų, su 
versėdimu tiesiai nuo laivu ant laivo 
Southamptone
MAl RETAN1A AQLITANIA 

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas.
Delei informacijų kreipkitės prie 

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

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
ūž prieinamą kainą.
J. L. Pasakantis O. D.

377a BROADWAY
SO. BOSTON. MASS.

T«L Beaeh 6M3

DR. I. M. FRIEOMAU
SVECIALISTaS VKNERIAKV 

LIGŲ.
VYKŲ IK MOTERŲ 
Taipgi krauju ligą ir 

Keuinaii«ux>.
Valandos; Nuo 9 ryto iki

9 vakar®.
1069 WASHINGTON ST. 

BOSTON. MASS.

I

Tel. Šou t h Boston 26’3
Residence Brookline 4739-M

SUSANNE M. PUISHEA SHALLIA

(PUIŠIUTĖ)
Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broadway, So. Boston. Mara.

20

FARMOS!

70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai: 

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

Knygos kaina i d. 50c.
Atyda! Kas ims iš karto 

kr.vgų, gaus už 25 dol.
Siųsk pinigus ir rašyk:

M. PETRAUSKAS 
769 Broadway. So. Boston, Mass

i i TeL: Richmond 2»57-M. į

David W. Rosen f
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai iri ? 

Rusiškai. ’ J
GYDO CHRONIŠKAS TR | 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo 8 iki 
Nuo 2 iki
Nuo 7 iki

► 321 HANOVER ST,
BOSTON. MASS.

LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakar®.

Skausmus ir gėlimus nutildo
X į
PAIN-EXPELLER1

i

I

AMER1CA UNE
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PiLlAV.Ą.

Laivai išplauks iš New Yorko

N°2““AM 
DOTTERMMRugsėjo 26 1 ■

RYN,tAM 
lamMsimiu
” Rugsėjo 16 I i

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažie
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE
89 Statę St, Boston, Mass.

PRADEK D1EHĄ SU MDZIKAĮ

UNIJA
Į LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias 
NEVY YORKO IKI LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai i 

LIEPOJŲ
SS- DROTTNINGHOLM 

Rugpiučio 19 ir Rugsėjo 23 
S. S. STOCKHDLM 

Rugsėjo 5. Spal>o>H
Trečios klesos kainos:

HAMBURGĄ --------------
DANZ1GA ir PILIAVA 
LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ

Su damokėjimti $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

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

21-24 Stale Street, New York City.

I 
i 
I

$103.50; 
$106.50

— $107

V^zluženklū «žr*g- S. V. Pat. OSm.

DRAUGAS REIKALE
KYLA IŠGYDOMA. 

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

i Pylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
■ pridėjus ner.usenka ir tuo budu ge- 
; resno negu diržas. Jokių diržų ar ■ 
: sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne-Į 
' šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar- 
! be. Gauta aukso medalius. Mes pri- 
j siusime ką sakome, atsiųsime jums 
! išmėginimui visai DY’KAI. (?)

PLAPAO LABOKATORI ES
3058 Stuart BIdg, St. Louis. Mo.

LAIVAKORTES
I LIETUVĄ PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ 
A PRUPIN AM PRA DEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
PASODINI MO ANT RAIVO.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RA NT UODAM I, PARTRA U- 
KIAM GIMINES IŠ LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMA KREIPKITĖS Į

LITB8A1UAS TRAVEL BUREAU traVelVc^eau

136 East 42nd St NEW YORK, N. Y.

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

Beto šį laikrodį galima užstatyt 
pagrajit bile kada. Jis grajina ke
tais t<_ nais ir užganėdins tave ir tave 
šeimvaą. Jo dC-žė padaryta iš diuto 
rnateriolo ir labai gražiai išdabinta. 
Labai teisingai rodo laiką ir pada
bins jūsų komodę, lentyną arba sta
lą. Laikrodžio didumas 10colių 
aukščio ir 10 celių pločio.

Tu per trumpą laiką mes parduo
sim šį laikrodį už 8 dolerius. Jus nie- 
t-o ne-izikuoiat. Tik prisiųskit 81.00 
depozito. Tuomet mes pasiųsime 
jums laikrodi per paštą ir jus užmo
kėsit pastoriui 87.00. NEATIDĖLIOK 
—RAŠYK DABAR! Už visus orde
rius už Suvienytų Valstijų rubežiaus 
reikalaujam pinigus iškalno. • 7 >

VESTERN SALES < OMPANY 
2136 W. Chic»v.-> Avė- Dept. G. 30 

Chicago. HL

AR JIEšKOT FARMŲ?
Štai Farma Parsiduoda!

24 akrai žemes, 12 akrų sodnas, 
šokių vaisių, 7 ruimų stuba, didelė
barnė. 500 vištų. 3 karvės, 6 kiaules. 
1 arklys; parsiduoda pigiai. Tik 
$4,000 Įmokft. Aš žinau daugiau far
mų, kurios parsiduoda. Aš c.rirodin- 
sin tiesiog pas savininkus. Kreipkitės

Į- 
Tos 

N. J.
(33) 

Sar.d Brook. N. J.

teiksiu

Į

PARSIDUODA FARMA!
85 skėriai — 36 dirbamos, 11» vai

singų medžių, daug miško, 7 kamba
rių namas. 2 barnės, 2. vištinyčios, 3 
kitokie budinkai — visi geri; vis: 
ūkio Įrankiai, vežimai, pakinkai. 2 
arkliai, 12 karvių, 2 kiaulės, 140 viš
tų. Tik 5 minutos eit iki mokyklai. 2 
mailės nuo miesto. Kaina už viską 
83,600, imokėt tik 81,200. kitką duo
du ant lengvų išmokėjimų. Rašykit 
angliškai.

MRS LINO Sl'LTONEN (35,
R. F. D. 1. VVebster. Mass.

PARSIDUODA FARMA!
40 akerių geros žemės, arti miesto, 

visi budinkai geri, upelis teka sker
sai farma, dailus sodas iš 70 obe
liu, aplinkui tvora, mokykla prie pat 
farmos. Turėdamas dvi farmas nie
kaip negaliu apdirbti. Parduodu už 

dol. Galima (mokėt 800 dol. ar
ba kiek pirkėjas išgali. Platesnių ži
nių klauskite laiškais arba tiesiai at
važiuokite pas savininką. (35)

JOHN .80 LOKI S
R. 1, Ludington, Mich.

PARSIDUODA FARMA!
50 akrų žemės, 15 dirbamos, nauji 

budinkai ir pieno krautuvė; visokių 
vaisių sodas, 13 melžiamų karvių ir 
” telyčios, apie 100 vištų, atklys, 2 
kiaulės; 130 kvortų pieno parsiduoda 
kasdien. Arti prie mokyklos. Storų ir 
bažnyčios. Kaina §11,600, įnešti apie 
pusę, o kitus ima pats savininkas 
morgičių. Platesnių žinių klauskit 
laišku ar ypatiškai. (34)

WM. EKASALA
532 Quincy st., Montello. Mas®.

IŠRADĖJAI! |
Prisiųskite man baro braiži-® 

nius išradimo išegzaminavimui. A 
Reikalaukite išradimų knygų- JT 
tęs "Patarimai Išradėjams,” 
kuri duodama dykai. £

Rašykite lietuviškai savo ad-A
▼okatot JT

MARTIN LABINK* V
Reg. Patęst Atty. A

* PtHn Ri»w». YORK X

ir vasaroje, šiauriuose.
Pirmas reikalavimas — 

šilta diena, idant višta galė
tų greit išdžiūt. Nepasirink 
vėjuotos dienos. Patartina 
užbaigt maudymą vieną va
landą prieš saulės nusileidi
mų, t "
prieš tupėjimą. Maudymo 
’’Natro-Fliūoroje” ....
mae lrnno-prionsinę ir sulv- randavojame automobilius dėl pasi- mes KUOgeriaUSlOS ir, suiy važinėjirn0; ir užlaikome expertą.

tuomet višta išdžius LIETUVIŲ GARAGE.
x.____ -a___ *

- . Parduodame visokius automobilius, 
pasek- jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš-

ginant SU dulkinimo proce- mekanika dėl sutaisymo mašinų. (7» 
su, šis būdas geresnis, pi- PETRAS JAKIMAVIČIUS 
gesnis ir greitesnis. i 541 Broaį**L- _ . M

tti-i- ” Soti t h Boston. Maso.Uteles greičiaus išnyksta Telefonas: So. Boston 51379.

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

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

Taipgi esame pasirengę išpildyt 
visus norus bei užsakymus į trumpa 
laiką.

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne- ' 
gausi*®, tai neimkite kitokio, bet re i- • 
kalauk.te tiesiog iš musų.
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL' 

CO, DEPT. 18,
1707 So. Haisted st, Chicago, III.

Unite d ^Hamburp 
American ESS American 
Lines Inc.S* Line ‘

Net ir kūdikiai pastebi!

Tarp New Yorko ir Hamburgo
Trumpas susisiekimas su visais portais Centralinės Europos 

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS 
nuo Piero 86, North River, pėda nuo 46 st, laike pietų. 

Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Dideli val
gymui kambariai, galionai ir puikus dėkai 3-čios klesos 

pasažieriams.
laivai ”Hansa”, ”Bayern”. ”Wuerttemberg” ir rMount 

Clay” turi kelis specia liūs kambarius.
. Du nauji 20,000 tonų trijų sriubų laivai. 

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

Užsisakydami ‘ kreipkitės prie musų auterizuotą agentą 
JULIUS ROTTENBERG. 269 Hanover SU Boatoa. Mass.

■
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša- 
Imti pleiskanas. Tik kelis k artus pairau- ji 
(lojus

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešu—ir jnsų 
galvos oda bus taip tyrą, kaip kixhki<> 
ir Ruples pageliu jums visuomet ji 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda uiL.iLo plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juo.;.
Ntisipirtile hnnk.i •frfi^kejc Kiatu

p3&to lėliais tiesiai j lalmrutorijĄ.

(lojus

ui C5e., arba prisitjstit® 75e.

F. AD. PICHTES A CO.
104-114 S*. 4tti S». DrąoUyr, N. Y.

PINIGUS PERSIUNČIAME J VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS

Išmokami būna labai (teitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visy geriausių linijų.

____  LAIVAKORČIŲ KAINOS:
J Kauną iš Bostono ar New Yorko 8105.15. Karės taksą 95.

M usq atstovai išvažiuoja j Lietuvą bėgiu kelių sąvaičių. Jie gali su
telkti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bua po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

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

k
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Draugai, skaitykite ir pla
tinkite darbo žmonių laik
rašti "Keleivį”.
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K. ŠIDLAUSKO 
APTIEKOSE
Vimki Receptai, ar jie butų 
Amerikos ar Europos dakta
rą, būna išpildomi teisingai.

CO LC ATE ’S 
TALC iPO.VVDER,

IMSI. KŪDIKIU LINKSMUMO 
vėdinantis nušutusiai ir uždegusiai odai, 
(’olffate’s Tale Pauderis yra antiseptišk.is
Liuosai apibarstytas ant kūdikio odos jis 
biau pasitenkinusio. Jis yra maloniai per- 
džiovina ir ramina odą, padaro "kūdiki” la- 
fum uotas

i' 
i! 
i! 
i'

I

I

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 diens.
Nuo 2 iki 9 vsk.
NEDĖLIOMIS: | 

t f iki 1 v. po pietų.'
t

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name 

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

I

Vardas
"Colgate" anc 
toiietinių daly
kų garantuoja

Teisingumą,
, Tyrumą ir
Rųšies geruma 
/steigta lbOri.

Kas skaitomas Lietuvos nėra nei diplomatinės nei 
konsuliarinės Lietuvos at
stovybės, nurodytas 6 mene- 

nuo 
tose

KORTOS! KORTOS!
No. 1. Imimės Spėjimo Kortos 

gerai žinomos Madame Ia_* Nor- 
mand, garsios mystiškds francuzts 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems ir biednitms, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortų -u 
paaiškinimu kaip įspėti laimę, 
tik $1.00.

No. 2. Suženklintos Kortos, i ku
rias? žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausią masriku ir 
kazirninkų. Kaina už kaladę su 

-paaiškinimu kaip jas pažinti 
tik $i.r>o.

No. 3. Suženklintos kortos ge
resnio ištiirbimo. Kaina su paaiš
kinimais tik $2.25.

Mes gvarantuojam užganėdini- 
mą arba sugrąžinam atgal pinigus.

Prisiųsk tik 25c. padengimui perrffuntrmo lėšų ir pažymėk kokio nu
merio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaikysi kortas savo 
namuose. Adresas: ___ (33)

FttACTfCif m
1219 NORTH IRVINO AVR, ‘ Dept? 200. CHICAGO, 1LL.

ĮSTATYMAS apie lietu 
VOS PILIETYBĘ.
piliečiu.

Paragrafas 1: . . - , r,
Lietuvos piliečiais skai-:^ terminas laikomas 

v * 11 s/vrlltTAr, A i
tomi: ***»,3iĮ

(1) Asmens, kurių tėvai1 
ir seneliai iš seno Lietuvoje 
gyveno ir kurie patys visuo
met Lietuvoj gyvena;

(2) Nurodytųjų pirmame r---
punkte asmenų vaikai, bn- 
rie kad ir negyveno 
iriet Lietuvoje, 
jon gyventi;

(3) Asmens,
1914 metų nemažiau kai 10 { 
metų gyveno ir turėjo (a)'* - .
arba nekilnomaji turtą, (b) Ta£0 nustatvtuo]’u laiku 
arba nuolatini darbą; 1 -■ • - - ’ —

(4) Lietuvos piliečio 
kai;

(5) Jo pati arba našlė;
(6) Lietuvos netekėjusios 

pilietės vaikai, jei jie nepri
imti svetimšalio vaikai, ir Į

!.7>.. Svetimšaliai naujai! nvu x 
i’ffJTl’uVĮfįl'.08,'Seimo Pirmininkas;

Galvanauskas,
Ministeris Pirmininkas. 

. , , z < , t ■Kaunas. 1922 mnj darbą (pargr. 1, p. b), bet.bįrže}i0 9
kurių darbas buvo vien tar- j - įstatymo dalis išleista 
navunas Rusų yju’iausybeb 59^9 sausio 9 d.; antroji 
t.y. Rusų valdininkai. dalis 1920 m., kovo 29 d., pa-

2 paragr.: Svetimšalis yliaus paskutinioji 1922 m., 
būti priimtas Lietuvos pilie- c • - q 1 
čiu: (1) Jei ištisai išgyveno ’ _______
Lietuvoje nemažiau, kaip; r įimT'vilT
penkis paskutinius metus:! AMERIKOS LILI L V1Ų 
(2) Jei turi nuolatini darbą, i 
kuriuo laiko save_ ir savo-

! Lietuvos Atstovybės 
valstybėse įsisteigimo die- 

: nos.
Gyvenantieji užsienyje 

žmonės, kurie atatinka šio 
i Įstatymo pirmam paragra-

. 'tuvos Taikos Sutarties su 
v įsuo- j j>usija VI Straipsnio pirmo- 

bet giyzo je fjajyje> išdėstytomis sąly- 
. „.Igomis, bet neįsiregistravo 
kurie iki pag jjetuvos atstovus ar 

, konsulus užsienyje ir neišsi
ėmė Lietuvos pasų šio para- 

:----------- i__.i,
. 'gali atgauti Lietuvos pilie- 

vai*,tybę tik einant šio Įstatymo 
i 3 ir 4 paragrafais ir jų pa
pildymų nustatytuoju keliu 
ir sąlygomis.

A. Stulginskis, 
Einąs Respublikos Prezi

dento Pareigas, Steigiamojo

Ministeriu Kabineto nutari-' 
mu gali būti leista svetimša
liui pirktis ir kitokiu bud u 
įsigyti Lietuvoje nuosavy
bėn nekilnojamasis turtas.

Tais dviem priedais prie 
ano pirmojo pilietybės įsta
tymo Amerikos lietuviams, 
jau nebetekusiems Lietuvos 
pilietybės, tapo atidarytos 
durys, kuriomis jie lengvai 
galėtų prieiti prie Lietuvos 
pilietybės ir prie teisės Įsi
gyti sau nekilnojamojo tur
to Lietuvoje.

Liet. Inf. Biuras.

• Pastebėjimas. Lietuvos pi-. 
Rečiais nelaikomi asmens,: 
kurie kad ir turėjo r.uolati-'

LAWRENČIO IR APIELINKES

LIETUVIAMS
PINIGUS SIUNČIAME sulyg pigiausio dienos kur

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

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

KELIAUJANČIUS LIETUVON IR IŠ LIETUVOS 
tinkamiausia ir pigiausia aprūpiname tisais jų kelio- 

. nes reikalais: išgauname pasportus ir vizas, išpildome 
įgaliojimus, afidavitus grįžimo atgal arba giminių ati
traukimo j Ameriką ir sutaisome visokius Įvairios rū
šies dokumentus.

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

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

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

70 LAWRENCE ST., Tel. 1543, LAWREN€E, MASS.

I

• I

FARMA ANT PARDAVIMO ARBA MAINO!
Aš turiu tris farmas, vieną prie kitos, suridedant virš 620 skė

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

Yra treji būriai moderniškų namų, taip-pat dauguma Tarmiškų 
įrankių, ir viso kitko, vien tik gyvulių nėra.

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

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

Šioji farma parsiduoda pirmu kartu per keletą desėtkų me 
o galų gale neužsimoka sakyti, kad ji parsiduoda, nes pagal k; 
na, už kurią ją gaiima dabar nupirkti, tad geriau sakyti, kad 
pusdykiai atiduoda.

Jeigu kas turi atsakantį biznį, namą arba kelis namus, ai ba ma
žesnę farmą, tad su dadėjimu $2,000, arba $2,000 pinigais aš galė
čiau mainyti.

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

VINCENT A. JElflOMS-JANKAUSKAS
43 TREMONT ST, Koom 603, BOSTON, MASS.

Telefonas flaymarket 4112.

surinkęs perskaitytas kny
gas prisiunčia. Kviečiame 
darban visus.

Vardu Lietuvių Socialis
tų Sąjungos Pildomojo Ko
miteto

A. žymontas, LSS. Sekr. 
1739 S. Halsted, Chicago, III.

Jus kiekvienas gerai žino
te, kaip yra sunku Įgyti 
mokslą. Kiekvienam darbi
ninkui norint Įgyti šiek-tiek 
daugiau mokslo, tenka iš
eikvoti daug savo energijos 
ir Įsiskolinti.

Dar sunkiau yra musų 
draugams darbininkams 
Lietuvoj. Jie apie atsiekimą 
augštesnės profesijos moks
lo nei svajoti negali. Lietu
vos darbininkams ir papras
čiausių knygų užtektų. Bet 
jie ir tų neturi, nes neturi 
oinigų joms Įsigyti.

Mes, lietuviai darbininkai, 
gyvenantys Jungtinėse Val
stijose, turime daug dau
giau progų Įsigijimui kny
gų. Daugelis musų turi 
daug Įvairių perskaitytų 
knygų. Jos guli ant lentynų 
be jokios naudos.

Lietuvos Socialdemokratų 
Partija prašo Lietuvių So
cialistų Sąjungos Pildomojo 
Komiteto, kad surinktų 
kuodaugiausiai Įvairaus tu
rinio knygų ir pasiųstų jas 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijai.

LSS. Pildomasis Komite
tas iki šiol, be atsišaukimo, 
jau yra gavęs 100 Įvairaus 
turinio knygelių.

Draugai, mes prašome jū
sų ateiti talkon. Surinkite 
visas savo perskaitytas kny
gas, kurios yra gerame sto
vyje, ir prisiųskite LSS. Se
kretoriaus vardu (A. Žy- 
montas, 1739 So. Halsted 
St., Chicago, III.).

Mes manome, kad atsiras 
daug geros valios lietuvių 
darbininkų, kurie nepasi
gailės atiduoti savo perskai
tytų knygelių Lietuvos dar
bininkų švietimui.

Knygelės gali būti ivai- 
turinio — politinio, 

ulturinio ir aplamai moks
linio. Lietuvoj darbinin
kams jos bus begalo*naudin
gos ir suteiks daug dvasinio 
peno. Lietuvos darbininkai 
skaitydami jas, greičiau su
pras savo klasės reikalus, 
greičiau mokės atskirti ge
rą nuo blogo ir greičiau ir 
geriau mokės ginti savo rei
kalus.

Padėkite Lietuvos darbi
ninkams apsišviesti! Jus čia 
turite daugiau progos, su
teikite jiems paramą. Jums 
tas daug nekainuoja. Tik 
truputi pasidarbuokite, o 
nauda to darbo bus didelė 
Lietuvos darbininkams.

Kiekvienoj Amerikos lie
tuvių kolonijoj lai susidaro 
tam tikras komitetas rinki
mui knygų. Surinkus jas iš 
geros valios žmonių, tuoj 
pasiųsti nurodytu adresu. 
Liet. Soc. Sąj. Pildomasis 
Komitetas jas priims ir pa- 

f siųs Lietuvos Socialdemo
kratų Partijai.

Prašome kiekvieno lietu
vio darbininko prisidėti prie 
šio darbo. Darbas labai leng
vas. Kiekvienas gali tai at
likti be jokių prisirengimų. 
Tik reikia pasidarbuoti ir 
keletą skatikų išleisti krasos 
ženkleliams.

Ūmu laiku norėtume 
gauti bent 2,000 egzemplio
rių Įvairaus turinio knyge
lių, kad jas galėtumėm tuo
jau pasiųsti Lietuvon.

Lietuvos darbininkai jų 
laukia. Neapvilkime jų. Lai

TEISĖS.
"Pirmasai Įstatymas apie 

šeimyną ir (3) Jei nebuvo j Lietuvos pilietybę" turėjo 
teismo nubaustas už nusi-. labai didelės svarbos musų 
kalstamus darbus kalėti ka-i valstybės gyvenime. Buvo 
Įėjime arba skaudesnėmis tai pirmoji vėtykla, atsky- 
bausmėmis. ' rusi piliečius nuo svetimųjų.

3 paragr.: Svetimšalis, ku-j Buvo tai apsauga Lietuvos 
ris nori tapti Lietuvos pilie-: žemės nuo svetimųjų speku- 
čiu ir atitinka 2 paragrafo' ’iacijos. Metus su viršum ji- 
reikalavimams, privalo pa-įsai išstovėjo ant sargybos 

svarbiųjų valstybės reikalų 
visų branginamas ir gerbia
mas. Bet jau pradžioje se
kančių 1920 metų ji prirei
kė šiuo tuo dapildyti

Netrukus po karo pradė
jo grįžti į savo tėvynę Ame
rikos lietuviai. Kai-kurie iš 
jų buvo jau priėmę Ameri
kos pilietybę. Kiti vėl, Ame
rikoje gimę ir augę sumanė 
paskui apsigyventi Lietuvo
je. Suiyg raidės ano Pirmo
jo Įstatymo apie Lietuvos 
Pilietybę, visi tokie nebesi- 
skaitė Lietuvos piliečiais, o 
jų daugelis norėjo Įsigyti 
sau Lietuvoje žemės; bet Įs
tatymas tai draudė.

Tuomet kilo reikalas tą 
Įstatymą papildyti, kad ir 
Amerikos lietuviai, grįžtan
tieji Lietuvon galėtų ten sau 
žemės Įgyti. Juk tie Ameri 
kos lietuviai, tai Lietuvos 
vaikai, tik vargo ir prie
spaudos išvyti iš savo kraš
to; jis musu kraujo ir kal
bos broliai. Daugelis jų savo 
jaunystėje, nors neturėdami 
savo žemės ir dirbdami sve
timiems, tečiau laistė savo 
prakaitu Lietuvos žemelę. 
Kiti, kad ir svetur augę, bei 
Lietuvą mylėdami norėtų 
svetur ingauta mokslą, pa
tyrimą ir turtą parvežti ir 
pritaikinti Lietuvoje. Butų 
neteisinga ir labai skaudu, 
ieigu jiems butų apsunkinta 
priėjimas prie Lietuvos pi
lietybės ir Lietuvos žemės, 
jeigu jiems reikėtų net 5 me
tus gyventi Lietuvoje be sa
vo lizdo, be pilietybės teisių. 
Dėl tų tai, svarbiausia prie
žasčių, kovo 29 d., 1920 m. ir 
buvo paskelbtas laikinojo 
Lietuvoje pilietybės įstaty
mo papildymas, kuris skam
ba šitaip:

Prie paragrafo pridėti pa
stebėjimą. Išimtinais atsiti
kimais Ministeriu Kabineto 
nutarimu gali būti priimtas 
Lietuvos piliečiu svetimša
lis, kuris ir nėra išgyvenęs 
Lietuvoje paskutinių penkių 
metų.

' 2 paragr., p. 1). Prie 4 pa- x £____
ragrafo pridėti pastebėjai- [ kiekvienas draugų tuojau 
mą. Išimtinais atsitikimais!apžiūri savo knygynėlį ir

duoti apie tai prašymą Vi
daus Reikalų Ministeriui, 
kuria-susitaręs su Teisingu
mo Ministeriu, patenkina 
arba atmeta prašymą.

Pastebėjimas: Išimtinais 
atsitikimais Ministeriu Ka
bineto nutarimu gali būti 
priimtas Lietuvos piliečiu 
svetimšalis, kuris ir nėra iš
gyvenęs Lietuvoje paskuti
nių penkių metų.

4 paragr.: Laikinai drau
džiama svetimšaliams pirkti 
ir kitokiu budu Įgyti nuosa
vybėn Lietuvoje nekilnoja
masis turtas. Sutartys, pa
darytos priešingai šiam Įs
tatymui, laikomos nebe- 
esančiomis.Apygardos Teis
mo Valstybės Gynėjams de
dama pareiga kelti ir vesti 
bylas apie minėtų sutarčių 
panaikinimą.

Pastebėjimas: Išimtinais 
atsitikimais Ministeriu Ka
bineto nutarimu gali būti 
leista svetimšaliui pirkties 
ir kitokiu budu Įsigyti Lie
tuvoje nuosavybė, nekilno
jamasis turtas.

5 paragr:: Žemė, valdoma 
tų kolonistų, kurie po 1904 
m. buvusių rusų valstybinių, 
vadinamųjų Valstiečių 
(Krestianskii), ir bajorų 
(Dvorianskij) bankų buvo 
Įkurti Lietuvoje, šiuo grąži
nama Lietuvos valstybės 
nuosavybėn, ir iš kolonistų 
atimama, o jiems iždas grą
žina tai, ką jie buvo už že
mę sumokėję.

6 paragr.: žmonės, kurie 
einant šio Įstatymo pirmuo
ju paragrafu ir jo pastaba, 
ar Lietuvos Taikos Sutarti
mi su Rusija VI-jo Straips
nio pirmąja dalim, yra lai
komi Lietuvos piliečiais, bet 
gyvena svetimos valstybės 
teritorijoje, jeigu svetimoje 
valstybėje nėra naturaliza- 
vęsi, privalo per 6 mėnesius 
nuo šio Įstatymo paskelbimo 
dienos * Įsiregistruoti pas 
Lietuvos diplomatinius at
stovus ar konsulius užsieny
je ir. pristatė jiems savo pi
lietybės išrodymus, išsiimti 
Lietuvos pasus. Tose valsty
bėse, kuriose ligi šįam laikui

Skaitytojų Balsai.
Gerbiama "Keleivio" Ad

ministracija ! Čionai pri- 
siunčiu jums dvi prenume
ratas — vieną mano paties, 
o antrą mano draugo, kuris 
per mane užsirašė man ji 
pakalbinus.

Aš irgi buvau užsikrėtęs 
tąja kairumo epidemija, bet 
dabar praregėjau ir pama
čiau, kad tas visas kairiųjų 
Šurnas nuėjo vėjais, nieko 
gero darbininkams neatneš- 
damas, vien tik juos sude- 
moraiizuodamas.

Aš buvau "Keleivio" skai
tytojas nuo 1911 iki 1918 
metų, bet užėjus kairumo 
influenzai mečiau jį skaitęs. 
Nors prie komunistų aš ne
buvau pristojęs, bet dingo 
pas mane energija veikti iš
vien su socialistais. Dabar 
persitikrinau, kad socialis
tai turėjo tiesą, o komunis
tai darė daugybę klaidų ir 
dabar tebedaro.

Taigi, aš ir vėl palieku 
"Keleivio" skaitytojas ir rė
mėjas socialistiškos litera
tūros. Juozas BeHaskas.

TREJANKA
Trejanka išrasta ir pripažin

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

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

Trejanka biteris sutaisomas 
namie pagal nurodymų Lietu
viškai ant pakelio.

Trejankos pakelis 50c.
KRAUJO ir NERVŲ 

VAISTAI
Kraujo valymui.

Nervų stiprinimui, 
Apetito pataisymui, 

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

$1.50
ATBUDAVOJIMO 

TONIKAS
Gelbsti maisto virinimą, tai

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

TAIPGI
Reikalaukit nuo pleiskanų, 

plaukų slinkimo, saulės nude
gimo, gumbo lašai (ypač dėl 
moterų), vaikams nuo Kirmėlių, 
Severo’s visos gyduolės, Nug3- 
Tone, Vitamine, krajavos ra
munėlės. citvoras, visokios šak
nis ir žievės.

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekorias 

373 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo_ gaivos skaudėjime, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų li^ų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dei vyrą ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuog eriausiai, pašaukiame geriausius 
daktaras per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu 
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. *

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

PETRAS VALUKONIS
Tik vienas lietuvis.

Auksorius ir Laikrodininkas

Per 12 metu So. Bostone par
duodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbu ir užsa
kymus priimu per naštą ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKONIS 
SO. BOSTO&, MASS.

375 BROADVVAY

Tel.: Market 6234 
ir Market 4528

DAKTARAS

F. MATDLAfflS
LIETI VYS GYDYTOJAS 

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis-

Nuo 1—:> po piėtų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVĖ, 
DETROIT, MICH.

►

INTORTDDTI ARMONIKAI
NAUJAUSIO MODELIO, EKS
TRA DRŪTI KLEVINIAI. GARSI 

MUZIKA, GERI KEISAI, 
NUMUŠTA KAINA.

Šitie armonikai padaryti is pir
mos klesos materialo, o ypač kie- 
višiai, kurie padirbti su didžiausia 
atyda geriausių mekaniku. Naujos 
mados keisai, puikiai išdabinti, 

I ekstra stiprios dumplės, su 
niais kampeliais, nikeliuoto 
kampiniai apsaugotojai, 
skambanti balsai. Tai yra 
paprastos vertės armonikai, 
dangi mes juos pirkom didelėj 
kiekybėj Europoj, todėl galime 
parduoti labai žema kaina.

I ARMONIKAS NO. 95 SU 1S 
t DUMPLIMV FOLDV, 21 RAK

TU, 9 BASAIS - KAINA $9.50.
ARMONIKAS NO. 79 SU H 

DUMPUN1V FOLDV, 19 RAK
TU. 4 BASAIS — KAINA $7.9>.

Parašyk savo vardų ir adresą, 
taipgi pažymėk numerį ir kainą 
armonikų, kuri tu nori pirkt ii 
prisiųsk 50c. persiuntimo lėšoms, 
• už armoniką užmokėsi, kai ji 
•ptaikysi savo namuose. Nėra jo
kios rizikos. Pilnas uzsiganėdini- 
mas gvarantuotas, arba pinigai 
bus rogf^žinti. Rašyk šiandien.

•H, (35)
UNION SALES COMPANY

15 S. Desplaines Dept. 255, 
Chicago, III.

skuri- 
plieną 
#erai 
nepa

Ka-

Kūdikiai mėgsta jį!

BAMBINO
Vaisbaienkli* Reg. S. V. Pat Biuro

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

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

104-114 So. 4tb SU Brooklyn, lQ. Y.

T')irl'Yf‘ll'V'PVėT>avv. Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant-
Vvu V V spaudą ir kitokią Draugystėms reikalingą dalyką. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalą, pažymėkite ir jusą dr-tės vardą. 
STRUPAS’CO.. 90-92 Ferry St. Newark,eN. J.



mos pradėjo virsti viena vyrą. Aidėjienė sako, kad
'per kitą. Bet buvusieji ar- tai netiesa.
!eiau vyrai sučiupo Radei- Kaip ten ištikrujų yra, ____ ___ _ ______
jkienę už rankų ir nuginkla- niekas nežino, gana tik to, ’p^įkelbė mergina, kuri 

i. Paskui ji buvo paduota kad diplomatiniai santi- norį parsiduoti kiekvienam 
i ir uždaryta už kiai tarp Bukaveckienės ir pirmutiniam vvrui, kuris 

Tarp Brightono lietuvių grotų. .... ĄiąeJienės buvo labai itemp- duos $ųooo. Ji esanti 18
atsitiko didelis skandalas. Kokie buvo to pasikėsini- ti, ir kada pereitos pėtnyčios metų amžiaus, da niekad
Pereitos pėtnyčios vakarą mo motyvai, tikrai nežinia, rytą jodvi susitiko skiepe, vvr'0‘ nemylėjusi, bet mylėt
per plauką tik buvo nenu- bet žmonės kalba taip: Vie- tuojaus prasidėjo karė. Ga- sakosi mokėsianti ir vyras,

I,. Roko draugijos tos lietuvių kooperacija už-bitinas mušis buvo kieme, kuris ia paims .busiąs pilnai

Vietinės Žinios y
I VQ x

Ajauską norėjo nušaut. policijai
m • t i i“ i • _ - -. __ z. _ _

Mergina parsiduoda 
už $1,000.

Vietos anglų laikraščiuo-

Parašė pačiai, kad jis 
nunirsiąs. ■

Motorciklius sužeidė 
7 moteris. SO. BOSTONE

rrv,i . xt__1 n a t. * Penkių šeimynų medinis namas. Po1 uia Alary Neai, x4 metų Ant kampo WasIŪngton ir kambarius dėl šeimynos. Rendą 

^nno Summer gatvių pereitoj u - ‘r

šautas šv. ] 
mitinge vietos lietuvių vei
kėjas Ajauskas. Jį norėjo 
nudėti Radeikienė. Ir jei jis 
šiandien gyvas, tai ačiū tik 
jo laimei, kad dvi gilzės re
volveryje buvo tuščios ii* bu
vo laiko pabėgti.

Kaipo draugijos viršinin
kas, Ajauskas buvo su ki
tais komiteto nariais ant pa
grindų. Mitingas buvo 
skaitlingas ir Lietuvių Ko
operacijos Salė buvo pilna 
žmonių, vyrų ir moterų. 
Viena moteris atsistojo ir 
pradėjo artintis prie pa
grindų. Tai buvo Albertina 
Radeikienė. Ji turėjo kaž
ką į skepetą susivyniojus. 
Ji greitai tą skepetą išvy
niojo, ir jos rankose šviste- 
lėjo revolveris. Ilgai nelauk
dama ji ištiesė ginklą lin
kui Ajausko ir paleido gaidį. 
Revolveris trakštelėjo, bet 
neiššovė, nes gaidys pataikė 
į tuščią gilzę. Pamatęs pa
vojų, Ajauskas pritūpė už 
stalo ir nėrė nuo pagrindu. 
Radeikienė paspaudė revol
veri antrą syki, bet ir vėl ne
išdegė. Salėj kilo didžiausi? 
sumišimas. Baimės apimtos 
moterįs ir merginos nežino
jo kur pasislėpti ir bėgda- se, pradėjusi vilioti nuo jos gero pasisekimo.

dėjo ant Radeikio pinigų Bukaveekienė smarkiau 
areštą. Radeikis tuo taip atakavo ir paėmė viršų. Ai- 
susirupino, kad išėjo iš pro- dėjienė nutarė prašyti tai- 
to ir dabar randasi beprot- kos ir kreipėsi į teismą, kad 
namyje. Jo žmona. Radei- parašytų sutartį. Taikos 
kienė. atsidūrė į dideli var- derybas veda advokatė Pui- 
gą. Jai rodėsi, kad dėl šitos Šiutė-šalnienė. 
jos nelaimės kalčiausis yra 
Ajauskas, nes ji žinojo, kad 
jis priklauso prie kooperaci
jos ir manė, kad jis yra tos 
Įstaigos vedėjas. Todėl ji ir 
keršijo jam. Sakoma, kad 
eidama pro šalį ji kelis kar
tus apspiovusi jo langus —

A. šalna gavo advokato 
teises.

šiomis dienomis p. A. Šal
na gavo pranešimą, kad jo 
kvotimai buvo išlaikyti ge
rai ir jis prileidžiamas prie

užganėdintas. Ji sakosi nu
tarusi parsiduoti dėlto, kad 
jai reikalinga pinigai savo 
tėvams iš Kanados parsi
traukti. Ji atvažiavusi čio
nai pinigų pasidarytu bet 
persitikrinusi, kad kitokio 
budo nėra, kaip tik pasisiū
lyt ant pardavimo.

I
i

I Krata teisine.
Kriminaliam teisme 

one prasidėjo 7 žmonių by-

policiją su ašaromis, kad su
rastų jos vyrą. Jisai dirbo 
elektrikinėj ir paėmęs už 2 
sąvaites $45 algos prapuolė. 
Dabar ji gavo nuo jo toki 
’aišką: ”Tu manęs visai ne- 
iieškok. Kuomet gausi Ši 
laišką, aš busiu jau miręs. 
Mes nebuvom viens kitam 
nutverti ir ilgiau gyventi su 
tavim aš negaliu. Tegul Die
zas laimina tave ir mergai- 
ę. Pasilik sveika.”
Iš laiško matyt, kad Neal 

ra dievobaimingas žmo
nis, o elgiasi kaip tikras la
tras. Paliko nelaimingą mo
terį su mažu kūdikiu be cen
tų ir be maisto.

I 
»nyčioj tūlo Stensvudo ope-J 

ruojamas motorciklius pasi
darė nebesuvaldomas ir įva
žiavo i būrį moterų prie Fi- 
lene’s storo. Kelios moteris 
buvo parmuštos ant žemės 
ir 7 jų sužeistos, daugiausia 
vis i kojas ir šlaunis. Visoms 
buvo suteikta daktaro pa
galba, tik viena buvo dau
giau sarmatlyva ir atsisakė 
savo sužeistų vietų parodyt.

Pats Stensvud išliko svei-i

,500. {nešt visai mažai.
A. J. KUPSTIS. (33)

332 BKOADHAY, SO. BOSTON.

PARSIDUODA KAJUS!
3 šeimynų namas, 13 kambarių, 

randus $30.00 per mėnesi; parsiduo
da už $1,800.00. Savininkas išvažiuo
ja į kit$ miestų, todėl parduoda pi
giai. Galima matyt bile laiku.

KAZ1M. LUTKEV1CH
216 Athens sU ant 3-čių lubų, 

So. Boston, Mass.

REIKALINGAS Antrarankis
BEKER1S, kuris nusimano ta-

kas ir policijos išklausinėtas,me darbe. Kreipkitės sekančiu 
paleistas. " adresu: . (34)

Bos-

tiekTbuvo^t jo i-pykulU "Baro'-, t.y. gauna advoka- la., MJe^altmami už- 
ant galo, matyt, ji kėsinosi 
ji nušaut.

Teismas prasidėjo ši utar- 
ninką. Ajausko puse renre- . - 
zentuoja advokatė Z. Pui- _u0_^ ^Jass- 
šiutė-šalnienė. s-j;/x . ._______ j p. Šalna išdavė jr iškarto: ’

Linkime jaunam musų 
teisininkui geros kloties jo 
profesijoj. ■ ' ,

i i 

l

to teises. ■ mušimu žmogaus. Prieš po-
: Moksli jis ėjo Pittsburge sėdžio atidarymą ši panedė- 
ir Washingtone. Nors kitur -1 suėjo teisman būrys polic- 
mokslą baigus egzaminas iš- manų ir pradėjo kratyt vi-

Akmenų dirbtuvėj West 
Quincvje prie darbo likos 
užmuštas 47 metų amžiaus 
darbininkas Dissa.

. valstijoj pa
prastai būna nelengva, bet

sus žmones, iieškodami gin
klų. Mat policija bijosi, kad 
teisiamųjų ■ sėbrai nepradėtų 
teisme šaudvt. Bet ginklų 
neatrasta. Tuomet kaltina
mieji buvo Įtempti teismo 
salėn po sunkia policijos 
■sargyba, ir prasidėjo byla. 
Visi kaltinamieji yra italai. 
Vienas jų laike bylos pradė
jo blaškytis, rėkti ir verkti.

Moterįs susimušė už vyrą.
Pereitos pėtnyčios rvtą 

Brightono lietuviai tui ėjo 
progos pamatyt tikra "bobų 
vainą”, kada Bukaveekienė 
susirėmė su Aidėiiene ir 
^radėjo viena kitą bombar
duoti akmenais.

Karė kilo dėl vyro. Buka- Mass. valstijos kvotimus ir teismas buvo pavedęs dak- 
veckienė sako, kad Aidėjie- dabar galės daktarauti Bos- tarams ištirti jo protą. Dak- 
■;ė, kuri gyvena jos namuo-jtone. „Keleivis” linki jam tarai pripažino, kad jis turi 

sveiką protą.

Naujas lietuvis daktaras.
Frąnas Reynolds (Ringai-

la), kuris mokinos medici
nos Baltimorėj, išlaikė Jis elgėsi kaip pamišęs, ir

z
uvimmI f****
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SAVITARPINIS TAŪPYMO BANKAS
Personalas, kuris veda jūsų bankus, privalo turėt ilgą nuolatinėj tarnystoj patirimą. Pasekmingam 

bankų vedimui reikalingi išlavinti žmonės. Tie žmonės turi pažint vertybę ir privalo būt geri teisėjai žmonių 
prigimties.V eldyniui tokios didelės sumos pinigą reikia netik noro, bet ir gabumo. Tie žmonės, kurie per 
savo gabumą ir atsargų bankų vedimą, pastatė tuos bankus tokioj finansinėj pirmenybėj, kokioj jie šian
dien randasi, privalo turėt jūsų pasitikėjimą ir stovėt ant savo pareigų. Geras gaspadorius nėra lengva su
rasti. Puikus rekordas SAVITARPINIO TAUPYMO BANKŲ PER SUVIRS 100 METŲ KALBA ĮCUKRI
NANČIAI APIE GERUMĄ VEDĖJŲ, KURIE VISUOMET TURĖJO VIRŠENYBĘ.

Z
I

I

I

banku 
DEPOZ1TOKIU 

2,588.418
DEPOZITU SU.M \

$1,237.271,170.36 
KIEKVIENAM

IŠPUOLA $47s

PRISIDĖK 
DABAR 

ir buk užr.uni',ruo- 
tas taipgi. Indėliai 
prasideda nuo 81.00 
ir aukščiau. Galima 
įdėt per pas 14—rei
kalauk paaiškinimų 
iš bite vieno šių 
bankų.

Z 
Z

\
*z
I

Jūsų Dolerio Apsauga
Apsauga jūsų dolerio priklauso nuo daug dalykų, bet 

nėra svarbesnio dalyko, kaip gabumas, teisingumas ir pra- 
moningumas jo saugotojų. Jūsų savitarpinio taupymo ban
kuose, jūsų laimei, yra visuomet būrys žmonių, kurie tinka 
toms pareigoms ir kurie per ilgą laiką parodė savo tinka
mumą toj pozicijoj. Pridėdami prie jų ilgą išbandymą ir pa
tyrimą. mes galime užtikrinti, kad SAVITARPINIO 
TAUPYMO BANKAI NIEKUOMET NEBUVO BE GRU
PĖS KOMPETENTIšKŲ VALDYTOJŲ ŽMONIŲ PINIGŲ.

Jūsų Aiški Pareiga
Jus, kurie jau esate depozitoriais, yra pareiga intere

suotis banko reikalais, nes tas bankas yra jūsų bankas; jus, 
kurie dar nesate depozitoriais — pareiga patapti jais tuo
jaus ir atsargiai tėmyti visus įstatymus, kurie gali atsiliepti 
ant jūsų institucijos.

Z KALĖDŲ <

I

I

KALĖDŲ 
KLIUBAS

V AKACIJŲ 
KLIUBAS

LIUOSYBeS 
BONU 

saugus laikymas.

MOKYKLOS 
TAUPYMAI

BUDŽETO 
PATARNAV1M AI

MORGIČIAI
IR T. T.

J

z 

l z

LSMHIl

► $2
; $2
; $2
\ $5
; $5
| $5
f

Virš 100 metų patyrimas
Apsauga virš 60 milionų dolerių garantijos, fonde
Pasekmingas šių Bankų administracijos vedimas 

sako:—Vesk kaip pirmiau
EAST CAMBRIDGE SAVINGS BANK

incorporated 1854
292 Cambridge St. E. Cambridge

ESSEN SAVINGS BANK
Incorporated 1847

296 E*sex St. Lawrenco
FRANKLIN SAVINGS BANK

Incorporated 1861
6 Park Square Boston

HO.ME SAVINGS BANK
Incorporated 1869

.75 Tremont St Boston
LTNN INSTITUTION FOR SAVINGS

Incorporated 1828
25 Exchange St Lynn

MALDEN SAVINGS BANK
Incorporated 1860

Malden Squar« Malden

padedami reguliariai 
padedami reguliariai 
padedami reguliariai 
padedami reguliariai
padedami reguliariai per savaitę ant 
padedami reguliariai per savaitę ant

per 
per 
per 
per

savaitę 
savaitę 
savaitę 
savaitę

ant 
ant 
ant 
ant

ANDOVER SAVINGS BANK
• Incorporated 1834

Main St. Andover
BOSTON 5c SAVINOS BANK 

Incorporated 1854 
32-38 School St. Boston 

BOSTON CENNV SAVINOS BANK 
Incorporated 1861 

1375 Washington St. Boston
BROCKTON SAVINOS BANK 

Incorporated 1881 
Main & Court Sts. Brockton 

CAMBKIDGEPOKT SAVINGS BANK 
Incorporated 1853 

689 Mass. Avė. Cambridge 
CHARLESTOMN 5c SAVINGS BANK

Incorporated 1854 
Thompson Sųuare Charlestown 

t DORC'HESTER SAVINGS BANK 
Incorporated 1894

570 Columbia Road, Dorchester

/

44%— bus lygus į penkis metus $ 582.72 £ 
A'/i%—bus lygus i dešimts metų $1.311.08 
l'z%— bus lygus į penkiolika m. $2.222.02 
4:i% — bus lygus j penkis metus $1,456.80 
l'/z% — bus lygus Į dešimts metų $3.277.70 
4'/z%— bus lygus į penkiolika m. $5,555.05 I

MERKIMACK RIVER SAVINGS SAN* 
Incorporated 1871 

228 Centrai St Lowelf , 
NORTH AVĖ. SAVINGS BANK 

Incorporatsd 1372 
1960 Mass. Avė. Cambridge 

SO.MERVILLE SAVINGS BANK 
Incorporated 1885

67 Union Square Somerville 
MALTHAM SAVINGS BANK 

Incorporated 1853 
702 Main St Waltham 

ffARREN' 5e SAVINGS BANK 
Incorporated 1854 
Peabody, Mass.

WARREN INSTITUTION FOR 8AVINGS 
Incorporated 1829 

3 Park St. Boston
WILDEY SAVINGS BANK 

Incorporated 1892 
62 Baylston St Boston

Didelis ir Puikus

Išvažiavimas!
Rengia A.DJ». I^S. 31 KUOPA

SO. BOSTON, MASS.
20 RUGPIUČIO (AUG.). 1922, 
ant V. SHAMEKL1O FARMOS, 

Everett St., Kilis, Mass.
(tarpe Bostono ir Noruoodo).

Bet jeigu tą dieną lytų, tai 
piknikas bus perkeltas ant se
kančios savaitės, tai yra ant 27 
rugpiučio.

Šis išvažiavimas bus vienas iš svar
biausią ir linksmiausią todėl, kad 
apart visokią žaislą bus dar ir pra
kalbos, dainos, diskusijos, o ant gra'o 
:r virvės traukimas So. Bostono su 
Noravoodu. Vieta yra ir puiki. Visus 
bostoniečius ir iš apielinkūs užkvie- 
čiame dalvvauti.

RENGĖJAI.

P. S. Is Bostono važiuojantiems 
reikia imti nuo Forest Hiils 
Washingtcn to G rovė St. kara ir va
žiuoti kol veža. Ten imti E. VValpole 
karti ir važiuoti iki Ellis Station, ten 
išlipus eiti Everett St. po kairei apie 
’2 minutą. Trečia farma nuo Ellis 
Station. Iš Norwoodo imti Grove St. 
karą, ir važiuoti iki Ellis Station.

Išradėjas sunaikino savo 
išradimą.

Jaunas So. Bostono išra-| 
dejas, Joseph Smith, triūsė 
ilgą laiką ir išleido daug pi
nigų, kad pagerinus auto- „ 
mobilių. Galų gale jisai na- ’ 
darė išradimą, iš kurio tikė
josi pralobti. Bet kada jis 
parodė jį vienai automobi-į 
lių kompanijai, jam atsaky
ta. kad jo išradimas neprak
tiškas. Nusiminęs Šmith 
tuomet sudaužė savo išradi 
mą ir pats dingo, palikda 
mas savo pačią ir vaikus.

l

REIKALINGI 300 VYRŲ PRIE ’ 
TABAKO, 40c. už valandą, iš-' 
siunčia kožną dieną. Gyvenimų' 
yra ant vietos. (Atvažiuokit 
tuojaus i darbą).

CARROLL’S EMPL. AG.
24 Allyn st., Hartford, Conn.

X,

244 Lakevie* avė.,
Lowell, Mass.

5EVE205 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA

)(vnuasiw
aplhrėję ^eisfinę 

palengvinimu per varfojirn^i

SEVERAS
regulATOR
Moterių Stlpriofojabs

Patirsite, kad jisai yra „ 
veiksmingas sų^ražimui ^>ėkp 
s<ire<įuDavimui moterišką 
funkcijų ir suteikia sistemai 
sveiku, ųormališlųi padėjimu

KAINA it.25

, KlabsRite pas aptielęoribs?

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS, OWA

Matykit D. Olseika!
Visi, kurie norite pirkti ar parduoti namus, ukes, biznius arba 

kurie norite apdrausti (inšiurinti) visokį turtą, malonėkite kreip
tis pas mane. Visiems duosiu greitą ir teisingą patarnavimą. (?)

D. OLSEIKA
Real Estate & Insurance

425 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON.
Tel. 2S05-J. So. Boston.

—

KELIAUK LIETUVON!
* ■ -■

Rugpjūčio-August 26 d., šiais metais
Labiausia Lietuvių mėgiamu ir giriamu Holland American linijos laivu
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Dvišriubinis laivas ROTTERDAM, 24,170 registruotu tonu,
37,190 tonų įtalpos.

KAINOS Iš NEW YORK O IKI KAUNO S107.G0. IKI PILLIAVAI $10650 
Karo taksai atskirai. t-

Važiuoja didelis Lietuvių būrys iš New Yorko per Rotterdam i Pilliavą 
(Karaliaučių) ir Kauną. *;<«*,■• * ;
Laivas ROTTERDAM turi visus patogumus smagiai kelionei. Erdvus ir 
švarus kambariai su 2, 4 ir 6 lovom, šeimynom suteikiama atskiri kamba
riai. šviežias valgis, pritaikytas lietuvių skoniui ir apetitui. Patarnavimas 
visiems mandagiausias. Maloni vieta pasivaikščiojimui ir pašilsiui ant laivo 
viršaus. Tinkamas rūkymui kambarys ir visi kiti smagumo prietaisai.•
Keliauninkus iš New Yorko palydės Lietuvių Prekybos Bendrovės atstovai. 
Iš Rotterdamo iki Kauno asmeniškai lydės patyręs palydovas.
Jei nori be vargo smagiai ir greitai pasiekti Lietuvą, apsigyventi, bei apsi
lankyti, tuoj kreipkis į LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ, čia gausi 
visus paaiškininmus.
Lietuviškus pasus ir sugrįžimo dokumentus mes padarome.
Rašyk tuojaus šiuo adresu: (34)

LITHUANIAN sales CORPORATION
414 Broadway - So. Boston, Nass.

■v




