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Waterburio lietuviai 
pasmerkė klerikalus

ATMETĖ AMERIKIEČIŲ 
REGISTRACIJĄ.

"Gana kunigų ir davatkų 
viešpatavimo,” sako masi

nio mitingo rezoliucija.
Praėjusį nedėldienį susi

vienijusios Waterburio lie
tuvių pažangios organizaci
jos apvaikščiojo Lietuvos 
pripažinimą. Mitingui buvo 
paimta Foti’s Teatro Audi
torija, kur susirinko į 700 
žmonių; kalbėjo buvęs Stei
giamojo Seimo sekretorius 
L. Natkevičius ir "Keleivio” 
redaktorius S. Michelsonas.

Žmonių ūpas buvo labai 
pakilęs. Už Lietuvą jie buvo 
pasiryžę viską atiduoti, to
dėl buvo jaučiamas didelis 
pasipiktinimas klerikalais, 
kurie apgavingu keliu pa
grobė į savo rankas Steigia
mąjį Seimą ir konstituciją 
rašydami panaikino sąžines 
laisvę, paliko mirties baus
mę, o prezidentui davė to
kios sauvalės, kokios neturi 
net monarchijų karaliai.

Taigi pareikšdami savo 
džiaugsmą dėl Lietuvos pri
pažinimo ir sveikindami su 
tuo laimėjimu Lietuvos liau
dį, waterburiečiai pabriežia, 
kad su tuo lietuvių kova už 
laisvę da nepasibaigia. Iš
neštoj savo rezoliucijoj jie 
tarp kitako sako: "...savo 
keliu mes matom, kad po to 
visko Lietuvos liaudžiai pri
sieis pakelti da sunkių naš
tų kovoj už paprastus de
mokratijos principus.

”Perėję demokratijos mo
kyklą Suvienytose Valstijo
se, mes su pasigailėjimu tu
rime pripažinti, kad Lietu
vos konstitucija ios (de
mokratijos) dėsnius neigia. 
Konstitucija duoda Lietu
vos prezidentui tokių teisių, 
kurios lyginas monarchų 
teisėms. Toliaus, joje pa
minta piliečių sąžinės laisr 
vė ir Seimo atstovų neliečia
mybė ; neduota liaudžiai 
teisės rinkti teisėjus; neat
skirta bažnyčia nuo valsty
bės, ir religinės mokyklos 
bus užlaikomos valstybės lė
šomis.

”Toliaus, nėnubausta Lie
tuvos šmugelninkai; tole
ruojama Amerikos klerika
lai, kurie prisidengdami tai 
Lietuvos Raudonuoju Kry
žium, tai Lietuvos Universi
tetu, renka čionai savo par
tijai aukas.

"Mums, tiek daug Lietu
vos atstatymui dėjusiems, 
tie dalykai šiurpu pereina.”

Todėl waterburiečiai ra
gina Lietuvos liaudį susi- 
prast ir į naują Lietuvos 
Seimą klerikalų bei krikš
čionių demokratų daugiau 
neberinkti.

”Gana Lietuvoje kunigų, 
davatkų ir zakristijonų 
viešpatavimo,” sako rezo
liucija. "Šalin ju rankas nuo 
Lietuvos valstybės.”

Ant galo mitingas 
balsiai nutarė pridėti 
rezoliucijos protestą 
klerikalų sumanytą Ameri
kos lietuvių registraciją, ir 
ragina visus amerikiečius

vien- 
prie 

prieš

dėti aukų toms Lietuvos 
partijoms, kurios kovoja su 
klerikalais.

Bravo, Waterbūrio lietu
viams užtai!

AREŠTAVO KOMUNISTU 
AGENTĄ.

New Yorke tapo areštuo
tas Joseph Kowalsky, Ru
sijos komunistų slaptosios

NORI UŽKIRST ATEI
VIAMS KELIĄ PER 

KUBĄ.
”Nuolatinis šmugeliavi- ( 

mas svetimtaučių iš Kubos 
į Suvienytas Valstijas, tarp 
kurių daug yra bolševikų, 
komunistų ir kitokių negeis
tinų piliečių, stato šios ša
lies valdžią į pavojų,” sako 
darbo departamento sekre
torius Davis. Todėl Kubos 
valdžiai Washingtonas nu
siuntė reikalavimą, kad ke
lias tokiems ateiviams per 
Kubą butų užkirstas.

Washingtono valdžia nu
rodo, kad ant Kubos jokio 
darbo ateiviams nėra, o at-- “rį udi oo ateis idiiib nei a, v ai-

pohcijos agentas. Sakoma, važiuot jų tenai atvažiuoja 
kad jis čia rinkęs zmių ko- daug; taigi esą aišku,
munistu šnipu agentūrai 
”č.eka”.

Kowalskis kaltinamas da 
ir tuo, kad slapta čionai įva
žiavo. 1921 metais jis buvo 
iš čia deportuotas ir buvo 
Maskvos kalėjimo prižiūrė
toju, kuomet tenai sėdėjo 
areštuoti amerikiečiai. Tie 
amerikiečiai dabar jį pažino 
New Yorke.

UŽMUŠĖ PAČIĄ IR SAVE
Nashvillės mieste geižke

lio stoties viršininkas Shank 
nušovė savo pačią ir pats 
nusižudė. Jis buvo 47 metų 
amžiaus, o ji 23, ir pasta
ruoju laiku jiedu buvo per
siskyrė. Jis labai norėjo su 
ja susitaikyt ir vietos laik
raščiuose buvo paskelbęs, 
kad jis duosiąs jai kas me
nuo po $50 ir po $10 už kiek
vieną ištartą jo šiurkštų žo
dį, jei tik ji sutiks su juo iš 
naujo sueiti. Ji nesutiko ir 
dėlto įvyko tragedija.

’FRENTAI" JI APTAISĖ.
Turkas vardu Ali Hassan, 

kuris sunkiai dirbdamas per 
8 metus apie Bostoną buvo 
susitaupęs $2,000, nusipirko

kad visi jie tenai gabenami 
tuo tikslu, kad paskui kon
trabandos keliu įšmugena- 
vus juos Amerikon. Dabar
tiniu laiku ant Kubos esą 
30,000 kiniečių ir 40,000 eu
ropiečių ateivių, kurie lau
kia progos įsmukti į Suvie
nytas Valstijas.

Kuba yra nedidelė respu
blika ant salos, netoli Ame
rikos.

NUŠOVĖ MOTERJ.
Bridgeport, Conn. — Čia 

atsitiko anądien žmogžu
dystė. Albert Voight, 60 
metų amžiaus vyras, kuris 
per kelioliką metų čia ve
žiodavo pieną, susibarė dar
že dėl vaikų su savo kai- 
minka Mary Robert, ir su
pykęs nušovė ją. Dabar jis 
areštuotas.
MILIONIERIUS NUSISU

KO SPRANDĄ.
Netoli Bostono pereitą 

sąvaitę užsimušė W. M. Wo- 
od, American Woolen kom
panijos audinyčių preziden
to sūnūs. Jis ir kitas pana
šus dykaduonis, kurio var
das da nesužinotas, pasilei
do automobiliais lenkty-

Žinios iš Lietuvos
________ _

PERKŪNAS SUDEGINO
MUMAIČIŲ KAIMĄ.
Mumaičių kaimą, kuris 

randasi netoli Šiaulių, ištiko 
didelė nelaimė. Perkūnas 
uždegė vieną namą ir kilęs 
gaisras sunaikino 9-nių ūki
ninkų gyvenimus. Iš viso 
sudegė 40 triobų ir vienas 6 
metų berniukas. Beto da su
degė labai daug gyvulių, ku
rie buvo tuo laiku tvartuose.

Jei žmonės butų apšvies- 
tesni ir mokėtų apsaugot 
savo 
giais, tai tokių nelaimių ne
būtų. Dabargi kunigų apja- 
kinti jie poterius kalba ir 
”šventas žoles” degina, ka
da perkūnija užeina. Bet to
kiais burtais nuo perkūno 
neapsiginsi.

triobas perkunsar-

KUNIGAS PAKĖLĖ 
SKANDALĄ BAŽNYČIOJ.

Šiauliuose (Šiaulių apsk.) 
mirė andai Dubinskis, kurį 
laidojant vienas žmogus pa
sakė prie duobės prakalbą. 
Išgirdęs apie tai kunigas, 
bemažko negavo kvaitulio. 
Jis taip Įniršo, kad atėjus 
tam žmogui nedėlioj bažny
čion, kunigas šoko mest jį 
laukan. Bažnyčioj kilo ti
kras skandalas.

anądien laivakortę ir nuta-:njUOį ant vieškelio. Jie varė 
rė grįžti savo turkiškon tė-■ savo mašinas po 75 mylias i 
vynėn. Važiuodamas prieblandą. Woodas apvertė laivo, y’- * ----- t-----  .....
atsisveikint su savo 
tais”. . _ .__ o„, „
sai pasijuto, kad pas jį jau begalėdamas paskui suval- 
nebėr pinigų. Hassan nusi- dvt savo ‘ ............
gandęs nubėgo policijon ir Smogė visu

I 
. I 

važiavo iš priešakio,}
jisai Sustojo Lynne ant kelio kitą automobilių, 

--„-r“? ’’fren- kuris ‘ .................
Atsisveikindamas ji- užmušė vieną žmogų, ir ne-

padavė savo "frentų” var
dus, bet pinigai jau dingę.

savo ’ automobiliaus, 
i smarkumu į 

stulpą, sudaužė savo auto
mobilių ir pats užsimušė.

NUŠVILPĖ DVASIŠKĄ 
TĖVELĮ.

Žem. Kalvarijoj buvo Sei
mo atstovų prakalbos. Kal
bėjo Griškonis ir Kuzmins
kas. Laike prakalbų kun. 
Dagilis su savo ”pomočni- 
Ku" gimnazistu Saliu pradė
jo ermyderį kelti. Bet jų ne
laimei, jiems nepasisekė nei 
Purickį išaukštinti, nei Šle
ževičių apšmeižti. Klausyto
jai daugiausia domėjosi at
stovų atsakinėjimais į kuni
gėlių užmėtinėjimus. Galop 
dalykas pablogėjo. Pasigir
do balsai — kunigėli, čia tau 
ne vieta, eik į bažnyčią po
terius kalbėti! Matydamas 
nieko nepešiąs, kunigas 
spruko į kleboniją. Jam bė
gant pasigirdo švilpimai; 
sako ir davatkos švilpusios.

_______|Tokiu ištvirkėlių nėra ko 
DARBININKŲ AREŠTAI į gailėtis, tik gaila nekaltų 

BUFFALOJ. žmonių. «
Buffalo, N. Y.~— Šiomis, 

dienomis čia areštuota ke- Į 
liatas streikuojančių gatve-į 
kariu darbininkų, pas ku-;

‘ ...i: __—.J,,..:

UŽMUŠĖ PAČIĄ IR 
DUKTERĮ.

—___---- ,, z Fall River, Mass. — Peter
riuos policija sakosi radusi Demski, matomai lenkas, 
dinamito karams spregdyt.; pereitą sąvaitę nušovė čia 
Darbininkai sako, kad jie savo žmoną ir 14 metų duk- 
nieko apie tą dinamitą neži- terį. Policija jį tuojaus su- 
ną. Labai galimas daiktas, ėmė ir uždarė kalėjiman be 
kad jį padėjo kompanijos kaucijos, 
provokatoriai.

SUDUŽO NEW YORKO 
TRAUKINYS.

Netoli Gary, Ind., pereitą 
nedėldienį sudužo greitasis 
New Yorko traukinys, ku-; 
ris ėjo Chicagon. Garvežis

. Liko 6 vaikai be 
motinos, ir gali būt, kad 
valstija dabar nužudys jų 
.tėvą.

KRATA PAS FOSTERĮ.
Pas W. Z. Fostėrį, žinomą 

Amerikos darbininkų judė- 
__ _ _ jime radikalą, Chicagos po-
nuvirto nuo bėgių ir nuver- ’ licija darė kratą, jieškoda- 
tė su savim kelis vagonus, ma dokumentų, kurie galė- 
Du žmonės likos užmušti, tų parodyt, ar neturi jis ką 
daug sužeista. Kompanija nors bendra su įvykusia ne
sako, kad bėgiai buvę tyčia nelaime ant geižkelio šalia 
atliuosuoti. Bet tai tik pasi- Chicagos.’ Bet federalė val- 
teisinimas. Nelaimės dabar džia sako, kad jos agentai 
atsikartoja ant geižkelio seka kiekvieną Fosterio 
kas diena dėlto, kad kompa- žingsnį ir jei jis agituotų 
nijos prisamdė streiklaužių, už.sabotažą, jiems butų ta- 
kurie nemoka dirbt. tai žinoma.

NUTRAUKĖ NUO BAČ
KOS KLERIKALŲ KAL

BĖTOJĄ.
Pilviškiuose buvo juokin

gas atsitikimas. Atvažiavo 
tenai iš Steigiamojo Seimo 
du klerikalai, Draugelis ir 
Ambrozaitis, prakalbų sa
kyt. Jie kaip įmanydami 
šmeižė kairiuosius Seimo 
atstovus ir gyrėsi savo kle- 
rikališkais darbais. Po kal
bų sekė paklausimai. Savo 
nevykusiais atsakinėjimais 
į tuos paklausimus kr. dem. 
taip sukiršino minią, kad 
Ambrozaitis, nepaisant jo 
tvirtinimų, kad jis esąs ge
ras katalikas, tapo nutrauk
tas nuo bačkos. Atšt. Drau
gelį nuo tokio likimo išgel
bėjo 4 milicininkai. Kad ne 
milicija, tai krikščionių agi
tatoriai butų ir į kailį gavę. 
Mat, žmonės po truputį pra
deda jau susiprask

ŠILTINĖS EPIDEMIJA.
Šiaulėnų apielinkėj (Šiau

lių apskričio) labai išsiplė
tus šiltinės epidemija. Mirš
ta seni ir jauni ir kas dieną 
vis didesniame skaičiuje, 
nes šiaulėniškiai visai nesi
rūpina švarumu ir kitomis 
ligų naikinimo priemo
nėmis.

TRAUKINYS SUSIKŪLĖ;
Ant Virbalio stoties atsi

tiko anądien nelaimė. Ry- 
gos-Berlvno traukinys be
eidamas stotin, pateko į ke
lią, kur stovėjo 2 garvežiu. 
Laipiei mašinistas laiku pa
stebėjo gręsiantį pavojų ir 
spėjo paleisti kontr-garą, 
tačiaus įsibėgėjęs traukinys 
visgi susidavė į stovintį gar
vežį. Nelaimių su žmonėmis 
nebuvo. Nuostolių esą ma
žiausia į vieną milijoną auk
sinų.

JUODAŠIMČIŲ TERO
RAS ITALIJOJ.

Tautinių ir kuniginių juo
dašimčių teroras Italijoj 
nesiliauja. Susiorganizavę 
irapsiginklavę tie žvėris,ku
rie vadina save tikrais pa
triotais arba fašistais, už
puldinėja ant socialistų 
laikraščių, degina darbinin
kų namus ir žudo žmones. 
Genujos mieste pereitą są- 
vaitę jie užpuolė ant socia
listų laikraščio ”Lavoro” 
redakcijos ir sudegino visą 
namą, šitoj kovoj buvo su
žeista 28 žmonės.

Romoj tie juodašimčiai 
pereitą sąvaitę paleido su 
durnais kelias darbininkų 
kooperatyvų krautuves. Ka
da ugnagesiai pribuvo ugnį 
gesyt, fašistai nuvarė juos 
atgal.

Mieste Spezia juodašim
čiai sunaikino Jurininkų 
Sąjungos būklę ir išdraskė 
Darbo Federacijos kliubą. 
Laike šitų sumišimų buvo 
išsprogdintas amunicijos 
arsenalas ir padaryta 1,000,- 
000 lirų blėdies.

Valdžia, matyt, žiuri į 
tuos ekscesus per pirštus ir 
nesiskubina fašistus suval
dyt, nes darbininkų organi
zacijos ir jai nelabai pa
tinka.

Socialistų partija išleido 
savo pareiškimą, sakydama, 
kad socializmas reakcijai 
nenusilenks ir tegul ji nesi
tiki jį sunaikinti.

TARIASI SLOPINTI 
SUKILIMĄ.

Salvadoro, Hondūro 
Nikaraguos respublikų pre
zidentai ir ministeriai suva
žiavo tartis, kad bendromis 
spėkomis nuslopinus sukili
mą vidurinėj Amerikoj. Ta
me pasitarime dalyvauja ir 
Suvienytų Valstijų valdžios 
atstovas.

ir

PARAKO DIRBTUVĖ 
IŠLĖKĖ ORAN.

Loraine, Ohio. — Šį pane- 
dėli išlėkė į padanges para-

UŽMUŠĖ AMERIKONU. ■ ko dirbtuvė, kuri stovėjo už 
Ties Užpelkiais, Šiaulių 6 mylių nuo šio miestelio, 

ipskričicr, ant geižkelio bu-. Visos triobos buvo nušluo- 
vo atrastas užmuštas susti- tos nuo žemės paviršiaus ir 
žęs iš Amerikos lietuvis. Pa- į per dvi mylias aplinkui iš
varėte nesužinota, tik tiek birėjo visų langų stiklai. Jš 
buvo matyt, kad jis ameri- žmonių, rodos, niekas nenu- 
kietis. Užmušėjai nežinomi, kentėjo.

Johnstowno majoras 
atidarė saliunus.

MAIŠTAS KALĖJIME. į
Trenton, N. J. — New Jer-. 
sey valstijos kalėjime, kuris I .... . ......
randasi šiame mieste, kilo ir Maivininkus
maištas. Visu pirma kaliniai tanama mus,tl kuolais

‘ - galvas.
Johnštown, Pa. — 

nedėlioję. Per visą naktį jie miesto majoras yra didelis 
u xi.:— ----  —j • priešas svaigalų, o ypač na

mie darytos degtinės, kurią 
čia daro beveik visi anglia
kasiai. Jisai darė viską, 
kad vartojimą tų nuodingų 
gėrimų sustabdžius; jis šau
kėsi ir valstijos ir federalių 
blaivybės agentų, bet nieko 
negelbėjo. Ant galo jisai pa
skelbė, kad ateitų pas jį 100 
liuosnorių žmonių ir padėtų 
išnaikinti munšaino biznį. 
Bet niekas neatėjo.

Majoras priėjer prie išve
dimo, kad visi nori gerti, 
niekas blaivybės nepildo, to
dėl jis sušaukė visus saliu- 
ninkus ir pasakė: kurie tik 
norit, visi atidarykit sąvo 
saliunus ir parduokit žmo
nėms alų, tik ne ”nyr-byr”, 
bet tikrąjį, gerą alų. Tegul 
verčiau žmonės geria tikrą 
gėrimą, negu kokius nuo^ 
dus.

Saliuninkai risčia leidosi 
namo ir tuojaus pasipylė ti
kras senoviškas alus, po 6 ir 
8 procentus stiprumo. Ir be
matant sugrįžo visa seno
viška mada. Ant baro likos 
pastatyti nemokami užkan
džiai, sūdyti agurkai, silkės, 
preceliai, o vienas saliunin- 
kas net visą keptą kumpį 
pastatė ant galo baro ir pa
dėjo duonos su sviestu, tik 
taip pasitaikė, kad jis peilį 
"pametė” ir jo kosfcumeriai 
negalėjo jo svetingumu pa
sinaudoti, tik silkių vuode- 
gas valgė.

Ir sutikimas tarp saliunų 
patriotų buvo nepaprastas: 
mažesnieji sustojo pirmon 
eilėn palei barus, didesni 
užėmė rietą jų užpakaly, o 
da didesni stojo trėčion ei
lėn, taip kad vieni kitiems 

. galėtų per galvas pasiekti 
1 alų nuo baro. Kuomet tie 

gėrė, tai kiti stovėjo už du- 
' rų ir laukė savo eilės, ne3 

visiems*vietos nebuvo.
Apie Johnstowno rojų ži

nios praskambėjo pp visą 
Amerikos spaudą, ir tuo
jaus tenai pradėjo važiuoti 
žmonės iš kitų miestų.

Bet šita laimė ilgai turbut 
nesitęs, nes federaliai blai
vybės agentai rengiasi jau 
važiuoti į Johnstowną tvar
kos daryti. Žmonės tečiaus 
pataria saliuninkams nepa
siduot; sako: apsiginkluokit 
kuolais, ir kaip ateis blaivy
bės agentai, ar policija alaus 
iieškoti, duokit per galvas.

Sakoma, kad majoras tuo 
tikslu ir liepęs saliunus-ati
daryti, kad privertus blai
vybės vyriausybę sukrusti, 
nes kitaip ji jo neklausė.

pakėlė protestą, kada jiems' 
permažai davė vakarienės, 
__ __  -1 — 1 • • T~1 • T > . • *

barškino savo puodukais į 
grotas ir šaukė visokiais 
balsais. Triukšmas girdėjosi 
per kelis blokus. Apie ryt
metį lermas aptilo. Bet ka
da ant rytojaus išleista apie 
700 kalinių į kiemą pasi
vaikščiot, vėl prasidėjo de
monstracija. Kaliniai pa
reiškė, kad jie negrįš atgal 
i savo celes, pakol neateis 
kalėjimo viršininkas su jais 
pasikalbėt Viršininkas ne
sutiko išeit į kiemą, bet pa
sakė, kad kaliniai išrinktų 
savo komitetą ir patįs grįs
tų į celes, tuomet jis pasi
kalbėsiąs su. jų komitetu. 
Apie 100 kalinių su tuo su
tiko ir nuėjo atgal į celes, li
kusieji pradėjo vadinti juos 
”skebais” ir ėmė svaidyt 
akmenimis, ne vieną jų su- 
žeisdami. Tuomet buvo pa
šaukta kariumenė ir de
monstruojančius kalinius 
suvarė į celes. Tečiaus 
triukšmas nenutilo; barški
nimas blekiniais puodukais, 
laužymas rakandų, daužv- 
mas elektrikinių lempų ir 
šauksmas tvėrė ištisą antrą 
naktį. Triukšmas sutraukė , 
apie kalėjimą kelis tūkstan
čius žmonių.

iI

EKSPLIOZIJA ANT 
KARO.

Netoli New Haveno pe
reitą nedėldienį ant karo 
ekspliodavo elektrinis apa
ratas. Karas buvo kupinas 
žmonių ir keliatas jų likos 
sunkiai sužeista, kada nusi
gandę visi pradėjo laužtis 
prie durų.

300 KANIBALIZMO 
ATSITIKIMŲ.

Šiomis dienomis sugrįžo' 
Maskvon daktarų komisija, 
kuri buvo sovietų valdžios 
paskirta kanibalizmui tyri
nėti. Komisija surinko fak
tus apie 300 atsitikimų, kur 
buvo valgoma žmogiena.

Tarp tamsių rusų esąs la
bai prasiplatinęs prietaras, 
kad žmogiena, tai daugiau- 
giausia sustiprinantis mais
tas badaujantiems.

t

BOLŠEVIKAI ĮVEDĖ PO
LITINIŲ KALINIŲ TRĖ

MIMĄ.
Trėmimas politinių kali

nių Sibiran ir į kitas lauki
nes vietas Rusijoj vėl sugra
žinta. Centralis komunistų 
komitetas nutarė, kad 
šiol butų tremiami visi 
tiniai prasikaltėliai, 
kaip buvo prie caro 
džios.

nuo 
poli- 
taip 
val-

IR TUOJAUS PASIPYLĖ 
TIKRAS ALUS.

pa- 
per

šio

ATVEŽĖ 13.000 TONŲ 
ANGLIES.

Pereitą savaitę vienas gar- • • a v i ♦ •

AREŠTAVO DAKTARĄ.
Chelseai policija areštavo 

daktarą F. B. Gunterį, kurį 
tūla moteris įskundė, kad laivis atvežė iš West Virgi- 
jis padaręs jai nelegalę ope- nijos 13.000 tonų anglies į 
raciją. Bostoną. _____
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REEEIVIS

B APŽVALGA D
D RA . DŽIAMI LIETUVO

JE LAIKRAŠČIAI.
Bro klyno "Vienybė” pa

duoda surašą laikraščių, ku
rie Lietuvoje draudžiami 
platink Iš Amerikoj leidžia
mų už irausta esą šie:

"Laisvė”, "Proletaras". "Kar
das”, "Darbas". "Kova”. "Ko-;

"Socialdemokrato" Šiame 
"Keleivio” numery, o pama
tysit kuo tas pripažinimas 
Lietuvai kvepia. Tai gudres
nė kilpa, negu Himanso pro
jektas. Ir todėl net pati Lie
tuvos valdžia svyruoja ir 
nežino da, ar tą pripažinimą , 

! priimti, ar ne.
munistas”, "Vilnis”, 
Balsas", "Banga”, 
"Rytas”.
Apie "Žariją” ir 

mes visai nesame

"Moterų
"žarija”,

"Rytą' 
girdėję 

Amerikoj. "Žariją” mes ma
tėm, bet tai Lietuvos "kai- 
riasparnių” laikraštis.

"Kardas” yra visai nepo
litinis laisvamanių organas, 
o "Darbas” pašvęstas gry
nai rubsiuvių reikalams; 
kodėl Lietuvos valdžia bijo
si tų dviejų laikraščių, mes 
negalim suprasti.

"Banga” ir "Kova’ senai 
jau nebeina. Pirmoji buvo 
Amerikos Lietuvių Socialis
tų Sąjungos oficialis or
ganas.

"Laisvė", "Vilnis’
"Moterų Balsas" yra komu
nistų laikraščiai, o "Prole
taras” aidoblistų. S

Beto esą uždrausta dar 
šie užsienio laikraščiai:

Škotijos, 
’Novv 

"Put” iš Gel- 
” iš Pragos, 

iš Paryžiaus, 
Rote Fahne” iš Beriiro. 
Rote Fahne” iš Vienuos. 
Komunist” iš Štutgarto, 
Kaeinpfer" iš Vokietijos,

ir

! galvoti, apart klerikalu parti- 
j jos lyderių.”

"Vienybė” taip pat pro
testuoja prieš klerikalų šei- 
imininkavimą ir pataria St. 
Seimui šitą klaidą (regis
traciją) tuojaus atitaisyti. 

Į Ji sako:
"Laikas dar butų St. Seimui

i šitokią padėtį atsižvelgti ir 
kas taisytina pataisyti, nes ki- 

, taip sukiršinti amerikiečiai pa- 
i liaus šelpę Idetuvą finansiškai. 
1 Tai bos vienas iš didžiausių 

smūgių musų jaunutei respu
blikai, kurią i tokias paines 
Įveda musų jauni ir nesubren
dę 'politikieriai’ savo partijas j 
besivaikydami.”
Taigi išrodo, kad norėda

mi pasipinigauti, klerikalai 
bus labai su ta registracija 
isiklampoję.

į

musų populiarizatoriaus...
"Kai asmeniškai man teko 

susipažinti su šerno raštais 
dvidešimties, 

pirmoji laida 
Gavau aš tą 
dienu rude-

Byfield išveržęs ją iš jo grą-• 
sinimais. Jisai, Candler, { 
esąs visąi nekaltas ir Byfiel-: 
dieiiei nieko jos kambary 
nedaręs. Viskas esą prasi- i 
manyta, kad uždyką gavus 
pinigų. .Jei ta moteris buvu
si ištikro taip sunkiai su
žeista, tai tą padaręs jai jos 
vyras, kuris tą naktį baisiai 
kaili jai pėrės ir paskui ka
jutėj užrakinęs, kur ji išbu
vusi ištisą rytojaus dieną.

Byfield sako, kad jis jokių 
grasinimu Candleriui neda
ręs ir nei cento iš jo nerei
kalavęs. bet Candier pats 
"atšliaužęs” pas ji nusigan
dęs ir Įsiūlęs jam §25,000, 
kad tik jis tylėtų. Jis prisi- 
uažjsta, kad lupdamas ban- 
kieiių buvęs labai Įpykęs ir 
apmušęs savo pačią.

šitas Byfieldo pareiški
mas apšviečia skandalą iš 
kitos pusės. Jis parodo, kad 
jo pati nebuvo užpulta, nes 
užpulto juk niekas nemuša, 
bet gina. Taigi išrodo, kad 
jis užtiko juodu nesipešant, 
bet ką kitą darant.

Tai ve, kas dedasi dyka
duonių tarpe!

Dovana ant peilio galo.su 
bus jau viršum 
metų. Buvo tai 
jo ‘Geografijos’, 
knygą tik porai 
niop — rugius sėjant. Išsiun
tė mane tėvas rugiu akėti. Iš
eidamas laukan tėvui nei ki
tiems nematant — pavojinga 
buvo tada lietuvišką knyga 
kam nors rodyti — pasiėmiau 
aš tą knygą su savim ir dabar 
dar gerai atsimenu, kad sugrį
žau namon nei varsto neuž- 
akėjęs —‘visą laika praleidau 
beskaitydamas. Tiek joje in- 
domybių. tiek įvairybių, jog 
pradėjus skaityti nebuvo to
kios vietos, kur sustoti. Į tą 
patį veikalą aš pats dabar ki
taip žiūriu. Skaitydamas da
bar randu jame daug ir neto
bulumų ir trukumų, lėčiau aš 
lenkiu savo galvą prieš jos au
torių už tai, kad jis paprastam 
kaimo pusberniukui atvėrė 
akis i platesni j į pasaulį!

"Gal nei viena lietuviška 
knyga nesuteikė tiek šnekų 
vakarais apie įvairius dangiš
kus kunus, kiek šerno veika
las 'Apie žemę ir Kitus Svie- 
tus’.Nežinau kaip kur. bet mes* 
kaimiečiai skaitydavome

"Dovana ant peilio galo” : 
— taip ”Socialdemokratas‘r 
vadina Lietuves pripažint-"' 
mą. Jis sako:

Antantos valstybių vvrai </ b v
liepos 13 dieną pagalios nu
tarė pripažinti Lietuvą de 
jure.

Po to, kai Lietuvos val
džia du su viršum metu pri- 
sidurdama rūpinosi gauti 
ta pripažinimą, kai Lietuvos 
visuomenės žymi dalis dėjo 
tam Įvykiui gilios politinės 
reikšmės, atrodytų, kad 
laisvės varpas Karo Muze- 
ja.us bokšte pats savainii tu
rėtu pradėti skambėti.

Tuo tarpu tyli ne tik var- 
pa$. ne tik visuomenė, bet ir 
pati valdžia. Bijosi dėlto iš
sižioti, kad tiekiamoj dova
noj — vieni aiškiau, kiti in
stinktu, — bet visi jaučia 
paslėptą meškeri. Priimsi— 
ir busi pagautas.

Baimė ir atsargumas vi
sai pamatuoti. Per tris su- 
viršum Lietuvos valstybinio 
gyvavimo metu mes nekar
ta gavome Įsitikinti, kad dėl 
didžiųjų Europos valstybių 
musu kraštas, tai tik prekė, 
tik daiktas. Pasaulio galiū
nams jis tiek terūpi, kiek 
arba jiems kliūva po kojų, 
arba tinka būt Išnaudotas 
"aukštiems” jųjų tikslams. 
Geriausi Lietuvos draugai 
iš jų tarpo visuomet matuo-j 
davo Lietuvos likimą savųo-į 
ju pirklio mastu, neprideda- j 
mi musų naudai nė vienoj 
santimetro. Prisiminkim tų 
draugų elgimosi visai Lietu
vai kerštingais mementais, 
ir visi jie patvirtins anks
čiau pasakytąją minti.

Mes. socialdemokratai, vi
są laiką žiūrėjome Į Antan
tos geradarius Tamošiaus 
netikėlio akimis. Dabar mus 
pradeda suprasti ir su mu
mis sutikti net tie, 
šiol nuduotai ar 
matė Antantėje 
Lietuvos reikalų užtarėjus. 

Paskutinis d e jure pripa
žinimo aktas turi savyje tu 
pačių prekybinio pobūdžio 
žymių. Antantos vyrai su
tinka pripažinti Lietuvą de 
jure, bet tuo pačiu metu ski
ria savo malonei kainą. Lie
tuva tik tuomet bus pripa
žinta de jure, kai jos valdžia 
pripažins Nemuną neitrali- 
zuotą iki pat Gardino.

Kas yra Nemuno neitrali- 
zaci.ia?

Nemuno neitralizacija 
reiškia, kad juo bus leista 
plaukioti ir juo naudotis 
tiems kraštams, kurie pri-j 
eina prie Nemuno savo že
mėmis. Neitralizuotas Ne
munas turėtų virsti šlapiu 
vieškeliu, kuriuo gautų tei
sės liuosai varytis artimes
ni ir tolimesni musų kaimy
nai. Tai kaimynų teisei ap
saugoti ir Nemuno naviga
cijai prižiūrėti turėtų būt 
sudaryta atskira komisija, 
kurioje Lietuva gautų vieną 
penkių vietų. Tas tarptau
tinis vieškelis perskrostą 
musų kraštą beveik pačiu jo 
viduriu ir pats butų nuo 
musų nepriklausomas.

Ka gi mes?
Jei šiuo metu Lietuvos 

santykiai su kaimynais bu
tu jau visai paaiškėję, gin
čijami teritorijos klausimai 
išspręsti ir sienos galutinai 
nustatytos, katras gi demo
kratinio nusistatymo žmo
gus turėtų pamato priešin
tis Nemuno neitraiizaciiai? 
Bent ne mes, nes taikus su 
kaimynais sugyvenimas, 
sveikas krašto jėgų vysty
mas, sveiki su kaimynais 
ekonominiai ryšiai, — tai 
musų širdingas siekimas. 
Tuomet mes suprastume ir 
musų kaimynų meilę dėl 
Nemuno. Jog savo laiku, 
kai dar ėjo ginčas su lat
viais, Lietuvos valdžia ir vi
suomenė irgi stengėsi priei
ti per Ilukstos sritį prie 
Dauguvos, kad ateity galėtų

ja naudotis aukštyn ir že
myn nuo Kalkunų.

Bet dabar yra kas kita. 
Vilniaus ir Klaipėdos ateitis 
ne tik neišspręsta, bet aiš
kiai sukama tų pačių gera
darių, — bent jų dalies, — 
musu dabartinių priešų 
naudai. Su Lenkija Lietuva 
tebėra pusiau karo padėty. 
<ą reiškia tokiu metu nei- 

iralizuoti Nemuną? Tai 
reiškia ekonominiai užtroš- 
kusiam Vilniaus kraštui 
bandyt Įstatyti gęrklėn si
dabrini vamzdeli, per kurį 
’is pajaustų gaivinančio oro 
ir bent laikinai atsikvėptų. 
Tai reiškia Klaipėdos sulie
sėjusiems pramoninkams 
duoti gerą porciją sanato- 
geno, bent miškų pavidale, 
kad jie gelbėtųsi nuo džio
vos, o paskui gal ir nutuktų, 
dovanai traukdami sveti
mus syvus. Tai, pagalios, 
reiškia leisti save perverti 
gerai smaluota virve, kurios 
abudu galu yra priešų ran
kose ir kuriuos tam tikru 
budu surišus galima pavers
ti paprasta kilpa.

P. Himanso projektas 
bandė ivarVti Lietuvą Len
kti maišan tik iš vieno galo. 
Antantos pripažinimas de 
jure yra tuo geresnis už p. 
Himanso sumanymą, kad 
jis užeina musų kraštui iš 
abejų galų. Taigi ir Lietu
vos* valdžios atsakymas turi 
būt aiškus. Mieli ponai! Ne- 
siskubinot išspręsti opaus 
musų kraštui klausimo iki 
šiol. Dabar jūsų tiekiamas 
pasaldintas, bet jau gerokai 

i ataušęs politinis blynas, da 
gi su paslėpta viduje meške- 
lim, nėra mums nei valgyti- 
nas, nei tiek urnai reikalin
gas. Savo jėgomis pakėlėme 
tris pirmuosius ir sunkiau
sius tvarkytis metus. Pakel
sim ir daugiau. Jei norit pa
daryti žygi, kuri Lietuvos 
visuomenė galėtų priimti 
negusčiodama ir ramiu pa
sitikėjimu. vienu kartu riš- 
kite be užpakalinių minčių 
visus neišspręstuosius klau
simus, bent Klaipėdos kraš
to klausimą.

Sau mes turime pakarto
ti: musų krašto ateitis visų 
pirma pareis nuo gero musų 
vidujinio susitvarkymo, nuo 
krašto jėgų sveiko išvysty
mo. Jei tai sugebėsim at
siekti, visokie pripažinimai 
ateis beveik neprašyti.

("S-tas")

•?>

LIETUVOS VALDŽIA, 
TAI NE LIETUVA.
Rubsiuvių organas "Dar

bas” kritikuoja tuos žmo
nes, kurie priešinas Lietu
vos pripažinimo apvaikščio- 
iimui vien dėlto, kad jiems 

į nepatinka Lietuvos valdžia, 
j “Darbas" čia teisingai nuro- 
do, kad valdžia, tai ne vals
tybė. Jis sako:

"Reikia pirmon galvon at
skirti Lietuvos valstybę, t.y. 
Lietuvos respubliką nuo Lietu
vos valdžios.

"Ar galime mes būti prie
šingi Lietuvos valstybės nepri
klausomybei? Ne. mes negali
me. Mes turime pritarti jai. 
Dalykas tame, kad valstybė 
yra šalies gyventojai su savo 
valdžia, su visomis savo Įstai
gomis. Lietuvos valstybė, reiš
kia. yra Lietuvos gyventojai. ■ 
miestelėnai ir kaimiečiai viso ’ 
labo kokie trys milionai žmo-; 
nių — vyrų, moterų ir kudi- į 
kių. Tąigi Lietuvos valstybės Į 
nepriklausomybė reiškia tų Į 
trijų milionų gyventojų nepri
klausomybę. Ir mes. kaipo or
ganizuoti darbininkai, kurie 
kovojame idant pasiliuosavus 
iš pramoninės vergijos, iš pra
moninio jungo, rodos, turėtu
me pritarti ir tautoms, kurios 
stengiasi pasiliuosuoti arba 
jau pasiliuosavo iš svetimo i 
jungo.

"Neturėtume tat būti prie
šingi ir apvaikščiojimams, i 
rengiamiems Lietuvos nepri- ■ 
klausomybės pripažinimo de- j 
lei. nes, kaip jau buvo nuro- į 
dyta aukščiau, Lietuvos nepri
klausomybė yra nepriklauso
mybė visų Lietuvos gyven
tojų.

"Ir tai visai nereikštų, kad 
mes apvaikštinėtume Lietuvos 
valdžios pripažinimą. Priešin
gai, kaip tik tokiuose apvaikš- 
čioiimuose mes galėtume pa
sveikinti Lietuvos respubliką, 
Lietuvos gyventojus delei j 
valstybės pripažinimo, 
pačiu laiku pareikšti, ką 
manome apie Lietuvos 
džią.”

i

"Rankpelnis” iš 
"Novy Put” iš Rygos, 
Mir” iš Berlino, 
sinkų, "Pravda’ 
"Humanite 
"Die 
"Die 
"Der 
"Der 
"Der Pflug” iš Muncheno.
Kad komunistų laikraš

čiai 'draudžiami, tai nebūtų 
jau taip nuostabu, nes ir ko
munistai kitokių pažiūrų 
laikraščius Rusijoj yra už
draudę; bet kad draudžia
ma "Darbas”, "Kardąs* ir 
buvusi "Banga", tai jau aiš
kiai matyt, kad spaudos 
laisvės Lietuvoje nėra.

PASIDARBAVO, KAI 
ŠUNIES PENKTA KOJA.

Klerikalai giriasi, kad 
T .iptu va buvusi Amerikbs 
pripažinta ačiū jų pasidar
bavimui. Brooklyno ^Vie
nybė” ant to sako:

"Kur kas gabesni žmones 
: nei Čarneckis ar visa klerikalų 

algas ryjanti gauja, ban- 
’ ^^taversti Ameriką pakeisti 

savoįpolitikos liniją stovėjusią 
už išvalomą, carinę Rusiją,be: 
jiemi nepavyko. Pas Wilsoną 
buvo * kur kas skaitlingesnės 
lietuvių delegacijos nei 13 at
stovų. Už lietuvius stovėjo ne
mažai kongresmanų. Dirbo 
latviai, dirbo estai, dirbo lie
tuviai, bet Amerikos valdžia 
buvo kieta kai titnagas toj« 
politikoje*, kuri skaitė Bakme- 
tevą atstovu mirusios Rusijos 
valdžios. Visi r...... . ........ —
nai juokėsi ir protestavo iki 
ant galo senatorius Borah iš- f 
kėlė Bachmetevo aikvonę.----
liekana buvo atleista. Tai buvo ' 
pirmas žingsnis. Paskui sekė ‘ 

-antras logingas žingsnis: jei 
nebestovima už nedalomą Ru
siją, tai kodėl nepripažinti Bal- 
tiko valstybių? Jos ir buvo 
pripažintos.

"Dabar gi Čarneckio ar Mas- 
tausko, ar kitų klerikalų pasi
darbavimai čia Įeina kai šunio 
penkta koja.”

J U 
ir tuo 

mes 
vai-

ALIANTAI LIETUVOS 
DA NEPRIPAŽINO.

Andai buvo pasklydus 
spaudoj žinia, kad aliantai 
pripažino Lietuvos Respu
bliką.

Bet dabar pasirodo, kad 
tai nebuvo pripažinimas, o 
tik sumanymas pripažinti, 
jei už tą pripažinimą Lietu
va išsižadės Nemuno.

Perskaitykit straipsnj 
"Dovana ant peilio galo”, 
kurį mes perspausdinant iš

PROTESTAI PRIEŠ 
REGISTRACIJĄ.
Dėl amerikiečių registra

cijos pradeda kilti jau pro
testų. Po visą Ameriką gir
dėt nepasitenkinimo balsų 
ir net pasipiktinimo. Iš ke
lių kolonijų "Keleivio” re
dakcijai prisiųsta jau’ pro
testo rezoliucijų. Kai kurios 

rimt7\merik^ iu telpa šiame numery.
Protestuoja atskiri žmo

nės, protestuoja draugijos 
šita ir laikraščiai. Clevelando 

I "Dirva” net reikalauja, kad 
31 Lietuvos atstovas p. čar- 
į■ neckis butų atšauktas. Ji 

sako:
"Lietuvos Valdžia lai dabar 

atšaukia Atstovą čameckį ir 
lai išvaiko visą atstovybėj su
sispietusi klerikališką štabą, 
jeigu nori geresnio parėmimo 
iš Amerikos Lietuviu, jeigu 
nori su Amerikos valdžia rei
kalus turėti. Naujoms parei
goms valdžia lai atsiunčia ata
tinkamus žmones.

”Tą Lietuvos valdžia priva
lo tuoj padaryti. To Amerikos 
Lietuviai turi reikalauti.

"Mums reikia atstovybės 
lietuviškos, o ne klerikališkos" 

O "Tėvynė” apie tą regis
traciją sako:

"Didesnį absurdą ir skau- 
desni paniekinimą Amerikos 
lietuviams, kurie visomis išga
lėmis rėmė Lietuvos respubli
ką, vargu kas kitas galėtų su-

I
I

ŠERNUI MIRUS.
šernui mirus, ąpie jį pra- 

! biio visi Amerikos lietuvių 
į laikraščiai, ir nežiūrint ko- 
Į kių katras pažiūrų, visi pra
bilo apie ji su pagarba. į 
“Naujienos” rašo:

"L. šernas buvo tikras Ame
rikos lietuvių švietėjas ir mo
kytojas. Savo straipsniais 
"Lietuvoje", kurią jisai reda
gavo daugiaus kaip dvidešim
tį metų, o ypač savo rastais iš 
gamtos mokslų srities, jisai 
skatino amerikiečius prie ap
švietos ir teikė jiems mokslo 
žinių, kurių jiems, milžiniško
je daugumoje, neteko pasemti 
mokyklose. Beveik visi Ameri
kos lietuviai, kurie sudaro 
musų daugiaus ar mažiaus ap- 
sišvietusiąją visuomenę, yra 
šerno mokiniai., .

"Jo raštai, beje, daugiaus 
pasiekė laisvai protaujančius, 
negu tikinčiuosius žmones, i 
Nes pirmieji kaip tik ir jieško- 
jo tokio dvasios peno, kokio 
davė jo straipsniai ir knygos. 
Kaip visose tautose, taip ir 
pas lietuvius, kelią Į laisvą pro
tavimą, nesuvaržytą religiniais 
prietarais, praskynė mokslas j 
apie gamtą. L. šernas gi buvo i 
gerai apsipažinęs su tuo moks
lu Europos universitetuose.

"Per eilę metų chicagiškčs. 
'Lietuvos' redaktorius ir Dr. J.: 
šliupas buvo vieninteliai pa
sauliniai inteligentai tarpe 
Amerikos lietuvių. Kuomet 
Šliupas aktyviai kovojo su re
ligija. ir su kunigija, laikyda
mas tuo tikslu prakalbas, leis
damas laisvamaniškus laikraš
čius ir tverdamas tam tikras e 
organizacijas, ,tai Juozas Ado
maitis savo populeriais raštais 
iš gamtos mokslu srities tvėrė 
pagrindus naujai pasaulio- 
žiurai.

"Nuo 1895 m. iki 1905 m. ' 
Amerikos lietuviai ėjo. taip ' 
sakant, "gamtos mokslų fa- 
kultetą”, ir per tą laikotarpi 
Adomaitis-Šernas buvo vyriau
sias jų mokytojas. Vėliaus jie 
užsiinteresavo politikos ir vi
suomenės mokslais, ir čia jau 
kiti asmens ėmė daryti dides
nės įtakos i amerikiečius, ne
gu šernas su šliupu, šernas 
neturėjo palinkimo prie politi
kos ir nemėgo partijų ginču: 
tame buvo jo silpnumas, bet 
tas, iš antros pusės, apsaugo
jo jį nuo daugelio nemalonu
mų, kokių turi partijų vei
kėjai.

"Nė Chicagoje, kur nabaš- 
ninkas praleido beveik pusę 
savo amžio, nė visoje Ameri
koje jus turbut nesurasite 
žmogaus, kuris jaustų neapy
kantą prie šerno. "Dėdę šer
ną” gerbė ir mėgo kiekvienas, I 
kuris turėjo progos susitikti 
su juo; jo nedrįso užgaulioti 
net ir klerikalų spauda, kuri, rių užtiko prie savo pačioj 
kaip žinia, nesigaili pamazgų • pats Byfield. Tuomet kilo 
kiekvienam šviesesniam vi- tokia batalija tarp šitų 
suomenės darbuotojui.” "augštos kilmės” ponų, kad

T „n v • i „ * u. :net visos lubos braškėjo.i..1 M ?iarbHlnk0- - ra i?t0:! Bankieriaus sūnūs gavęs 
vehon! labai skaudžiai tapt, ir kad 

gahą, sakydamas. užglosčius šit^ ękandalą,
"Įsisuko giltinė Į musų ra- nuvažiavęs Paryžiun davė 

šytojų silpnas eiles, veda ji į J dar notą ant $25,000 tos mo- 
nežinomąjį svietą vieną po ki- 'teries vvrui.
tam. Nesenai palydėjome že- pet sugrįžęs dabar namo 
maitę, vieną geriausiųjų musų ;įsaį padavė teismui praŠV- 
apysakininkių, šiomis dieno- įpą, kad uždraustu Bvfiel- 
mis netekome šerno, gabiausio dui ta nota iškolektuoti, nes

I

Į

i

tą 
veikalą žiemos vakarais, gin- 
čvdavomės dėl Grižo ratų, sie
tino kartais iki antrųjų gai
džių.” —
Toliaus tas pats žmogus 

"Darbininke” rašo:
"Jau buvau gerai su jo vei

kalais susipažinęs, kaip atski
romis knygomis, taip ir 'Lietu
vos' straipsniais, kai man teko 
jį asmeniškai sutikti.

"Įsivaizdindavau aš jį dide
liu, barzdotu vyru, pilnu pui
kybės. pasigyrimų. Ir koks; 
mano buvo nusistebėjimas pa- ■ 
matyti sunykusį, padžiūvusi, 
šiek-tiek nervingą seneli, be 
jokių gudrumų, be išdidumo. 
Nenorėjau tikėti, kad butų 
tas pats šernas, apie kurį tiek 
daug žinojau iš jo raštų. Te
čiau buvo tas pats. Buvo 
tikras šernas, žmogus, ne 
svajota kokia esybė."
Toks buvo šernas išti

krujų.

ŽARIJOS.
"Vilnis” sako, kad neku

ria jos spaustuvės darbinin
kai uždirba daugiau, negu 
redaktorius.

Kiek man yra žinoma, tai 
"Vilnies” darbininkai gau
na tarp 15 ir 30 dolerių sa
vaitėj. Redaktorius, reiškia, 

Įgauna mažiau ir už darbi- 
I ninkus. Well... pagal Jurgi 
ir kepurė! Koks mokslas, 
toks ir užmokestis...

I Į

f

tai 
iš-

Lietuvos valdžia nori pa
daryt savo piliečius paten
tuotais. Kurie gyvena Ame
rikoj. turės užsiregistruoti 
ir užsimokėti po 10 dolerių. 
Kaip teko girdėti, tai regis
truotojai eis per stubas.

Aš patarčiau (jeigu tik 
mano patarimo klausysit) 
štai ką: kaip ateis i jūsų 
stubą registruotojai, tai il
gai su jais neargumentuo
ki t, bet tuojaus atidaryk it 
duris ir parodykit kur išeit. 
Tokiu budu jie greičiau at
liks "registracijos’7 darbą.

kas iki
Įsitikinę 
galimus

šiomis dienomis išėjo 
aikštėn, kad plaukiant an
dai laivui "Berengaria” iš 
Amerikos Europon, tarp jo 
pirmos klesos pasažierių 
Įvyko didelis skandalas.

Kaip ten ištikrujų. buvo, 
tai kolkas da ne viskas aiš
ku, bet gana to, kad milio- 
nierka Sarah Gillespie By
fiel J šiandien traukia teis
man milionierių Candlerį, 
reikalaudama 8100,000 atly
ginimo už pažeidimą jos kū
no ir garbės.

Sarah Byfield yra turtin
go automobilių pirklio pati, 
21 metų amžiaus moteris, o 
Candler yra Atlantos ban- 
kieriaus sūnūs, nesenai per- 
siskyręs su tikra savo pačia.

Ji sako, kad Candler pri
kalbinęs ją ir jos vyrą nuva
žiuot Europon pasivažinėt, 
ir išplaukus laivui ant jū
rių. 16 liepos naktį jisai už
puolęs ją miegamam kam
bary ir pavartojęs tiek prie
vartos, kad ji buvusi sužeis
ta, ant rytojaus sunkiai ap
sirgusi ir turėjusi eit ant 
operacijos.

Bet blogiausia, matyt, bu
vo. kuomet jaunąjį bankie-

”Draugas” smerkia strei
kierius, kam jie muša ske- 
bus. Žinoma, ”Draugui”, 
kaipo skebų-katalikų orga
nui, daugiau niekas ir nelie
ka, kaip tik smerkti unijas, 
kurių jis bijo daugiau, negu 
varna parako.

Vienas Chicagos dentistas 
išvalė tūlam vaikinui dantis 
ir pareikalavo 10 dolerių už 
darbą. O dirbo išviso tik vie
ną- valandą. Bet man rodos, 
kad ir verta tiek, nes ant 
syk du darbu atliko: išvalė 
vaikinui dantis ir kišenių. 
N ieko-sau profe si j a!

Komunistai važiuoja Į 
Rusiją skebaut. Jie nusive
ža ten visokių Įrankių ir už
ima vietą tų, kurie dirbo be 
Įrankių. Tokiu budu Rusi
jos žmonės palieka be darbo.

Sako, Jonas Rokefeleris 
yra turtingiausias žmogus 
pasauly. Bet man rodos, kad 
ponas Dievas yra turtinges
nis ir už RokefelerĮ. Kur tik 
pasisuksi, visur matosi Die
vo namai ir kiekvienam na
me Dievo "dženitorius”-ku- 
nigas.

Rusija yra milionierių ša
lis. Ten nei vieno žmogaus 
nėra, kuris mijionais neskai
tytu savo turtą.

A. Garbukas.

PAKELTAS MOKESNIS 
Už LAIŠKUS.

Lietuvos valdžia pakėlė 
mokesni už laiškų siuntinė
jimą. Nuo liepos 15 dienos 
paprasti laiškai apmokami 
4 auks., apdrausti 8 auks. 
Siunčiamieji užsienin laiš
kai apmokami dvigubai.

PASKAITA Iš LIETUVOS 
DIPLOMATIJOS.

Rugpiučio 10 d., 1922 m., 
Lietuvos Atstovybės sekre
torius M. J. Vinikas skaitė 
Washingtone Amerikos 
universitete, Diplpmatijos 
ir Jurisprudencijos fakulte
te, paskaitą apie Lietuvos 
Valstybės Diplomatiją Pa
saulinio karo bėgyje. Klau
sytojais buvo visų trijų me
tų Diplomatijos ir Jurispru
dencijos mokiniai, dalis uni
versiteto fakulteto ir neku- 
rie valstybės departmento 
’aldininkai

Amerikos universitetas, 
kuriame M. J. Vinikas eina 
Diplomatijos ir Jurispru-. 
dencijos mokslus, turi gan 
aukštą sąryši su Amerikos 
valdžia, ir jame daugelis 
profesorių yra Valstybės 
Denartmento valdininkai. 
Mokiniai susideda daugiau
sia iš Įvairiu valdininkų.

Paskaita buvo išklausyta 
didžiu žingeidumu, ką paro
dė ypač Įvairus užklausimai. 
Paskaita tęsėsi tris bertai- 
nius valandos, o klausimai 
•’r atsakinėjimai — pusę va
landos.

Paskaita iš diplomatijos 
buvo šioje mokykloje pirmą 
kart. Nuo šių metų Lietu
vos diplomatija žadama 
įtraukti i reguliari moky
klos programa

Liet. Inf. Biuras.

i



A KELEIVIS B '

AMERIKOS LIETUVIU- JUDĖJIMAS Kas skaito ir raie 
Tas duonos neprašo

VVORCESTER, MASS.
Dar sykį apie klaidintojus.

”Worcester’io Lietuvių 
'Draugijų Taryba”, kuri at
stovauja apie tris ir pusę 
draugijas, duoda mums at
sakymą "Keleivio” nume
ry 31-mam i musu atsakv- • *> A v
mą p. Čekanauskui Negalė
dama apginti savo buvusi 
"pisorių", "Taryba” klausia 
mumis, kur ir kada ji ban
džiusi klaidinti Worcesterio 
lietuvius, ir prašo r.edrabs- 
tvt i juos purvais, kadangi 
jųjų "Taryba” nieko nekliu
danti.

Reto, jie pajuokia, kad po 
musų atsakymu p. Čeka
nauskui pasirašė "dženito
rius” (suprask, šlavikas), ir 
pataria mums kreiptis pas 
savo sekretorių, kad jis nu
vežtų žuvauti, tai, girdi, 
butų geresnis progresas.

Į tai mes turime štai ką 
pasakyti:

1) Jei jūsų "Tarybos” ko
miteto galvose progresuoja 
žuvis, tai patariame ias sau 
ir pasilaikyti, neperšant to 
"progreso” kitiems.

2) Po «musų atsakymu p. 
Čekanauskui pasirašė ne 
"dženitorius”, bet svetainės 
užveizda (užžiurėtojas), 
kuris yra išrinktas metinia
me susirinkime sykiu su vi
su komitetu. Jis yra ne tik 
svetainės užveizda, bet sy
kiu ir direktorius.

3) Jus bereikalo statote 
"dženitorių” pajuokai, nes 
bent vienas "dženitorius 
yra daug vertesnis už kokią 
nors "ponišką valdybą”. Jei
gu ne "dženitoriai”, tai to
kios "dalikatnos valdybos” 
kaip jūsų, paskęstų purve ir 
dulkėse. Prie to, be^ "dženi- 
toriaus” parašo, AVoreeste- 
rio mieste, jus negalite gaut 
leidimų svetainėse jokiems 
su jžanga parengimams ne- 
dėldieniais. Tas reiškia, kad 
"dženitorius” yra vertesne 
ir svarbesnė ypata, negu ju
sti "valdyba" sau įsivaiz
dina.

4) Jus klaidinate Worces- 
terio lietuvius tuomi, kad 
dezorganizuojate senas 
draugijas ir sėjate draugi
jose barnius ir peštynes, 
kaip tas jau atsitiko susi
rinkimuose S. L. A. 57-tos 
kuopos, ir švento Jurgio 
draugijos.

Jus klaidinate Worceste- 
rio lietuvius ir tuomi, kad 
stengiatės pakenkti musų 
garbingai organizacijai — 
Susivienijimui Wdrcesterio 
Lietuvių Progresyviu Drau
gijų, kttris turi Įsigijęs gra
žią pastoge ir nereikalauja 
daužytis po žydų ar kitokių 
svetimtaučių purvinus kam
pus. Šiam pasakymui štai 
taktai:* Jus buvote prikalbi
nę prie savo ”Tarybos”SLA. 
57-tą kuopą (narį musų Su
sivienijimo), kuri vėliau pa
mačius jūsų tikslą — atsi
metė nuo jūsų.

Tas pats atsitiko ir su 
šv. Jurgio ir šv. Liudviko 
draugystėmis.

Jus bandėte "pagaut” ir 
Lietuvos Sūnų draugiją, bet 
ši raštu ir'per savo pasiun
tinius jums pranešė, kad ji 
yra nariu Susiv. Worceste- 
rio Lietuvių Progres. Drau
gijų ir nemato reikalo dė
tis prie kitų. Savo atsaky
me Lietuvos Sūnų draugija, 
kuri yra stambiausia šėrr- 
ninkė musų namo, patarė 
jums, kad vietoj tveri: ko
kias nors ’Tarybas” žydų 
pastogėse, prisidėtumet 
prie musų Susivienijimo ir 
kartu dirbtumėte gražų, 
naudingą ir kultūringą dar
bą Worcesterio lietuvių la
bui. Bet jus tą Lietuvos Su- 
nu draugystės laišką ir pa
kvietimą atmetėte, sakyda
mi, kad ”ten priklauso rau
donieji”, nors gerai žinote, 
kad čarteris musų Susivie
nijusių Draugijų pilnai at-
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sako visiems bendriems ir 
labdaringiems darbams.

Jūsų "Taryba”, kuri at
stovauja vos tik apie tris 
draugijas, neturi pamato 
egzistacijai, nes nėra čarte- 
riuota ir negali Worcesterio 
lietuvius atstovaut. vien tik 
sėja klaidinimus ir piktu
mus, ką parodė atsiliepimas 
"Amerikos Lietuvy” jūsų 
buvusio sekretoriaus p. Če
kanausko, kuris begėdiškai 
meluodamas, buk Worceste- 
rio lietuviai neturi svetai
nės. viešai atidengė jūsų 
tikslus, kurių jus neužslėp
site.

Varde Susiv. Worcesterio 
Lietuvių Progres. Draugijų 

S. V. Bakanauskas,

BROOKLYN, N. Y.
L. S. S. 19 kuopos darbuotė.

L. S. S. 19 kuopa savo su
sirinkime, laikytame 1 d. 
rugpiučio, yra padarius se
kamus naudingus nutari
mus:

1. Kad kiekvienas kuopos 
narys, kuris tik išsigali, už
prenumeruotų "Socialde
mokratą” Lietuvoje esan
tiems savo draugams bei pa
žįstamiems. Taipgi kač! 
kuopos nariai prikalbintų 
pažangesnius žmones pada- 
rvti ta patį.

’ 2. Nutarta parsitraukti 
blankų rinkimui aukų Lie
tuvos socialdemokratams.

Reikia pasakyti, kad šie
du nutarimai yra gana 
svarbus. Užprenumeravi- 
mas laikraščio "Socialde
mokrato" Lietuvos žmo
nėms, o ypač tiems, kurie 
netaip bijosi pažangesni'.; 
laikraščių, atneš nemažai 
naudos- Lietuvos darbinin
kų judėjime. Mes žinome, 
kad Lietuvos darbininkų su
sipratimas stovi ant žemo 
laipsnio. Jų susipratimą ga
li pakelti vienintelis Lietu
vos darbo žmonių laikraštis- 
"Socialdemokratas”.

Aukų rinkimas Lietuvos 
socialdemokratams šiuo mo
mentu irgi labai reikalin
gas. Socialdemokratų Par
tija yra vienintelė partija 
Lietuvoje, kuri kovoja su 
priespauda. Pirmiaus so
cialdemokratai kovojo 
carizmo jungu, 
jiems prisieina

su 
o dabar 

kovoti su 
Lietuvos kunigų ir ponų le
tena. Reto, artinasi rinki
mai i nuolatini Lietuvos 
Seimą. Reikia dėti pastan
gų. kad Lietuvos darbinin
kai galėtų kuodaųgiausia 
pravesti i Šeimą savo atsto
vų, kurie būdami valdžioj 
pasekmingiau galėtų ginti 
darbininku reikalus.

Taigi, draugai darbinin
kai, aukaukime Lietuvos so
cialdemokratams ir užpre
numeruokime jų laikrašti 
Lietuvos žmonėms’

V. M-son.

SAN FRANC1SCO, CAL. 
šis-tas.

Vietos kapitalistai per 
pereitą bedarbės laiką labai 
sukruto statyt aukštus ir 
puikius namus. Jiems pasi
sekė priversti darbininkus 
dirbti prie statymo namų 
magai savo išmislvtą "Ame- 
rican plan”. Kapitalistai tu
ri iš to didelę naudą, o dar
bininkai — skriaudą.

Lietuviu čia gyvena pusė
tinas būrelis ir turi S. L. A. 
kuopą. Tik gaila, kad čia lie
tuviams yra labai sunku 
tarpe savęs susipažint Prie
žastis yra ta, kad beveik vi
si lietuviai moka anglišką 
kalbą, taip kad sunku juos 
išskirt iš kitų tautų tarpo.

Iš lietuvių laikraščių čia 
daugiausia ^tkeliauna ”Ke- 
teivio”. Bet\ "Keleivį” ga
lima nusipirkt ant kampo 
Market ir 3-čios gatvių. Čia 
buvo pasirodžius ir "Lais- 
vapalaikė”, bet dabar jau 
jos nesimato. - M. C.

De
di- 

gai

proteši^ut, eiles irti. Miesto 
viršininkai ir policija pra
dėjo teirautis, kas per prie
žastis*. Sužinojęs priežastį 
miesto majoro pavaduoto
jas pasakė: "Tas kryžius 
reiškia, kad jūsų tauta mi
rus ir jūsų demonstracija 
yra gedulinga.” Miesto - ir- 
šininkai, vėlindami h .u- 
viams gero, liepė kiužių iš
versti ir Įkišti tuii buu: \ 
prie kurios jis stovėjo.

Kokiu tikslu kun. Vi; 
mauskas tuos šposus vari
nėjo, tikrai nėra žinoma, bet 
žmonės kalba, kad jam di
rigavo paiioKų kunigai, kad 
suardžius lietuvių demon
straciją arba nors ją paže
minus, kad vieton džiaugs
mingos padarius gedulinga. 
Tokiu kun. Virmausko pasi- 
elglmu net protingesni jo 
parapijonai pasipiktino.

I

tlTMFORD, ME.
Šis 3 ~pie popieros darbi

ninkų streikų.
"Keleivio” skaitytojai jau 

yra girdėję apie Rumfordo 
popieros darbininkų strei
ką, kuris, tęsiasi pusantrų 
metų. International Papei* 
Co. dąrbininkai išėjo Į strei
ką 1 d. gegužės, 1921 m. ir 

| streikuoja iki šiam laikui, 
j Ners unijas viršininkai dar 
! tvirtina, r id streikas bus 
laimėtas, Lr, žmogui, gerai 
sekančiam gy venimo bėgi, 
atrodo, kad nebėra pamato 
laimėti. Vadinasi, streiko 
pasekmės darbininkams yra 
liūdnos.

Kodėl taip?
Iki 1 d. gegužės dar buvo 

vilties, kad streikas bus lai
mėtas, nes didelė didžiuma 
mekanikų ir paprastų dar-

•v •

LATCRENCE, MASS.
Didelė lietuvių demons

tracija.
13 d. rugpiučio šio miesto 

lietuviai surengė demons
traciją išreiškimui padėkos 
Suvienytoms Valstijoms de
lei pripažinimo Lietuvos 
respublikos. Demonstracija 
prasidėjo 2 vai. po pietų 
nuo Lietuvių Ukėsų Kliubo 
Svetainės. Demonstrantų 
skaitlius buvo toks: 2 benai, 
13 raitelių, 6900 maršuoto- 
jų ir apie 50 Įvairiai parė
dytų vežimų, automobilių ir 
trokų. Tarpe maršuotojų 
buvo didžiuma vyrų, bet ir 
moterų buvo nemažai. Taip
gi buvo suformuotos ir vai
kučių eilės.Tai buvo didžiau
sia demonstracija Lawren- 
ce’o lietuvių istorijoj, 
monstrantai maršavo 
tižiausiom šio miesto
vėm, nešdami įvairias iška
bas anglų kalboj. Svarbiau
sios tų iškabų buvo šios: (1) 
"Mes dėkuojam prezidentui 
Haidingui, visai Suvienytų 
Valstijų valdžiai, ir visiems 
piliečiams už pripažinimą 
musų respublikos Lietu
vos”. (2) "Mes reikalaujam, 
kad lenkai grobikai apleistų 
musų sostinę Vilnių.”

Pagalios demonstrantai 
suėjo į miesto sodą, kur bu
vo laikomos karštos prakal
bos ir išneštos atatinkamos 
rezoliucijos. Vyriausiu kal- 
bėtojum buvo advokatas F. 
J. Bagočius, Amerikos leite
nanto uniformoj. Advoka
tas Bagočius išsyk kalbėjo 
angliškai. Jo karšta kalba 
sujudino netik lietuvius, bet 
ir atsilankiusius miesto val
dininkus. Paskui kalbėjo 
majoro pavaduotojas ir tris 
šio miesto aldermanai. Lie
tuviškai kalbėjo "Dar-ko” 
redaktorius Gudas ir adv. 
Bagočius. Lawrence’o lietu
viai negali atsidžiaugti 
gerb. Bagočium, kad jis taip 
gerai moka perstatyt lietu
vių reikalus amerikonų aky
se. Pirmininkavo daktaras 
C. J. Mikolaitis.

Šioj demonstracijoj daly
vavo visos vietinės draugi
jos, išskyrus Lietuvos Sū
nų draugiją, kurią kontro
liuoja "Rusijos sunai”. Išvi
so demonstracijoj dalyvavo 
21 draugija. Taipgi buvo at
važiavę du trokai iš Lowel- 
lio.

Kuomet visos draugijos 
rengėsi prie demonstraci
jos. tai kun. F. Virmauskas. 
šv. Franciškaūs parapijos 
klebonas, su savo davatkom 
stengėsi demonstraciją su- 
ardyt. Prieš-pat parodą 
(pėtnyčioj) jis nubėgo su 
viena savo davatka J. Kri- 
viute pas šio miesto laikraš
tininkus pranešdamas, kad 
jisai rengia tą parodą, nes 
Kriviutė pirmiausia gavusi 
iš atstovybės telegramą, ir 
kitokių nesąmonių laikraš
čiuose jis paskelbė.- Prisiėjo 
spaudos komisijai vaikščiot 
ix) redakcijas, kad tas klai
das atitaisyt.

Kun. Virmauskas sugal
vojo dar ir kitą "skymą”. 
Liepė padaryt "krajavą” 
namelį ir gale to namelio 
pastatė juodą kryžių. To 
savo "išmislo” jis niekam 
nerodė iki parodai. Mat. 
draugijų buvo nutarta, kad 
jokių religiškų pabūklų šioj 
parodoj nebūt maišoma, tai. 
matomai, kunigėlis ir bijojo 
su savo "išradimu” pasiro
dyt. Tik nedėlioj per pa
mokslą kunigėlis savo para-* 
oijonams prigrasino, "kad 
jeigu parodoj nebus katali
kiško ženklo, tai visi katali
kai išeikit iš parodos ir atei
kit bažnyčion”. Atėjus pa
skirtam laikui žmonės su
ėję prie L. U. K. Svetainės 
pradėjo rikiuotis, štai "kry
žiokai” atveža ir kunigėlio 
sugalvotą būdą su juodu 
kryžium. Žmonės pradėjo

Dabar musų žmonės juo-‘binmku laikėsi tvirtai Rė
kauja, kad laike parodos i gyje vienų metų grįžo prie 
lietuviai pergalėjo kryžio- •’ 
kus. Ištikro, tikri kryžiokai. 
Nors kryžių nuvertus tūlos 
davatkos apleido eiles, bet 
parodai tas neužketikė. ”Bo- 
ba iš ratu — ratams leng
viau”.

Malūnu Gizelis.

ENETER, N. H.
Piknikas už draugystės 

pinigus.
Lietuviu čionai yra nedi

delis būrelis, kurie jau nuo 
seno čia užsigyvenę. Neku- 
rie iš jų turi susitaupę pi
nigų, kiti turi nusipirkę stu- 
bas ir automobilius — žo
džiu, gyvena neblogiausia. 
Bet už tai jie nuo viešojo 
reikimo yra toli atsilikę.Tei- 
sybė, turi savo draugystę, 
kuri seiliaus buvo atsižymė
jus prakilniais darbais: lo
šė teatrus, rengė prakalbas, 
žodžiu sakant, buvo lietuvių 
žvaigždė, apie ja sukosi vi
sas veikimas. Visi tuomet 
judėjo, krutėjo.

Bet šiandien jau visai kas 
kita. Kožnas skaito save 
"kas tai aš*’ ir su pasiputi
mu atsineša link kitų. O tas 
navvdumas pas musu žmo- J. *z ’ e e
nes nesvietiškas! Atėję į 
draugystės susirinkimus 
nesvarsto rimtai reikalų, 
bet šurum-burum ir nutar
ta. Vienas toks nutarimas 
buvo, kad parengti ant pa
lioko fanuos pikniką ar 
"majufką”, kaip kiti čia va
dina. Nors progresuvlškešni 
nariai buvo tam priešingi 
bet vistik "majufk-ą” i 
tapo nutarta, nes prezi^jn- 
tas to norėjo. Pasiėmė’ iš 
kasos pinigų, pripirko už
kandžiu (nes prie munšaino 
tas reikalinga) ir suvažiavę 
su savo šeimynomis gėrė ir 
valgė iki vėlyvam vakarai. 
Taip ir prabaliavojo kelis 
desėtkus draugystės pinigu. 

Nebūt nieko stebėtino, jei 
tie žmonės nepavydėtų duo
ti pinigai ir kitokiems reika
lams. Bet kur tau! Jeigu Ii- 
Tonis paprašo kokios penki
nės pašalpos, tai įieško prie
kabių, kad nemokėjus, arba 
jeigu kas paduoda Įnešimą 
paaukauti nors kiek • strei- 
kieriams. tai visi piestu sto
ja prieš tai. Bet prabaliavo- 
iimpi pinigu negaila. Tai ši- 
tokis šiandien musų drau
gystės progresas.

Vietinis.

NORWOOD, MASS. 
Liūdna žinutė.

,18 d. rugpiučio, apie 3 vai. 
po pietų besimaudant ežere 
prigėrė plačiai žinomas jau
nas vaikinas laikrodininkas 
Juozas Pašakarnis. Iškil
mingos jo laidotuvės atsi
buvo 30 rugpiučio.

Apie velionio nuopelnus 
manau prisieis kiek plačiau 
narašvti sekančiuose "Ke
leivio” numeriuose.

Reporteris.

darbo tik apie penkioliktas 
nuošimtis mekanikų ir apie 

• dvidešimtas nuošimtis pą- 
; prastų darbininkų. Mat 
streikuojantieji tvirtai tikė
jo. kad nuo 1 d. gegužės. 

: 1922 metų, Įvyks generalis 
popieros darbininkų strei
kas. kuris užduos galutiną 
smūgį popieros magnatams. 
Vienok generalis streikas 
neįvyko.

Kas tame kaltas?
Būti teisėju ir surasti kal

tininką yra gana sunku, nes 
tarpe žmonių yra Įvairiu 
nuomonių. Vienok aš, nors 
ii- nebūdamas teisėju, ban
dysiu surasti kaltininkus 
tos sunkios kovos, tų sunki'; 
vargų ir nelaimiu laike 
streiko. Nors darbininkai 

" V“ ___‘ j pasi- 
vienok kova bu- 

r už

j

ti, išskiriant savo kvailą 
obalsį: "remti draugus, o 
bausti priešus”. Net skaudu 
palieka, kuomet prisižiūri, 
kaip tas gudrus žydas Gom- 
persas moka mulkinti dar
bininkus, nuduodamas ge
riausiu jų vadu ir kartu 
nuolankiai tarnauja kapita
listams. Kuomet laike strei
kų kapitalistai atkreipia vi
są savo galybe prieš darbi
ninkus: policiją, miliciją ir 
federalę kariumenę. tai uni
jų viršininkai keliaklups
čiais vaikščioja apie kapi
talistus ir jiems kaip galė
dami pataikauja. Taip buvo 
ir šiame popieros darbinin
ku streike. Streikieriai ma
nė, kad po metų streiko, 
kuomet išsibaigs kitų popie
rinių dirbtuvių kontraktas 
su unija, bus apskelbtas ge- 
neralis popieros industrijo
je streikas. Bet kur tau fe- 
dereišiai iki tokio radikališ
kumo dasileis! Juk tai bu
tų kapitalistams baisus 
smūgis ir darbininkai galė
tu laimėti streiką i keletą 
dienu. Kuomet darbininkai 
norėjo generalio streiko, 
tai ponai unijos viršininkai 
darbavosi išsijuosę, kad tik 
juos nuo to sulaikius. Jie 
gąsdino darbininkus, kad 
unijos ižde nesą pinigų, kad 
streikas busiąs pralaimėtas 
ir t.t. Taip atrodo, kad uni
ja viršininkai veda darbi
ninkus į streiką tik tuomet, 
kai yra gera proga tą strei
ką pralaimėti. Man prisi
mena vieno juokų laikraščio 
karikatūra, kuri, parodo 
darbininką žmogų įsigyjusį 
nuosavą namelį ir automo
bili. Kapitalistas, tai maty
damas, sako: "Jau darbinin
kas nori su manim susily
ginti.” Bet unijos vadovas 
sykiu su kapitalistu cigarą 
rūkydamas jam pastebi; 
"Nepavydėk jam. Aš išve
siu jį Į streiką nepatogiame 
jam laike ir vėl viskas buvo 
tavo, kaip ir buvę.” Juk pa
našiai musų unijose taip ir 
dedasi.

Kiti streikieriai sako, kad 
reikia mušti skebus, labiau 
juos persekioti, o tuomet 
streiko laimėjimas busiąs 
tikresnis. Bet prie dabarti
nės tvarkos tuomi irgi nieko 
gero nepasieksime. Jeigu 
kompanija pati viena neį
stengę apsaugot streiklau
žiu, tai sau į talką pasikvies 
.•aidžią, kuri prisius kariu- 
menę ir beginklius streikie
rius suvaldys. Juk dabarti
nė valdžia yra kapitalistinė 
ir ji visuomet stoja už kapi- 
• alistų interesus. Todėl dar
bininkų užduotis yra visų 
pirmiausia pakeisti valdžią. 
Reikia stoti Į savas politines 
partijas, eiti Į minias ir nu
rodinėti dabartinės sistemos 
blogumą. Iš dabartimi! uni
jos vadų mes to nesulauksi
me. Nors streikas tęsiasi 
jau antras metas ir streikie
riai demokratiškų ir repu- 
blikoniškų politikierių yra 
žiauriai persekiojami, vie
nok musų unijos vadai ne
siliauja agitavę už "gerus” 
republikonus ir demokra
tus. Kuomet streikų banga 
užliejo visą šalį ir republi- 
koniška valdžia su ponu 
Ha r dingu priešaky nori 
tuos streikus sulaužyti ir 
darbininkus pavergti, tai 
musų unijų vadai tame ne
mato nieko blogo.

Tik tiek šiuo tarpu apie , 
streikus ir jų pasekmes.

J. Kaulaičia.

I New York avė., Broad st. ir 
{jutomis gatvėmis į Military 
’ Park. Varde Ne’varko mies
to majoro lietuvius pasvei
kino Dr. Charles V. Craster. 
Apart to, buvo ir daugiau 
kalbėtojų, kurie kalbėjo lie
tuviškai ir angliškai.

Ši lietuvių paroda padarė 
Į svetimtaučius gražaus 
Įspūdžio. Ypač gražiai atro
dė eilės mergaičių, apreng
tų lietuvių tautinėmis spal
vomis.

Tik vienas negražus daly
kas šioj parodoj bir o, ta* 
tūlų girtų žmonių 'pasirody
mas. Taip visiems žinomas 
A. S., dar parodai rikiuojan- 
ties, prisitraukęs ruginės, 
šaukė: "Lai gyvuoja Lietu
va." Tūli jam pastebėjo, kad 
jis eitų išsimiegoti. Negana 
to, numaršavus i parką ta
sai girtas žmogus užsirio
glino ant prirengtu kalbėto
jams pagrindų ir ten sviri- 
nėjo, darydamas lietuviams 
gėdą.

Parodoj Dalyvavęs.

ir nelaimiu 
Nors darbiniu!

kovojo su didžiausiu 
šventimu, \_____ ___
vo nepasekminga — 
tai yra kalti žiopliai ir di
džiausi kompanijų vergai 
unijų viršininkai. Kuomet 
karės metu sąlygos streikui 
buvo patogios ir kuomet 
darbininkai bandydavo sta
tyti darbdaviams kokius 
nors reikalavimus, tai uni
jos vadai visa gerkle šauk
davo, kad "now is danger” 
(dabar pavojus). Girdi, mu
mis visus gali paskaityti 
”pro-germanais”. Kuomet 
pasaulinė karė nasibaigė ir 
kuomet industrijoje pasida- 
rT krivis, milionai darbiųin- 
•Xų pąl|Įsia iš .darbo, kuomet 
S oš ir Vokietijos’
k M savo popiera
užplukdė Amerikos marke
lius, tuomet, musij unijos va- 
dai išvedįJ%ium?s i streiką 
ir tikrina, kad laimėsime. 
Kompanija griežtai atsisa
kė tartis su unijos viršinin
kais, bet norėjo įvykdyti 
taip vadinamą "American 
plan”. Unijos viršininkai 
varė smarkią agitaciją už 
streiką ir užtikrino laimėji
mą.. Matomai, jie pabūgo 
netekti savo riebių algų. 
Tos kompanijos, kurios ta
rėsi su unijos viršininkais, 
padarė sutarti dirbti už nu
mažintas algas. Mat. čia 
grėsė pavojus unijos 
nams.

Unijos viršininkams ne
reikėjo vesti darbininkus Į 
streiką, kuomet visoj šaly 
siautė bedarbė. Jeigu .kom
panija nedarė sutarties, ne
reikėjo jau taip bijotis. Rei
kėjo tiktai išaiškinti darbi
ninkams laiko nepatogumą 
streikui, skleisti darbinin
kišką literatūrą, varyti pla
tesnę miniose agitaciją ir 
laukti patogios progos. Vie
nok pas unijos vadus tos 
minties nebuvo. Kuomet 
darbininkai dirbo ir mokė
jo po 75c. į mėnesį, tai gau
davo menkos vertės žurna
lėlį. o už likusius pinigus pa
rengdavo ”good time”, tai 
yra balių arba taip vadina
mą "smoke and talk” — vis
kas tuomi ir baigės. Politi
koje jie nieko nebando veik- 7000 lietuvių. Paroda ėjo

ne- 
po-

NEAVARK, N. J. 
Didelė lietuvių paroda. 
6 d. rugpiučio Netvarko 

lietuviai surengė milžinišką 
parodą išreiškimui padėkos 
Suvienytoms Valstijoms už 
Lietuvos pripažinimą. Paro
doj dalyvavo daugiau kaip

CAMBRIDGE, MASS. 
Cambridge’aus lietuviai du 
sykiu nuskriaudė lietuvių 

beną.
Pirmą syki męs patarna- 

vom Cambridge’aus lietu
viams parodoj arba ap- 
vaikščiojime kaslink nuver
timo kaizerio. Tai buvo 12 
d. lapkričio, 1918 m. Tada jie 
mums atlygino tiktai pusę 
to, kas buvo sutikta. Kitos ’ 
pusės ir po šiai dienai neat
lygino.

Antrą syki jie mus nu
skriaudė šįmet, rengdamie
si prie apvaikščioiimo ant 6 
d. rugpiučio, delei Lietuvos 
pripažinimo. Jie pakvietė 
musų beną patarnaut paro
doj ir benas sutiko. Bet pa- . 
skutini vakarą atėjo du vy
rai iš komiteto S. ir W. pa- 
siteiraut kaslink beno kai- 
ros. Kuomet mes pasakėm, 
kad bus rokuojama no 5 dol. 
nuo muzikanto, tai jie pašo
ko iki lubų ir pasakė, 
kad mes esam ne lietuviai, 
kad širdies neturim, jei taip 
brangiai imam. Kada benas 
ant mažesnių išlygų nesuti
ko, tai jie perpyko ir išėjo. 
Prieš tai Brightono lietuviai 
norėjo mus pasamdyti, bet 
mes jiems atsakėm, kad jau 
esame apsiėmę patarnaut 
Cambridge’aus lietuviams. 
Gi Cambridge’aus lietuviai 
pasisamdė beną nuo Salėm 
streeto.

Taigi dabar žinosim, kad 
su cambridge’iečiais negali
ma susidėti ir jų žodžio 
klausyti.

C. L. Benas.

Redakcijos Atsakymai.
S. .J. Kazlauskui, Green- 

field, Mass. Jeigu sandarie- 
eiai savo veikimu viešai ne
pasirodo, tai ir nestebėtina, 
kad žmonės jrašo, jogei jų 
kuopa yra mirus. Jūsų at
sakymas i kitus N. V. už
metimus irgi neaiškus. Ne
tilps.

Ten Buvusiam, Torring- 
ton, Conn. Jeigu Ožio Ra
gas savo korespondencijoj 
apie p. V. W. VVatkiną ne
teisingai parašė, tai pats p. 
Watkinas jam gali ir atsa
kyti. Kam tad Tamstai j 
svetimus reikalus kištis?

I

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETUVYS GYDYTOJAS 

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis-

Nuo l-1—» no pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVEL.
DETROIT, MICH.
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KELEIVIS

Reikalauja atsaukt Čarneckį artojas!
* L-voinio

ir panaikint registraciją.

tosios Lietuvos vargdienis- VICIfA PA RlGIf I artojas! Lenkai daugiau VlDlkUTU DlDlkj.

spauda skelbia, atėmimas 
pilietybės teisių ir turto Lie
tuvoje, yra —

j 1) Nepamatuotas apiplė
šimas užsienių lietuvių, nes 
jie niekuo nesinaudodami iš

AKRON, OHIO.
Jo Ekselencijai
L. St. Seimo Prezidentui
A. Stulginskui, Kaune.

Pareiškimas.
Gerbiamas Pone Prezidente! Lietuvos turės mokėti jai 

Mes, Akrono ir apielinkės duokles;
lietuviai, skaitliuje apie 3,- 8) Despotiškas uždėjimas
OOO žmonių, Įvairių srovių,' pereigos, kuri nėra prakti- 
partijų bei pažiūrų, tikrai kuojama kitų kultūringų 
ištyrėme ir pilnai persitikri-' “ 
nome, kad:

1) Lietuvos atstovas p. V.
Čarneckis nėra apsipažinęs 
nei su politika, nei su diplo
matija ;

2) p. 
žmogus 
gabus;

3) p.
statęs Bielskiu, Mastausku, laikytame rugpiučio 11 d.

V. Čarneckis yra 
ne taktiškas ir ne

V. Čarneckis, apsi-

na, gauna duonos ir bulviuj • 1 *1 v v* • • 1 !•Musų ir krikščionių kelias 
““\v-Į Aš nekalbėsiu apie musų kalėjimuose koplytėles įtai- 

kunos pavasarininkus, kurie tik 
linorno 1__ *1_* *•__ • •

negu visa komunistų I o ištikrųjų yra tik musų ku- 

ir su tuo turėtų sutikti kiek-j labai krikščioniškiems* jos 
vienas išmintingas žmogus, tikslams; netenka kalbėti nė 

Bet klysta tie žmonės, ku-'apie ateitininkus, kurie var-

kreipia domės į jaunuome* 
nę, kur mano atrasti plačią 
lenkinimui dirvą. Kemša 
jiems visokias militarinio 
pobūdžio organizacijas, 
kaip antai: „Harcerze”, So- 
koly”, „Strzelcy”, ’Kolko 
Mlodziežy Wiejskiej” ir ki
tas, kad tik jaunuoliai galė
tų užmiršti savo tėvų įkvėp
tąją dvasią, o ^rožėtųsi 
Varsavos „idėjomis”; tuo 
budu" jie mano „nucačkin- 
sią”, nustatydami su įvai
riais blizgučiais uniformas.. 
Anaiptol, kaip pirmasai, 
taip ir šis jų žingsnis yra iš
pustas muilo burbulas ir 
papučiant vėjui plyšta ir iš- • 
garuoja Į dausas...

Žmonės, nepakęsdami jų ‘ 
tokios „politikos”, daugely
je vietų sukyla ir tuo labai 
juos gąsdina. Pavyzdžiui: 
nakčia iš liepos mėn. 7 i 8 d. 
Vilniaus krašte, ties so
džiais Ariechavo, Kuranevo 
ir Blašnikų pasirodė sukilė
lių būriai, kiekviename jų 
50-100 žmonių, kurie Įniršę 
išžudė 6 šeimynas apgyven
dintų čia Lenkijos kareivių, 
ju tarpe atsargos kapitoną 
PetrikovskĮ. Mat. lenkai ko
lonizuoja okupuotą Lietuvą, 
kad geriau galėtų vesti sa
vo „lenkinimą”... Toliau vi
są eilę žinome Baltgudijos 
sukilimų, kurie ir dabar tę
siasi. Baltgudijoje susior- 

i ganizavo tam tikri atama-
•oct- . , . - .

jnai, kurie be pasigailėjimo 
' duoda lenkams Į kaili sekda- 
|mi jų pavyzdį; mat, jau is- 
; mokino lenkai kas yra „da
vimas Į kaili”, tai dabar pa- 
tvs gauna „grąžos”, vieton 
duotų žmonėms anksčiau ir 
dabar.

Gi pasižiūrėkime dabar Į 
Lenkiją, kas ten gero yra. 
Teisybė,. buržuaziniam 
sluoksniui tai gera joti ant 
vargdienių, bet vargo žmo
nėms burnos užčiauptos. 
Jiems nerupi tobulinti savo 
liaudies kultūrinis auklėji
mas, bet nori, kad žmonės 
butų kuotamsesni, ir palikę 
juos tamsoje begludinčius, 
atvyko Lietuvon svetimų Į 
„mokinti”, — padaryti nau-; 
jus lenkus. Tai vis lenkų! 
dvarininkų „aukšti” norai, Į 
būti svetimu kraštu ”kuni-l 
S“XpeSiožmo'' Lietuvos darbininkų padėtis. 

Taigi, šie vilkai žudo savo! 
tautos savitumą, nes „moki-! 
nant” kitus, greičiau užsi-’

Gelžkelių magnatai, sėdė
dami ant Wall streeto pasa
kė, kad sustreikavę darbi- -------- - --------- -
ninkai praradę pirmybės ‘mas Plotmių jėgų, . ____________ , _______
teises prie darbo. Tas reiš- Rusijai daug reikalinges- skelbiasi krikščionimis esą. 
kia. kad jie jau negalės grįž-: nės .... .... _ _
ti darban kaipo seni darbi- partija, - ai yra šventa tiesa nigijos Įrankis dažnai ir ne- i. • __ cn tim turėtu cntilrti ___ • .

turi mirti badu. Tokia tvar-' 
ka, tai ne tvarka. Tai žudy-1.

sė, kad jie galėtų ten mels
tis. Pajuoka.

Musų išmanymu vienas 
geras darbininkų reikalus 
ginąs ir, žinia, vykdomas 
įstatymas veikia daug dau
giau dorinančiai, negu tūks
tančiai į kunigų pamokslų.

ninkai, bet kaipo nauji.
Ponas Hardingas tam pa

sipriešino. Jisai pasakė, kad 
streikieriai turėtų turėti 
pirmenybę prie savo darbo.

Mister Wall streętas su
davė savo sunkia kumščia Į 
stalą ir piktai riktelėjo: 
NO!

Ir ponas Hardingas tuo
jaus nutilo.

Kitur valdžia valdo gele
žinkelius. o čia geležinkeliai 
valdo valdžią.

rie visą Rusijos dykaduonių giąi patys savo katalikybei tančiabi kunigų pamokslų. 
Liesą skaito inteligentija, tiki. Tetenka kalbėti tik dėl Kunigai gal ir turi tiesos, 

...... . generolai, tų, asmenų, kurie kad ir tose kada <jie sako,, jog mokytas 
kunigaikščiai, popai ir kita organizacijose, arba šiaip žmogus gali kartais ir be ti- 1 - fefe.^ .-fe fe-fefe IX I - fe fe fefefe -fe-fe fe I » Wfe rffe fe fe _ — — - 1 * • 1 1 u 1 1 fefe.fefe * , • 1
Buvusieji caro

kamarilė, kuri nieko nau
dingo visuomenei neduoda, 
tik kitus išnaudoja, nėra jo
kia inteligentija. Tai yra 
biauri parazitų kasta, kuri 
tik svetimo prakaito laukia, 
ir toks brudas turi būt iš
naikintas. Ir jei komunistai 
šitą biaurybę tikrai naikin
tų, aš pasakyčiau, kad jie 
gerai daro. Bet bėda su jais 
tame, kad jie naikina ti
kruosius inteligentus, o bu
vusius caro „deržimordas”, 
dagi tarnavusius Kolčako ir 
Vrangelio armijose, išnaujo 
stato činovnikais ant Rusi
jos žmonių. Su tokia komu
nistų taktika negali sutikti 
nei vienas susipratęs darbi
ninkas.

nuošaliai dirba ir mano išti- kybos apsieiti ir vis tik ne- 
knijų Kristaus mokslą skel- nupulti doriniai, o ką, girdi, 
bią ir tuo pasaulį išganysią, tas prasčiokėlis žmogelis da- 
Krikščionių mokslą galima rys, jei jam atimti tikybą, 
taip charakterizuoti, „page- Šitie gudruoliai supranta, 
rinkim žmones — pagerės jog dabartinėj visuomenėj, 
ir gyvenimas”. Priešingai kur vagystė pavidale darbo 
socialistai skelbia: „Pagerijėgos pirkimo yra įstaty- 
rinkim sąlygas — pagerės mais laidota, dora gali būti 
ir žmonės”. Krikščionys, ei- tiktai pekliškais grasini- 
dami savąja taisykle, skel- mais ir dangiškais masini- 
bia jau 20<X) metų, kad žmo- mais palaikoma, nes visuo- 
nės nedarytų kits kitam blo- menė šitos garantijos ne

duoda, nes, ji ir pati neteisy
be remiasi.

Tiktai socializmas, kuris 
per kovą eina prie pašalini
mo dabartinės tvarkos, gali 
duoti dabartiniam darbi
ninkui aukštesni tikslą, gali 
duoti jo doriniam gyveni
mui tvirtą visuomeninį pa
grindą, gali padaryti jį do
ru. Už tokias pažiūras mus 
tankiai vadina materijalis- 
tais, o mes kviečiame visus 
jaunus idealistus, kurie są
žiningai yra susirūpinę mu
sų taip dvasinio, taip me
džiaginio gyvenimo pageri
nimu, dėtis prie socialistinio 
jaunimo ir, vietoj į bėgantį 
gyvenimo ratą supuvusius 
pagalius kaišioti, dirbti įvy- 
kinimui socializmo.

(„ž-ba”) J. Jan.

šalių, ir
3) Didelė blėdis pačiai 

Lietuvai, kadangi dėl to 
dauguma lietuvių bus pri
versti visai atsisakyti gel
bėti savo mylimą kraštą — 
Lietuvą, nors ligšiol sauno- 
riai ir dikčiai rėmė, kaip pi- 
nigiškai, taip ir moraliai.

Todėl savo susirinkime,
_ , 

1922 m., Valparaiso, Ind., 
tą Lietuvos 

Įstatymą esan
čiu anti-patriotišku, ne
praktišku ir negeistinu 
daiktu civilizuotoj šaly, kaip 
Lietuva, nors, pagaliau, ir 
butų jis kraštui i naudą, ir, i 
todėl reikalaujam tuojaus 
ji atšaukti. Taip-pat nuta-

I

kun. F. Kemešiu ir kitais vi
siems Amerikos lietuviams pripažinome 
gerai žinomais demagogais vyriausybės 
ir jų algoms bei kelionėms 
eikvodamas milžiniškas pi
nigų sumas iš Lietuvos at
stovybės iždo, visai neteko 
Amerikos lietuviu visuome
nės užsitikėjimo, delei ko 
tapo sustabdytas L. bonų
pirkimas ir kitoniška Lietu- rėm tai paskelbti viešai per 
vai parama, — spaudą ir kopiją pasiųsti

Todėl musu Tėvynės Lie- Lietuvos Atstovybei.
tuvos gerovės dėlei esame 
pasirišę vėl pradėti pirkti 
L. paskolos bonus, aukuoti 
ir dirbti taip greit, kaip 
greit gerbiama Lietuvos 
respublikos valdžia atšauks 
iš atstovybės p. V. Čarnec
kį ir prisius Amerikon tin
kamą atstovą, kuris iš L. 
Atstovybės kuogreičiausiai 
prašalins visus demagogus- 
šmugelninkus.

Su didžia pagarba.
Akrono ir apielinkės Lie

tuvių Įgaliotos komisijos 
nariai:

S. J. Rodavičia,
Tamošius Martusevičia, 
Stanislovas Januškevičia.

sraudą ir kopiją pasiųsti

Petras Jonas Keršis.

Antanas Utaras, rast.

Lenką darbai pavergtoj

Kaip Lietuvos, taip ir 
Amerikos spauda daug rašo 
apie lenkų daromas intrigas 
pavergtuose Lietuvos ly
tuose. Jie stengiasi panai
kinti viską, kas tik ne len
kiška. Reiškia, gyventojų 
kalba, būdas, papročiai, tau
tiškumas — visa tai yra ne 

[lenkiška, tokiu budu eina- 
[ma prie to, kad sulenkinus. 
Ir tas, lenkinimas varomas 
plačiausiame maštabe, ir 
tam tikslui dedamos di
džiausios pinigų sumos, kas

I

Pasveikinimas.
Jo Ekselencijai
L. St. Seimo Prezidentui

A. Stulginskui, Kaune. ___ x __ ?
Gerbiamas Pone Prezidente! [lenkų tautą tik veda pražu- 

Mes, Akrono ir apielinkės ties bedugnėn... Mes jau ži- 
lietuviai, šiandieną, iškil-jnome, kad jie uždarė lietu- 
mingai ir skaitlingai a p- rių mokslo Įstaigas — gim- 
vaikščiodami Suvienytų į nazijas ir kankino jaunus 
Amerikos Valstijų Lietuvos Lietuvos diegus — moki- « __ ' vi .. « •

‘V

I

Australija, didžiausia pa-i 
šauly sala, savo plotu lygi [ 
Suvienytoms Valstijoms, 
gyventojų turi tiktai apie 
5,000.000. Todėl ios valdžia 
padarė su Anglija sutarti 
padidinti savo gvventoju 
skaičių iki 10,000,000. Aus
tralija pasižada apmokėti 
ateiviams trečdali kelionės 
:r duoti jiems žemės. Bet to
kių palengvinimų ji darys 
tiktai baltveidžiams.

Bet aš Australijon vistiek 
nevažiuočiau, šalis da neiš
vystyta ir tik rytinė ir pieti
nė jos dalis apgyventos; kit
kas stori tyrais, kur labai 
retai lyja lietus, ir todėl gy
venimui netinka.

Kad sąlygos gyvenimui 
tenai nepatogios, tai galima 
suprast jau iš to. kad ligšiol 
Australija taip menkai ap
gyventa. Iš pradžios Angli
ja tremdavo tenai tiktai sa
vo prasikaltėlius. Ir tik iš tų 
prasikaltėlių tenai susidarė 
pirmutinė baltveidžių kolo
nija. Tyrai Australijos gilu
moj da mažai ištirti. Vienu 
žodžiu, šalis da pusiau lau
kinė ir nepatraukianti.

Krikščionių šventraštis 
(biblija) sako: "Kas turi 
savyje nors tiek tikėjimo, 
kaip garsvyčių grūdas, tas 
gali pasakyti kalnui: Persi- 
kelk — ir tas kalnas persi- 
Keis.

„Le
50,-
ste-

Tūli žmonės labai smer
kia sovietų valdžią, kad kas 

J nedirba, ji tam neduoda val- 
.gvt. Paprasti, tamsus žmo- 
l nės. kurie nieko daugiau ne- 
jmoka, kaip tik kasti žemę 
į arba nešioti armijoj karabi-

t 
t 
f

Paryžiaus dienraštis 
Matin” andai pasiūlė 
000 frankų kiekvienam
bukladariui, kuriam Įsakius, 
iš kambario išeis niekeno 
nejudinami stalai ir kėdės.

Krikščionių kunigams čia 
puiki proga parodyt tikėji
mo galybę ir prie to da gau
ti 50,000 frankų. Juk išvesti 
iš kambario stalus ir kėdės 
turėtų būt daug lengviau, 
negu kalną perkelti Bet iš
ėjo 6 mėnesiai laiko ir da 
nepasikėlė nei vienas teolo
gas. Ar nevertėtų mūsiškiui 
kun. Garmui pabandyti šitą 
stebuklą parodyt?

Iksas.

I

Amerikos Valstijų Lietuvos Lietuvos diegus — moki- 
de jure pripažinimą, sveiki-; nius, mušdami juos kruvi
name Lietuvos St. Seimą,'nai. kad tik užgynus jiems 
jo prezidentą, Lietuvos ka- mokintis savo prigimta 
riumenę ir Lietuvos Šaulių kalba.
organizaciją! ■ Draudžiama lietuviams

Su didžia pagarba, j spaudos ir žodžio laisvę tu-
Akrono ir apielinkės lie- rėti, nes visur kemšama sa-

nariai:
S. J. Rodavičia,
Tamošius Martusevičia,
Stanislovas Januškevičia,

Paskutiniuoju laiku, pa-!
[brangus gyvenimo reikme- sios Rusijos

Įgaliotos komisijos votiška „laisvė”, būtent 
.•„polskos vieros” su visomis 
’’ "ceremonijomis”. Dabar pa
imkime Vilnių Lietuvos so- 

< stinę, ko ten nebuvo! Vi
siems plačiai žinoma, kad 
šiame mieste ant lietuvių 

aiU, 
len-

krečiama svetima kultūra i nims. labai pasunkėjo Lietu- nėmis 
ir papročiais, o dabartinė ju vos biednuomenės būtis, o zev ai 
akcija tikslo neatsieks, tik ypač miestų darbininkų ir .........
prives Lenkiją prie pražu- gelžkeliečių. Greito, pagerė- 
ties ir duos progos sustiprė- Jmo neprisieina nei laukti 
ti opozicinei pusei, kas, ži- brangenybė netik nemažėja, 
noma, lietuviams Į sveikatą.! bet kaskart ris auga.

J. Z. Kalnėnas

VALPARAISO, IND.
Lietuviu Moksleivių Lite- L!u0;_sen» JP?dė_t?=IPam?t« 

ratiška Draugija, kurioje 
priklauso kiekvienas lietu
vis studentas Valparaiso 
Universiteto be skirtumo 
religijinių ir politinių Įsiti
kinimų, rugpiučio 11 d. lai
kė savo susirinkimą, kuria
me buvo pakeltas klausimas 
dėl Lietuvos vyriausybės iš
leisto Įstatymo, verčiančio 
užsieniu lietuvius užsiregis
truoti i r duokles užsimokė
ti. Po ilgo apkalbėjimo buvo 
skaityta rezoliucija prieš tą 
Įstatymą ir paskui priimta 
daugiau kai dviem trečda
liais balsų.

/• Rezoliucija.
Lietuvių Moksleivių Lite

ratiška Draugija matyda
ma, kad Lietuvos Vyriausy
bės išleistas (birželio 9 d.

norima uždėti nauji 
kiški pamatai, kas visomis 
priemonėmis vykdoma. Tik, 
deja, pirmieji pamatai daug 
stipresni, naujieji trupa ant 
jų viršuje...

Provincijoj irgi lenkini
mui sunkus kelias. Tik bė
da, kad maža yra inteligen- 
tinių pajėgti, kurios galėtų 
liaudį, taip sakant, vesti 
kultūringoje tautinėje dva
sioje, ir budintu iš miego... 
Dabar-gi su savo lenkinimu 
lenkai tik tamsina liaudį, ir 
liaudis, neturėdama progos 
kelti kultūrą, gludi ir laukia 
kada saulutė patekės. Bet 
visgi Įsikūnijusių papročių 
bei budo ir to nuo seno pra
bočių palikto jausmo, kad 
lietuviai esą, lenkai su savo 

, „polska viera” išrauti nie- 
1922 m.) Įstatymas; Įsakau- kaip negali. Ir šiandien 
tis užsieniuose gyvenau- kiekvieną pavergtosios Lie
tiems lietuviams arba užsi- tuvos žmogutį paklausus 
registruoti ir užsimokėti gauni atsakymą: „Lenkų 
metinę duokle, dešimti dole- liepročių lenkinimo darbas 
rių, arba Lietuvon sugri- amžinai neivykdomas.” Tai 
žus nukęsti bausme, kuri pasakys velkantis skurdą ir 
gal busianti, kai pažangioji sunkų lenkų jungą paverg-

at-

DĖL AUKSO-SIDABRO 
FONDO AUKŲ 
PAKVITAVIMO.

Visoms kolonijoms, 
siuntusioms aukų i Aukso-
Sidabro Fondą, buvo išsiųs
ti iš Atstovybės bendri pa
kvitavimai, nurodantieji, 
kiek gauta aukų pinigais ir 
kiek vokų su daiktais. Be to 
buvo pranešta kolonijų ko
mitetams, kad jie netrukus 
gaus smulkią šavo koloni
jos aukų apyskaitą.

Toji apyskaita jau bai
giama ruošti. Yra rengiami 
kiekvienai kolonijai tam ti
kri , sąrašai, parodantieji, 

, kas kiek iš tos kolonijos au
kojo i Aukso-Sidabro Fon
dą. Tų sąrašų daroma yra 
trys kopijos; viena origina
las — bus nusiųsta koloni
jai, kita — Lietuvos val
džiai, trečia liks Atstovybė
je. Kolonijų komitetai, gavę ♦j

. ga. Sakyklos, išpažintis ir
• kitokios priemonės buvo
• vartojamos, kad tik kaip 

nors sulaikius žmones nuo 
pikto. Ir kokios gi pasek
mės? Per visus tuos beveik 
du tūkstančiu metų ėjo ne
paliaujami karai, pralieta 
žmonių kraujo tiek, jog už
tektų turbut visam dangui 
užlieti; žmonių kankinimai, 
neturtingųjų priespaudos 
eina raudonu siulu per tą vi
sa laiką. Net patys skelbėjai 
būdavo dažnai ir aršiausi 
prispaudėjai.

Atsiminkime tik paskutini 
karą, kiek čia kraujo dėl 
turtingųjų kišenių reikalu 
pralieta, o tie, ką skelbė „ne
užmušk”, tiek vienoj, tiek 
kitoj pusėj laimino einan
čius mirtin kareivius ir da
vinėjo visokias „generalnas 
absoliucijas”. Taigi krikš
čionių mokslas, jų pamoks
lai, buvo lyg rašymas van
deniu.

Krikščionių mokslas dėl 
savo tokio adverniškumo tu
ri užleisti vietą kitam, ge
resniam, kuris daugiau at
sako dabartiniam gyveni
mui. šitas vietininkas yra 
soeializmo mokslas, kuris 
sako: „pagerinkime gyveni
mo sąlygas — pagerės ir 
žmonės.”

Aišku, kad nė vienas žmo
gus negema vagis ar koks 
piktadarys (tiesa, pasitaiko 
žmonių, kurie iš prigimimo 
yra linkę i piktadarybes, 
bet tokių mažai tepasitaiko, 
o jei yra, tad kaipo ligoniai 
turi būti ligoninėse gydomi, 
o ne kalėjimuose laikomį), 
o jei tokiu lieka, tai arba iš 
skurdo arba iš blogo pavyz- 
LL. Kad skurdas gimdo 

.' , geriausiai
rodo skaitlinės: kuri metą

t — va-

randasi užsikrėtusių buvu- 
~ " > monarchisti-

tendencijomis „ne 
’. Dėlto ir nestebėtina, 

i kad jų darbuotėj tankiai iš
kila aikštėn visokie krimi- 

, naliniai prasižengimai, kaip 
vogimas valstybės turto, ky
šių ėmimas ir tt.

Galop, per valdžios ne
veiklumą ir nemokėjimą 
rinkamai vest valstybės rei
kalus. baisiai Įsigalėjo gir
tybė ir spekuliacija, kas val
stybei yra tikras peilis.

Reikia pažymėti, kad Lie
tuvos darbininkams sunku 
vra gyvent ne vien dėl bran- 
gymecio, bet dar daugiau jie 
kenčia dėl didžiausio butų 
krizio Kaune,. Šiauliuose, 
Panevėžy ir kitur, darbinin
kai nepaprastam susikimši
me — po 2-3 šeimynas vie
nam bute, o kiti gyvena at
skirai nuo savo šeimynų.

Butų kriziui kolkas dar 
nematyti jokio galo, nes ne
žiūrint to, kad dabar Lietu
voj, kaip Kaune. Šiauliuose, 
statoma nemažai naujų na
mų, bet butai gaminami ne 
darbininkams, o tik tur
čiams bei spekuliantams.

Naujai statomieji Lietu
voje namai darbininkams 
neprieinami dėl jų aukštos 
nuomos. Paklausus darbi
ninkui namų savininką bu
to, gauni t rampą, aiškų at
sakymą: „Jums buto čia ne
bus, nes tai bus perbrangu.”

Tai tokia, trumpai su
glaudus, yra dabartinė Lie
tuvos darbininkų padėtis.

Lietuvos darbininkas.

Su kilančia brangenybe 
į Lietuvoj nelengva ir kovoti, 
nes visokie pramonės išdir
biniai beveik išimtinai yra 
gabenami iš užsienio. Gi tų 
prekių pristatvtojai-pirkliai 
bei spekuliantai visada yra 
linkę kelti kainas.

Kainų kėlimas visada pa
eina ne dėl kaimiečių gami
namų maisto produktų — 
duonos, bet dėl Įvežamų iš 
užsienio prekių. Pavyzdžiui, 
naskutinėmis dienomis (ma
tyt dėl to, kad šįmet laukuo
se atrodo geras javų der
lius) rugiai ir kiti javai at
pigo, o krautuvėse prekės, 
kaip cukrus, oda, manufak
tūra ir k., pabrango. Tai 
viena kliūtis. z

Antra ir sval blausioji 
kliūtis, tai ta, kad Lietuvos 
aplama padėtis — politinė 
ir ekonominė, negerėja, bet 
blogėja. Vilniaus klausimas 
vis dar tebėra neišrištas ir 
jo išrišimui nesimato jokio 
galo.uos aukotojų sąrašus, ma- __

Jonės juos iškabinti viešoje Gi ekonominėje srity Lie- 
vietoje, kad visi aukojusieji tuva yra surišta su vokiečių 
galėtų pamatyti sąrašuose valiuta, o nukritus jų mar 
savo vardą. kės kursui, podraug .su vo-

Atstovybė nesiuntinėjo kiečiais kenčia ir Lietuva, 
kiekvienam atskiros kvitos. Be to Lietuvos gerovei ir 
nes tokios buvo jau išduotos os plėtotei daug kliudo sto- 
vietinių komitetų.

Liet. Inf. Biuras.

vietoje, kad visi aukojusieji

savo vardą.
Atstovybė nesiuntinėjo

ka dorų ir sąžiningu valdi
ninkų, nes jų tarpe nemažai

džio. ; 
piktadarybes,

yra didelis nedarbas 
gysčių, užmušimų ir šiaip 
prasižengimų skaičius tuoj 
padidėja. Pabrangsta kuri 
metą valgomieji daiktai, o 
algos lieka tos pačios ir vėl 
tas pats prasižengimų didė
jimas. čia sąryšis tarp žmo
nių doros ir jų ekonominio 
stovio labai aiškus. O kad 
pas mus blogų pavyzdžių 
truktų, vargiai užginčys ir 
katalikai.

Paimkime, pavyzdžiui, 
turtingą dvarininką ar fa
brikantą, kurio darbininkai 
dideliame neturte gyvena. 
Ar tai ne, papiktinimas ? Ar 
darbininkas nejaučia,. jog ši
to pono turtas, tai darbinin
kų darbo pagamintas, kitaip 
tariant iš darbininkų pa
vogtas. Tokiame padėjime 
randasi daugelis neturtin
gųjų, kurie, jeigu neįstengia 
suprasti socializmo mokslo, 
jei neįstengia suprasti, jog 
tik per organizuotą darbi
ninku kovą galima prie 
aukštesnės tvarkos prieiti, 
prie tos tvarkos, kur skirtu
mas tarp biedno ir turtingo 
turės visai dingti, dažnai 
gali ir piktadariais virsti. 
Tai aukos musų visuomenės' 
surėdymo, kuriems kunigai

Sacharino-kokaino ir 
kitokio šmugelio byla.
Teisingumo ministeris Ka

roblis, atsakydamas į mano 
paklausimą dėl sacharino- 
kokaino bylos, davė tokių 
paaiškinimų, kurie reika
lingi naujų paaiškinimų.

Pirmiausiai dėl kaltinin
kų. Pasirodo da ne visi jie 
ištardyti: nepaklausti nė 
Skrinikovas, nė Jagomas- 
taitė, nė kun. Purickis. Ko
dėl? Jagomastaitė, sako, 
Vokietijos pilietė. Skriniko
vas nežinia kur, o kun. Pu
rickis vengia teismo.

Įdomus motyvai. Pir
miausia dėl Jagomastaitės,
kurios negalima ištardyti. 
Ar Teisingumo ministeris 
nežino atsitikimų, kur bylos 
reikalams butu išklausti 
Vokietijos piliečiai? Turbut 
jis žino. Jeigu tas būdas ne
patogus, tai ar išmėginta ki
ti? Gal Jagomastaitė, norė
dama iškelti aikštėn tuos, 
kurie jos garbę nužęmino, 
pati sutiktų teismui duoti 
paaiškinimų? Juk tėvas Ja
gomastas buvo atvažiavęs 
Lietuvon ir kai-kurių žmo
nių teiravęsis pagalbos, gai
liomis ašaromis skusdamosi 
dėl dukters skriaudos.

Kitas kaltininkas — Skri
nikovas esąs nežinia kur. 
^Nuostabu. Kada sacharinas- 
sokainas buvo suimtas. 
Skrinikovas gavo iš Užsie
nio ministerijos pusei metų 
diplomatinį pasą. Įidomu ži
noti, kokiems diplomatijos 
reikalams gavo tą pasą ir 
kur? Jeigu prokuratūra ne
žino, tai Užsienių ministeri
ja turėtų žinoti, kur yra jos 
„diplomatai” ir ką jie ten 
veikia. Einamomis žiniomis, 
Skrinikovas gautąją iš Už
sienio ministerijos „diplo
matiją” yra išmainęs ant 
paprastesnio jam amato — 
kartas nuo karto jis dabar 
siuntinėja iš Vokietijos savo 
ar brolio Juozumiškių dva
ran apie Pilviškius rakan
dus, mašinas ir kitokius 
naudingus daiktus.

' V. Požėla.
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Apie Profesines SąjUDgSS | kratų propaganda.
Kybartietis.Rusijoj.

Pajierkąu savo žmonos Zofijos 
Servenės, po tėvais Dautaraites, 
šviesių plaukų, apie 5 pėdų aukščio, 
SI metų amžiaus; ji paeina iš Bu
kantiškių, Gražių valsčiaus, Raseinių 
apsk. Ji mane apleido 1915 m. ir išsi
vežė dviejų metų vaikų Andriuką. 
Girdėjau, kad gyvena apie Ha-tford, 
Conn. Turiu svarbų reikalų iš Lietu
vos ir manau greit važiuot j Lietuvą. 
Sugrįžk viską dovanosiu ir važiuosim 
į Lietuva. Kas pirmas apie jų praneš, 
tam skiriu 10 dolerių dovanų. (34)

Juozapas Servą
Box 106, Long lsland, N. V.

SUGAUKIT VAGJ PETRĄ PAU- 
LAUSKJ, kuris taipgi vadinasi BAR- 
kus. Jisai išvažiavo is Bridgewater, 
Mass. 15 d. gegužės ir apvogė mane 
ant tūkstančio dolerių. Jisai yra jau 
ne vieną merginų ar moterį apga

lvis. Jis nepaiso mergina ar moteris, 
by tik pinigų turi, tai jis prisigerina, 
pinigus išvilioja ir traukia toliau.

nl cijiretai
K

j**SjN*l

o

PROLETARŲ 
VAKARĖLIS.

Kaunas. — 25 birželio Ro
tušės salėje „tikrieji prole
tarai” surengė savo vakarė
lį, proletarų poeto Juliaus 
Janonio 5 metų sukaktu-[ 
vėms nuo jo mirties pami
nėti.

nius darbininkų reikalus ir Publikos prisirinko ne- 
tam tikslui galės sudaryti Kie^’ nebuvo nei puses 
specialius fondus streikam vie^ užimtų nedidokos sa- 
palaikvti. ^s.

Taip buvo nutarta. Kaip' . Neskaitant padainuotų 
tie nutarimai pravedami gy-dainelių (solo), visą 
venime, apie tai kitam kar- programą užimta velionio 
įUį. X i eilių skaitymui ir apibudim-

C’Prof. žinios”) , i° nuopelnų.
1 Kaip paprastai, taip ir 

w • a šiame vakarėly tikrieji 111CW
JUniOS 1S LiIStllVOS proletarai” savuose refera-'tris mėnesius beveik du syk 

(Prisiųsta.) | tuose keldami save į padan- didesnis už pimiesnius tris
----- — :ges, neužmiršo pagarbint mėnesius, — sako Edvrin1

Kybartai. — Birželio 15 ir „socialpardavikų”. MaUgands, direktorius Division 
dieną atsilankė čia misijo-.jie kitaip nesugeba įrodyt 
nieriai. Kadangi tą dieną savo „nuopelnų” ir paga- 
buvo švenčiama devintinės, mintųjų gėrybių pasaulio 
tat žmonių prisirinko dau- proletariatui su jų garsiuo- 
gybė. Misijonieriai, pasi-ju Rusijos „darbininkų ro- 
naudodami proga, ėmė sa-'jumi”. Tik gaila, kad jie ligi 
kyti pamokslus, kiek vėliau šiol vis dar tebepasilieka te
pradėjo politikuoti Gerokai kiais naiviais, lyg tie maži 
susirinkusius sumulkinę, [vaikeliai, jog nenori supras- 
kvietė visus ateiti ant ryto-'ti, kad apie tą jų „rojų” la
jaus, ir pasakyti savo kai-'bai nepalankiai kalba viso 
mynams, kad ateitų paklau- pasaulio darbininkai, nes 
syt šv. bažnyčios pamokslo.'tame jųjų „rojuje” žmonės' 

badu miršta.

prof. sąjungos organizuotų- 
si ir veiktų savarankiai. Bu
vo nutarta, kad darbininkai 
oe prievartos gali stoti ar 
nestoti sąjungon, kad mo
kesčius sąjungos reikalams 
rinks pačios sąjungos, kad 

Kaip’jie darbininkų są- jos visų pirma gins klasi- 
jungas kontroliuoja, tai pa
rodę leidžiamas užsienyje 
rusų socialdemokratų laik
raštis „Socialističeskij 
Viestnik”. Pasidalinsim to
mis žiniomis ir su musų 
skaitytojais.

Reikia bent trumpai pa
sakyti, kuriuo budu organi
zavosi ir veikė Rusuose pro
fesinės sąjungos. Tarybų 
valdžia, kurdama profesi
nes sąjungas, darė labai 
maža ceremonijų su darbi
ninkais. Kadangi visos dirb
tuvės, fibrikos, kasyklos, vi
sas transportas buvo val
džios rankose, tai ji tiesiai 
įsakė tų įmonių darbinin
kams, kad įstotų į profesi
nes sąjungas, vis tiek, norė
tų jie, ar nenorėtų. Nedarė 
ceremonijų ir su nario mo
kesčiais : valdžia, mokėda
ma darbininkams algą, pati 
išskaitydavo iš algos tam 
tikrą dalį sąjungos reika
lams. 1

Reikia pridėti, kad ir są
jungų valdybos būdavo ren
kamos taip, kaip paprasta 
Tarybų Rusuose: valdžia 
visais budais rėmė tik ko
munistus, o kai darbininkai 
išrinkdavo kitokio plauko 
socialistus, ar nepartinius, 
tai valdžia rinkimų daž
niausia netvirtindavo. Su-' 
prantama, kad tuo budu su
darytos sąjungų valdybos 
neturėjo gyvo ryšio su dar
bininkų masėmis, neturėjo 
jų pasitikėjimo. i

Pagalios. Tarybų valdžia

daugiau laidotuvėse nevar
ios degtinės. Bet iš klausy
tojų nei vienas nedrįso pri-

Rusijos komunistai giria
si, kad prie profesinių są
jungų (unijų) pas juos pri
klausą apie 7,000,000 darbi
ninkų. Ir jie giriasi, kad vi
sos tos organizacijos yra jų 
kontrolėj.

I

H

Jie yra 
GERI! JO*
Pirk jw$ ir sutaupyk pinigus

PAKETŲ SIUNTIMAS 
RUSIJON.

Amerikos paketų siunti
mas į Rusiją per pereitus.

B

U —

COLGATE’S išvalo dan
tis perdėm ir nenutrina 
balto paviršiaus. Jis ap
saugoja dantis nuo ge
dimo.

Pirk triubeię šiandien.

25c.^^=
j

APSIVEDIMAL

Trį-s lietuvaites europietės, Biruta, 
Rūta ir Našlaitė pajiešl om apsivedi- 
mui draugų tarpe 25 ir 40 metų. Mel
džiam su pirmu laišku prisiųsti ir 
paveikslų. Atsakymų duosim kiekvie
nam. Musų pirmesnis antrašas buvo 
klaidingas. Meldžiam adresuot taip: 

J. Gudsiunas
Kartines iela 21,

Liepaja, Latvija, Europe.

Papieškau apsivedimui merginos, 
, nesenesnes kaip 24 m. ir tinkančios 

prie biznio. Su pirmu laišku malonė-
■ kitę prisiųsti paveikslų, kurį ant pa-
■ reikalavimo gražinsią. Visas reika- 
1 kalingas žinias apie save suteiksiu 
• per laiškų*

Anton Adomaitis
1 General Delivery, Detroit, Mich. 
i------------------------------------------------
' Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be skirtumo tikėjimo, tik 
mylinčios šeimyniškų gyenimų. Aš 
esu vaikinas. Meldžiu su pirmu laiš
ku prisiųsti paveikslų. Atsakymų ir 
paveikslų gražinsiu.

P. O. Box 324. St. Joseph, Mich.

Noriu susirašinėt su lietuvaitėm, 
bet tik su tom, kurios yra rimtos ir 
ne senos. Aš dirbu krutamuos 
veiksluos. Rašykite lietuviškai 
geistina, kad prisiųstumet savo 
veikslų.

Chas Jane 
Film Players Club Ine.,

143 W. 44th st., New York, N. Y.

Pajieškau draugės delei šeimyniško 
gy’venimo, merginos arba našlės, be 
skirtumo tikėjimo, kad turėtų farmų 
arba kokių nuosavybę. Aš turiu biznį, 
t-su 38 metų, pasiturintis, nerūkau. 
Atsakymų duosiu kiekvienai.

T. K.
Box 601, Manville, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kuri mylėtų dorų šeimy
nišką gyvenimų, tarpe 25 ir 35 metų. 

’Aš esu 30 metų, našlys. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti paveikslų, 
atsakymą duosiu kiekvienai ir pa
veikslų ant pareikalavimo sugrą
žinsiu. Fr. K.

466 E. 147 st., New York, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarpe 18 ir 30 metų senumo. Aš esu 
vaikinas 26 metų. Norinčios turėti 
linksmų šeimyniškų gyvenimų atsi
šaukit. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti paveikslą, kurį ant pareikala
vimo sugražinsiu. Daugiau žinių su
teiksiu per laišką.

A. K.
486 Flanders st., Portland, Oregon.

Pajieškau savo pusbrolių, Kazi
miero, Igno ir Simono Varkolevičių. 
Jie gyvena Amerikoj apie 15 ar 20 
metų. Norėčiau sužinot jų antrašus. 
Jie pirmiau gyveno Chicagoj ir Phi- 
ladelphijoj. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie juos žinot praneškit, 
iabai

Štai jo paveikslas.
Jis karės laike yra pabėgęs iš ar- 

mijos iš Michigan valstijos, todėl va
dinasi Burkus, bet tikra jo pavardė 
yra Pa'vlauskas. Patariu visiems šito ■ 
vagiliaus apsisaugoti. Jisai paeina iš ! 
Kauno rėdybos, Šiaulių apskričio, ' 
Luokės parapijos. Kas tokį paukštelį i 
patėmysit, tai meldžiu man pranešti , 
žemiau paduotu antrašu, už tai gau- : 
šit dovanų. 1

Mary Danta
57 Park st.,

busiu
dėkingas.
Pranas Šimkevičius 
Viešbutis ”Versal” 
Laisvės Al. No. 64 
Kaunas, Lithuania.-

of Foreign Mails, Post Of- 
lice Department.

Per sausio, vasario ir ko
vo mėnesius, 1922 m., 18,141 
paketas išsiųsta į Rusiją 
Europoje ir 131 į Rusiją 
Azijoj, iš viso 18,272 pake
tai. Balandžio, gegužės ir 
birželio mėnesiuose 2 L.85S 
paketai išsiųsti į Rusiją Eu
ropoje ir 248 i Rusiją Azijoj, 
išviso 32,106.

Nepaisant Rusijoj didelio

Paiieškau savo pusseserės Juzės 
Sereikiutės, Kauno rėdybos, Raseinių 
apskričio, Einikiu kaimo. Pirmiau gy
veno Seranton, Pa. Kas žinote nr ji 
pati meldžiu pranešti šiuo antrašu: 

Hellen Sereika
887 Hart sL, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo brolio Petro Praka- 
‘po, paeina iš Lietuvos Vilniaus redy- 
: bos, Trakų apskričio, Nedzingio vals- 

Tauton, Mass. 'čiaus, Laičių kaimo. Meldžiu atsi- 
_________ _ ; šaukti arba kas apie ji žinot praneš

kit, busiu dėkingas.
Julius Prakapas

15 Charter st., Exeter, N. H.

Pajieškau dėdės Antano Ravoto, 
Šiaulių apskričio, Kurtvėnų miestelio, 
antru kartu Amerikoj. Turiu prie jo 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie ji žinote praneškite, bu
siu labai dėkinga.

Stanislava Butmonienė-Ravotaitė
P. O. Box 581. Collinsville, Conn.

pa- 
ir

pa-

svt šv. bažnyčios pamokslo. 
Ant rytojaus susirinko pil
nas šventorius. Misijonie
rius pradėjo „šventąjį” pa
mokslą. Iš pradžių kalbėjo 
apie Kristaus mokslą, minė
jo geruosius laikus, kuomet 
dvasiškija valdė svietišką; norios, skirtumas tarp pro- 

”w* : tuomet nevienas vincijos ir centro miestų vi
sai mažas.

Dabartiniu laiku kainos 
yra šiokios: Juodos duonos 
svarui 3 auks., pitlevotos 5 
auks., baltos (pyrago) sva
rui 7-8 auks., cukraus sv. 18- 
20 auks., sviesto sv. 40-50 
auks., lašinių sv. 46-60 auks., 
kiaulienos mėsos sv. 30-36 
auks., jautienos 18-20 auks., 
kiaušinis 3-4 auks., silkė 3-5 
auks., bulvių pudui 36-40 
auks. Kauno darbininkas

bado, paketuose daugiausia' £
Pajieškau brolio JONO LIETUVO- 

; JE, jis gyveno apie Viežionis, Kupiš

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ 
KAINOS LIETUVOJ.
Pirmos reikmens prekių 

kainos Lietuvoj beveik vie-

buvo siunčiamos drapanos, 
o ne maistas.

F.L.I.S.

apie jį žino malonėkit parašyt.
A. Zebris

409 E. Heran st., Aberdeen, Wash.

valdžią: tuomet nevienas 
nedrįso eiti prieš tikėjimą. 
Vėliau ėmė kalbėt apie da- 
bartinęs bedieviškas val

džias. Pabliuznijo apie so
cialistus, kurie į savo ran
kas nori valdžią paimti, 

i Smarkiai barė katalikus už 
vartojimą svaiginamų gėra
lų. Gerokai išbaręs, reikala-

NUTEISĖ 4 UNIJŲ 
VIRŠININKUS.

Aš, Ona Višniauskiutė, pajieškau 
.savo brolio Juozo Višniausko, Suvai
kė rėdybos, Pilviškių parapijos; keli 
metai atgal gyveno Bangor, Maine, 
po numeriu 9 Pine st, o dabar neži- 

j nau kur jis randasi. Labai norėčiau 
Chicao-ni nuteigta d Jo'r J su ja° susižinot, nes turiu labai svar-vnicagoj nuteista 4 aar- reikali) Taixi meldžiu jo paties 

bininkų unijų Viršininkai atsišaukti arba žinančius man pra- 
metams kalėjimo. Jie yra (nešti’ už į‘aVAniauskiute’"^' 
Thomas Walsh, Frank 13 No., Nelleda, Montreal, Canada. 
H avės, Patrick Kane ir Roy---------------------------------------

Taiffmos otvucln Aš, Franciskn. Tesinauskienė, pa- č>meias. iešmas atracto :ieško brolio dukters Onos Jan;:aus. 
JUOS kaltais tame, kad jie kiūtos, po vyrui Kuprevičienės, pa-

Pajieškau savo moteries Marijonos 
Yurkunienės, po tėvais Šviriniutfes; 
ji apleido namus 20 liepos ir 
išsivežė trijų ir pusės metų sūnų 
Edvardų; išvažiavo su kitu vy
ru Albinu Kelminsku ir dideliai ma
ne nuskriaudė. Moteris vidutinio 
ūgio, 130 svarų, 24 metų, dailios iš
vaizdos, linksmo budo, abejuose pu
sėse turi po vieną auksinį dantį, ant 
viršutinės lupos turi mažą prigim-” 
ties spuogelį, akys mėlynos.

goms ir jų uždavinius. Pro
fesinės sąjungos turėjo rū
pintis pakelti darbo našu- 
mą, sutvirtinti klusnumą siža<J4tj Matydamas' 
darbimnku tarpe, turėjo pa- misijonierius dar smar- 
deti valdžiai geriau orgam- karščiavosi, keikda-
zuoti pačią gamybą Proi. mas degtinę ir 
sąjungos turėjo dirbti talJyius, vėl reikalavo prisiegos.

skelbdavo streikus susitarę eina Suvalkų rėdybos, Rudaminos . . . . , , * parapijos, Pilackių kaimo, seniau gy-su kontraktonais, kad pas- veno Mount Carmel, Pa. Ji pati lai 
tarieji galėtų kelti kainas. ! p^ešžt”arba kas ap e žinots 
— - Franciška Tesinauskienė

124 Craigr.e’uk st.,
Wishaw, Scotland.

kas labiausia rūpėjo pačiai 
valdžiai, ir be maža ko visai 
nesirūpino tuo, kas svarbu 
patiems darbininkams, — 
negynė klasinių darbininkų 
reikalų.

Po trijų metų paaiškėjo 
tokio darbo rezultatai. Pro
fesinėse sąjungose bu\o 
skaitoma milijonai narių, 
Įfet pačių sąjungų kaip ir 
nebuvo. Buvo tik jų valdy
bos, virtusios biurokratinė
mis įstaigomis, maža kuo 
surištos su darbininkais, 
kurios tik dėlto negriuvo, 
kad buvo penimos ir val
džios palaikomos.

Pačių darbininkų tarpe 
tvinko vis didesnis nepasi
tenkinimas, kuris pagalios 
smarkiai prasiveržė aikš
tėn, nežiūrint visų valdžios 
priemonių. Darbininkai ver
žėsi pasiliuosuoti nuo val
džios globos ir sukurti liuo- 
sas, klasines, savarankias 
prof. organizacijas. Juo to
liau krypo Tarybų valdžia 
kapitalistinio ūkio pusėn ir 
dažniau tarėsi su Vakarų 
kapitalistais, tuo darbinin
kų susirūpinimas didėjo. 
Jie aiškiai matė, kad jau ne
tolimoj ateity Rusų darbi
ninkai gaus ne tiek bendra
darbiauti su Tarybų val
džia. kiek kovoti su ja ir 
naujais jos talkininkais, Va
karu kapitalistais. O kovoti 
jie buvo visai nepasiruošę, 
nes buvo faktinai palaidi ir 
neišmokę organizuotai gint 
savo klasės reikalus.

Darbininkų griežtas rei
kalavimas privertė Tarybų 
valdžią nusileisti ir jau pe
reitais metais buvo nutarta 
sutvarkyti profesinės są
jungos naujais pamatais. 
Valdžia tartum sutiko, kad1

JAVAI GERAI UŽDE
RĖJO.

Kupiškis, Panevėžio apsk. 
— Čia kas ketvirtadienis bū
na gana dideli turgai ir pri- 
vežama daug įvairių maisto 
produktų.

Šiuo metu Kupišky yra 
šiokios kainos: rugių pudui 
100-105 auks., miežių pudui 
100 auks., avižų pudui 120 
auks., žirnių pudui 100 
auks., bulvių pudui 36 auks., 
juodos duonos svaras 3 
auks., sviesto sv. 40-46 auks., 
lašinių sv. 44-46 auks., kiau
šinis 3-4 auks., gera karvė 
kainuoja 10,000 auks., blo
gesnės po 8,000-6,000 auksi
nų ir Lt. •

Šįmet tankiai palvjant, 
šioj apielinkėj ir kitur atro
do labai gražus rugiai ir va- 
sarojas, ir gerai želia pie
vos. Taigi tikimasi- gerų 
metų. Kupiškietis.

Baisus barimas visgi pavei
kė f davatkėles, nes kaip vie
na ėmė ašaroti, ir visos kėlė 
rankas.

Laimėjęs pirmą reikala
vimą, misijonierius leidosi į 
politinę agitaciją, darodinė- 
damas socialistų „blogus 
darbus”, kad per ištisus du 
metu sėdėdami Seime grio
vė ir gnauja tikybą, reika
lavo panaikyti mokyklose ti
kėjimo išguldymą. Taip 
drąsiai kalba dar neturėda
mi viršaus, o kas, girdi, bu
tų, jei jie gautų viršų? Dar 
neužmiršo priminti „bedie
višką” Rusiją, ir „Dievo 
rūstybę” ant tų bedievių so
cialistų. Bjauriai viską iš
dėstęs, dar smarkiau pradė
jo keikti. Į pabaigą labiau 
įsidrąsinęs,- ragino ateinan
čiais rinkimais balsuoti tik
tai už „tikinčiųjų sąrašą”, 
nes tik tokie žmonės, kaip 
krikščionis demokratai, gali 
tikėjimą apginti.

Begirdamas savo kromelį 
misijonierius net užkimo, ir 
užleido vietą antram. An
tras misijonierius pasirodė 
dar drąsesnis, nes smarkiau 
bliuznijo ant socialistų. Vė
liau keikė ant profesinės są
jungos. Baigdamas perspė
jo, kad visi/balsuotų už kun. 
Purickio partiją, tai yra už 
krikščionių demokratų, o 
jeigu kas drįstu balsuoti už 
bedievius, profesinę sąjun
gą arba socialdemokratus, 
tai tas bus nuo bažnyčios at
mestas.

Kaip kurie tamsus vyrai 
skirstydamiesi su davat
komis gyrė „gerus pamoks
lus”. Bet sąmoningesni dar
bininkai tik pasipiktino mi
sionierių keiksmais. Jie 
skirstydamiesi kalbėjo, kad sudaryti 100 auks.

SAVI PINIGAI.
Ministerių Kabinetas pri

ėmė ir pasiuntė Steigiama
jam Seimui patvirtinti Lie
tuvos piniginio vieneto įsta
tymo projektą. Sulyg to 
projekto piniginiu vienetu 
laikomas auksinas. 50 auk
sinų sudaro vieną muštini. 
Pinigų sistema paremta 
auksu. Esamieji apyvartoje 
ostrubliai, ostmarkės ir vo
kiečių markės manoma iš
keisti laike trijų mėnesių 
nuo Lietuvos valiutos įvedi
mo dienos. Keičiant bus 
skaitoma vieną auksiną ly
giai vienai ostmarkei Rei
kia pažymėti, kad minimas 
projektas buvo pagamintas 
tuomet, kada dolerio kur
sas buvo gana nusistovėjęs 
ir svyravo tarp 250-300 
auks. Nukritus dabar vokie
čiu markei iki 500 auks. už 
dolerį, vieną muštinį, vietoj 
numatytų 50 auksinų, turės

i

S. S ”DROTTN1NGHOLM” 
SUMUŠĖ SMARKUMO

REKORDĄ.
S. S. ”Drottningholm”, švedi- 

jos-Amerikos Linijos laivas, at
plaukė į New Yorką Rugpiučio 
12, po smarkios kelionės iš 
Gothenburg, Švedijos. Išviso 
plaukė tik 8 dienas, 22 valandas 
ir 19 minučių. Jis padarė naują 
rekordą. Laivas vežė 896 pasa- 
Žierius, kurių tarpe buvo daug Sargautienė, pajieškau brolio Motie-

Pajieškau M. URNEVIČIADS gy
venusio P. 0. Iiox 202, Dickson City, 
Pa Prašau atsiliepti. Taipgi pajieš- 
kau JONO PAULIUKONIO, pusbro
lio, paeina iš Balsupių kaimo. Ma- 
riampolės apskr. Prašau atsiliepti 
arba žinančių pranešti:

LAD. NATKEVIČIUS,
Steig. Seimo narys. 

Broadvay, So. Boston, Mass.769

Aš, Palionija Kulbiutė, po vyrui

„„v, jaus Raibio, paeina iš Kauno rėdy- 1S FmliandlJOS ir Baltlko \als>- bog, panevėžio apskričio. Bajoriškių 
I kaimo. Trjs metai atgal jis gyveno 
' Chicago, III. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinot praneškit, busiu 
dėkinga.

Į Petronė Sargauti enč
2232 Tustin st., Pittsburgh, Pa.

tybių. I

VARTOJIMAS GERŲ TALC 
PAUDERIŲ NUOLAT DIDINASI.

Senoj iliustruotoj aštuoniolikto * 
šimtmečio knvgoj sakoma, kad vyrui j 
tinkamai apsirengti imdavo net dvi ■ 
valandas, vietoj dešimts minučių. Tos' 
gadynės vyrai ir moterįs buvo dideli 
mylėtojai pauderių ir perfumų, ku
riuos patįs turėjo pasigamint.

Šiandien vyrai ir moterįs irgi myli 
oauderius ir perfumus, bet, vieton ; 
iuos pasidirbdinti, jie turi juos gata- . 
vus, puikiai išdirbtus.

Visokiems pasipuošimo reikalams 
talcum pauderis yra geriausias. Jis ■ 
avo puikiu išdirbimu įgijo tarptau- ; 
ine rekomendacija. Taip vadinamas ! 

CASHMERE BOUQUET TALC yra ; 
įdirbamas
Company, 
imtmečio.

3ASHMERE BOUQUET 
ra suvartojama Suvienytose Valsti

jose. negu kitokių pauderių .visam 
sviete.

firmos Colgate and ; 
kuri egzistuoja virš ■ 

Šiandien COLGATE ; 
daugiau !

Pajieškojimai
Pajieškau Antano Lavišausko, Plak- 

’.inio kaimo, Josvainio pašto, jis pa- 
?ina iš Sitkonių kaimo. Bapto mies
telio. Jo moteris nori apie j; ž’not. 
Kurie žinote arba pats la? atsišaukia. 

Anthony A. Dix
53 North st., Manchester, Conn.

Aš, Marijona Druliutė, po vyrui 
Makačiunienė, pajieškau savo pus
brolio ir pusseserės, Antano Jan- 
kaucko ir Magdelenos Jankauckiutės. 
Aš paeinu iš Suvalkų rėdybos, Garš
vos parapijos, Grabavos kaimo. Mel
džiu atsišaukti ar kas apie juos žino
te meldžiu pranešti, tarsiu širdingai 
ačiū.

Mikas Makačiunas
R. F. D. No. 1, Seymour, Conn.

Pajieškau mano vyro Juozapo Va
siliausko. pereitais metais rugsėjo 
mėnesyj išvažiavo buk pas savo brolį 
apsilankyt5, bet tuom pat syk jis 
arasišalino nuo manės paimdamas 
risus pinigus ir paliko mane sv 
Iviem mažais kūdikiais varge. Gir- 
lėjau, kad išvažiavęs Lietuvon; jis 
>aėjo nuo Pakuonio. Girininkų kai
no. Kas apie jį žinotų, malonėkit 
nan pranešti.

Mrs. Ona Vasiliauskienė
129 Millbury st., Worcester, Mass.

Štai jos paveikslas.
Vyras, su kuriuo išvažiavo, apie 

i.::. : . . * . ‘ *svarų, ilga, plati nosis, ant kaktos 
perkirtimo ženklas, myli kazyriuoti, 
paeina nuo Slabados, Suvalkų gub. 
7_ ;__ _____ _______ ' nes
turiu svarbų/dalyką pranešti ir jokio 

tų tokias ypatas ir pirmutinis pra
neš, skiriu • dovaną §25.00. (?)

Jonas Yurkunas

Vyras, su kuriuo išvažiavo, apie 5 
pėdų 4 colių augščio, sveria apie 140 
svarų, ilga, plati nosis, ant kaktos 
perkirtimo ženklas, myli kazyriuoti,

Prašau mano žmonos atsiliept.

keršto nedarysiu. Jeigu kas patėmy-

r.eš, skiriu • dovaną $25.00. (?)
Jonas Yurkunas

28 Connerton st., New Britain, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 30 metų. Aš esu 28 metų 
blaivus, doras ir protingas vaikinas. 
Kuri mylit dorą šeimynišką gyveni
mą ir norit gauti gerą. vyrą, malo
nėkite atsišaukti, su pirmu laišku 
prisiunčiant paveikslą, kuaį ant pa
reikalavimo sugrąžinsiu. Atsakymą 
ir daugiaus informacijų duosiu kiek
vienai. (35)

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

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

815 Jackson st., Racine, Wis.

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

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

REIKALAVIMAI

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

244 Ieakeview avė-
Loveli, Mass.

PARDAVIMAI.

PARSIDUODA SAIDfiS IR 
VTNIGER1O 1ŠDIRBYSTĖ.

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

C. F. HETTINGER
100 R-»we st.. Roslindale. Mass. 

Tel. Parkway 2638—M.

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 pastą.
SIUNČIA LIETUVON ir i kitas pasaulio dalis pinigus Ui 
pinigais, arba AMERIKOS DOLARIAIS. Išmoka greičiausia: 
tingiausiai. L:zi i d. ~ ~L
į mus pinigų siuntimo reikalais. TAS PARODO, KAD ŽMONĖS 

teisingumu, sąžiningumu ir draugiškumu.

siųsti

kraštų 
w__ ______________________ .. ir tei
singiausiai. Ligi 1 d. liepos 1922 m. arti 20,000 žmonių kreipėsi 

PASITIKI BALTIC STATĖS BANKU. Pasitikėjimą mes išdirbome 
teisingumu, sąžiningumu ir draugiškumu.
PARDUODA LAIVAKORTES I LIETUVĄ ir iš Lietuvos ant visų 
laivu linijų ir kostropiausiai prižiūri, kad keleiviai turėtų smagią 
ir gerą kelionę.
BANKAS ATDARAS kasdien nuo 9 vai. ryte iki 5 vai. vakare, 
subatomis — iki 7 vai. vakare. TELEFONAS: WATKINS — 2142. 
Visais reikalais rašydami adresuokite šitaip: (?)

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

PARSIDUODA PIGIAI 5-kių kam
barių namas, gražus piazai, maudy
nė ir garadžius; barnė, karvė ir ke
liolika vištų. Yra labai gražioj lietu
vių apgvventoj vietoj Shavsheen 
River Park. Billerica, Mass. Šimtai 
žmonių suvažiuoja ant vakacijų. Pa
gal Shatvsheen upę. Parsiduoda pi
giai. * <^4)

W. KLEMKA .
Shawsheen River Park. Box 49 

Billerica. Mass.
--------- ----------------------------- ------— 

TIKRAS VAISTAS NUO KOJŲ 
PRAKAITAVIMO.

Kas pvisiųs man 1 dolerį, tas gaus 
nuo manęs informacijas ka:p praša
linti kojų prakaitavimas.

K. L. PETRONIS
1 353 Oak st.. Lawrence. Mass.
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MOKYKIS BARZDA
SKUČIO AM ATO TU

RĖSI LENGVĄ 
DARBĄ.

Mes išmokinau! trumpu 
laiku. (36)

L1BERTY BARBĖK 
SCHOOL

Grant st., Pittsburgh, Pa,



I

i Tūlas D. Sullivan, 17 me-» 
i tų vaikėzas, norėjo užsika
binti ant bėgančio troko ant 
Eini gatvės, bet pateko po 
ratais ir tapo užmuštas.

mokyklose. Institute of In-i 
ternational Education di-1 
rektorius nesenai kreipėsi 
prie universitetų prašvda-i _______ ____
mas paskirti stipendijų Ru- mergės apskričio, 
sijos studentams. Pasekmės kokio tai grafo šuazelio 
geros. Per tas stipendijas dvarų apie 400 deš. Tas gra- 

r_______ ______penkiasdešimts Rusijos stu- fas ’
kyla* dar didesnis triukšmas dentų galėjo tęsti mokslus, j nes ir dabar gyvena Fran 
ir protestas. Girdisi šauks- *>et ne galas, 
mas: "šalin prezidiumas", Daugelis svetimų studen- 
"laukan”. Prezidiumas ne- ju kentė daug vargo ir sun-
K

pertrauką. Pertraukos me
tu paaiškėja, kad federaci- 
ninkas Ambrozaitis iš vie
tos koliojo Bielini rusiškais 
žodžiais. Po pertraukos k.- 
dtem. nubalsuoja pašalinti 
dr. Bielini vienam posė
džiui. Ambrozaitis iš tribu- 

, nos reiškia pasigailėjimo 
dėl savo žodžių ir gauna 

“ . Toliau prezidiu
mas siūlo prašalinti dar §lė-

Triukšmas Steigiamam Seime. i SVETIMTAUTIS DV ARI- O A O I
I KINKAS PARDUODA f AKrlU□ I

LIETUVOS MIŠKUS. j PARSIDUODA FARMA 
l.obaisko valsčiuje, U k- j

i. randasi
134 akeriai. 80 dirbamos, 

nuolaidi jucdžemė, nėra, akmenų 
lis šienaujama, 
javais ir viisiai 
daug

‘ daug 
s tūba 
šiltas 
k-tas.
r.ėse elektrikos šv 
duo, garadžius, tvartai, vištmycia, i 
kiti budinkai, visi daiktai taip kaip 
nauji; taipgi' lt; karvių. 3 arkliai 
i iaulės, vištos, visi įrankiui, maši
nos, vežimai. Mokykla netoli farmos, 
1 muile iki elektrikos karų ir gele
žinkelio. 3 maiiės nuo miestu, !»!>"•.! 
geri manketai. Viską parduodu už 
tiek, kiek * prekiavo įtaisymą., u i 
$9,i>00; įmokėt $5,000, iiitusius leng
vais išmokėjimais. Rašykit angliškai 

MRS. HONNA HOLPER i;:t>
R. F I). 4, Putuaia. Conn.

graži 
J. da- 

kita apset i visokiais 
, Barnes pilno? šieno, 

malkų ir medžių. 3 šuliniai, 
vaisinių medžių; lo kambarių 
su visais Įtaisymais, elektra, 

•r šaltas vanduo, nmud;. aė. toi- 
štiiainė šiluma telefonas; tar

ša, bėgantis van-

netaikęs asmenims ir nema
nęs jais bent ką Įžeisti.' Po 
šito pareiškimo norima bal
suoti pašalinimo klausimą.

Svarstant Seime 56-tą; 
konstitucijos paragrafą, 
kur kalbama apie ministe- 
rių teises ir pareigas, kilo 
didelis lermas. Krikščionis 
pasiūlė tas teises ir parei
gas nustatyti tik vienu saki
niu — Minist. Kabinetas 
vykdo Įstatymus. Opozicija 
palaiko nuomonę, kad Min. 
Kabineto teisės butų pilnai 
išdėstytos konstitucijoj. 
Kalba dr. Venslauskas, Po
žėla ir Bielinis. Balsuodami, 
k.-d. paragrafą visai suter
šė, kai ką palikdami, kai ką 
išmesdami.

Pradedama svarstyti 
Teismų skyrius. Yra pasiū
lymas Įrašyti konstitucijon, amnestiją, 
kad teismas nepriklauso- r 
mas. Dėl šito kyla ginčų. Už zevičių ir Požėlą, kam šau- 
pataisą kalba musų drau-J<ę "šalin prezidiumas 1" Ga
gai, Venslauskis ir Požėla, ’ves žodi Požėla aiškinasi, 
bet pataisa atmetama. So- kad iis visai nežinąs, bei kai 
cialdemokratų pataisą 
sėjai liaudies renkami ir jos 
mainomi”, gina dr. _ 1.
K. Bielinis. Pastarasis savo 
kalboje išrodinėjo krikš.- 
dem., kad teismas neprivalo 
priklausyt? nei nuo Įstatų 
leidimo 
nei nuo 
džios —
to. 
nepriklausomas, 
turi būti Ivgus visiems 
turėti liaudies pasitikėjimo, 
— todėl jis privalo būti liau
dies renkamas. Krikš. dem. 
tas pasiūlymas atrodo keis
tas ir nepriimtinas ir todėl sų 
daugelis kas jų šypsosi. Dr. 
Bielinis baigdamas kalba ir 
eidamas nuo tribūnos sako: 
—”kucmet ateis liaudies 
teismas, tuomet jus ciniškai ma kitam posėdžiui, 
nesijuoksite.” Prezidiumas 
už žodį "ciniškai" siūlo atst. 
Bielini pašalinti vienam po
sėdžiui iš Seimo. Opozicijo
je kilo triukšmas ir protes
tų. Bielinis aiškinasi, kad 
jam nežinia, kuriuos žo-, 
džius prezidiumas skaito ‘ 
vartotinais, kuriuos ne. žo
džių "ciniškas juokas" jis

I

nėra Lietuvos pilietis,

euzijoje. Kiek pirmiau šie 
dvarai buvo perimti Lietu
vos valdžios žinion, bet da-

Iš BOSTONO 1 LIETUVĄ 
per Liverpooli

Ant nirnju. dideliu, patogių, greitų, 
aliejum deginamų laivų:

SCYTH1A ..................... Rugsėja 1
ASSYRI ....................... Rupsėio>15
TYRRHENIA.............. Rugsėjo 20

TAIPGI Iš NFAV YORKO
Personaliai vedama ekskursija į 

LIETUVĄ ir kitas 'Baltijos valsty
bes, kaą< UTARN1NKAS. ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, _su 
nersčdiinu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Southamptone
MAURETANIA AQU1TANIA 

BERENGARIA ’
Pasiekiant l.IETL VĄ į 9 dienas. 
Deki informacijų kreipkitės prie 

rtimiausią agentų arba prie
CUNARD-ANCHOR LINES 
126 Statė st., Boston, Mass.

Dubt-ltavais šriubiniuis

GeHuus.as ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai is Rotterdamo nuveža pa

uvaTdo posėdžio ir skelbia kenybių Dereituose metuose bar, ačiū krikščionių demo- 
del nauju imigracijos Įsta- kratų pasirupinimui, grafas 
tymų. Įstatymai neturi ap-jpats pradėjo šeimininkauti: 
rupinimų dėl svetimų stu- pardavinėja mišką ir skel- 
dentu, ir direktoriaus atydaibia parduosiąs žeme, tik pir- 
vrp kreipiama _Į faktą, ioglkėjų kol kas neranda, nes 
keli svetimi studentai sulai-i nori brangiai gauti.
Ryti ant Ellis Island ir bus į----------------------- --- ■ -—

B?t Šta^FAKTAI APIE UETDVA 
suprasta, jog jeigu svetimos! 
šalies studentas sutinka vi-Į 
sose kitose dalyse su imi-i 
oracijos Įstatymais, busi 
Įleistas, nors jo šalies kvota i 
išbaigta. Bet toks studentas! 
tui i uždėti bona iš S500, kai 
po bausmę, Įeigu neišva
žiuos iš Suv. Valstijų Į me
tus.

Institute of International i nežinai, tai perskaityk Lietuves 
Education pereitais, metais Respublikos Istoriją, 
išleido, apart knygos dėl In-l čia rasi visus, faktus, prade- 
ternational Relations Clubs, I dant nuo 1905 metų Revoliuci- 
praktiska ir naudingą kny- ■ jos įr baigiant šiomis dienomis, 
gutę Svetimiems Studen-, Lietuves Respublikos Isterija 
tams Suv. Valstijose”. Kny-j tik ką išėjo iš spaudos, šitas 
gutė atsargiai parašyta, nesi veikalas apima visą laikotarpį 
nuo naciu studentų sužino- metų revoliucijos iki
x r i z • i . • u .. i siu dienu :r parodo, kaip gimėta *aktai,. kui įuos butu .£2"; Lietuvos Respublika. Prie vai
rai zmoti prieš atvaziuo-į kalo yra da pridėtas didelis spai- 
jant. Bile svetimtautis galiivuotas žemlapis, kuris parodo 
apsioažinti su universitetu, i visus dabartinės Lietuvos mies- 
1 ui Į nori lankyti, skaityda
mas to universiteto katalo-: 
gą, bet katalogas jam ne-- 
parodo, kaip toli universite-! 
tas randasi nuo uosto kur; 
ateivis privažiuos, ir nepa
rodo gelžkeiio išlaidų, nepa
rodo kiek kaštuos ten gy
venti, kiek laipsnis kaštuos, 
neparodo amerikoniškų bū
dų bakaliauro laipsni gau
nant taip vadinamus 
”points”, neparodo brolijų 
sistemos, ir daugelio kitų1 
informacijų, kurias knygu
tė aprašo.

Institutas taipgi pagami
no ”Suv. Valstijų Istoriją”. 
Gamina knygutę parodyti su/’ 
svetimam stu dentHi. geriau
sias knygas skaityti apie 
geografiją, , Suv. Valstijų 
turtą, gyventojų skaičių, ir 
visuomenišką padėjimą, 
valdžią, istorija, literatūrą 
ir mokslą Suv. Valstijose. 

F.L.I.S.

pardavinėja mišką ir skel-

ke ”:
’ves

So-
"tei-: Prezidiumas taip nerimsta 

dr. 
prisidedąs prie bu- 

opoziciios šauksmų: 
prezidiumas”. Dr.

f nei nuo
Įstaigos — Seimo, 
vykdomosios val- 

Ministeriu Kabine- 
Teismas turi būti visai 

teismas 
ir

ir neteisingai elgiasi, 
'. Požėla ir Požėla 

vusių 
"šalin
Požėla prašalinamas 5 po
sėdžiams ir Šleževičius — 2 
posėdžiams.

Sekančiame Seimo posė- 
dv k.-d. blokas atmeta s.-d. 
pasiūlymą, — teisėjai liau
dies renkami. Atmetama 
s.-d. pasiūlymas, kad "netei
singai nuteistieji ir kalina
mi gauna atlyginimą iš val
stybės lėšų”. Dėl ypatingų 
teismų ir dėl pastarojo mu- 

siulymo kalha per kelis 
kartus dr. Čepinskis. Eina
ma tautinių mažumų klau
sim? svarstyti, bet žydų 
frakcijai prašant atideda-

Be konstitucijos praeitos 
savaitės posėdy, galutinai 
priimtas rinkimų į nuolatini 
seimą Įstatymas. Seiman 
bus renkama vienas atsto
tas nuo 25000 gyventojų (i 
St. Seimą buvo renkama 
vienas atstovas nuo 15,000 
gyventojų).

C’S-tas”)

Tikro! algos ir priguli, ar ne, jis vienas te- 
I atsako už tai, kaip jis juos 
i praleidžia. Lėšos, reikalavi
mai ir algos gali pulti ir kil- 

| ti, kaip jūrių pakilimas ir 
į- nuslūgimas, bet pamatinis 

i neatmaino
mas, kad atskirai nuo budo 
ir didumo jo uždarbio, kiek
vienas žmogus gali neperei
nant ribų, spręsti gausumą 
atlygnime už savo darbą. 
Jis tą gali atsiekti išmintin
gai ir aprybotai praleisda
mas tą. ką jis turi praleisti, 
ir taupydamas tą, ką jis turi 
taupyti. F. L. I. S.

Daugumas žmonių yra lyg nuslūgimas, I 
sužavėti pinigais. Jie-klai- dalykas lieka 
dingai žiuri Į pinigus, kaipo 
Į didžiausi turtą, nes pinigu 
tikra svarba yra tame, ką 
jie mums nuperka. Žmogaus 
atlyginimas už jo darbą ne
priklauso vięntik nuo to, 
kiek jis uždirba. Daugiau 
priklauso nuo to, kaip jis 
praleidžia savo uždarbi. Ti
kras darbo atlyginimas yra 
tai tie dalykai ir nauda, ku
riuos darbininkas gali gauti 
už uždirbtus pinigus.

Aišku, kad žmogus gali 
du sykiu tiek uždirbti, kaip 
jis paprastai uždirbo, ir iš 
to mažai naudos turėti, jei 
reikalingieji dalvkai lėšuoja 
du ar tris kart daugiau, ne
gu pirma. Yra visiems ma
toma, kad apart padidėjimo 
ar sumažėjimo algų, kurios 
išreiškiamos pinigais, yra 
didelis skirtumas naudos, 
kurią gauna žmonės už tą 
uždarbi.

Žmogaus gyvenimas, pa- 
galiaus, priguli ir nuo to, i 
kaip iis savo uždarbi išlei
džia. Vienas, protingai pirk
damas,saugiai ir nuolat tau-i 
pydamas ir saugiai ir nau- 
dingai indėdamas pinigus i- 
patikrinimus, gali sunaudo-i 
ti savo darbo vaisių i reika
lus ir smagumus savo gyve
nime, kurių jis reikalauja, 
ir net pasilinksminti. Kitas, 
gaudamas tokią pat algą, 
gali beeikvodamas, išdvku-• 
mu ir netaupvdamas, atsi
durti tokiame padėjime,kad 
negalėtų nei reikalingiausių 
sau dalykų gauti. .

Nežiūrint ar darbininkas 
uždirba tiek pinigų, kiekį 
jam teisingai už jo darbą

/ f

Svetimi studentai
Suv. Valstijose.

Mass

LIETUVIU PILIEČIU SĄJUNGOS 
10 KUOPA HOLYOKE. MASS.
Viršininkų adresai:

Pirm. M. Mbtiejus Žebrauskas.
6 \Vhiting avė., Holyoke, Mass. 

Pagelb. Antanas Ražukevičius,
•580 So. Suramer st..

Holyoke,
Sekretorius Domininkas Velička.

‘ 383 Park rt.. Holyoke, Mass. 
Kasierius Liudvikas Matulevičius, 

•54 Adam stį., Holyoke, Mass.
Kasos globėjai: 
Aleksandras Sagai!a.

•588 So. Summer st„
Hotyojce. Mass.

Stasvs Pikturna,
•593 Bridge st.. Holyoke, Mass. 

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

Susirinkimai atsibuna antra nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, šv. Kazimie 
io draugystės kliube, 44 Sargent st. 
Holyoke, Mass..

Į Ar žinai, skaitytojau, kaip 
dabar 3tovi Lietuvos rubežiai?

Ar žinai, kur dingo Vilniaus 
plebiscitas?

Ar žinai, kas dabar valdo 
Klaipėdą?

Ar -žinai pilną Lietuvos sutar
ti su Sovietų Rusija?

Jei šitų ir daug kitų dalykų

tus ir miestelius, jos apskričius 
į ir valsčius, jos rubežius ir visas 
i kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš 
sekamų skyrių:

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

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

4. Caro valdžia griūva.
5. Klerikalai ruošia monarchi

ją Lietuvoje.
j 6. Vyskupo Karevičiaus kelio
nė pas Ludendorfą.

7. Karevičiaus išdavystę re-
■ mia visi kunigai.

8. Klerikalai kviečia von Ura
chą ant Lietuvos sosto.

9. Mokina Urachą "Tėve Mu-

10. Vokietijos revoliucija iš
blaško klerikalų pienus.

11. Lietuvon ateina bolševikai.
12. lankai užima Vilnių.
13. Lietuva apskelbta respub

lika.
14. Laikinoji Lietuvos konsti

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

presijos Lietuvoj.
17. Gabrys išduoda savo sėb

rų paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes- 

■ tai.
19. Steigiamojo Seimo susi

rinkimas.
20. Taikos sutartis su Rusija.

i 21. Svarbesnieji St. Seimo iš- 
i ieisti Įstatymai.

22. žemės reformos įstatymas. 
Namų ir kambarių sam- 
įstatymas.
Nauja Lietuvos konstitu-

SUVIRS 500 PILNŲ 
FARMŲ 

UŽMIESČIO NAMŲ IR KRAUTU
VIŲ ANT PARDAVIMO.

Praneškit man, ko jus r.prit.
MATHIAS NEMETH (36) 

129 E. 16th st.. Nev. Verk. N. Y. 
Te). Stuyvesant 317.

i

PARSIDUODA FARMA!
85 akeliai — 35 dir5amos. 116 vai

singų medžių, daug miško, 7 kamba
rių namas, 2 barnes. 2 vištinyčios, 3j 
kit kie budinkai — visi geri: vi :' 
ūkio įrankiai, vėžintai, pakinkai, 2 
arkliai, 12 karvių, 2. kiaulės, l-e; viš
tų. Tik 5 minutas eit iki mokyklai, 2 
maiiės nuo miesto. Kaina už i 
§3,600, įmokėt tik 81,200, kitką 
du ant lengvų išmokėjimų. Ra: 
angliškai.

MRS LINO SULTONEN
R. F. D. 1, Uebster. 5

CUQ

PARSIDUODA FARMA:
40 akeri* geros žemes, arti miesto, 

visi budinkai geri, upelis te': a sker
sai farmą, dailus sodas- iš 70 obe
lių, aplinkui tvora, mokykla prie pat 
farmos. Turėdamas dvi farmas nie
kaip negaliu apdirbti. Parduodu už 
2000 dol. Galima įme-.ėt 800 dol. ar
da kiek pirkėjas išgali. Platesnių ži
nių klauskite laiškais arba tiesiai at
važiuokite pas savininką. (35,

JOHN SOLOKiS
R. 1. Ludiugton, Mich.

I NORTH
GERMAN
— LLOYD

Laivais į

LIETUVĄ
N EVV YOR K - BR EM EN

Laivai išplaukia antrą
Seredą. Puikiai |cai>ita 
Trečia K lesa. Puikus užda
ryti kambariai dvi 2, 4 it 
6 ypatų.

CHAS. KAL’FMAN
99 Stale St.. Bos t.o n. Mass.

Į 
i

sažierius tiesiai Į PiLIAVĄ. 
Laivai išplauks iš New Yorko

t

>

i
-■

i|I

I 
arklys, 2 "

parsiduoda Į 
Arti prie mokyklos, storų ir' 

‘ įnešti apie
savininkas 

klauskit: 
(34) ;

PARSIDUODA FARMA I
nauji j 

visokių • 
melžiamų karvių i 

. apie 100 vištų.
30 kvortų pieno

50 akrų žemės, 15 dirbamos, 
budinkai ir pieno krautuvė; 
vaisių sodas, 13 
3 telyčios, 
kiaulės; 13i 
kasdien, j 
bažnyčios, 
pusę,

Kaina $11,600, 
o kitus ima pats 

morgičių. Platesnių žinių ' 
laišku ar vpatiškai.

WM. ER AS AL A
532 Quincy st., Montelto, Mas

Dr. A. J. Karalius

ŠVEDIJOS
A1OT0S

LINIJA

Gydytojas 
ir Chirurgas

Gydo užsenejusioa hga« 
▼yru ir moterų; ypatingai iy 
tiškaa ligas.

Duoda patarimus sveika 
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. NORGAN ST.
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

NI[IIWAMSIffiOAM" Rugsėjo lt> • ■

jUOORDAM
■ M Rugsėjo 23 ■ ■
Musų laivai turi geriausius pa

togumus trečios kiesos pasažie- i 
riams. _

Užsisakant vietą kreipkitės prie Į! 
ietos agentu arba pas

I

ih
vietos agentu arba pas >

HALLAND AMERICA LINE
89 Statė St„ Boston, Mass.

1'
11

Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kė
NEAV YORKO IKI L1EPOJAUS 

per Gothenburjrą, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai į 

LIEPOJŲ
S. S. STOCKHOLM

Rugsėjo 5. Spalių 14
S.S. DROTTNINGHOLM

Rugsėjo 23, Spalių 28
Trečios kiesos kainos:

HAMBURGU------------- $103.50;
DANZ1GA ir PILIAVĄ $106.50 
LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksu.
Trečios kiesos pasažieriai turi ka

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

SAVED1SH AMERICAN LINE, 
21-24 Statė Street. New York City.

i 
i
Į

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI. PARTRAU
KTAM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALIšKA. KAN
CELIARIJA.

LAIVAKORTES
I LIETUVA PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ 
A PRUPIN A M PRA DEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
PASODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS į 

LITHUANIAN TRAVEL BDREAŪ
136 East 42nd SL, NEW YORK, N. Y.

BALTIJOS-AMERIKOS
L> LINIJA 9Tvroad'vay, Nev\ork.NYl^

KeI LIETUVA '
PER HyXMBUP.G>\.PlLl/^A 
/ ARSA. LEPO jų.

V AŽIUOKIT parankiu keliu
■Ų/ Lietuviai važiuojanti į Piliavą*
* / aplepkia Lenkų karidorį. 

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

LITUANIA ............................ Rūgščio 6
POLONI A ................................. Rugsėjo 20

Iš NEW YORKO AR BOSTONO: 
į Hamburgą $103.50 • Piliavą $106.50

J Liepoją ir Memeli $107.
Mes apmokam gel/.kelio tikietą nuo 

Bostono į New Y'orką.

PRADEK NSU MUZIKA!

F

9

Hamburg

tęs
kori duodama dykai.

Rašykite lietuviškai save 
vokatoL

MARTIN LABINĘ* 
Re*. Patent Atty

*■ Line *

PINIGUS PERSIUNČIAME J VISAS DALIS / 
LIETUVOS IR LENKIJOS

Išmokami huną labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visų geriausių linijų. 

____ * LAIVAKORČIŲ KAINOS:
J Kaimą iš Bostono ar New Yorko $105.15. Karės taksų $5. 

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

JULIUS R0TTENBERG, Ine.
280 HANOVER ST., BOSTON, MASS.

e
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 kiesos 
pasažieriams.

Laivai "Hansa”, ”Bavern”, ”Wuerttembcrg” ir ’’Mount 
Clay’’ turi kelis specia liūs kambarius.

Du nauji 20,900 tonu trijų sriubų laivai. 
RESOLUTE IR RELIANCE 

išplauks kas antras utarninkis su pirmos, antros ir trecios 
kiesos pasnžieriais.

Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotą agentų 
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover St„ _£ooton. Maso.

23. 
ciymo

24. 
ei ja.

25.
26. 

iš Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

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

Kauno.
30. Prūsų lietuviai ateina Lie

tuvai Į pagalbą.
31. Želigovskis sumuštas ties 

Širvintais.
32. Mušis su lenkais ties Gi- 

bais.
• 33. Sutrauka smulkesnių mu

sių.
34. Plebiscitas ir jo nenusise- 

kimas.
35. Taikos sutartis su latviais.
36. Lietuva atgauna Palangos 

uostą.
37. Francuzų kolonija Klaipė

doj.
Visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

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

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

"KELEIVIS”
Mayk Ikaro UBCi«r) Tcl^akeaiA 255 Broadway, So. Bootoa, Maso.

rz.
Maršalka Aleksandras Milkevičius,

Yra tūkstančiai užsira
šiusių svetimų studentų 
aukštesnėse Suv. Valstijų 
mokyklose ir jų skaitlinės 
vis auga. Nėra abejonės, jog 
Suv. Valstijos užėmė Vo
kietijos vietą svetimų 
studentų susiėjime. Bet 
svarbus klausimas, ar Suv. 
Valstijų universitetai var
toja Vokietijos prieš-kari- 
nius budus Įgyti suvieniji
mą svetimų studentų. x ' 

Abelnai kalbant, butų 
daug geriaus, jeigu L2. 
laipsniuoti ir techniški stu
dentai atvažiuotų iš užju- Knygiai: 
rio i musų augštesnio moks
lo Įstaigas, bet kadangi 
Šimtai Studentu negavę pir-' Sutrinkimai atsibuna w _  i r*i i % x neaeiaieni KieKvieno menmo moKlisko laipsnio atva- meriu 801—803—sth st.
*• • Ali «

lietuviu laisves mylėtojų 
DRAUGYSTĖ. WAL'KEGAN, ILL 

Valdyba: '
Pirmininkas Kaz. Griniui,

* 802—Sth st
Pagelbininkas Kaz. Ambraziunas, 

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

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

1320 S. Victory st 
Kasierius A. Krepas, 

~--f 774 Sberidan Rd.
tilr Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

1126—lOth st
J. Povilaitis, 1206—lOth st. 
W. Gabris, 1027—8th st- 
J. Jokūbaitis, 728—lOth st 

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

Susirinkimai atsibuna paskutinį 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu- 

žiuoja, todėl priedermė tų----------------------------------
Įstaigų, prie kurių jie prisi-j Darbininko Draugas 
deda, padaryti ganėtinus 
aprūpinimus užžiurėti kitas 
dalis kolegijos gyvenimo, 
apart protiško.

Yra apie trįs tūkstančiai 
biednų rusiškų studentų 
Europoje ir apie trjs šimtai 
augštesnėse Suv. Valstijų

PAIN-EXPELLEB
VaizbatoaUU u±rc-.8, V. PitCSsa

i

Karė su lenkais.
Rusai išveja prošepanus

Sis puikus ir gražus laikrodis n 
kels jumis iš miego su saldžia. i<; 
r.ia muzika, ne apkurtinančiu skam
bėjimu. Ji suteiks tau gerą ūpą.

Dėto ši laikrodi galima užstatyt 
pagrajit bile kada. Jis grajina ke- . 
lais tonais ir užganėdins tave ir tavo ■ 
šeimyną. Jo dėžė padaryta iš drūto, 
matericlo ir labai gražiai išdabinta. 
Labai teisingai rodo laiką ir pada-' 
bins jūsų komodę, lentyną arba sta
lą. Laikrodžio didumus 10'e coliu 
aukščio ir 10 colių pločio.

Tik per trumpą laiką nes parduo
sim šj laikrodį už 8 dolerius, .jus ■ 
ko r.erizikuojat. Tik prisiųskit $1.00 ; 
depozito. Tuomet mes pasiųsime j 
jums laikrodi per paštą ir jus uzmo- : 
kėsit pastoriui S7.O0. NEATIDĖLIOK . 
—RAŠYK DABAR J‘Uz visus or<k-■ 
rius už Suvicnjjfų Valstijų rubežiaus Į 
reikalaujam pinigus iškalno. (

WESTERN SALES COMPANY 
2136 W. ChicagY Avė., Dept. G. 

Chicago, iii.

Urtited
American E3E American 
Lines Ine.

Reikalaukite išradimų knygų- J 
tžj "Patarimai Išradėjams," *** ___________  4 

^-4 

_ \ 
s park"row' new york i.



-KELEIVIS-~

Maišatis Vilniaus krašte.
tuomet susidaro šlykštus 
tautinio augimo vaizdas. 
Nelengvesnė už žydų ir lie
tuvių, gudų padėtis Vilniaus 
krašte. Va keletas žinučių 
apie gudų persekiojimus: 
(žinios paimtos iš gudų val
džios pranešimo Tautų Są
jungai).

Gudams draudžiama nau
dotis savo kalba cerkvėse ir 
viešose Įstaigose.

Uždaryti visi gudų kope- 
ratvvai. Naikinamos girdų 
mokyklos ir Gardino guber
nijoj jau dabar nebelikę nė 
vienos gudų mokyklos. 
' Uždaryta 262 gudų sta
čiatikių cerkvės, žiauriu bu- 
du persekiojama visos gudų 
visuomenės organizacijos. 
Kertama ir vežama užsienin 
miškai ir atėjimams iŠ Len
kijos.

Tai tokia susidaro "tvar
ka". Vilniaus krašte po to, 
kai lenkų imperialistai fak
tūrai gavo jame isisėsti.

Tautinė kova visuomet 
buvo vienas šlykščiausių 
kapitalistinės visuomenės 
reiškimų. Ją paprastai su
žadina, kursto ir palaiko 
viena tautinė buržuazija 
prieš kitas. Tos kovos prieš
aky visuomet stojo karš
čiausi savo tėvynės "patri
otai" ir jų tarpe dvasiškuos 
skaičius niekuomet neesti 
permažas. Prie tos kovos 
paprastai prisiplaka nešva
rių ranlai ir murzinos sie
los žmonės, pelningai nar- 
dvdamies drumstam vande
ny. Į tautines kovas Įtrau
kiama ir liaudis. Juo ji tam
sesnė, tuo lengviau pasiduo
da nešvariems kurstymams.

0 kai minia pati Įsitrau
kia i tautines imtynes ir iš 
.užpakalio kurstoma prade
da "veikti", tuomet ne tik 
jos siela, bet ir rankos daž
nai palieka suteptos šlykš
čiais "patriotiniais" žygiais, 
panašiais kaip Vilniuje bu
vusieji. Liaudis pradeda de- 
moralizuotis.

Tuo atveju Vilniaus kraš
tas yra vienas nelaimin
giausių. Tamsi, varginga 
liaudis ne tik kaimuose, bet 
ir pačiam Vilniuje iki šiol 
pasilieka vyraujančioj kuni
gų Įtakoj. Kuriuo keliu ve
da liaudį "krikščioniškoji" 
Vilniaus dvasiškija. gali būt 
pavyzdžiu tas kunigas-je- 
zuitas, po kurio krikščioniš
kos kalbos minia ėmė svai
dyti akmenimis policiją. 
Tautiniu kerštu užnuodyta 
biednuomenės siela jau da
bar yra giliai patvirkusi, jai 
šiandien Vilniuje galimi yra 
atsitikimai, kuriems pana
šiu žinojo tik caru Rusija 
pikčiausiais reakcijos me
tais.

Klerikalų Įsigalėjimas 
Lietuvos rytuose ir to Įsivy
ravimo matomi vaisiai turi 
būt. perspėjimas ir Lietuvos 
liaudžiai, prie ko veda tam
si klerikale reakcija. K.

' ("S-tas")

Iš Vilniaus krašto eina 
neramių žinių. Jau senokiau 
laikraščiai pranešė, kad lie
pos 2 dieną Vilniuje vėl Įvy
kęs žydų pogr omas. Tas at
sitikimas yra tiek žiaurus 
ir savotiškai Įdomus, kad 
skaitome reikąlinga trum
pai jį atpasakoti.-

Liepos pradžioj atvažiavo 
Vilniun iš Lenkijos lenkų 
nacionalistų "veikėjas" 
Chamiec ir suruošė Vilniuje 
porą paskaitų apie ler.kų- 
žydų santykius. Tai nebuvo 
jokios paskaitos, tik papras
tas minios prieš žydus kurs
tymas. Chamiec.kvietė savo 
klausytojus griebtis kovos 
su žydais, o tai kovai jo su
pratimu tiko kiekviena 
priemonė, nes žydai esą vi- 
t uomenės bradas, visuome
nės blakės, kurias reikia 
išnaikinti.

Vietos valdžia tokiose 
"paskaitose" pamatė pavo
jaus visuomenės ramumui 
ir uždarė Chamieco paskai
tų duris. Tuomet reakcinių 
nacionalistų agitatoriai čia 
pat paleido prie salės dura 
susirinku sion minion gan
dų, kad policija ir visa val
džia esanti papirkta žydų. 
Kai prie minios prisiartino 
policijos būrys, priešakin iš
ėjo kunigas-jezuitas ir at
virais žodžiais ėmė kolioti 
policistus. Minioje tuojau 
atsirado plytgalių ir akme
nų, ir po kunigo-jezuito pra
kalbos minia .ėmė svaidyti 
policistus. Pasigirdo šūviai, 
kurių rezultate pasirodė 
vienas užmuštas, vienas su
žeistas.

Sumanus agitatoriai vėl 
riktelėjo, kad draudimo ii’ 
nelaimės kaltininkas esąs 
artimiausios nuovados vir
šininkas ir kad reikia jis su
doroti, o jo nuovada išgriau
ti. Minia metėsi nuovadon, I 
užėmė ją, apkūlė policistus 
ir pati nuovadoj Įsitvirtino. 
Jai išmušti teko pasikviesti 
didesnis policijos būrys.

Po to miniai buvo pakiš
tas naujas sumanymas, — 
eiti mušt žydus. Minia me- ; 
tesi i vokiečių ir. kitas žydų ■ 
gyvenamas gatves ir pradė
jo vykdyti Chamieco patari
mus. Pogrome dalyvavę ka
reiviai, visokie šalavalkos, 
net vaikai, net studentai. 
Pats generolas Konaževskis 
ėjęs liuosuoti suimtų po- 
gromščikų. Pogromo vaiz
das buvo tiek šlykštus, kad 
lenkų laikraštis, iš kurio 
imu žinių, randa negalimu 
aprašinėti jo smulkmenų. 
Žydai buvo mušami ir plė
šiami begėdiškai, neskiriant 
nei vaikų, nei senų žmonių. 
Daugiausia kliuvo žydu 
biednuomenei. •

Liepos 8 dieną padaryta 
pogromas Rodunės žydams. 
Miestelin atvyko didokas 
kareivių būrys, neva gaudy
ti dezertirų, apstatė mies
čiuką kulkosvydžiais ir po 
to ėmėsi darbo. Pradėta 
gaudyti žydai vyriškiai, ne
žiūrint amžiaus ir grūsti jie 
sinagogos kieman. Laikraš
čių pranešama, kad ne tiek 
bųyo gaudomi žydai, kiek 
krečiamos jų kišenės, imami 
laikrodėliai, žiedai, pinigai, 
aukso' daiktai. Poroj vietų 
išplėšta krautuvės ir butai. 
Sinagogon sujojo raiti ka
reiviai atkištais durtuvais 
ir gfumojo mušti. Išvestas 
iš sinagogos rabinas atsi
pirko nuo mušeikų dešimčių 
pūdų avižib- "Pasidarbavę" 
ir nieko nesuėmę, kareiviai 
vakare pasitraukė iš Rodu
nės. Po to Įvykio žydai bėgo 
iš Rodunės, kur kas gali.

Apie lietuvių persekioji
mą, žiaurų ir sauvalingą^ 
randame žinių kiekvienam 
lietuviškų laikraščiu nume
ry. Puolama nę tik Vilniuje, 
bet ir provincijoj. Tegu tuo
se pranešimuose butų bent eras pinigus, 
kelinta teisybės dalis, tai ir Dar Įvyks vienas bendras'

Savu pinigu reikalu.
Ministerių kabinetas, ilgai 

svarstęs ir da ilgiau besi- 
raošęs, pagalios Įnešė Sei
man "Lietuvos Banko" Įsta-. 
tymo projektą. Tam "Lietu
vos Bankui" valdžia mano 
pavesti Lietuvos pinigu lei
dimą.

Valdžios patiektasai pro
jektas atiduotas apsvarstyt 
dviem Seimo komisijom: fi
nansų ir biudžeto fr ekono
minei. Jau Įvyko du minė
tųjų komisijų suvienytu po
sėdžiu. Tuose posėdžiuose p. 
Galvanauskas ir p. Dobke
vičius davinėjo paaiškinimų 
Į statomus jiems paklausi
mus ir ėjo diskusijos ben- ; 
drais klausimais, kiek tin- ; 
kami pamatai, kuriais nori
ma kurti bankas ir leisti pa-

: abejų komisijų posėdis; po i 
to kiekviena jų pasiima 
svarstyti projektą kas sau 
ir ruoš ji Seimo visumos su
sirinkimui. Prie to svarbaus 
visam musų ukiui klausinio 
mums teks grįžti dar nekar- 

; tą. Tuo tarpu norime musų 
skaitytojams patiekti bent 
trumpu žinių, kaip valdžios 
manoma sutvarkyti savų pi
nigų leidimą.

Valdžia nesiima pati leis
ti pinigų ir mano pavesti pi
nigu emisiją atskiram, nau
jai steigiamam "Lietuvos 
Bankui".

"Lietuvos Banko" pagrin
dinis kapitalas projekte nu
statomas 1 mil. 200 tukst. 
dolerių, arba atatinkama 

« iiiksinų suma. Banko kapi
talas sudaromas akcijas 
narduodajit? Akcijų bus 120 
tukst. Banko akcininkais 
galės būti pati Lietuvos val
stybė, savivaldybės, Įvairios 
Lietuvos bendrovės ir drau
gijos, atskiri Lietuvos pilie
čiai ir svetimtaučiai. Kas 
pirks "Lietuvos Banko" ak
cijas, turės už jas sumokėti 
auksu, doleriais arba kito
kiais pastoviais pinigais. 
Viena akcija bus 10 dolerių 
vertės.

Kuri akcijų dalis bus pa
čios valstybės paimta ir ku
ri bus palikta Lietuvos pilie
čiams, — projektas nenu
stato. Projekte tik sakoma, 
kad svetimtaučiai gali Įsi
gyti mažiau, kaip visą akci
jų pusę.

Turėdamas pagrindinio 
kapitalo, auksu sumokėto, 
1 mil. 200 tuksi, dolerių. 
"Lietuvos Bankas” leis jo 
galvon popierinius pinigus, 
kurie \skaitysis Lietuvos 
valstybiniais pinigais. • Po
pierinių pinigų bankas tiek 
tegalės leisti, kiek turės 
turto juos padengti. Val
džios projektas nustato, kad 
trečdalis banko išleistų po
pierinių pinigų butų pa
dengta auksu, o du trečda
liu kitokiomis vertenvbė- 
mis, kurias lengva parduoti 
už pastovius pinigus (viso
kie trumpalaikiai vekseliai, 
čekiai, užstatai, garantuoti 
pasižadėjimai). Kitaip sa
kant, jei "Lietuvos Ęankas" 
porėtų išleisti popierinių pi
nigu už 500 mil. auksinų., tai 
banko sandėliuose arba jo 
kasoje turi . būt nemažiau 
kaip 167 mil. auksinu auksu 
ir nemažiau kaip 333 mil. 
auksinų kitokių vertybių. 
Tuomet kiekvienas apyvar
ton paleistas popierinis auk
sinas turės banke savo pa
dengimą pastoviais pini
gais, galės būt ant pastorių 
pinigų keičiamas ii- todėl jis 
pats turės būt pastovus. 
Taip pamatuoja savo suma
nymą valdžia.

Teisę pinigus leisti -.ori
ma duoti "Lietuvos Bankui” 
20-čiai metų. Tas laikas gali 
būt pailgintas, jei banko ak
cininkai prašys, o Lietuvos 
Seimas sutiks.

Be pinigų leidimo "Lietu
vos Bankas" galės daryti ir 
kitokių bankinių operacijų, 
bet tik tokių, kurios nėra 
bankui pavojingos, vadina
si, negali duoti netikėtų 
nuostolių, negali griauti pa
ties banko. "Lietuvos Ban
kui" ir jo skyriams norima 
da pavesti ir tas darbas, ku
ri dabar atlieka iždinės ir 
taupomosios kasos.

Visus banko reikalus ves 
Banko Valdyba, kurios 
priešaky bus pastatytas 
banko valdytojas, preziden
to skiriamas penkiems me
tams. Kitus Valdybos na
rius rinks visuotinas akci
ninkų susirinkimas.

Banko Valdybos darbus 
prižiūrės Banko Taryba, 
taip pat akcininkų ren
kama.

Pamatinių bankų reikalų : 
sprendimas pavedamas vi- i 
suotinajam akcininkų susi- 1 

visas irinkimui. Pagalios, 
banko darbas remsis ypa
tingo Įstatymo, kurį išteis 
Seimas. '

I

Valdžia nori pritraukti 
banko dalininkais ir užsie
nio kapitalistus, nes tuo ma
no sudarysianti didesnio 
bankui pasitikėjimo. Iš ki
tos gi pusės kyla baimės, 
kad užsienio kapitalas per
daug neĮsigalėtų banke ir 
’C virstų jo šeimininku.

Visi abejojami klausimai 
žada būt nagrinėjami visų 
oirma Seimo komisijose. 
Apie juos pranešim vėliau. 
Puolusi vokiečių markė ir 
skaudi ūkio netvarka verčia 
valdžią ir Seimą pasiskubin
ti su pinigų išleidimu. X.

("S-tas")

Kodėl Haagoj nepavyk®
Čia turėjo išsiaiškinti 

1 klausimas, ar gali Europos 
: valstybės bendradarbiaut su
• labartine Rusijos valdžia 
' ir ne. Išeinant iš bolševikų
• griežtos klasinės kovos 
■ principų, iš anksto galima
! buvo pramatyti, kad čia su

siduria du nesuderinamu 
principu, dvi dar viena kitą 
galutinai neapveikusios pa- 
iėgos. Haagos konferenci
jos skolų subkomisija tei
singai pabrėžė, kad nesuti
kimams tarp Rusijos ir Eu
ropos deliai skolų atlygini
mo išspręsti, negalima rasti 
trečiųjų teismo, kad arbi
tražas negalimas. Ir ištikrų- 
jų. Jei, sulyg bolševikų, vi- 
•as pasaulis yra pasidalinęs 
i dvi griežtas besikaujan- 
čias dalis — Į proletarus ir Į 
buržujus-kapitalistus ir tre
čiosios dalies nesiranda, tad 
aišku, kad anų dviejų dalių 
nesusipratimų nėra kam 
leisti, nėra kam jų ginčų ly
ginti. Suprantama’, kad to
liau logingai sanprotaujant 
eikia pripažinti, kad nesu

tikimai gali birt išrišti vien 
pajėga, kova.

Ir tos visos derybos kaip 
Genujoj, taip Haagoj nega- 
'ėio kitaip pasibaigti, kaip 
iširimu. ~ - -

Bet abidvi' kovojančios 
pusės yra pailsusios, ypač 
bolševikai. Jie norėtų kokiu 
nors budu išlošti laiko, gauti 
’š savo neprietelių buržujų 
pinigų ir reikalingų jiems 
daiktų, žinoma; tik tam, kad 
toliau galėtų kovą tęsti. 
Buržujai vėl aiškiai tai su
prasdami neišrado tokiais 
neišmanėliais, kad duotųsi 
savo priešams apvilti. Rusai 
bando buržujų frontą su
skaldyti, siūlydami atskiras 
sutartis su jais daryti, bet, 
apart vokiečių, tokiai kom
binacijai kitos valstybės ne
pasiduoda. Ir patys vokie
čiai padarę atskirą su ru
sais Rapallo sutarti , dabar 
turi už tai jau metavoti. 
Francuzų ir amerikiečių už
sispyrimas nedaryt vokie
čiams kontribucijos išmokė
jimuose palengvinimų, kad 
vokiečiai vieni perdaug ne- 
išsivyrautų Rusijoj, taip nu
trenkė vokiečių markės kurA 
są, kaip niekuomet. Vokie
čiai tokiu budu turėdami 
teisių, bet neturėdami kapi
talu negali Rusijos turtų 
eksploatuoti. To ir reikia 
Amerikai ir Francuzijai.

Tų dviejų valstybių eina
ma prie apsilpninimo kaip 
Vokietijos, taip ir Rusijos, 
kai pačioms iš to pasinau
dojus.

Jeigu taip, tai be didelio 
Rusijos nusileidimo ir, taip 
tariant, kapituliacijos, tai
saus išėjimo iš Europos 
sunkenybių nesimato.

O Anglija? paklausite. 
<elių metų Europos^ politi
kos Įvykius peržiurėjus, rei
kia pripažinti, kad konti
nente dominuoja Francuzi- 
jos intaka, ne Anglijos. Pri- 
nename lenkus, sumušusius 
bolševikus, užėmusius Sile
ziją, beveik niekais nuėjusią 
Genują ir Haagą. — Juk vis 
tai ątsitiko prieš Anglijos 
norą.

Iš to aišku, kad Anglijos, 
galybė bene mažesnė yra ne-1 
gu Francijos. ("L. Ž.”)
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LAWRENČI0 IR APIELINKES

LIETUVIAMS
PINIGUS SIUNČIAME sulyg pigiausio dienos kur

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

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

KELIAUJANČIUS LIETUVON IR Iš LIETUVOS
tinkamiausia. ir
nes reikalais:

pigiausia aprūpiname visais jų keli >-
išgauname pasportus ir vizas, išpildome

Įgaliojimus, afidavitus grjžimo atgal arba giminių ati
traukimo i Ameriką ir sutaisome visokius i\ airius rū
šies dokumentus.

MISŲ PASAŽIERIAI keliauja geriausiais ir pasto
vais laivais, aplenkdami lenkų koridorį jūrėmis ir tokiu
budu išvengia daug įvairių nemalonumų.

VIETINIAI IR APIELINKSS LIETUVIAI, turėda
mi reikalus ir norėdami gauti tinkamą ir sąžiningą pa
tarnavimą, malonėkite visada ir
kreiptis
įstaigą:

y
su visais reikalais

patiškai arba laiškais tik pas tikrai lietuvių
(39)

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

70 LAWRENCE ST, Tel. 1543, LAWRENCE, MASS.
4

I

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždėjimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitą ligų. Taipgi turime nuo visokių siap, 
tingų li^ų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimi 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir 
Mes jums' patarnausime ki------ ‘ ’ ’patarnausime 

per telefoną 
sučėdyt

įmausime kttog oriausiai, 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite

100 SALĖM ŠTREET9

Tel.: Richmoi 2957-M.

Dr. David W. Rosen

nuo

nuo
jvaj<-ių šaknų 
pašaukiame

ir žolių, 
geriausius 

Todėl jeigu norite gaut gerus 
j APTIEKA po numeriu

BOSTON, MASS.
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Telefonas 5112*W. j

Dr. A. Cm-GuiMuskas |
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedaliomis nuo TO—12 dieną.
705 N. Main st. kamp. Broad st. 

MONTELLO, MASS.

8 iki 10 ryto.
2 iki 3 dieną.
7 iki 8 vakar*.
HANOVER ST.

j
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•J

adresą,
■ kainą 

ir

i, kai ji 
Nora jo- 

’ " d- 
pmigai
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EKS-MODELIO,NAUJAUSIO
i RA DRŪTI KLEVišIAI, G ARSI

MUZIKA. GERI KEISAI.
NUMUŠTA KAINA.

Kalba Lietuviškai. Lenkiškai
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IR
SLAPTAS LIGAS.

VALANDOS:
Nuo
N>uo
Nuo
321

j 
I 
I 

( 
•J

ii

Jis linksmas, nes turi

(36)

Chicago, III.

BAMBINO
VatetmUakliK S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau I 

Bambino yra geriausia * gy
duolė nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitu vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiame tiesiai iš labara- 
torijo8. »

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

Brooklya, N. Y.

BOSTON. MASS.

Skaityk šią naujieną. 
Ji daug' laimės neša — 
Dėl Jūsų sveikatos 
Salų ta ra s ligas peša.

KĄ-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
j VAIRIŲ LIGŲ te£JO SALUTA- 
RAS BITTERIS Iš MUSŲ CHE 
MIŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
DŽIAUGĖSI SALUTARO BiTTE- 
RIO GERUMU, DABAR GALĖS PA
SIGERĖTI, NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

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

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

CO„ DEPT’. 19,
1707 So. Halsted st, Chicago, Iii.

TeL Beach 6S33

DR. I. M. FRIEEMU
SPECIALISTAS VENERIiKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo lig* ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakaro.
i *69 H’ASHINGTON 8T?

BOSTON. MASS.

pir- 
kie •

L 
Naujos

skari-
> 

gerai 
nepa- 

Ka- 
dideiėj 
gailine

SU 1H

TU, 8 BASAIS — KAINA $9.50. 
79 SU 14 

19 RAK-

Šitie armonikai padaryti iš 
n«os kiesos materiolo. o ypač 
višiai, kurie padirbti su didžiausia 
atyda geriausių mekanik 
mados keisai, puikiai išdabinti, 
ekstra stiprios dumplės, su 
nįais kampeliais, nikeliuoto plieno 
kampiniai apsaugotojai, 
skambanti balsai. Tai yra 
paprastos vertės armonikai, 
dangi mes juos pirkom 
kiekybėj Europoj, todėl 
parduoti labai žema kaina.

ARMONIKAS NO. 95 
DU.MPLINTL rOLDy, 21 RAK-

ARMONĮKAS NO 
DUMPL1N1Ų FOLIJŲ,. 
TV. 4 BASAIS — KAINA *7.95.

Parašyk savo vardą ir 
taipgi pažymėk numerį i 
armoniko, kurį tu nori pirkt 
■prisiųsk 50c. persiuntimo lėšoms, 
o už armoniką užmokėsi, 
aplaikysi savo namuose.

•kios rizikos. Pilnas uzsiganėdin: 
mas gvarantuotas, arba 
bus sugrąžinti. Rašyk šiandien.

( 
UNION SALES COMPANY 

.15 S. Desplaines »U Dept 
Chicago, III.

Tjirht’llVP Vėliavų, Kukardų, visokių Ženkleliu, Guzikučių, Ant- 
lyilUVUT Vjpaudy jr kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPASrCO., 90-92 Ferry St. Newark.( N. J.

DYKAI! BAROMETRAS IR REVOLVERIS DYKAI!
ImportuoGiS barome

tras, kuiis parodo per
mainas oro. Tai yra labai 
gražus ir gerai padirbtas 
daiktas su tikru rahrėn- 
hein termometru. Prieš 
gražų orą lėlč-moteris Iš
eina į tarpdurį, prieš lie
tų vyras išeina į tarpdu
rį, prieš permainą oro 
abudu išeina i tarpdurį. 
Labai naudingas daiktas 
kiekvienam. Taipgi revol
veris B. C. 22 kalibro, ku
ris yra padarytas gražiai 
ir stipriai, sauja su B. C. 

__ _ šoviniais. Turėdami jį ga
lėsit apsaugot savo namus. Situos du brangiu daiktu męs prisiusime dy
kai kiekvienam, kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodytą laikrodį. Tai 
yra labai geras laikrodis, nikelinio judėjimo, gražiuose nikeliniuose lukš
tuose, laika rodo teisingai ir gvarantuotas ant daugelio metų- Vertas 
mažiausia $5.00, bet mes per trumpą laiką nutarėm parduot tik už $3.75. 
Prisiųsk 25c. įtampomis už persiuntimą, o $3.75 užmokėsi, kai aplaikysi 
tuos daiktus savo namuose. Gvarąn tuo jam, kad busite užganėdinti arba 
pinigus sugražinsime. Rašykit šiandien.

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North Irving Ave^ Deak 20,

/
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v i Nubaudė policmaną, kam 

mušė moterį.
East Dedhamo teisme pe

reitą sąvaitę policmanas 
John H. Holloy buvo nu
baustas užmokėti $15 bau
dos už tai, kad be varanto 
įnėjo i tūlo Stewarto namus 
tyrinėjimų daryt ir užgavo 

. Negana

šovė automobilių.
Šio panedėlio vakarą ne

žinia kas šovė Benjamino 
automobilių netoli Cam- 
bridge’aus. Benjaminas sa- stewarto moterį. Negana 
ko, kad važiuojant jam vieš- piniginės baudos, jam likos 
keliu linkui Lexingtono, tuo’^uvijį;^ policijos uniforma 
pačiu keliu ėjo žmogus ir jr jis traukiamas da polici- 
kaip automobilius buvo jau jos kapitonų teisman dėl ši- 
nebetoli, tas žmogus įlindo to pasielgimo 
į krumus. Kada automobi- Kitas policmanas, Allenį krurnus. Kada automobi- Kitas policmanas, Allen 
liūs privažiavo ties ta vieta, Gray, tapo visai išmestas iš 
iš krūmų kažin kas šovė ir policijos už tai, kad sumušė 
šruotai sukapojo visą auto- geležinkelio sargą bolinėj. 
mobiliaus užpakalį. ' _______

I

Sumušė ir apiplėšė žmogų.
1 Roxburyje pereitą sąvai
tę policija rado ant Warren 
gatvės sumuštą žmogų be 
_ _1_. Jam buvo sulaužyta 
nosis ir padaryta daug žaiz- 
dų galvoj. Tris vyrai, ku- 

Kad rjuos policija matė bėgant 
nuo J0’ buvo areštuoti ir ’>a- 
statyti po* $2,500 kaucijos 

j kiekvienas. Atsigavęs 
muštasis papasakojo, 
•is buvo apiplėštas. Bet

Per mėnesį užmušė 
44 žmones.

Per liepos mėnesį Massa- 
chusetts valstijoj automobi- 
liai užmušė 44 žmones. Au
tomobilių i 
Frank Goodwin sako, kad 
gana gerai, i 
tą patį laikotarpi buvę už
mušta daug daugiau. 0 per
nai juk ir automobilių ne
buvę tiek daug, kiek šįmet, 
t 
es3 Jau policija ir ii sulaikė.000 automobiliu. j JI

Pavogė už $250,000 kailių, j 
Bėgiu trijų pastarųjų mė-j 

nešiu Bostone pavogta iš 
įvairių krautuvių $250,000 
vertės kailių. Vėliausia va
gystė buvo ant Washingto- 
no gatvės, kur nakties laiku 
vagis išpiovė lubose skylę ir 
nusileidę ant virvių į kailių 
krautuvę, išnešė už $10,000 
kailių.

SU- 
kad 

Šiais metais šioj valstijoj įangj jjs ijUV0 gįrtas, tai

Vaikai sudarkė mokyklą.
Būrys vaikų Roxburvje 

įlindo per langą į Jeffersono 
pradinę mokyklą ir radę te
nai įrankių pradėjo ’’meis- 
travoti”. Jie supiaustė suo
lus, privarė Į stalus vinių, 
prigręžė durise skylių ir su
darkė visą koridorių, kuris 
buvo tik ką atnaujintas ir 
numalevctas. •

Elektra ant gatvės užmušė 
arklį.

Chelseaj pereitą pėtnvčią 
ant gatvės likos užmuštas 
pieno kompanijos arklys. Ji
sai įstojo Į klaną vandens 
palei elektros stulpą ir ant 
vietos buvo nutrenktas. Ma
tyt viela buvo kaip nors že
mėj prakiurus ir vanduo 

i prisirinko elektros. Vežėjas 
I buvo sužeistas nuo arklio pei- 
į vadžias, šuo bėgdamas pro 
Įšali Įstojo į tą klaną, tai pa
šoko augštyn ir staugdamas 
nusinešė.

Biržiečių domei.
Gavau atsišaukimą

KELEIVIS

Užpuolimas.
Trįs ginkluoti banditai 

užpuolė ant Huntingtono Co™' 
Harvardo universiteto stu
dentą ir atėmė iš jo $35. 
Paskui policija vieną nužiu- 
rimą., vyra suėmė ir .rado valall<^ N Wula kaina j is } 
pas jį revolveri kiseniuje. Jį • - -
kaltina plėšime.

Ant Dudley st. policija pa-'
’ ’ ’1 1Š-;

i
I
i

t ELEKTRA Vtl. ATPIGO.

Edison Electric Illuminating 
, . i praneša

apie* antrą elektros nupiginimą. 
Paprasta rata buvo 10c., o da
bar bus 9^3 centu už kilovvato

kai arba randauninkai reziden
cijų, apartmentų, tenementų, 
mažų krautuvių ir šapų. Jie su
moka 42% visų kompanijos jei
gu. Gerėjant šios kompanijos 
bizniui, tikimasi, jogei elektros 
kaina nuolatos bus mažinama.”

I

gavo du plėšiku, kurie 
plėšė tenai krautuvę.

galę nuo Rugpjūčio 31. Atkreip
damas kostumeriu atvdą j Nu
rodymą "A”, prezidentas Edgar 
sako:

PARDAVIMAI.

DIDELIS

IŠVAŽIAVIMAS!
Rengia

K. CHORAS, J. BUTĖNO 
VADOVAUJAMAS.

South Boston. Mass.
. Išvažiavimas Įvyks NEDeLIOJ. 

’ 27 RUGPIl ČIO-AUGUST. 1922
Prasidės 10 Valandą Ryte ir 
Tęsis iki Vėlumai Vakare,
Ant ALASIAUČ1OS FARMOS

(Buvusios KARBOŠIAUS),
Spring Road Bedford, Mass.

Taigi kviečiame visus Bosto
niečius ir apielinkės lietuvius 
skaitlingai atsilankyti ant šio 
išvažiavimo pasilinksminti ir 
pakvėpuoti tyru oru. Bus viso-j 
kių • žaislų. Bus skanių užkan-1 

»tižių ir saldžių gėrimų.
Kurie norėtumėte važiuoti 

trekais, tai susirinkite 11-tą va
landą ryte prie Lietuvių Svetai
nės, 376 Broadway. So. Boston.

Ura, visi išvažiaviman!
Visus kviečia

B. K. Choro Komitetas.

B.

PARSIDUODA NAMAS. k urianie 
yra vieta dėl srvveninio, pekarnė. sto
rus, ir garadžius dėl 4-rių automo
biliu. Priežastis pardavimo — va
žiuoju Lietuvon. (37)

JOSEPH HK1NEV1ČIUS
111—tth st., E. Cambridge, Mass.

PARSIDUODA NAMAS CAM
BRIDGE, netoli Harvard Sųuare, 2 
šeimynų, 10 ruimų, elektra, gesas. 
štymas, visi Įtaisymai, yra vietos dėl 
•: karų garadžiaus. Mainau ant na
mo, krautuvės arba automobiliaus.

J. L. (35)
620—Sth st.. So. Boston. Mass.

”Kuomet mes panaikinom an
glies priedą ir 5% pakėlimą ant 
šios klesos biznio Kovo 1, aš 
pranešiau, kad jeigu biznio rei
kalai gerinsis, tai kompanija pa
darys antrą nupiginimą, apie 
kuri dabar ir pranešam.

"Biznis kyla visur i gerą pu
sę, nauji namai yra budavojaml, ‘
seni taisomi, i kuriuos elektra D .. ■ ■ ....
Įvedama. Elektros Įvedimo kai- 13rSlUU0(13 AUtODIOblllUS 
nos ir Įtaisymai dabar kainuoja visai mažai važinėtas, 7 sėdynių 
kain ir nrieš kare Elektras Ha-Vnes sedan. Parduodu už labaiKaip ir prieš Karę. £4£Ktros IV t ^neinamą kainą. Klauskit per tele- 
dimas į stubas reiškia didelį pa- foną: So. Bcston 1791—w. (35)
rankumą ir ekonomiją. Į “ ~ " ~~ ~~

"Nurodymu "A" naudojasi iSJ 1^1“^ A Ut-imoblllUS 

viso 136,000 Edisono koštame- l
riu, tai yra 88% visu 153.000 i duodu pigiai.
kostumeriu — jie yra savinin-| 75 Second į.,G KAS( helsea, Mass.

Antras Elektros 
Kainos Nupiginimas

j ’ ' ' w *
THE EDISON ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY OF BOSTON 

GencraKs Ofisas: 39 Bojlston Street
Boston. Mass., Aug.

r

♦

* 
*
*

*

PARSIDUODA BUČERNt.
Biznis visas cash, per daug 

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

Kreipkitės: (35)
139 Dorchester st.,

So. Boston, Mass.

Chorlestowne policija su
ėmė vagį J. Murray, kuris 
anądien pavogė iš Ameri- 
can Tire Co. $300.

!

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

LITHUAN1AN AGENCY 
A. Ivaškevičius, Savininkas,

361 West Broad*ay,
* South Boston, Mass. I

K. ŠIDLAUSKO 
APTIEKOSE 
Viaoki Receptai, ar jie butu 
Aaorikoo ar Europos dakta
ro. būna išpildomi teisingai.

LIETUVIU GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (suppUes). Iš- 
rendavojanie automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome expertą, 
mekaniką dėl sutaisymo mašinų. (?)
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadway.
South Boston. Mass.

Telefonas: So. Boston 51370.

LIETUVIS DENTISTA8

Dr. M. V. Caspei
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą
SO. BOSTON TeL So. Bootoa 82

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.

TREJANKA
Trejanka išrasta ir pripažin

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

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

Trejanka biteris sutaisomas 
namie pagal nurodymą Lieto-' 
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) 

$130
ATBUDAVOJIMO 

TONIKAS
Gelbsti maisto virinimą, tai

so sugedusias dalis kūno—pri
pildo žmogų gyvybės. Tikrai 
geras tonikas. Bonka (supri- 
siuntimu) $1-50.

TAIPGI
Reikalaukit nuo pleiskanų, 

plaukų slinkimo, saulės nude
gimo, gumb-r lašai (ypač dėl 
moterų), vaikams nuo kirmėlių, 
Severo’s visos gyduolės, Nuga- 
Tone, Vitamine, krajavos ra
munėlės. citvoras, visokios šak- 
nįs ir žievės.

K. ŠIDLAUSKAS 
s Aptiekorius

373 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Greitai ”išklynijo”.
Tūlas Ed. Curley, kuris 

per vasarą piovė apie Ban- 
gorą šieną pas farmerius ir 
uždirbo $160, atvažiavo aną
dien Bostono pažiūrėt. Išli
pęs iš traukinio jisai pasi
ėmė vežėją ir liepė nuvežti 
jį tokion vieton, kur galima 
gauti ”good time”.

Ant rytojaus policija ra
do girtą žmogų snaudžiant 
ant šaligatvio. Tai buvo tas 
pats Curley iš Bangoro. 
Pastatytas prieš teisėją ji
sai skundėsi:

”Džiodž, aš niekad nemis- 
linau, kad jūsų mergos čia 
Bostone taip luptų. Aš dir
bau per visą vasarą, kol pa
dariau 160 dolerių, o jos ma-i 
ne išklynijo per vieną j 
naktį.” i

”Na, o ką tu manai dabar 
daryt, kada likai taip iškly- 
nytas?” paklausė jį teisė-' 
jas. ;

”Važiuosiu atgal į Bango- 
rą,” atsakė Curley, ir išsi-. 
traukęs iš sugniaužtos ke-' 
purės pamušalo dvi-doleri- 
nę, parodė teisėjui

”Bet į Bangorą už tuos 
nenuvažiuosi,” pastebėjo 
teisėjas. i

''Važiuosiu kiek veš, o 
reštą pėsčias dabaigsiu. Te
nai jau netoli,” paaiškino 

; Curley.
------------ i 

Automobilius užmušė sargą 
būdoj.

Važiuojant iš Bostono Į • 
Lyimą, ant Pine upės tilto 
pereitą sąvaitę vienas auto-, 
mobilius pasileido bėgti apie ! 
70 mylių į valandą, išvartė < 
visus ožius su raudonais ži- < 
būriais, nes tiltas yra taiso- < 
mas, ir nunešė sargo būdą. < 
Buvęs būdoj sargas likos už- < 
muštas ant vietos. Jis paliko į 
pačią ir 10 mąžų vaikų. Au- ; 
tomobilius pabėgo; ant tilto ; 
liko lik vienas jo sparnas < 

'nuplėštas. _ - !

nuo 
Biržų Draugijos Gimnazijai 
Statydinti — statymo dar
bas jau pradėtas ir reikia 
tęsti toliaus, bet lėšų trūks
ta. Todėl jeigu rastųsi gera
širdžių draugbrolių, kurie i 
norėtų sulyg išgalės paau- • 
kauti ir padėti pastatyt Bir- ■ 
žuose Gimnazijos Rumus,' 
tai aš galėčiau pinigus pri
imti ii' nusiųsti kur reikia. 
Aukavusių vardai bus pa
skelbti laikraščiuose. Jei į 
kas norėtų platesnių žinių, ’ 
tai meldžiu kreiptis prie; 
manęs laišku arba asmeniš
kai žemiaus nurodytu adre- į 
su: tuo pačiu adresu mel-l 
džiu ir aukas siusti.*•

Kris. Petrauskas,
21 Tickner st., 

So. Boston, Mass.

K

t

i

O nelaimė 1 Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

CHARJLES

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinam* kaina.
J. L. Pašakarnis O. D.

S77a BROADVAT
SO. BOSTON, MASS.

Tel. South Boston 2613 
Residtnce Brookline 4739-M

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA 

(PU1S1UTĖ)
Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broadwav, So. Boston. Mass.

5EVER05 GYDUOLE5 UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

apturėję ^etstmę, 
pa lengvini^ per vartojimą

SEVERAS
regulaTOR
Moterių Stipriu Toj a u s 

.Patirsite, kad jisai>ra 
veiksmingas su^razimui spėkp 
sureguliavimui moterišką 
funkciją ir suteikia sistemai 
sveikę, normališkji padėjimu

Klauskite pas apfiekorilis.1
W. F. SEVERĄ CO.

CEDAR RAPIDS. IOWA

E DIDŽIAUSIS IK LINKSMIAUSIS

, Rengia DRAUGYSTĖ D L. K. KEISTUČIO, BOSTON.
► ant nuosavo daržo

i OAKLAND GROVE EAST DEDBAM, MASS
► Atsibus PANEDĖLYJE. LABOR DAY,

; 4 Rugsėjo-September, 1922 m.
► • PRASIDĖS 10 VAL. RYTE ir TRAUKSIS IKI NAKTIES.
► Dabartinis piknikas bus vienas iš linksmiausių, nes bus visokių < 
, valgių ir gėrimų. Taipgi bus ten visokių linksmybių vieta, nes bus <
► bėgikų, ristikų ir virvės traukikų. Todėl kurie norite tomis links- < 

mvbėmis pasinaudoti ir sveiku oru kvėpuoti, tai prašome visus ko- Į
► skaitlingiausiai atsilankyti. Taipgi bus išlaimėjimas automobiliaus. <
► Įžanga 25 centai tikietas ir su tuo tikietu galima bus laimėti < 
, automobilių. Kurie neturės tikieto, tai galės nusipirkti ant vietos. J
► Širdingai užprašo D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA. <
k Pasarga. Važiuojantiems iš visų apielmkių reikia imti Elevatoris į
► ir važiuoti iki Forcst Hilis, o iš 'ten imti kares Washington-Grove ,
► St. ir važiuoti iki vietos, o ten stovės žmogus ir nurodys kelią į < 

draugystės daržą. O kurie norės troku važiuoti, tai gali užsiregisi Į
► truoti pas Antaną Pastelį, 116 Bowen St., So. Boston, arba pas <
k Vincą TrakelĮ, :)2 Ą St., So. Boston, Mass. Registruokitės nevė- J 
I liau kaip iki 31 d. Rugpiučio, 1922 m. <35) <

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

D. OLSEIKA ,
► Real Estate & Insurance
► 425 BR0ADWAY. SOUTH BOSTON.
! Tel. 2805-J. So. Eoston.o

šils Kompanijos Kostumeriams
Imantiems Patarnavimą Pagal Ratą Nurodytą ”A”:

Praėjusio X asario 9. pranešime apie panaiki
nimą anglies priedo ir 5% pakėlimo pagal Ratą 
nurodytą ’’A”, Kompanija pranešė:

Jeigu biznio padėtis geriPsis tokioj pat eigoj, kaip 
ji gerinosi laike pastarųjų dviejų ar trijų mėnesių, 
tai Kompanija turi viltį ir tiki, kad galima bus. pa
daryti antras nupiginimas iki devynių ir pusės centų 
(9‘-c) už kilovvato valandą ant Rugsėjo 1, 
Šis naujas puse cento (^c) i • ■ •

padarytas visiems kostumeriams, 
tarnavimą pagal Patą Nurodytą 
meterius po Rugpučio 31, 1922.

_ _ , 1922.
nupiginimas bus

imantiems pa
skaitai: t

70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai: 

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

Knygos kaina 1 d. 50c.
Atyča! Kas ims iš karto 20 

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

M. PETRAUSKAS
769 Broadway, So. Boston, Mass

pleiskanų mirtinąjį priešą-
Suvilginkite Rufflcs savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojius pranyks. Naudokite 
RiifSes nuolatos ir po to, ir 
tuo būdų užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina G5e. aptū-kom*, arba prisiąa- 
kite 75c. tiesiai j laboratoriją.

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

Brooklyn, N. Y.

Ruffles

TeL So. Boston 50«-W 
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS 
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 to*.

Noo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po plot*.

Seredomis iki 12 dien*. 
Ofisas "Keleivio” namo 

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

O
4/1
C

3
0 
O

b 0 

S. o

Tik pamirkysiąs į Kniso paliuosuoja visą purvą

«

štai jis—didelis naujas pakelis
Kaipo atsakymą tūkstančiams 

moterų po visą šalį, kurios 
vartoja Rinso. mes pagaminom 
ši naują pakelį.

Milionai moterų, kurios mirki- 
na savo drabužius, atrado, kad 
tik mirkymas į Rinso paliuosuo
ja visą purvą., Tik labiausia įdė- 
vėtas vietas reikia patrint sausu 
Rinso ir purvas nueina.

Toms moterims, kurios virina 
savo baltus marškonius drabu
žius, nieko nėra geresnio už

Rinso. Tik įpilk užtektinai 
Rinso soliucijos į boilerį, kad pa
sidarytų tokios putos, kokių nori.

Skalbimo mašinų savininkai 
vartoja Rinso, nes jiems nereikia 
trint nei labiausia įdėvėtų vietų.

Rinso išdirba didžiausi muilo 
išdirbėjai sviete, šeimynų skal
biniams jis taip geras, kaip Lux 
ploniems skalbiniams. Reikalauk 
savo grosernėj naujo pakelio, 
liever Bros. Co., Cambridge, 
Mass.

PETRAS VALŪK0M1S
Tik vienas lietuvis.

Aukaorius ir Laikrodininkas

Per 12 metų So. Bostone par- 1 
Juodu ir. taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir i 
šiaip visokius auksinius ir auk- ' 
suotus daiktus. Darba ir užsa- ' 
kymus priimu per pasta it iš- i 
pildau teisingai ir greitai (?)

P. VALUKONIS
SO. BOSTON, MASS. ’
375 BROADWAY j

LIETUVIS OPTOMETBISTAS 

(AKIŲ SPECIALISTAS)

Rinso užėmė- vietą muilo šmotuose




