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Graikų kabinetas nuverstas 
ir karaliui gal reikės 

pasitraukti.
Graikų valdžią ištiko di

džiausia katastrofa, kokią 
tik galima įsivaizdinti. Tur
kai sunaikino visą armiją, 
paėmė galybę karės grobio, 
išvijo iš visų svarbesnių 
miestų ir baigia vyti iš visos 
Mažosios Azijos. Kaip pa
prastai tokiuose nepasiseki
muose būna, likusi graikų 
armija sukilo prieš savo 
valdžią ir pareikalavo, kad 
karalius Konstantinas eitų 
šalin. Ministerių kabinetas 
jau griuvo ir karalius keti
na abdikuoti (atsisakyt nuo 
sosto).

Prie šitos katastrofos 
graikų valdžią privedė jos 
plėšrumas. Padrąsinta 
aliantų laimėjimais, po di
džiosios karės, graikų val
džia pradėjo veržtis Turki- 
jon, taip kaip Lenkija Rusi
jon, ir grobti tenai žemes ir 
miestus, aiškindama, jog 
tos žemės ir miestai kadaise 
yra graikams prigulėję ir 
vėl turi būt jiems sugrąžin
ti. Taip jie užgrobė Trakiją, 
Smyrna, Brusą, Ušaką, Ofi- 
jun-Karahisarą, Eski-Šerą, 
Kijutają, o aliantai užvaldė 
Konstantinopolį, ir rodėsi, 
kad turkų jau nebeliko.

Bet atsirado gabus turkų 
vadas, Kernai Paša, suorga
nizavo naują armiją, įkūrė 
Angoros mieste nepriklau
somą nuo senojo sultono 
valdžią, ir apskelbė nepra
šytiems svečiams karę.

Iš pradžios kemalistams 
nesisekė, bet pradėtas pa
skutinėmis dienomis ofensi- 
vas sutrupino visas graikų j 
viltis. Graikų armija tapo j 
biauriai sumušta ir bėga iš 
Turkijos galvatrūkčiais. 
Smyrna, viena svarbiausių 
Turkijos uostų ir tvirtovių, 
jau evakuota ir iš naujo tur
kų užimta.

Telegrama iš to miesto 
sako: kad suprasti, kaip 
baisiai graikai buvo sumuš
ti, tai reikia pamatyti jų ne
laimę savo akimis, žinovai 
sako, jog tokios katastro
fos karių istorija da nebuvo 
mačius. Armija iš 150,000 
kareivių, gerai organizuota 
ir viskuo aprūpinta, į dvi 
sąvaites laiko likos pavers
ta į sumišusį būrį pabė
gėlių.

Graikų kariumenė tapo 
turkų taip sudemoralizuota 
ir įbauginta, kad atsiųstas 
iš Atėnų batalionas atsargi
nių sukilo ir atsisakė lipti iš 
laivo.

Turkų grobis ligi 2 rugsė
jo susidėjo iš šitokių da
lykų:

700 armotu, 950 armijos 
trokų, lt orlaivių, 2,000 kul- 
kasvaidžių, 1,000,000 artile
rijos šovinių ir galybė viso
kių karės įmonių, smulkių 
ginklų ir amunicijos. Be to 
da daug graikų kareivių pa
imta nelaisvėn.

Turkų nacionalistų armi- : 
ja susideda iš 350,000 vyrų, 1 
iš kurių 200,000 dalyvauja . 
ofensivoj prieš graikus, o
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AREŠTAI IR ŽUDYMAI 
RUSIJOJ.

Ryga. — Iš Maskvos pra
nešama, kad 10 rugpiučio 
Petrograde buvo sušaudy
tas Petrogrado arkivysku
pas Benjaminas ir kiti, ku
rie kartu su juo buvo nuteis
ti delei priešinimosi rekvi-

150,000 laikomi atsargoj.
Telegrama iš Konstanti

nopolio šį panedėlį sako, 
kad paskutinis miestas buvo 
tai Smyrna, kur susitvarkę _____  |_________  ____
graikai dar bandė ginti šitą J zavimui bažnytinių turtų, 
svarbų punktą. Tečiaus jie Į Kita žinia iš Maskvos sa- 
buvo sumušti ir turkai už- Į ko, kad Maskvos kalėjime 
ėmė miestą. Dabar mūšiai • pasikorė socialrevoliucionie- 
nebeina, nes graikų armijos rius Timofejevas, negalėda- 
nebeliko; turkai paskelbė mas pakelti kalėjimo kan- 
visam pasauliui, kad ji jau • ėių.
visiškai sunaikinta. I Po visą Rusiją dabar pra-

Sumušti graikai dabar sidėjo nauji areštai. Daug 
jau nori taikytis, bet taika esą areštuota studentų, 
su turkais dabar bus jau 
sunki, nes jie diktuos tokias 
sąlygas, kokios jiems pa
tiks. “ j * *
apsidirbę su graikais, 
kai dabar gali pulti 
Konstantinopolio, kad 
jus iš tenai aliantus.

Kunigas skundžia kata 
liką Susivienijimą.

Tūli pranašauja, kad 
tur- 
ant 

išvi-

ŠOVĖ I FRANCUOS PRE
ZIDENTO AUTOMO

BILIŲ.
Pereitą sąvaitę Paryžiuje 

jaunas egiptėnas studentas, 
Georgės Salėm, šovė į auto
mobilių, manydamas, kad 
tai prezidento Millerando 
vežimas. Jaunuolis tuojaus 
buvo suimtas ir apalpęs su
griuvo, turbut manydamas, 
kad policija jį peršovė.

Automobilius buvo ne pre
zidento ir studentas į jį ne
pataikė.
SUŠAUDĖ 48 KAZOKUS.

Maskvos pranešimu, Kije
ve likos sušaudyta 48 kazo
kai už sukilimą prieš Ukrai
nos komunistų valdžią. Sim
feropoly buvę nuteista su
šaudymui 8 socialrevoliucio- 
nieriai, bet pradėjus kitų 
šalių darbininkams protes- 
tuot, Maskvos valdžia liepė 
mirties bausmę atidėt.

SUKILIMAS RUSIJOJ 
PATVIRTINTAS.
Apie Rusijos sukilimą at

ėjo patvirtinančių žinių iš 
Helsingforso ir Kopenha
gos. Odesos darbininkų ta
rybos apskelbė Krymą ir 
visą pietų Rusiją nepriklau
soma nuo Maskvos respubli
ka. Sevastopolio jurininkai 
taipgi sukilę prieš Maskvos 
komunistus. Maskvos val
džia atakuoja sukilusius 
darbininkus visu savo žiau
rumu ir mūšiai esą baisiai 
kruvini.

BLAIVININKAI ŠVEDI
JOJ SUMUŠTI.

Šiomis dienomis Švedijoj 
daryta rinkikų atsiklausi- 
mas blaivybės klausimu. 
Balsavo 60 nuoš. gyventojų, 
turinčių teisę balsuoti. 901,- 
053 balsai buvo už panaiki
nimą svaiginamųjų gėrimų, 
o 930,655 — prieš. Tuo budu 
svaigalai Švedijoj pasilieka, 
vienok plebiscitas parodė, 
kad arti pusė gyventojų 
jiems priešinga ir galimas 
daiktas, kad netolimoj atei
ty Švedija „išdžius”.

ŽUVO 300 ŽVEJŲ ANT 
JŪRIŲ.

Iš Tokio pranešama, kad 
Kamčatkos pakrašty žuvo 
300 japonų žvejų per audrą, 
kurioje buvo paskandintas 
japonų karės laivas „Nit- 
taka”.

BOLšEVIKAI SUGRAŽI
NO ANGLŲ KOMPANI
JAI NUOSAVYBĘ.

Bolševikų valdžios atsto
vas Krasinas Berline pada
rė su anglų kompanija, Rus- 
sian Asiatic Consolidated, 
sutarti, kuria gražinama tai 
kompanijai visa jos privati
nė nuosavybė, kurią pirma 
jie buvo nacionalizavę. Pasi
rašęs tą sutarti, Krasinas 
pasakė: ”Tai yra pirmutinė 
tokia didelė privatinė tran
sakcija, padaryta su sovietų 
valdžia, ir mes didžiuoja
mės, kad ji Įvyko.”

Didžiuojasi komunistų 
komisaras, kad jie grąžina 
kapitalistams privatinę jų 
nuosavybę.

RUSŲ-JAPONŲ KONFE
RENCIJA.

Japonai nutarė iš Sibiro 
pasitraukti; dėlto buvo su
šaukta rusų-japonų konfe
rencija čangčuno mieste, 
kad aptarus tuos klausimus, 
kurie kila japonams pasi
traukiant. Konferencijai 
atsidarius bolševikų atsto
vas Joffe pasakė, jog rusai 
nemano apsistoti ant Sibiro 
klausimų, bet reikalaus pla
tesnės sutarties ir pripažini
mo sovietų valdžios. Japo
nai tuomet paprašė 
traukt konferenciją, 
galėtų susižinoti su 
valdžia. Konferencija 
traukta. ►

per- 
kad 

savo 
per-

NUSKENDO LAIVAS SU 
100 ŽMONIŲ.

Ispanijos pakrašty perei
tą sąvaitę nuskendo vokie
čių garlaivis „Hammonia”, 
kuris prigulėjo Hamburg- 
America Linijai ir 4 rugsė
jo išplaukė iš Amerikos su 
100 pasažierių. Ar žmonės 
išsigelbėjo, ar žuvo kartu su 
laivu, tuo tarpu nėra žinių.

$5.000 DOVANŲ, KAS PA
SIEKS UŽBERTUS MAI- 

NERIUS.
Tris savaitės atgal „Ke

leivyje” buvo rašyta, kad 
Californijoj, netoli Jacksono 
miestelio, užgriuvo aukso 
kasykla ir užbėrė 47 darbi
ninkus. Nežiūrint visų pa
stangų, iki šiol da nepasise
kė juos išgelbėt. Kasyklos 
perdėtinis tiki, tebėra da gy-

„Garsas” rašė, kad kun. Ja
nusas esąs atskalūnas ir pėt- 

nyčiom valgąs mėsą.
Akrono dienraštis „Bea- 

con Journal” praneša, kad 
gyvenantis tenai lietuvių 
Rymo katalikų šv. Petro pa
rapijos klebonas, kun. Albi
nas Janušas, apskundė 
Amerikos Rymo Katalikų 
Susivienijimą ir jo organą 
„Garsą”, reikalaudamas 
$50,000 atlyginimo už ap
šmeižimą jo vardo ir apjuo- 
dinimą asmens.

MAINERIAI GRJŽTA iv • . • • mi • i«| •
k... Lietuvai gręsia Vilniaus likimas

jau atsidarė šį panedėlį ir---------------------------------- ’ ----------
apie 90 nuošimčių mainerių • ------- -- * - —— -• - - - 1 — * * ’ *
grįžo darban. Likusieji ne-i 
galėjo pradėti dirbt tik dėl-! 
to, kad kaikurios kasyklos 
buvo užleistos: reikia da iš-, 
pumpuot vandenį, sustatyt: 
naujus ramsčius ir tt.

Mainerių unijos pirminin
kas Lewis sako, kad strei
kas buvo laimėtas ir anglia
kasiai linksmai pradeda 
darbą iš naujo.

600 UNIJŲ REMS 
GELŽKELIEČIUS.

i New Yorko darbininkų 
j tarybos veikiantis komite-, 
'tas šią sąvaitę šaukia 600! 
•unijų viršininkų konferenci- 
’ciją, kad visiems tų unijų 

Kun. Janušas leido juoku; nariams uždėjus vienos die- 
laikraštuką „Vanagą”, ka-jnos uždarbio mokesnį strei- 
me jis tankiai patarkuoda- j kuojančių gelžkeliečių nau- 
vo kunigu godumą ant pini- i dai. Konferencija taipgi 
gų ir ju veidmainybę. Jis'svarstys sudarymą specialio 
nuolatos ‘rašė, kaip jie ap-:knmifAfn stoikui wsti 
gaudinėja žmones rinkdami 
aukas neva Lietuvos reika
lams, kaip jie kaziriuoja, 
latrauja ir tt.

Dėl šitų kun. Janušo ra
šymų, kiti kunigai pradėjo 
vadinti jį „atskalunu” ir ki
tokiais budais šmeižti per 
„Garsą”, kad sukėlus prieš 
jį katalikus.

Savo ^rašyme į teismą 
kun. Janušas pareiškia, kad 
jo pasisekimas, įtekmė ir 
gerbūvis priklauso nuo jo 
garbės ir gero vardo tarp 
lietuvių.

Tuo tarpu gi „Garsas”, 
Rymo Katalikų Susivieniji
mo organas, nuolatos jį že
mina lietuvių akįse ir plėšia 
jam šlovę. „Besivaduoda
mas nedoru, piktu noru pa
žeisti gerą mano vardą, bū
dą ir garbę,” sako kun. Ja
nušas, „o taipgi įvelti mane 
i viešą skandalą, pažemini
mą ir negarbę tarp kaimy
nų, ir sudaryti^ tokį įspūdi, 
buk aš esu nusidėjęs neleis
tinais kunigui darbais, ap
leidęs bažnytines pareigas, 
skelbiu ereziją ir elgiuos 
kaip atskalūnas”, Susivieni
jimas išspausdino vieną 
šmeižiantį straipsnį savo 
„Garse” 1 rugsėjo, 1921 me
tų, o antrą 8 rugsėjo tų pa
čių metų.

Tarp kitų savo „argu
mentų” prieš kun. Janusą 
„Garsas” vartoja ir tą, kad 
kun. Janušas neužlaikąs pa
sninkų ir pėtnyčiomis val
gąs mėsą, tartum kiti kuni
gai to nedarytų.

Taigi katalikų susivieniji
mas turės bėdos.

"LAISVĖ” IRGI AP
SKŲSTA.

Mums teko girdėti, kad p. 
K. Pilėnas traukia teisman 
komunistų „Laisvę” dėl 
šmeižimo io asmens. Sako
ma, kad jis skundžia lietu
viškąjį Trockio organą ant 

r----------------,-----------$100,000. Komisarai ant
vi, nes kasykloj yra geriamo Grandstryčio esą labai nu- 
vandens ir oras ineina, tik sigandę.
jie negali išeit, nes išėjimas ' ‘ ----------
užgriuvęs, žmonės dirba iiApnivcn pati dieną ir naktį, gorėdami HARD'NGG PATI SERGA 
prieiti prie užbertų maine-’ Šiomis dienomis sunkiai 
rių. ir kasyklos kompanija apsirgo prezidento Hardin- 
paskelbė $5,000 dovanų tam, go nati ir buvo jau manoma, 
kas pirmutinis tuos nelai- kad mirs, bet dabar pradėjo 
m ingus pasieks. taisytis.

j
kų reikalavimą, kad valsty
bės gynėjas (attorney gene- 
ral) Daugherty butų praša
lintas, kongresmanas Keller 

i iš Minnesotos atsistojo kon
grese šį panedėlį ir pareiš- 

Ikė: „Aš atšaukiu Harry M.
Daugherty.” Bet įnešimas 
negalėjo būt svarstomas, 
nes nebuvo kvorumo.

AMERIKA TURI $4,000.- 
000,000 VALIUTOJ.

I Suvienytų Valstijų pinigų 
dirbtuvių direktorius Sco- 
bey sako, kad ši šalis turi 
apie $4,000,000,000 muštais 
pinigais, ir perka visą auk
są ir sidabrą, kas tik jai pa
siūlo. Už aukso unciją moka 
$20.67, o uncijai sidabro — 

_______ ____________ , $1.00. Amerika neperka tik- 
į gelžkeliečių unijos dėl vai- *° aukso ir sidabro, ku- 
džios injunctiono negalėtų ^eina js Rusijos^ nes, 
pačios streiku rūpintis.____________________........

komiteto streikui vesti, jei

LAIMĖJO STREIKĄ. 
Ware, Mass. — Otis kom-

I Washingtono supratimu, 
toks auksas ir sidabras yra 
„vogtas”.

NORI PRAŠALINT VALS- GALI BŪT PRIJUNGTA 
TYBĖS GYNĖJĄ

Atsiliepdamas į darbinin- prancūzams reikalingas sti
prus buferštatas.

Prieš Lietuvą kįla naujas 
pavojus. Paskutinėmis die
nomis Lenkijoj prasidėjo 
pašėlusi agitacija už pri
jungimą visos Lietuvos prie 
Lenkijos. Bažnyčiose ir pa
triotų spaudoje šaukiama, 
kad vokiečiai su bolševikais 

! rengiasi pasidalyti Lietuvą 
tarp savęs, todėl lenkai, 
kaipo „ištikimi lietuvių bro
liai”, turi g ibėt juos: turi 
paimti Lietuvą savo globon, 
kad „apsaugojus” ją nuo 
vokiečių ir bolševikų „pa
vojaus”. Ir šita mintis esan
ti jau taip įkalta minioms į 
galvas, kad jos šventai tiki, 
jog Lietuvą reikią „gelbėt”. 

Tai yra nauja francuzų 
gudrybė senam savo planui 
pravesti. Francuzų imperia
listams, kurie valdo dabar
tinę Lenkiją, senai jau rupi 
prijungti prie jos Lietuvą, 
kad sudarius stiprų bufer- 
štatą tarp Rusijos ir Vokie-

panijos audinyčia paskelbė SENELĖ JONĖS TAISOSI, tijos. Tuo tikslu jie supla- 
čia pereitą sąvaitę, kad sj Į Pagarsėjusi Amerikos . ... . _ -
panedėlį ji atidarysianti sa- darbininkų judėjime Mother
vo dirbtuvę ir pakeisianti 20 Jonės paskutiniais metais 
nuošimčių algos darbinin- j buvo nupuolus sveikatoj ir 
kams. Tai reiškia, darbinin- buvo iš klesų kovos lauko 
kai streiką laimėjo. Pereitą pasitraukus. Dabar prane- 
rudenį šita kompanija nu- šama, kad jos sveikata pasi- 
mus®. darbininkams 22V» taisė ir gifęitu laiku ji ketina 
nuošimčio algos, o vasario ygl grižti į darbininkų eiles, 
mėnesy da 20 nuošimčių nu-: ‘
kapojo. Tuomet 2,500 darbi-’ 
ninku sustreikavo ir strei-i 
kas tęsėsi ligi šiol. Daug au- • 
dejų šeimynų išvažiavo jau 
kitur.

i

I

Pagarsėjusi Amerikos
so projektą sugalvoję ir tuo 
tikslu jie laiko Klaipėdos 
kraštą savo naguose. Bet vi
są musų kraštą paimti ligi 
šiol jiems nepasisekė. Taigi, 
dabar jie sugalvojo naują 
būdą: patįs iškėlė „bolševi- 
kų-vokiečių pavojų”, ir pa
tįs rengiasi nuo to „pavo
jaus” Lietuvą gelbėt. Nors 
visa tai daroma Lenkijoj ir

AUDINYČIOS 
PASIDUODA.

Didelė darbininkų vieny
bė ir ištvermė galų gale su
laužė audinyčių kompanijų 
užsispyrimą. Pirmutinės 
pasidavė streikieriams Law- 
rence’o audinvčios. Paskui 
Ware miestely audinyčios 
pakėlė darbininkams algą. 
Dabar jau ir Manchesterio 
kompanijos pasiduoda. 
Maine ir Amoskeag Mills 
paskelbė, kad pakelia mo
kesti apie 25 nuošimčių, ku
riuos pereitą žiemą buvo 
numušusios. Tik darbo va
landų nenori nuleisti — no
ri. kad darbininkai dirbtu 
54 valandas Į sąvaitę, vietoj 
pirma buvusių 48.

SAULĖ UŽTEMS.
Rugsėjo 21 d. bus saulės _ ,

užtemimas, kuris iš Ameri- Lenkijos vardu, bet patįs 
kos nesimatys. Tamsu bus sumanymai eina iš Pary- 
tiktai šiaurės Australijoj ir žiaus., 
ant Indijos okeano salų. j Kad Latviai už Lietuvą 

neužsistotų, Paryžiaus im
perialistai juos tuo tarpu 
glosto. Nesubrendę Latvių 
politikai džiaugiasi turėda
mi tokių šaunių „prietelių” 
ir apie Lietuvos likimą ne
paiso. Pastaruoju laiku Lat
vijos valdžia pradėjo elgtis 
su lietuviais labai nedrau
giškai ir aiškiai linksta Var
šuvos pusėn. Tai reiškia, s 
kad puolus lenkams ant Lie
tuvos, jos kaimynai latviai 
remtų lenkus.

Bet nėra abejonės, kad po 
į SUSIKŪLĖ 2 AUTOMOBI- Lietuvos, francuzai imsis už 

Latvių ir juos prijungs prie 
Lenkijos. Jei nepasiseks pa
daryt to geruoju, tai jie pa
darys kitokiu budu, jeigu 
rusai nepajėgs tam pasi
priešint.

Bet lindimas francuzų 
Pabaltijon daro didelio pa
vojaus Rusijai, todėl labai 
galimas daiktas, kad rusai 
tam pasipriešins. Bet tai 
reikštų naują karę, kurion 
vėl galėt ' eiti visa Eu
ropa. *

11 ŽMONIŲ KRITO NUO . 
DEGTINĖS.

Brooklvne vėl pasirodė iš 
alkoholio daryta

FORDO DARBININKAMS 
NEVALIA GERTI.

Detroit. — Fordas išleido 
i į 70,000 savo darbininkų įsa- 
' kymą, kad visi atsižadėtų 
svaiginamųjų gėrimų. Ka- 

. tro tik kvapas atsiduos 
alum ar degtine, arba ka- 

. tras turės alaus ar degtinės 
Iprie savęs, tas bus tuojaus 
j prašalintas iš darbo. Su 
i Fordu juokų nėra.

AUDEKLINĖS, KURIOS 
PAKĖLĖ ALGAS.

Čia seka surašąs miestu, 
kur audėjai streikavo ir 
kur kompanijos buvo pri
verstos pakelti nuo 20 iki 25 
nuošimčių algos. Štai 
miestai:

Pawtucket, R. I. 
Somersvvorth, N. H. 
Manchester, N. H. 
Nashua, N. H.
Salmon Falls, N. H. 
Fitchburg, Mass. 
Lawrence, Mass.
Lowell, Mass. 
Ware, Mass.
Danielson, Conn.
Burlington, Vt.
Biddeford, Saco, 

ton, Augusta ir Brunswick,' vunų 
Me. f

tie

Lewi

LIAI, UŽMUŠTA 
1 ŽMOGUS.

Beverly miestely, netoli 
! Bostono, pereitą subatą su
sikūlė du automobiliai. Vie- 

,nas važiavusiųjų tapo ant 
I vietos užmuštas, o dvi mote- 
I rįs sužeistos.

LAUKINIAI ŽVĖRIS UŽ
PLŪDO MIESTĄ

Apie Fairbanks miestą 
(Alaskoj) pasirodė labai 
daug laukinių žvėrių ir 
paukščių. Elniai (caribu), 
zuikiai, laukinės žąsįs pra
dėjo plūsti pulkais iš kalnų. 
Miesto gyventojai pradėjo medžio i 
ginkluotis ir šaudyt juos, degtinė, nuo kurios daug 
Medžiotojai važiuoja visais žmonių užsinuodijo ir 11 
keliais. Net mokyklų vaikai mirė. Valdžia pradėjo jieš- 
užmušę kelis elnius. Seni koti kaltininkų. Pereitą su- 
žmor.ės šneka, kad pasirody- batą buvo daug kratų; val- 
mas šituo metu laukinių gy- dininkai kasinėjo jardus, 

i reiškią ankstyvą ir krėtė skiepus ir barškino 
šaltą žiemą. sienas, bet nieko nerado. '.

I

V
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sako: 
tiesa.

VIENAS 
ką jie

bet

“Sandara” pri 
spirta prie 

sienos.

košer ir renkami varde to! 
fondo pinigai taipgi ne ko
šer, nes, girdi, prieštarau
ja „kominterno” princi
pams.

Kad padarius tuos pro- 
gresisčių susrinktus pinigus; 
košernais, reikia juos pa-j 
siųsti „Laisvės” fondan.! 
Kuomet Paukštys juos pa- 
čiupinės. tuomet jie bus ko
šer.

Aš patarčiau progresis- 
tėms permainyt „Lietuvos: 
Pol. Kalinių Gelbėjimo Fon
do” vardą- į „Progresisein 
Plaukų Kirpimo Fondą” ir 
pernešt visą iždą iš ano fon
do į šitą, šitaip padarius 
visgi bus daugiau naudos, 
negu surinktus pinigus pa
siuntus Paukščio fondan.

i Lietuvos konstitucijos
turinys.

tuvos jiirmeiviai. Štai, ką 
rašo „Lietuvos Ūkininkas” 
33-čiam numery:

"Piliečiai taip visiškai apsi
vylė su St. Seimu turi vilti, 
kad naujas Seimas bus kito- 
kesnis, daugiau tvarkos žiūrės, 
daugiau įstatymus dabos ir pi
liečių reikalai jam bus arti
mesni.

"Tegul piliečiai ne apsivilia. 
Bet kad tai butų, jie turi žino
ti. kad tie laukiamieji pageri
nimai tik tuomet yra galimi, 
jei ne krikščionys demokratai 
didžiumoje susirinks į Seimą, 
bet tokių partijų žmonės, ku
riems darbo žmonių reikalai 
bus artimi. O tai įvykti neleng
va. Krikščionys demokratai ne
snaudžia, bet dirba. Kunigai 
bažnyčiose kas šventadienis 
pasakoja žmonėms, kad už 
juos balsuotų, šimtai jų išsiųs
tų žmonių Įkalbinėja melagin
gais budais, jie esą vieninte
liai užtarėjai žmonių, o kiti, 
tai tik bedieviai, bolševikai ir 
t.t. Ir reikia žinoti, kad dar yra 
didesnė pusė musų šalyje žmo- 

x nių, kurie šiems krikšč. deni, 
melams ir pagyrams patikės, 
ypač, kad tai pasakoja kuni
gas ir dargi bažnyčioje, ir jie 
vėla balsuos už krikšč. dem. 
Be to jie deda milijonais auk
sinų (eina gandų, kad krikšč. 
dem. paskyrė 15 mil. auks.) 
rinkimų reikalams, kaip kiti 
to padaryti negali ir turės pa
sitenkinti mažutėmis sumomis.

"Taip esant dalykams ir šį 
kartą gali krikščionių demo
kratų daugiau pereiti Į Seimą, 
negu Valstiečių Sąjungos, ir 
mes vėla turėtume tokią pat 
valdžią, kaip dabar.”
Taigi klerikalizmo šmė

kla vėl gali užgulti Lietuvą 
ir Slopinti ją vėl per trejis 
metus.

BURŽUJUS MOKINA 
GOMPERSĄ SOCIA

LIZMO.
Amerikos Darbo Federa

cijos prezidentas Gomper- 
sas taip bijosi radikalizmo, 
kad Hearsto laikraščių re
daktorius Brisbanę rado 
reikalingu tą atžagareivį 
pamokyt. Kada Hardingo 
valdžia išleido prieš strei
kuojančius gelžkeliečius in- 
junctioną, Gompersas nusi
gandęs sušuko:

"Kapitalistas ir stambusis 
biznis susivieniję gimdo dau
giau radikalizmo.”
Brisbane ant to 

”'fai yra šventa 
radikalizmas yra
naudingiausių dalykų, 
gimdo. Sveikas, sumaningas ir 
pažangus radikalizmas yra 
reikalingas taip Amerikai, taip 
visoms kitoms šalims.

"Kapitalas ir stambusis biz
nis susivieniję gimdo da ir 
daugiau dalykų. Jie stata pra
monę milžiniškai ekonominei 
gamybai. Iš to visiems bus 
naudos ateityje, kuomet kiek
vienas gaus priklausomą jam 
dalį. O tokia tvarka katrą nors 
dieną ateis.”
Matote, buržujus Brisba

ne aiškina ponui Gomper- 
sui, kad radikalizmo nerei
kia bijotis, nes tokia tvarka, 
prie kurios visi galės naudo
tis savo darbo vaisiais, ti
krai ateis. Kitaip sakant, 
ateis socializmas, nors to žo
džio p. Brisbane dabar da 
nenori vartotų

Ir pasirodo, kad apie poli
tinę ekonomiją Brisbane 
daug daugiau nusimano, ne
gu Darbo Federacijos va
das, nes toliau jis jam aiš
kina :

„Stambusis biznis ir kapita
las kas diena liudija, jog kom- 
peticija yra nereikalinga ir da
ro daug žalos, parodydami tuo 

» budu, kad visuomenės nuosa
vybė yra praktiškiausis daly
kas.

„Stambusis biznis ir kapitalas 
ruošia tam dirvą. Jų milžiniški 
pelnai duoda galimybės vysty
tis gabumams su dideliais at
lyginimais. Todėl pasaulis 
šiandien kur kas greičiau pro
gresuoja, negu seniau..

"Stambusis biznis ir kapita
las taipgi stato universitetus, 
ligonines, kovoja su ligomis — 
tai vis dalykai, kuriuos pati 
liaudis da nėra gana susipra
tus iš visuomeninių šaltinių 
sau vykinti.

"Bet geriausis dalykas, koki 
stambusis biznis ir kapitalas 
atlieka, tai tvėrimas radika
lizmo!. ; ,

„Amerikos visuomenę ne
lengva išmokinti. Ji priprato 
net taksas mokėti be atstovy
bės — monopolijos jas uždeda. 
Bet duokit stambiam bizniui ir 
kapitalui laiko, o Amerikos vi
suomenė bus išmokyta.”

Kaip sau norit, p. Gom- 
jjersas gali daug iš šitos lek
cijos pasimokyti.

LAISVAMANIAI LIETU
VOJ DARBUOJASI.

Vienas draugas prisiuntė 
mums knygutę, kurią jis 
gavo nuo savo se^rs iš Lie
tuvos. Sesuo jam’rašo, kad 
tokios knygutės jų apielin- 
kėj dalinamos žmonėms dy
kai ir net ant kelių mėto
mos.

Kalbamoji knygutė yra 
laisvamaniško turinio ir 
aiškina, kad visos bažnyčios 
„šventybės” nėra nuo Dievo 
žmonėms duotos, bet pačių 
kunigų pramanytos; patįs 
gi kunigai netiki nei į vel
nią nei į Dievą, tik tikėjimu 
prisidengę stengiasi kuo- 
daugiausia žemės turtų pri
sigrobti

Nėra abejonės, kad to
kios knygutės ne vienam 
atidarys akis.

s

NAUJO SEIMO 
RINKIMAI.
Rinkimai į naują 

vos Seimą jau paskelbti. Jie 
įvyks 10 ir 11 spalio dieno
mis. šį kartą Lietuvos žmo
nės rinks jau pastovų par
lamentą, ir rinks jį trejiems 
metams.

• Steigiamam Seime didžiu
mą atstovų turėjo šmų^el- 
ninkai klerikalai,todėl ties
dami valstybei pamatus jie 
pridarė labai daug žalos 
krašto demokratybei.

Jei į naują Seimą patektų 
r-Rankamas skaičius pa
žangių žmonių, tai jie galė
tų da atitaisyti tai, ką kle
rikalai pagadino. Bet ar ga
lima tikėtis, kad kunigų pa
žabotam krašte pirmeiviai 
laimėtų rinkimus?

Tam netiki nei patįs Lie-

Lietu-

RIAUŠĖS ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS MOKYKLOJ.

„Naujienos” praneša, kad 
atidarant šv. Jurgio parapi
jos mokyklą Chicagoj kilo 
kruvinos riaušės. Skandalo 
priežastis buvusi tame, kad 
kun. Krušas prašalino lie
tuves mokytojas, o pastatė 
lenkes davatkas, kurios nei 
lietuvių kalbos nemoka.

Buvę taip:
"Vakar, 4 rugsėjo, turėjo 

atsidaryti šv. Jurgio parapiji
nė mokykla. Motinos su savo 
vaikais pradėjo rinktis prie 
bažnyčios tuoj po septynių iš 
ryto. Kiek palaukus jų prisi
rinko pilnas šventorius. Pusė 
po septynių seserys mokytojos 
suvedė vaikus bažnyčion iš
klausyti šv. mišių. Klebonas 
kun. Krušas pasakė vaikams 
pradedant mokslo metus tam 
tikrą pritaikytą ilgą ir grau
dingą pamokslą. Atrodė, kad 
viskas bus ramu.

„Išėjus seserims iš bažny
čios, lietuvės motinos užkalbi
no jas lietuviškai, bet jos tik 
lenkiškai atsakinėjo. Patrio
tės lietuvės motinos baisiai su-

seserim 
permal-

pyko ant lenkių seserų-: 
tojų. Tuojaus pasigird” ■ 
’Mes neleisime lenkėm- p 
kinti savo vaikus" Tu.;. i 
peiliu smeigė į lietuvių :: 
nų širdis ir jos lyg v: 
kartojo: 'šalin lenkės 
jos ir Krušas!’

"Kamendoriai su 
dar bandė moterėles
dauti, bet jos nei klausyti jų 
nenorėjo. Kunigai su seserim 
vėl ėmė sakyti, kad, girdi, ar 
ne vis tas pat ar lenkės ar ka^ 
kitas mokins, bi tik išguldinės 
tikėjimą. Bet toks pasakymai 
dar labiau įžeidė lietuves moti
nas ir jos grieštai pareiškė, 
kad jos nieku budu neleis len
kėms seserims lenkinti savo 
vaikus.

"Klebonas kun. Krušas nie
ko nelaukęs pirmiausia pašau
kė policiją. Policistų atpyškė- 
jo su virš pora desėtkų. Jie, 
kun. Krušo įsakyti, ėmė vary
ti vaikus mokyklon, o motinas 
lauk gatvėn. Bet motinos ėmė 
priešintis policistams. Tada 
poiicistai parodė savo žiauru
mą: pradėjo lazdomis mušti 
motinas, kurios jų 'komandos’ 
neoaklausė. Ir keletas motinu

* •»< 

tapo gerai sumuštos ir sukru
vintos. Viena net nėščia mote
ris tapo pavojingai sumušta. 
Be to, vienas vaikas tapo pa
vojingai sužeistas." ;

Ir iš sukruvintų motinų į 
kun. Krušas, lyg koks buče
ris. paskui da tyčiojosi, sa
kydamas, kad „patrolvegi- 
.ių” užteksią visoms „bo- 
’joms į džėlą nuvežti.”

Na, o kas butų, kad toks 
Trobuonis patektų į Lietu
vos prezidentus? Juk jis 
butų 100 kartų žiauresnis 
despotas už visus Rusijos 
varus.

PROGRĖSISTĖ Išmušė 
VYRUI ARį. •

Iš Fitchburgp, anglų laik
raščio „Sentinel” mums prL 
•iųsta iškarpa, kur aprašo
ma šitoks atsitikimas:

Martynas Piliponis, kuris 
gyvena po No. 14 Norvvood 
t., dabar guli Burbanko li

goninėj. nes parėjęs seredos 
■lakti apie 10 valandą namo 
susipešė su pačia ir šita iš
mušė jam akį. Piliponienė 
sviedė jį stiklu ir pataikė į 
kairiąją akį. kuri likosi taip 
'jerkirsta, kad ligoninės 
laktarai neturi vilties ją iš
gelbėt. Sužeistas Piliponis 
uojaus nubėgo pas dakta

rą Jonės, kur buvo pašauk
tas ambuliansas ir jį nuve
dė ligoninėn.

Musu skaitvtojas, kuris 
prisiuntė šitą iškarpą, nuo 
;avęs priduria, kad Pilipo- 
lienė esanti progresistė. 
kuri prie visų savo ”pasižy- 
nėjimų” dabar da , ir ske- 
baut nuėjusi. Skalaujanti 
ta ir Litą progresistė. '

li- 
Ji

„Keleivio” langu

Tautininkų „gazieta” 
kos nutverta" meluojant, 
paskelbė savo skaitytojams, 
kad ant 
esanti jau užrašyta lenkų 
firma ii kad už lenkų pini
gus „Keleivio” redaktorius 
nisipir’ < s automobilių.

šitą jos melą mes tuojaus 
prismcĮgėm prie žemės, pa- 
rdydrmi, kad lenkų parašo 

■u "Keleivio” langų niekad 
;ubuvo ir nėra, o automo
bili:! "KeL” redaktorius turi 
jau senai.

Pagauta už Mežuvio ir 
skaudžiai supliekta, tauti
ninkų pletkininkė pradėjo 
labai nervuotis. Visi mato, 
kad melagė — sarmata ir 
neunaras.

Da prasčiau išėjo jos ad
ministratoriui su tuo šimtu 
dolerių, kurį jis pasiūlė 
mums, jei mes prirodysim, 
kad jie norėjo paimti lenkų 
laikrašti pas save spaus
dinti.

Mes pa reikalą vom, kad 
jis atneštų tuos pinigus: į 
„Keleivio” ofisą, o mes jam 
prirodysim. Laiko mes jam 
davėm iki 2 rugsėjo 4 vai. 
po pietų.

Atėjo ir praėjo paskirtas 
laikas, bet „Sandaros” ad
ministratorius nei akių ne
parodė. Ai’ nusigando vy
ras, ar 100 dolerių neturėjo, 
mes nežinom, gana to, kad 
nepasirodė.

Dabar jis savo „gazietoj” 
aiškinasi, kad prirodymo 
įoris „viešai”. Lai „Kelei
vis” jį paskelbia, o jis tada 
jau sutiksiąs su savo šimti-! 

j.-ne atsisveikint, ir da užmoj 
‘kėšiąs „Kėlęivim” po $3 už ’ 
^elį. ką tas paskelbimas- trž- ■ 

‘ imsiąs. ' ’
Ali right, vyrai-. Jei jusi 

rurit šimtą dolerių ir norit: 
su jais atsisveikint, tai nu-: 
neškit juos pas p. K. ši-i 
dlauską ir padėkit pas 
jį su ta sąlyga, kad jie butų; 
„Keleiviui” išmokėti, kuo
met faktai bus paskelbti, o 
tuomet 
šime..

Laiko 
subatos, 
vakaro, 
faktai bus paskelbti, kurie 
parodys viešai, kad jus no
rėjot gaut lenkų laikraštį 
spausdint.

Taigi bukit nors sykį vy
rai ir parodykit, kad turit 
•00 dolerių!

F

I

i

”,

mes* juos paskėlb-

ir vėl duodam iki 
16 rugsėjo, 6 vai.

Ateinančią savaitę;
‘ I 

iI
I

SURUM-BURUM.

Paukščio fondas gana 
tankiai per "Laisvę” prane
ša, kad tiek ir tiek dolerių 
išsiųsta Lietuvon politi
niams kaliniams. Tas gerai!

Dabar lauksime nuo Lie
tuvos politinių kalinių pa
kvitavimo — kiek auksinų 
Jie gavo už tuos dolerius.

______________ ’ r

Kaip greit Paukštys ėmė 
siųsti dolerius iš savo fondo 
Lietuvon, taip greit „Lais
vė” susilaukė koresponden
tę iš Kauno, kuris rašo ne 
apie Lietuvos darbininkų 
vargus, ne apie jų kovą su 
buožių valdžia, bet apie Chi
cagos dienraštį „Nau
jienas”.

Ir nestebėtina! Juk 
Paukštys netaip senai rašė 
laiškus tūliems darbinin
kams prašydamas, kad tie 
šmeižtų per „Laisvę” so
cialistus ir aidoblistus. Net 
ir štampų prisiųsdavo tų 
šmeižtų persiuntimui.

Laisvės Mylėtojas.

Čia paduodani svarbes
niuosius Lietuvos konstitu
cijos paragrafus, taip kaip 
jie yra paskelbti ”Vy riausy- 
bės žinių” iOO nuipery. 
Konstitucija pavadinta:

Lietuvos Valstybės Kons
titucija.

Lietuvos Valstybė yra ne- 
prikla usom a demok ra t in ė 
Respublika (pargr. 1).

Valstybės kalba — lietu
vių kalba (paragr. 6)

Niekas negali būti kartu 
Lietuvos ir kurias kitos val
stybės pilietis (par. 9).

Suimtam piliečiui turi bū
ti ne ilgiau kaip per 48 va
landas įteiktas nutarimas 
dėl jo suėmimo ir nurodytas 
suėmimo pagrindas. Ne ga
vęs šio nutarimo suimtasis 
tuojau paleidžiamas (par. 
11).

Einančio savo pareigas į 
valdininko nuskriaustas pi-! 
lietis turi teisės traukti jįi 
teisman be ano vyriausybės 
leidimo (par. 18).

Piliečių turtas galima nu
savinti įstatymo keliu tik 
viešajam reikalui esant 
(par. 21)

Rinkti atstovus į Seimą 
turi teisės pilnateisiai Lietu
vos piliečiai turintieji ne
mažiau 21 metus amžiaus, o 
būti renkamiems — turin
tieji ne mažiau kaip 24 me
tus amžiaus (par. 24).

Seimas renkamas 
jiems metams (par. 25).

Respublikos orezidentas 
gali visoje Valstybėje Įvesti 
karo stovį, laikinai sustab
dyti konstitucines piliečių 
teisių garantijas, bet tuo
jau apie tai turi pranešti 
Seimui, kuris ta Vvriausv- 
bes žingsnį tvirtina arba at
meta (par. 32).

Respublikos prezidentą 
renka Seimas (par. 41).

Respublikos prezidentas 
yra ne jaunesnis kaip 3-5 
metų (par. 43).

Respublikos prezidentas 
gali būt Seimo atstatytas! 
dviem trečdaliais visų atsto-'

dauguma) Konstitucijos pa- 
keitimo sumanymas atiduo
damas spręsti Tautai, jei to 
pareikalaus Respublikos 
prezidentas, arba dalis 
visų atstovų arba 50,000 pi
liečių. Jei tokio reikalavimo 
nebus, tai Seimo priimtas 
Konstitucijos pakeitimas 
Įgyja galios po trijų mėne
sių nuo jo paskelbimo die
nos. Konstitucijos pakeiti
mo sumanymas laikomas 
yra Tautos atmestu, jei bal
savime dalyvavo ne mažiau 
kai pusė piliečių ir prieš pa
keitimą pasisakė ne mažiau 
kai pusė balsavusių.

Konstitucijos pakeitimas, 
Seimo priimtas keturiais 
penktadaliais visų atstovų 
balsų dauguma, įgyja galios 
nuo jo paskelbimo dienos 
(par. 103).

ši Konstitucija įgyja ga
lios nuo jos paskelbimo die
nos (par. 108 ir paskutinis).

ŽARUOS.
Kažin kad taip Lenkijos 

ir Lietuvos konstitucijas su
dėjus į daiktą, ar būt gali
ma atskirti vieną nuo kitos? 
Kaip viena, taip ir kita pa
rašytos pagal Romos popie
žiaus skonį.

tre

Trumpos žinelės.
TONAS ANGLIŲ $22.
Dover, N. J. 

duota tonas kietųjų anglių 
iš varžytinių už $22.

Čia par-

UŽMUŠĖ 2 POLICMANU.
Kknsas City,'Mon. — Plė

šikai čia nušovė du policma- 
nu, kurie du bandė juos su
imti.

ANT JURIU ŽUVO 200 
ŽMONIŲ.

Pietų Amerikos pakrašty 
pareitą sąvaitę nuskendo 
Chili respublikos laivas 
”Itata” su 200 žmonių.

Kunigai ir kapitalistai 
į taip bijosi raudonos vėlia- 
j vos, kaip Ispanijos buliai 
Į raudono skuduro. Ir vieni ir 
kiti pamatę raudoną spalvą 

įsiimta ir baubia. - .
|
I I Ar žinot kodėl kunigus ir 
vyskupus vadina dvėsinin- 
kais? Ogi todėl, kad jie iš- 
dvėsino badu milionus žmo
nių, užduodami jiems viso
kius pasninkus.

i

Kas rupi musų 
kunigėliams.

Skaitydamas anglų dien- 
•aštį Wilkes-Barre’iuose, 
pastebėjau andai juodom 
raidėm parašyta: „Lithua- 
įian priests hold meeting 
here” — Lietuvių kunigai 
taiko mitingą čionai.

Kadangi tuo tarpu čia yra 
iaug lietuvių angliakasių ir 
visi streikuoja, tai maniau, 
kad musų kunigėliai suva
žiavo čionai, kad padėjus 
kaip nors savo žmonėms.

Bet apsirikau. Apie dar
bininkų vargus jie ir užsi
ginti neužsiminė. Jie tik 
kalbėjo ir tarėsi, kaip kovo
ti su „bedieviais” ir stiprin
ti klerikalizmą. Tuo tikslu 
nutarė statyt Amerikoj sa
vo „universitetą”. Tas reiš
kia, kad darbininkai vėl tu
rės aukauti savo dolerius, 
nes savų tūkstančių iš ban
kų kunigėliai negi ims.

Tai ve, kas .musų jaga- 
masčiama rupi: ne pagalbą 
darbininkams nešti, bet d a 
daugiau juos išnaudoti!

A. M.

„Naujienų” koresponden- 
as praneša, kad Chicagos 

draugijų delegatų susirinki
me, kuriame buvo daromi 
Jenai užprotestuoti prieš 
lohnsono bilių, vienas dele
gatas pasiūlė prakalbas ar
ba išaiškinimą to biliaus 
orias priėmimą rezoliucijos. 
Komunistai tą pasiūlymą 
atmetė, o priėmė tarimą, 
kad išaiškinimas to biliaus 
butų po priėmimui protesto 
’ezoliucijos.

Žiūrint į tokią „kairiųjų 
aktiką man prisimena 

kanti pasakaitė:
Kartą žydė paėmus vie- 

irą ėjo karvę melžti, žydas, 
šsitraukęs iš kampo lazdą, 

ėmė savo moterei šonus 
daužyt Kaimynas, žiūrėda
mas į tą viską, užklausė: 
„Už ką tamsta savo moterį 
muši?” — „Ui, jinai eina 
karvę melžti — ar tai' bus 
laikas mušt tada, kai pieną 
palies” — atsakė žydas.

v

se-

„Centralis Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus Baltojo 
Teroro Kankinių Gelbėjimo 
Komitetas” pranešė per 
„Laisvę”, kad L. M. P. S. 
‘steigtas fondas po vardu 
„Lietuvos Politinių Kalinių 
Gelbėjimo Fondas” esąs ne

MIRTIES BAUSMĖ.
New Yorko valstijos kalė

jime Sing-Sing pereitą są
vaitę buvo nužudytas elek
tros kėdėj iuodveidis Luther 
Boddy. Jis buvo nuteistas 
miriop už‘nužudymą detek
tyvo.

PERKUNAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ. ,

Ant Nagog ežero, netoli 
IVorcesterio, perkūnas spy
rė Į valtį ir užmušė žmogų 
pereitą nedėldienį. Ten buvo 
da du žmonės, bet jie išliko 
sveiki.

NUSIRITO NUO NIAGA
ROS UOLOS.

Ties Niagaros vandenpuo- 
liu pereitą nedėldienį nusi
rito nuo uolos automobilius, 
kuriuo važiavo tūla Agathą 
Miller iš Clevelando, ir nu
dardėjęs 200 pėdų žemyn, 
sutyžo Į šipulius. Moteris 
užsimušė ant vietos.

SUČIUPO AUTOMOBI
LIŲ SU 212 BONKŲ 

SNAPSO.
Ycrk Beach, Me. — Neto

li nuo čia valdžios agentai 
pereitą nedėldienį dienai 
brėkštant sučiupo ant kelio 
automobilių, kuriuo buvo 
vežama 212 bonkų geriau
sios degtinės. Konfiskuota 
visa degtinė, automobilius 
ir areštuoti 4 žmonės. Visi 
jie iš Lowellio, Mass.

vų balsų dauguma (par. 44).
Respublikos prezidentas 

turi teisės paleisti Seimą 
(par. 52).

Tautinės piliečių mažu
mos turi teisės autonomin- 
gai tvarkyti savo tautinės 
kultūros reikalus — liaudies 
švietimą, labdarybę, savi- 

ir šiems 
vesti renka atstovaujamus 
organus (par. 73).

Vaikų auklėjimas yra tė
vų aukščiausia teisė ir natū
ralinė pareiga (par. 78).

Religijos mokymas mo
kyklose yra privalomas, iš
skyrus mokyklas, įsteigtas 
vaikams, kurių tėvai nepri
klauso jokiai tikybinei or
ganizacijai (par. 80).

Privatinės konfesinės mo
kyklos gauna iš Valstybės 
iždo skiriamą budžeto dalį, 
kuri atatinka, oficialiniai 
priklausančių tai tikybinei 
organizacijai, kurios moks
lu tos mokyklos vedamos, 
Lietuvos piliečių, ir mokinių 
skaičiui (par. 82).

Dvasininkai yra atlei
džiami nuo karinės prievo
lės (par. 83).

Gimimo, jungtuvių ar mi
rimo aktai, daromi tikin
čiųjų pas jų- dvasininkus 
(par. 85).

įstatymų keliu steigiami 
žemės ūkio, prekybos ir pra
monės, darbo ir kitoki rū
mai, kurių bendradarbiavi
mą su Valdžia nurodo įsta
tymas (par. 89).

Dvarai parceliuojami įs
tatymuose nurodyta tvar
ka (par. 90).

Seimo priimtas (trim 
penktadaliais visų atstovų

Kai kas juokiasi iš ”Vil
nies" redaktorių, kad jie esą 
nemokyti. Bet vienas žmo
gus. kuris juos gerai pažįs
ta, man sakė, kad jie Lietu
voj pabaigė kiauleganių 
universitetą, todėl botaginę 
teoriją supranta gerai.

Lietuvos klerikalai nepai
so, kad lenkai važinės Ne
munu. Well, šventas raštas 
sako: vandens ir ugnies ne
reikia pavydėt.

tarpinę pagalbą
Sako, „Draugo” bendrovė 

turi $40,000 skolų. Man ro
dos tame nėra jokių dyvu, 
nes kur tik kunigai šeimi
ninkauja, ten turi būt sko- 

žiurėkit kad ir musų 
i me- 

vis-

Ių. " 
bažnyčios: nors šimtus 
tų mokėtų skolas, bet 
tiek neišsimokės.

„Laisvė” džiaugiasi, 
nusipirko raudondvarį

kad 
ant 

trijų aukštų, žinoma, aš jai 
nepavydžiu. Bet jei Komu
nistų Partija dar sykį skils, 
tai kad tik tas namas nesu- 
grimstų į plyšį.

Anais metais kun. Tumas 
pasakė šliupui: „Jonai, aš 
tave myliu, bet tavo raštus 
deginu.” Ir taip, bedeginda
mas šliupo bedieviškus raš
tus, Tumas pats pradeda 
palikti bedieviu, šliupas gi 
kas kart artinasi prie dievo.

A. Garbukas.

Vienas „Laisvės” bendra
darbis deiuoja „Laisvėje”, 
kad Dėdeiės raštai suteršė 
veikalą „Socialdemokratijos 
žlugimas”.

Tai šventa tiesa. Nuo sa
vęs dar turiu pridėt, kad ir 
kiti toj knygoj raštai yra ža- 
lingi.Jeigu ne Rožės Luxem- 
burg raštai, tai ta knyga 
nebūtų verta vieno dabarti
nio Rusijos rublio.

L M.



\ t

—
KELKTVTS B

Kas nieks neveikia 
Ta niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

(mas nepatiko dviem fanati-1 Priegtam teisėjas pridūrė, 
’’—, kurie, tartum padil-ikad pagal tiesas jis galįs 

j ginti,, šoko nuo sėdynių ir i juodu nubausti po 50 dol. 
pradėjo nešvariais žodžiais ■ piniginės baudos arba po du 

.•—:—v’mėnesiu kalėjimo už kėlimą 
> susirin-

LAVVRENCE, MASS. džia tarpe darbininkų viso- HOLYOKE, MASS. 
Lawrence’o darbininkai lai- kius t0.s_ Prijos atsišauki- Klerikalai nubausti už kėli- *am.’ 

mėjo streiką. mus. Matomai jie nori su mą triukšmo prakalbose.
, _ One Big Union padaryt tą v . .. —

Po sunkios penkių mene- patį, ką padarė po 1919 m. i Keistučio (irau-, }<oiį0tį kalbėtoją ir pirmi-i -
siu kovos darbininkai pn- streiko su Amalgamated Sys^ė surengė prakalbas ant Vienas ju yra Alek-1 betvarkės tokiuose

-iyertė - kapitalistus . išpildyt Testile Workers unija, kuri į7 d* rugpiučio. Kalbetojum .—j— vmi.i
jų reikalavimus, tai yra su- buvo gana gerai įsigalėjus. i?uvo Pakviestas K P. Ken- V 

/grąžint 20? algos, kuriuos greitai žmonės pa- tra iš Gardner, Mass. (.]^:rence’o kun. Virmausko tar-
• numušė 27 d. kovo š.m. matė komunistu pienus, kad . y°. apsigyventu.pnas jįjkas Vilkišis. Nors pu

•5 d. rugsėjo visos bovelni-Jie tą uniją nori suvienyt su ^s^lnkimą An- blika j„ kv-lL..."
nMiiinmma iv vaminv. taip ,j pasipiktino, bet juos tučio draugystė dar gali

T" ° i nuraminti nebuvo galima ir juos patraukti teisman už 
oet paprastas,todel prjsjėjo uždaryti susi-, l^rdvma susirinkimo. Iri 

k rinWma& , ;,aįk3, tai netik tu<xlu I
mo —- .>cr.:tiunuj •. ™ kri./ k - j 29 d. rugpiučio kalbėto- triukšmadariu, bet ir vieną'
departamentuose,; lis turėjo dumti net i Penn- :as Kentra ‘patraukė teis- l.iju pėdų moterėle, kuri ir-
■.......................... ... " : ■?.? “Šie72S kilimo pri-,sislepus nuo žmonių keršto... J \ tU uz jzeiduną ja vardo. 30 sidejo.

Todėl patartina darbiniu- svarbJ^iiuįvbės ru^Piučio atsibuvo teis-: Tie triukšmadariai fana-1
kams daugiau rūpintis uni-■ J? į kiekriena šioi šriv ^v- mas‘ Teise-jas, išklausinėję c tikai pasirodė netik Holy-J 
jos reikalais ir neduot ją ęenan+: lietuvi išsiimti Suv : aki puses, nubaudė triukš- oke lietuviams, bet ir sve- 
sugriaut jokiems Pr.®vo^": Valstijų pilietiškas popie- ■ madarius užsimokėti po 10 timtaučiams, kad jie yra 

ganizuot ar taisyt, kai išky 
la streikas.

Malūnų Gizelis.

sandras Milkevičius, antras i Rimuose. 
; nesenai pribuvęs iš Law-. Tai gera lekcija triukš- 

-’ madariams. šiuo tarpu jie 
h,.buvo nubausti už įžeidimą 

jų kelionėmis smar- kalbėtojo. Bet D. L. K. Keis- 
, bet juos tučio draugystė 

nuraminti nebuvo galima ir j-j.oj
i1

nės audinyčios ir verpiny- Komunistų Partija, ,
eios pradėjo dirbti, nes visi greitai liovėsi mokėję į uni- \*°; ^a^sne koks re-j 
streikieriai grįžo darban. į ją duokles ir unija griuvo. L - - \w
Tik viena Pacific Mills Co.įGi buvęs lietuvių skyriaus f a Simukas. Draugas Ken- r; 
padarė tulus išėmimus ne- sekretorius komunistas Bo-i s.aY° uz,^? • , ai!
kur lUOSe tuiejv nuimi nei i -relių- - • . .. .— .
ypatingai Print Work, ku- sylvanijos valstiją, kad pa- uėf^apie^p^elphii’i draugi'

jų naudingumą, <
apie svarbą pilietybės ir ra-;

‘gino kiekvieną šioj šaly gv- , . ,
venantį lietuvį išsiimti Suv. ■ a^)1 Puses> nubaudė triuks- oke,- -- - - -  -
ras. šis kalbėtojaus ragini- dolerių ir teismo lėšas, ubagai dvasioje.

riame dirbo daugiausia ske
bų. Kompanija pranešė, kad 
tuose departmentuose vieną 
mėnesį darbininkai dirbs už 
numuštą algą, o nuo 2 die
nos spalių bus sugražinta 
sena alga ir už tą menesį. 
Taipgi pradėjo dirbti ir Ar- 
nngiono dirbtuvės, kurios 
buvo apskelbę lokautą 27 d. 
kovo š.m. Reiškia darbinin
kai sutriuškino kapitalistų 
pastangas sumažinti jiems 
duonos kąsnį. Nieko kapita-j 
lįstams negelbėjo nei sugal-j 
voti jų lokautai, nei pasam-, 
dyti šnipai.

Kadangi čionai ėjo dviejų 
unijų vadų peštynės delei 
pirmenybės vadovavime 
streiko, tai streikui pasibai
gus prisieina perbėgti tų 
unijų darbuotė.

Ūnited Textile Workers 
of America unija (dalis 
Darbo Federacijos) buvo 
daugiau mieganti, negu vei
kianti. Bet jai pritarė tasai 
amerikoniškas elementas, 
kuris nenori prigulėt prie 
jokios unijos, o pasiganėdi- 
na vien tik kapitalistinių 
laikraščių žiniomis ir žiuri 
ką jiems praneša U. T. W. 
unija ir airiu kunigas 
O’Raily.

One Big Union energin
giau kovojo ir daugiau rū
pinosi piketavimu. nes prie 

daugiausia 
darbininkai, 
vadai darė 
kurstydami

jos priklauso 
svetimkalbiai 
Bet O. B. U. 
daug klaidų 
darbininkus prieš darbinin
kus. Išėjus pirmą sykį. U. T. 
W. unijai kolektuoti ant 
gatvių, One Big Union va
dai, prisikabinę užrašus 
prie automobilių, lakstė po 
gatves, kad niekas anai uni
jai neaukautų. Toliaus, kuo
met U. T. W. unija sureng
davo miesto sode mitingą, 
tai 0. B. U. vadai su savo 
pritarėjais atėję keldavo 
triukšmą. Tas duodavo pro
gos Įsikišti policijai ir išvai
kyti mitingą. Todėl U. T.

- W., nors ir miegodama, įsi- 
gyjo daugiau publikos pri- 
tarimo.

Kaip tik kompanijos pa
skelbė vietiniuose laikraš
čiuose savo pasiūlymus, tai 
U. T. W. unija pranešė, kad 
streikas jau užsibaigė. Bet 
lig prasidėjimo darbo buvo 
dar visa savaitė. Tada O. B. 
U. paskelbė, kad jinai strei
ką tęs toliaus ir siųs piketus. 
Bet darbininkai U. B. U. va
dų neklausė ir visi nuėjo 
dirbti. Tuomet ir 0. B. U. 
streiką atšaukė.

Brooklyno "Laisvė” šiame 
streike atsižymėjo kaipo 
provokatorė, nes kaip iš 
pradžių, taip ir ant pabai
gos . skelbė provokatoriškas 
žinias. Kuomet dar niekas 

..nežinojo kaip streikieriai 
darys — ar jie eis dirbt ar 

.laikysis su U.B.U. — "Lais
vė” jau paskelbė ant pirmo 
puslapio, kad "Lawrence’o 
streikas pasibaigė ir visi nu
ėjo dirbti.” Tikrenybėj gi 
niekas iš streikierių dar ne
dirbo, o tik piketavo dirb
tuves.

Pastaruoju laiku komu
nistai pradėjo agituoti, kad 
One Big Union prisidėtų 
prie komunistiškos Darbi
ninkų Partijos. Jie sklei-

NORAVOOD, MASS.
Atsiminimai apie a. a. 

Juozą Pašakarnį.
Jau buvo trumpai "Kelei

vyje” pranešta, kad 18 d. 
rugpiučio besimaudydamas 
ežere prigėrė 25 metų vaiki
nas Juozas Pasakantis. 
Kuomet miršta kokis sene
lis arba paliegėlis, tai tokių 

i nebūna taip gaila, nes jie 
diena iš dienos laukia pabai
gas savo gyvenimo ir mirti 
yra pasirengę. Bet kuomet 
iš musų tarpo būna išplėš
tas pilnas gyvybės, jaunas ir 
linksmas vaikinas, kokiu 
buvo Juozas Pašąkarnis, tai 
pasidaro labai neramu 'ir 
liūdna.

Velionis Juozas paėjo iš 
Kaunijos, Šiaulių apskričio 
ir kaipo jaunutis pribuvęs 
šion šalin mokėjo yesti gy
venimą. Kaip kiekvienas su
manesnis žmogus, taip ir 
Juozas siekė geresnio ir 
lengvesnio gyvenimo. Jisai 
užsidėjo auksinių daiktų 
krautuvėlę ir lavindamasis 
tame biznyje kartu dirbo ii' 
dirbtuvėje. Galima sakyti 
velionis gyveno nelengvose 
aplinkybėse. Pastaruoju lai
ku jis dirbo dirbtuvėje nak
timis po 12 valandų, o die
nomis atlikinėdavo darbus 
savo krautuvėlėj. Jis gyve
no vienas sau kambarėlyje, 
be gaspadinės. Nežiūrint į 
tuos kasdieninio gyvenimo 
vargus, jis visuomet buvo 
linksmas.

Velionis dalyvaudavo ir 
viešame beturiu gyvenime. 
Bet nežiūrint taip gerų jo 
ypatybių, kaipo idealistas 
jis buvo nepastovus. Jisai 
maišėsi tarpe socialistų ir 
sandariečių ir po kelis kar
tus šokinėjo iš kuopos į kuo
pą. Bet vistik buvo numanu, 
kad sandariečiams jis buvo 
artimesnis. Beto velionis 
prigulėjo prie T. M. D. ir 
prie dviejų vietos chorelių. 
Šiaip jau buvo laisvų pa- 
žvalgų vaikinas.

Laidojimo reikalus vedė 
du velionio broliai, turbut 
fanatikėliai, kad laisvam 
Juozukui įbruko į rankas jo 
patrono abrozėlį ir apvynio
jo jas ražančium. Beto, dar 
norėta, kad ir kunigėlis pa
laimintų velionį. Bet kuni
gas turbut suprato, kad tas 
saunas sandarietis piktų 
dvasių nėra apsėstas, todėl 
nesutiko jį šlakinti, smilkin- 
li ir kitokius burtus daryti.

Į kapus velionį palydėjo 
apie 20 automobilių, kas 
Norvvoode nėra paprasta. 
Lydėjo daugiausia laisvieji, 
bet buvo kai kas ir iš kata
likų.

Juozai! Taip linksmai tu 
žaidei tarp jaunuomenės ir 
buvai visiems taip malonus, 
bet štai beširdė mirtis be 
laiką pakirto tavo gyvybės 
siūlą... Liūdna.

Tavo Vienvardis.

Vyručiai, kitą kartą žino
kit, kad jus gyvenat ne kle
rikalų valdomoj Lietuvoj, 
bet laisvoj Amerikoj.

Antanas Ražukevičius.

HANOVER, PA
(Nanticoke priemiestis)
Mainerių muštynės su 

šerifu.
Čia įvyko mainerių muš

tynės su šerifu ir konstabu- 
leriu. Tas muštynes pagim
dė štai kokia priežastis.

2439 lokalo viršininkai 
buvo daugiau palinkę kom
panijos pusėn. Jie dauge
liui darbininkų išdavė pa
liudymus į darbą visai be
reikalingai. Maineriai tą su
žinoję gerai susiorganizavo

: ir prašalino senus iokalo 
■viršininkus, o jų vieton iš
rinko naujus. Naujiems vir-

šininkams maineriai įsakė 
patikrinti dirbančių darbi
ninkų paliudymus ir kurie 
pasirodys nereikalingi, iš tų 
atimti.

Ant rytojaus naujas ko
mitetas daug darbininkų 
grąžino atgal iš darbo, o 
kai-kurie ir patįs nėjo dar
ban, bijodami gaut ausinių.

9 d. rugpiučio, kuomet 
streikieriai išėjo saugot ka
syklas nuo streiklaužių ar 
šiaip kokių nereikalingų 
darbininkų, tai atvažiavo 
šerifas su valstijos konsta- 
buleriu ir nieko nelaukdami 
pradėjo maineriams galvas 
daužyt. Maineriai įpykę ap
daužė šerifo automobilių. 
Pasidarius didesniam ler- 
mui pribuvo miesto valdyba 
ir viską nuramino. Tada še
rifas išėmė ant nekuriu mai
nerių warantus ir pradėjo 
juos nakčia areštuot. Tuo
met ir vėl buvo duota žinia 
miesto valdybai. Pribuvo 
miesto gaspadorius, čyfas ir 
apie 15 policistų, kurie užsi
stojo už mainerius, kad ne
areštuotų. Vienok tris buvo 
suareštuoti ir nubausti.« « »

22 d. rugpiučio prie Max 
Williams štoro stovėjo gelž- 
kelio streiklaužis ir ląukė 
gatvekario. Keli vyrai nu
žiūrėjo jį ir priėję paklausė 
kur jis važiuoja. Tas atsa
kė: "Ne jūsų biznis." Tuo
met vyrai pradėjo jį kumš
čiuoti. Streiklaužis, nieko 
nelaukdamas, išsitraukė re
volverį ir norėjo šaudyt. 
Bet maineriai revolverių 
nebijo. Jie atėmė iš jo, revol
verį ir pradėjo šveisti jam 
kailį. Netoli stovįs polįcįs- 
tas pastebėjo muštynes ir 
streiklaužį atėmęs iš maine
rių rankų nuvedė į lakupą. 
Minia žmonių nusekė pas
kui ir norėjo streiklaužiui 
dar daugiau duot. Vienok 
pribuvo daugiau policijos ir 
žmones nuramino. Streik
laužis yra , kaltinamas už 
nešiojimą ginklo ir tapo pa
dėtas po 1000 dol. kaucijos.

Nantikietis.

NEWARK, N. J. 
Munšainierių imtynės.
31 d. rugpiučio, apie II 

vai. nakčia, įvyko lietuvių 
munšainierių imtynės?- Im
tynių vieta 248 Elnį st. Ėmė
si munšainieris Julius šuls- 
<is su munšainieriu Juozu 
Lukoševičium. Imtynių pa
sekmės: Šulskis guli ligon- 
»utyje ant mirtino patalo, o 

Lukoševičius sėdi už grotų.
Sakoma, Šulskis tose im

tynėse pralaimėjo todėl, kad 
)uvo labai girtas. Imtynės 
?uvo priemenėj, ties Luko
ševičiaus tenementu. Luko
ševičius, gavęs pirmą smu- 
tĮ nuo šulskio, smuko į stų-, 
ią ir pasigriebęs peilį apsi
dirbo su Šulskių.

J. Lukoševičius yra drū
čiausias katalikas, tankiai 
lankydavo bažnyčią ir, kaip 
geram katalikui pridera, 
gerdavo daug munšaino.

Ar Šulskis išliks gyvas ir 
ar Lukoševičius bus paleis
tas — pranešiu vėliau.

Newarkietis.
<Tm>« kAMuronmiencira ant 5 trasi. >

Kiekviena Motina nori turėti 
Kūdikį stiprų ir vikrų

Jei negali žindyti savo kūdikio, nedaryk bandymų su visokiais valgiais, pradėk gerai 
duok jam tą maistą, kuris išaugino daugiau stiprių ir vikrių vyrų bei moterų negu visi 
dirbtiniai maistai sykiu sudėti, — duok savo kūdikiui

CONDENSED MLLK.
Tą maistą, kuris budavoja stiprias kojas ir svei
kus kunus, Įraudonina veidus ir sužiebia akis. Gy
dytojai jį remia ir Įsako duGti dėl jo augštos rū
šies ir išnašaus sudėjimo. Lengvai prirengiamas 
— supilk tik atatinkamą kieki Eagle Pieno Į vi
rintą vandeni, pamaišyk, ir jau gali penėti.

Jei tavo vaikas nakty verkia — jei jis nervuojasi 
ir pyksta — jei jis neauga, tai dažniausia kaltė 
tame, kad maistas neužtektinas arba netinkąs. 
Motinos pamato, kad su Eagle Pienu išauga nor- 
mališki. sveiki kūdikiai. Jis buvo nuolatinis kūdi
kių maistas per 65 metus. Jis yra grynas pienas 
ir grynas cukrus — gamtos maistas kuomet mo
tinos pieno nėra. •

f

■ ' r- ’

Dėl jo augštos rųšies ir todėl kad gaminamas iš 
įiebaus karvės pieno ir malto cukraus, yra tiesiog 
ekonomiška vartoti Eagle Pieną visai šeimynai ir 
virtuvėje, kur tik reikia paprasto pieno ir cukraus. 
Pabandyk jį su kava ar koko, ir visiems kepimo 
ar virimo tikslams. Vartojant ji nereikia pirkti 
įkraus.

Iškirpk šio paskelbimo* kuponą ir pasiusk jį 
The Borden Company ir gausit visai dykai, ko 
reikalausit, ar jūsų kalboje knygutės apie kūdikių 
penėjimą, vaikų knygelę, ar virėjystės knygelę, 
kuy pasakoma kaip pagaminti skanių valgių su 
Eagle Pienu. Įvardinkit ko norit, šitas patarnavi
mas vra jums tik paprašius.

Jusy krautuvninkas gali jos aprūpinti 
su Borden’s Eagle Pienu — įsitėmykit 
keno paveikslą ir neimkit jokio kito.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

K U P O N A S __—
Pažymėk Kryželiu Katrą Nori

Penėjimo Kūdikių Pamokinimų
Instrukcijos Knyga Knyga
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KELEIVIS

Ar leistina lietuviams 
. dėtis su lenkais?

butų ne 
gyveni- 
barbarų 

biznie- 
tokiems

tuomet budu jie tikisi Vil
nių atgauti? \

Jie nežino. Kuomet jie 
siundo lietuvius prieš lenkų 
tautą, tai pasekmė iš to gali 
būt tiktai viena — nauja ka
rė. O karėje 40,000 lietuvių 
kariumenė prieš 400,000 
lenkų armiją juk neatsilai
kys. Pradėjus su lenkais ka
rę. lietuviai ne tik Vilniaus 
neatsiimtų, bet lenkai galė
tų ir visą Lietuvą užimt.

Taigi pasirodo, kad musu 
"patriotų" taktika yra ža
linga ne tiktai darbinin
kams, bet ir juos pačius ve
da Į pražūti.

Socialistų taktika daug 
išmintingesnė. Jie sako, kad 
lenkų buržuaziją gali su- 
mušt tiktai lenkų darbinin
kai. O kada jie savo ponus 
ir kunigus sumuš, tada ir 
Vilnius pasiliuosuos. Taigi 
mums reikia ne kovoti su 
lenkų liaudimi, bet vienytis 
su ja.

O kad lenkų susipratę 
darbininkai svetimų žemių 
nenori ir savo valdžios už
griebimo politikai yra prie
šingi, tai mes aiškiai matom 
iš jų socialistų spaudos. 
Štai, pas mane guli ant sta
lo lenkų socialistų organas 
"Naprzod" ("Pirmyn"), ku
ris savo "endekų" (tautinin
kų) politiką pakraščiuose 
vadina stačiai pasiutimu 
(szalenstvo kresowe) ir sa
ko, kad pasiutėliams būti
nai reikia "nulaužyt ragus."

Tas aiškiai parodo, kad 
lenkų socialistai yra prie
šingi Vilniaus užgrobimui, 
ir kuomet jie paims šalies 
reikalus į savo rankas, Vil
nius vėl galės grįžti prie 
Lietuvos, jei tik jo gyvento
jai to panorės.

—Bet kada tai bus, kada 
lenkai savo valdžią nuvers? 
— paklaus mus koks patri
otas?

Žinoma, tą sunku pasaky
ti. Bet tegul tuomet patrio
tai mums pasako, kada jie 
atims Vilnių savo priemo
nėmis? N. P.

leivis" sutiko prirodyti.
Bet kiek tasai ponaitis 

duotų už prirodymą fakto, 
kad "Sandaros" name gy
veno lietuviškai pasivadinęs 
žydas, kuri "Sandara" savo 
špaltose reklamavo ir kuris 
daugelį lietuvių darbininkų 
nuskriaudė net iki ašarų? 
Rodos, tasai sukčius buvo 
net ir Sandaros komitete.

O juk "Keleivio" name gy
venantieji lenkai lietuviams 
dar jokios skriaudos nepa
darė ir nepadarys.

Žilvitis.

Nespėjo tris sykius gai
dys užgiedot ir šv. Petras 
užsigynė Kristaus nepažįs
tąs.

Nespėjo "Keleivis" porą 
kartų uždrožti tautininkų 
veikėjams ir "Sandara" už
sigynė. kad "rodakas" Pal
tanavičius nesąs sanda
riems.

Jeigu "Keleivis" dar kar
ta jiems užvažiuos, tai jie ir 
savo Dargvainio išsižadės.

‘ Sinmiškis.

V. Kapsukas švento 
Petro rolėj

Sulyg krikščioniškų pada- 
imų, šv. Petras stovi su 
'.ktais prie dangaus vartųTarp "Keleivio" ir "San

daros” kilo šituo klausimu 
gana aštrus ginčas. Tauti
ninkų organas sako, kad lie
tuvis, kuris turi bent kokių 
reikalų su lenku, yra savo 
tėvynės išdavikas — Judo- 
šius. "Keleivis” kitaip Į ŠĮ 
klausimą žiuri. Jis sako, kad 
nesąmonė butų mums ka
riauti su lenkais Amerikoje, 
kuomet pačiam Kaune nie
kas su jais nekariauja. An
tras dalykas, skelbti vi
siems lenkams karą dėl to, 
kad lenkų valdžia užėmė 
Vilnių, butų aklas šoviniz
mas, o su šovinizmu kovoja 
viso pasaulio darbininkai.

Kurioj pusėj teisybė — 
"Keleivio", ar "Sandaros"?

Panagrinėkim šitą klau
simą plačiau. Paimkime 
tautininkų poziciją ir pa
bandykim pritaikyt ją gy
venimam Visi Amerikos lie
tuviai—darbininkai, biznie
riai ir profesionalai—nusi- 
statykim taip, kaip "Sanda
ra" reikalauja: neturėti su 
lenkais jokių reikalų, nebū
ti su jais vienoj pastogėj, 
šalintis nuo jų ištolo.

Kas iš to išeis?
Jei pas lietuvį daktarą 

ateis lenkas ligonis, dakta
ras turės išvyti ji laukan.

Jei atėjęs pas lietuvi ad
vokatą žmogus pasisakys, 
kad jis lenkų tautos — lau
kan jį!

Jei lietuvio krautuvėn 
ateis moteris ir paprašys 
lenkiškai svaro mėsos — pa
imt jai šluotą.

Žinoma, .lenkų biznieriai 
ir profesionalai, sulyg mu
sų tautininkų logikos, turė
tų taip pat elgtis su atsilan
kančiais pas juos lietuviais.

Pasekmė to viso 
civilizuotų žmonių 
mas, bet laukinių 
kova. Sandariečių 
riai pirmutiniai
santikiams pasipriešintų.

O kaip butų su darbinin
kais, kuriems reikia su len
kais kartu dirbti vienose 
dirbtuvėse ir kasyklose, 
reikia prigulėti prie vienų 
unijų, reikia laikyti kartu 
mitingus ir kartu reikia 
streikuoti? Kaip, sakau, 
darbininkai galėtų pritai
kyt sandariečių receptą 
prie savo gyvenimo ? To, 
turbut, nei patįs sandarie- 
čiai nepajėgs išaiškint. 

Darbininkų obalsis yra, 
"visų tautų darbininkai vie
nykitės", o ne . piaukitės.; 
Taigi kas kursto vienos tau
tos žmones prieš kitos, tas 
yra arba aklas šovinistas, 
arba paprastas provokato
rius.

Mes žinome, kad lenkų 
valdžia neteisingai užgrobė 
Lietuvos Vilnių; mes žino
me, kad okupuotame kraš
te ji persekioja lietuvius; 
bet mes žinome ir tai, kad 
ne visi lenkai tame kalti.

Lenkų valdžia yra biau- 
ri. to niekas neužginčys. Te
čiaus ji biauri ne dėlto, kad 
ji lenkų, o dėlto, kad ji yra 
imperialistu ir grobiku val
džia. O tokia ji yra dėl to, 
kad ji yra tokios sistemos 
organas. Čia netiek kalti 
Želigovskis ar Pilsudskis, 
kiek kalta ta tvarka, kur 
viršų ima ne teisybė, bet 
spėka. Taigi norint su tuo 
piktu kovoti, reikia visų 
pirma nuversti tą tvarką, iš 
kurios tas piktas kila.

O ką daro musu "patrio
tai" iš "Sandaros" abazo? 
Jie remia tą tvarką. Jie 
braidžioja po tą pačią poli
tine balą, kurioj stovi Pil
sudskiai ir Želigovskiai. T r 
vieni ir kiti tiki spėkai. Bet 
mūsiškiai šovinistai neturi 
tiek spėkos, kad nuveikus----------------- r ---------
lenkų šovinistus. Kokiu gi kus laikraštininkus. Ir "Ke-

Skaitytojų Pastabos.
Girdėjau ne vieną sanda- 

rieti nusiskundžiant, kad jų 
dabartinis redaktorius nie
ko nekritikuojąs. Tokie nu
siskundimai buvo svarsto
mi net apskričių suvažiavi
muose, girdint pačiam re
daktoriui.

Kad Įtikus sandariečiams, 
pastaruoju laiku "Sanda
ros"’ redaktorius pradėjo 
kritikuoti visus — ar ką 
reikia ar nereikia. Pavyz
džiui, jo tautiškai barzdelei 
nepatiko, kad "Keleivio" 
leidėjai parsamdė tūlam len
kui laikraštininkui vietą sa
vo name. Na. ir apskelbė ji
sai karę "Keleiviui". Pats 
lupa iš peties ir bendradar
bius kviečia, kad tik sukriti
kavus keleiviečius. Man ro
dos, kad delei tokios sanda- 
riečių "kritikos” keleivie- 
čiai turi gardaus juoko.

Chicagos "Naujienos" de- 
iei "Sandaros”* ginčų su 
'"Keleiviu" pasiūlo sekamą 
temą: "Ar galima priimti 
ant burdo lenką?"

Sulyg "Naujienų" paduo
tos temos, pirmiausia reik
tų apsvarstyti ar lenkas yra 
žmogus, o paskui jau rišti 
klausimą: ar žmogų galima 
priimti ant burdo?

Lukšių Juozas.

Liepos 27 d. Teisingumo 
Ministerijos atstovai iškėlė 
iš buto Šiaulių apskrities sa
vivaldybę. Iškraustvmas at
liktas milicijos ir būrio ka
linių pagalba. Tai nepapras
tas, net musų santikiams 
Įvykis! Pridaryta didelių 
nuostolių, su savivaldybe 
taip pasielgta, tartum ji bu
tų prasikaltusi prieš visus 
krašto Įstatymus. Visą tą 
atliko Teisingumo Ministe
rijos agentai — tos Minis
terijos, kuriai pavesta da
boti teisingumo ir teisėtu
mo. Faktinoji Įvykio pusė 
šiaip atrodo: kuriamajam 
Šiaulių apygardos Teismui 
buvo reikalingas butas. Mi- 
nisterių Kabinetas nutarė 
sekvestruoti Apskr. savi
valdybės butą. Apskrities 
atstovai tarėsi su paskirtu 
Teismo pirmininku ir paga
lios susiprato pasikeisti bu
tais. Butų rekvizicijos ko
misija tuo klausimu net sa
vo nutarimo nedavė, mat, 
dalykas buvo skaitoma pa
aiškėjusiu. Savivaldybė Įtei
kė teismo pirmininkui net 
sutarties provizori projek
tą. Beliko, rodos, tartis ir 
sutarti. Bet teisingumo at
stovai pasirinko kitokių ke
lių. Savivaldybė urnai gauna 
iš vietos komendanto Įsaky
mą rekvizuoti butą (einant 
Įstatymais, . komendantas 
neturėjo teisės taip padary
ti). Savivaldybė siunčia te
legramas'. Vidaus . .Ręikalų 
Ministeriui, "?.L Kabinetu?: 
Krašto Ap. Ministeriui ir 
Brigados Vadui Įduoda 
skundus, bet pastarieji ne
atsako. Tuo tarpu Šiaulių 
Apygardos ’ Teismas duoda 
Įsakymą savo antstoliui 
vykdyti sekvestrą. Neteisė
tas sekvetras vykdomas, ga
lima sakyti, smurto keliu, 
darant savivaldybei skau
džių nuostolių. Nelaukta 

; skun- 
nes turbut 

Tai tik 
suimtas 
Teismas

"Sandaros" administrato
rius siūlo "Keleiviui” 100 
doleriu, kad jis prirodytų, 
jog "Sandara" norėjusi i 
savo spaustuvę Įsileisti len- simas.

atsakymo Į paduotus 
dus, nesitarta. 
nenorėta tartis, 
stambiais bruožais 
tos bylos turinys, 
matomai užmiršo, kad savi
valdybė yra tiek pat val
džios — visuomenės Įstaiga. 
Tik žmonės, Kurie nepapra- 
to rokuotis su visuomenės 
reikalais ir jos ištaigomis, 
galėjo pasirinkti toki kelią 
ginčui išspręsti. Šiaulių sa
vivaldybė drąsiai stojo .gin
ti savo ir išviso savivaldy
bių teisių. Jau butų laikas 
pasisakyti ir Teisingumo 
Ministerijai, ar ji pritaria 
tokiam smurto darbui, ar 
ne? ar ji jieškos Įvykio kal
tininkų, ar ne?

Pagalios turi būt tinka
mai išspręstas ir padaryt?! 
savivaldybei nuostolių klau-

("S-tas")

V

r
ir visus užsitarnavusius Įlei
džia i dangaus karalystę.

Alaž-daug tokią-pat rolę 
vaidina ir musų komunistų 
"žvaigždė” V. Kapsukas, 
kuris stovi su raktais prie 
Rusijos rojaus vartų ir už
sitarnavusius Įsileidžia, o 
neužsitarnavusius atmeta.

Štai "Komunaro" No. 4, 
straipsnyje "Lietuvos bude
lių naguose,” Kapsukas 
smarkiai bara tuos Lietuvos 
komunistus, kurie, slėpda
miesi nuo Lietuvos buožijos 
pavojaus, bėga i Sovietų 
Rusiją.

Kadangi tasai straipsnis 
ra pusėtinai ilgas, tai visą 

ii ištisai paduoti nėra gali
ma, todėl pakartosiu bent 
keletą jo Įžymesnių punktų.

"Kai kurie silpnadvasiai 
' suprask, komunistai. L. 
T.), pakliuvę i tokios baisios 
Inkvizicijos nagus (Lietu
vos kalėjimus. L. J.), neištu- 
uri ir pradeda plepėti.”

Su tuo tiek to, bet pažiū
rėkime, kas toliau sakoma:

"Kiti nuteistieji miriop 
dunčia prezidentui prašy
mus. kad gyvybę dovanotų, 
iš atvykusiųjų pas mus taip 
padarė Balvočius. Tai teršia 
revoliucionieriaus ir komu
nisto vardą. Tikras komu
nistas visuomet turi būt pa
sirengęs numirt dėl komu- 
-izmo, nesižemindamas 

prieš savo budelius."
Matomai V. Kapsukas pa- 

spruko iš Lietuvos Į Rusiją 
dėlto, kad galėtų numirt už 
Lietuvos komunistus! Ar 
tai ne ironija?.

Kas gi tada reikia daryti 
— klausia Kapsukas — kad 
tiek daug komunistų bėga Į 
Rusiją dėl buožijos ža
bangų?

"Visų pirma Lietuvos ka- 
’ėjimas neturi būti etapo 
vieta Į Sovietų Rusiją. Rei
kia išnaikinti, Įkaitinta ge- 
’ežia išdeginti toki suprati
mą iš galvų laisvųjų ir kalė- 
iiman pakliuvusiujų drau
gą. Kalėjimas — tai komu
nistų kvotimo vieta, o kas 
:š jo stengiasi pasprukti Į 
Rusiją, tam negali būti vie
tos komunistų eilėse."

Reikia pasakyti, kad pats 
V. Kapsukas yra jau nekar
tą pasprukęs ir jam komu
nistų eilėse yra nebloga vie
telė.

Toliau rašoma:
"Kalėjimas 

met buvo revoliucijos karei
vių kom. mokykla. Jis turi 
nuvirsti ir Į Lietuvos drau
gų mokyklą, kurią privalo 
išeiti visi Lietuvos komunis
tai, bet anaiptol ne bėgioti 
i Sovietų Rusiją. Juk metus- 
’dtus, net trejus ir ketve
rius pasėdėti tai netoks jau 
idelis daiktas (O kad ir de

šimts metu, tai ką čia giliuo- 
ia! L. J.)."

Dar toliaus V. K. rašo 
taip:

"Prieš teismą nieks ne
privalo bėgti Į Rusiją ir nei 
vienas paleistas už kauciją 
neprivalo bėgti be C. K. lei
dimo. Bet jeigu C. K. atras
tų, kad kaliniams kalėjimas 
sveikatos negadina, tai to
kie kaliniai privalo kalėti 
buožijos kalėjimuose, nes Į 
Rusiją nebus Įleidžiami.”

Kaip šv. Petras Įleidžia Į 
dangų tiktai išsipakutavo- 
lusius ir numirusius, taip ir 
V. Kapsukas leidžia bėgti Į,! 
Rusiją tiktai tokiems, kurie j mo... 
pereina buožijos kalėjimus1

ir kurie būna tenai nužudy
ti. Tik Įsidėmėkite gerai 
Kapsuko "ukaze" tą faktą, 
kad prieš teismą niekas ne
bėgtų Į Rusiją. Bet jeigu 
buožių valdžia nuteis tave 
sušaudyt ir sušaudys, tai 
jau tada galėsi keliaut i Ru
siją ir Kapsukas tave Įsileis 
ir palaimins.

Tai tikras pasityčiojimas!
Lukšių Juozą/.

Kauno kalėjime.
Reikalaujant politiniams 

kaliniams, buvo gautas lei
dimas pasimatyti su kai- 
kuriais nuteistais politi
niais.

Tuos reikalavimus, ku
riuos aš toliau išdėstysiu, 
kaliniai yra statę pakartoti
nai, bet iš administracijos 
nebuvo vykdomi.

Dar mėginimas iš kalinių 
pusės gauti atsakymą apie 
patenkinimą jų reikalavi
mų, kurių negalima nepa
tenkinti, o jei nebus tokio 
atsakymo, tai bus priversti 
protestuoti savo likimu, ba
davimu.

Reikalavimai tokie. Poli
tinis kalinys Juozas -Janu
šauskas, kalėjąs antrus me
tus, sunkiai serga gerklės 
liga, reikalingas greitos 
operacijos tinkamoje klini
koje. Taip-pat reikalingas 
operacijos kitas politinis 
Gališauskis: jam skaudulys 
šone.

Politinė Bortkevičaitė 
serga ’ džiova, reikalinga 
perkelti geresnėn kameron 
(saulėton).

Nuteistas raudonarmietis 
Mikulin, iš Rusijos, serga 
džiova, reikalingas paleisti 
laikinai iš kalėjimo sveika
tos pataisymui arba išsiun
timui Rusijon.

Kaliniai labai kenčia ne
sant knygyno; buvo daug 
sykių padėta, bet taip ir pa
liko be įvykinimo; taip-pat 
neduoda administracija įvy
kinti lavinimo pamokas.

Dezinfekcijos nedaroma, 
kameros daug metų nebalti
namos; gyvių labai daug; 
šienikuose šiaudai nemaino-
•mi; muilo neduodama; bal
tinių gavimas nesutvarky
tas.

Atsitinka šaudymai į ka
lėjimo langus, prisiartinus 
kaliniams, paskutinis sykis 
buvo keletą dienų atgal.

Žvalgyba vartoja senas 
pragarsėjusias priemones 
tardant politinius (taip bu
vo pasielgta su Kėdainiečiu 
grupe).

Politiniams pakeitė val
gymą, žymiai pabloginę: 
pasitaiko netikęs maistas 
(buvo parodytos netikusios 
pupos).

Kaliniai laukia atsakymo 
į savo reikalavimus nuo lie
pos 26 d. Išvardytuosius rei
kalavimus Įteikiau 26 liepos 
Apygardos Teismo Valsty
bės Gynėjui; buvo pažadėta 
reikalavimus dėl ligonių 
tuojaus išpildyti. Delei kny
gyno paaiškinta, kad toksai 
veikia ir jokių kliūčių neda
roma: tik buk kaliniai nori, 
kad knygynas priklausytu 

[nuo jų, bet ne nuo adminis
tracijos.

Delei valgymo pasakyta, 
kad tasai priklauso nuo Ka
lėjimų Departamento.

Kitais klausimais žadama 
buvo pasitarti.

Čionai paduodu tik trupi
nius žinių iš kalėjimo, iš kur 
tos žinios ne lengvai gau
namos.

Kalinių padėjimas yra 
sunkus: visiems žinomas 
faktas kalėjimų perpildy
mas virš visų normų, įsivy
ravimas ligų, stoka baltinių, 
stoka elementario švaru- 

K. Venslauskis.
("S-tas”)

tai visuo-

Lietuvos konstitucija 
priimta.

Steigiamasis Seimas savo’turtų dažnai galės lankytis 
234-me posėdy rugpiučio 1| prezidento rūmuose ir ben- 

’ j0 tajsolnuoge poky
liuose ir rautuose. Taigi tų 
(žmonių reikalams patenkin- 
. ti, ar norams užganėdinti ir 
prisieis prezidentui netvir
tinti Seimo priimtų įstaty- 

ru- mų, o kartais ir Seimą pa- ■ 1 * 1 • x • 1 1 w 1 • i •

d galutinai priėmė Lietuvos 
konstituciją. Kiekvieno pi
liečio širdis, rodos, turėtų 
sudrebėti iš džiaugsmo; štai 
musų senųjų kovotojų dėl 
Lietuvos laisvės lūkestis 
Įvyko, valstybiniems i 
mams padėti tvirti teisėtu-j leisti, kad išleidus tokius įs- 
mo, laisvės bei demokratin-,tatymus, kurie bus paruoš- 
gumo pamatai! ti sau artimam būrely. Liau-

Bet deja, to negalime pa- dis gi ne ką galės padaryti 
sakvti. Jau vienas tas f ak- prieš tokius prezidento žv- 
tas, kad St. Seime, priimant Iglus, nes jis galės paremti 
konstitucija, balsavo už ją j savo valią kariųmenės jėga, 
tik kr. dem. ir žydai, tuo j kuri pavesta jam vadovauti, 
tarpu, kai visa pažangioji i skelbdamas visą šalĮ, ar jos 
Seimo dalis soc.-liaud., vals. jdali karo ar kokioje kitoje . , , , • i i > i ....sąj. blokas ir soc.-dem. bal- išimtinoje padėtyje, 
savime dalyvauti atsisakė, Taigi galime sakyti, kad

i mo-parodo, kad ta konstitucija (turėsime nevainikuotą 
išėio iš St. Seimo ne tokia, Maychjja j
Kokios laukė musų liaudis. ( yra -r (jar cjaUg pra- 
IštiKrųjų, užtenka tik trum-j su tikrojo demo
nai permesti akimis musų į kratingumo supratimu: 
konstituciją, kad pastebėtiųautįnėms mažumoms neuž- 
joje daug toKių dėsnių, ku
rie priešingi tikram demo- 
kratingumui; daug dar ir 
trūksta joje tokių dėsnių, 
kurie užtikrintų liaudžiai, 
darbo žmonėms tikrąją lais
vę. jų pilietinių teisių sau
gumą.

Paimsim tik keletą pavyz
džiu, kurie patvirtins, kas 
aukščiau pasakyta.

Straipsnis apie tai, jog 
mirties bausmės nėra, kad ji 
gali būt pavartota7 tik karo 
metu už ypatingus prasižen
gimus, iš konstitucijos iš
mestas. r H 
■nuliekama mirties bausmė. | 

Bet jau dauguma musų į 
žmonių yra tiek pakilę do
roje, kad skaito negalimu 
ramiu budu, per teismą žu
dyti žmones, nors kai keno 
supratimu jie butų ir blo
giausi. Pagalios jau daugu
ma mokytų teisininkų pri
pažino, kad mirties bausmė 
•lieko nuo prasikaltimų ne
atbaido, o tik žmones daro 
žiauresniais.

Imkim toliau straipsni, 
kuriuo neva laiduojama 
spaudos laisvė. Buvę aukš
čiau ten Įrašyti žodžiai, jog 
"cenzūros nėra” taip pat iš
metami. Reiškia cenzūra 
salės būti ir galės užčiaupti 
bupnas tiems, kurie kalbės 
nepatinkamas jai, teisin
giau jos ponams, kalbas.

O tokių ponų pas mus ga- 
’.ės atsirasti. Konstitucija 
reikalauja, kad pas mus bu
tu prezidentas ir jam sutei
kia, galima sakyti, karališ
kas teises nepatvirtinti ir 
grąžinti Seimui atgal tautos 
atstovų priimtus Įstatymus, 
naleisti patį Seimą ir kol 
bus išrinktas naujas Sei
mas, laike 60 dienų leisti Įs
tatymus savo nuožiūra. Kai 
kur ir karaliai tokių teisių 
neturi. O juk pats preziden
tas ar taip jau reikalingas 
musų nedidelėje respubliko
je. kur prisieina skaitytis su 
kiekvienu valstybės iždo 
skatiku. Juk prezidentas 
'.augiausiai skiriamas tam, 

kad atstovauti respubliką, 
kaipo matomas jos Įgalioti
nis. " ,

Bet musu tauta yra kukli 
r nereikalauja sau ištaigin

gų, puikių atstovų. Tas pa-, 
'eigas pilniausiai galėtų at
likti, kaip Seimo pažangio- 
dos dalies buvo reikalauja
ma, Seimo pirmininkas. To
kia tvarka pas mus gyvuo
ja pustrečių metų ir jokių 
įepatogumų neiškėlė, tai 
butų galėjus pasilikti ir to- 
’iau. Dabar gi, esant atski
ram prezidentui su tokiomis 
plačiomis teisėmis, apie ji 
susidarys būrelis žmonių, 
kurie būdami neskaitlingi 
visuomenėje negalės paveik
ti i tautos valią per savo at
stovus Seime, bet dėl savo

itenkamai laiduojamos pri
gimtos kalboj vartojimas; 
mokyklose Įvedamas priva- • 
lomas visiems tikybos mo
kymas — tas užgauna jau
driausią žmogaus sielos sty
gą — sąžinę. Juk musų vi
suomenėje jau atsiranda ti
kėjimo klausimais kitaip 

; nusistačiusių, negu tai norė
tų kr. dem., ypač daug to- 

j kių yra šimtais grįžtančių iš 
laisvosios Amerikos lietuvių 
tarpe. Smurtas sąžinės rei- 

! kaluose yra skaudžiausias 
„ .... T .■■ . J ir geru pasekmių niekuo-Reiškia Lietuvoje i met neduos

Taigi turint visa tai ome
ny, konstitucijos Įžangos žo
džius, kur vardan Visagalio 
Dievo imamasi nutiesti vals
tybei demokratingus pama

rius ir patikrinti visų pilie
čių lygybę, laisvę ir gerovę, 
galime pavadinti kr. dem.

1 veidmainiavimu.
I

Tikrai susipratusiems 
darbo žmonėms vietoj 
džiaugtis prisieina dar tvir
tai organizuotis, kad užti
krinus sau nors tuos laisvės 
trupinius, kurie išeina kons
titucijoje, kad ir jie gyveni
me nebutij 'išbraukti beky
lančios musų krašte reakci
jos. Rausvys.

("L. U.")

Naujas įstatymas apie 
išeivybę.

"Vyriausybės Žinių" 99- 
tam numery paskelbtas ši
toks Išeivy bes Įstatymas:

Išeivių gabenimu i užsie
ni galima užsiimti tik gavus 
įš Vid. Reik. Ministerio lei
dimą ir Įmokėjus Į Valsty
bės iždą 100,000 auks. už
stato.

Su išeiviu turi būt pada
ryta sutartis 3 ekzemplio- 
riuose.

Vežimas kitokiu atsilygi
nimu, negu pinigais, drau
džiamas. Jei išeivis išvežtas 
apsilenkiant su Įstatymais, 
tai išeivybės Įstaiga privalo 
jį grąžint nemokamai.

Išeivybės Įstaigoms drau
džiama užsiiminėti pinigų 
siuntinėjimu ir mainymu.

Visas susirašinėjimas iš
eivybės Įstaigose atlieka
mas lietuvių kalba, bet gre
ta jos leidžiama -vartoti ir 
kita kalba.

Nusikaltimai prieš ŠĮ Įs
tatymą baudžiami teismo 
keliu ligi vienų metų kalėji
mo arba ligi 100,000 auks. 
pabaudos, arba abiem pa
baudom kartu.

Seni leidimai išeivybės Įs
taigoms nustoja galios po 
mėnesio laiko nuo šio Įsta
tymo paskelbimo dienos.
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ŽVALGYBOJE
! mislinau, kad koks valkata 

kabinasi.
le Biesinas. — 0 ką tu dau

giau maiše turi?
Rautas. — Daugiau nieko.
Biesinas (į Sobakiną). — 

Iškrėsk jį gerai. (Sobakinas 
čiupinėja Raulą ir 
muilo gabalą.)

Sobakinas. — Ehe, 
čia?

Biesinas—Parodyk 
(Paėmęs muilą varto.) O 
kas čia — dinamitas bom
boms?

Komedija vienam akte.

Dalykas dedasi Radviliš
kio stotyje, nepriklausomoj, 
laisvoj ir demokratinėj Lie
tuvos respublikoj, kur nėra 
nei laisvės, nei demokraty- 
bės. o yra tiktai labai daug 
kunigų ir uoli jų žvalgyba.

Šioj komedijoj dalyvauja:
1. Biesinas. jaunesnis zv ai w ~ ~ , *

gybininkas;
2. Sobakinas, vyresnis jo

padėjėjas;
3. Kaulas. Lietuvos darbi

ninkas.

r/ADfC D ) AC šinskas, kasierium Alex
O K iZa 1 UINUlulMVllJtz • i Reikov, sekretorium Ben.

------------------- {Stupelis. Išviso šiame susi- 
BROOKLYN, N. Y. Į Skaitytojam bus mokama rinkime dalyvavo 150 pi- 

nrnar^nnia už skaitymą. Jie betgi turės liečiu.Brooklynietiai progres oja. .r atgakvt. suskaitymo* Kitas susirinkimas įvyks 
____ Rugpiučio 21 dieną jvyko rezultatus. Korespondentu 24 rugsėjo, Muzikalėj sve- 
randa;š4 skyriaus, Amalgameitų .^rinktas J .Bikulčius. i tainėj, Richmondo daly, 4

lunijos, nepaprastas susirin-' »---- . .. - i _
kimas, ’ ’ ’ ____ ______
apkalbėjimui susivienijimo me^u buV0 sužeistas pike
tu 58 skyrium. Mat 54 sky-^yo j^ draUgas buvo 
rius susidėjo iš rubsiuvių, pasiustas į bendrąją tarybą.

siuvančių rankomis ir masi-(Pastaroji> tečiaus,‘ pereitų metu, iai
(nomis, o o8 skyriui pnluav.- saukimą atmetė kaipo pase- yra nuo 1 d. liepos 1921 iki 1 
įse prosytojai. Bet abiejų nėjus| reikalą. Gelčius aiški- d. liepos, 1922, iš Amerikos 
i skyrių nariai, dirbantys vie- nosjt jjs c]ar lokauto me-{ išvažiavo 4,606 lietuviai, o 
įname amate ir tose pačiose tu kreipėsi į lokauto pirmi- ^r ta laiką įvažiavo tik 1,- 

V1™. vienodus pinką Jankauską, bet pasta- 602. Vadinasi, Amerikos lie- 
j "• i ’• rasis nekreipęs domės, gi jis tuvių si

tai ir tu kad tie darbininkai pnklau- pats> Gelčius, nežinojęs, ką' ant 3 004
svdavo dviem atskiriem lo-

o kas

man!

Amalgameitų; išrinktas J. Bikulčius.
x I f

kuris buvo sauktas Gelčio, kuris pereito lokauto liečiams susirinkti 
‘ .'skaitlingiausia.

Vargšas.

________________ Įtainėj, Richmondo daly, 4 
Toliaus sekė klausimas vai. po pietų. Patartina pi- 

i susirinkti kuo-

Pajieškau Pranciškaus Butiu->. 
Titavėnų parapijos, Kubilių dvaro, 
girdėjau, kad randas Amerikoj, turiu 
labai svarbų reikalą; kas apie jį ži
not, gal mažu į"S. V. kariumenę buvo 
paimtas — iš kur ir kada. Jis pats 
ar kas žinot apie jį labai prašau duot 
man žinią, už ką busiu labai dėdin
gas. Jo geras pažystamas.

P. L. Box 44, No. Bennington, Vt.

Pajieškau Juozapo Astrausko, Vii- 
kabalių kaimo, Bartininkų valsčiaus, 
Vilkaviškio apskrities. Yra svarbus 
reikalas iš Lietuvos. Jeigu kas žino
tų apie jo gyvenimą malonėkit pra
nešti. Už pranešimą atlyginsime.

A. Dargis
72G W. 18th st., Chicago, UI.

jo atsi- įtaikė pereitų metų, tai

Scena I.
(Uždangai pasikėlus ma

tyt stoties salė ir bufetas, 
kur Biesinas geria ir užkan
džiauja.)

Biesinas (prisipylęs sti
klą). — Na. da vieną už ku
nigo Purickio sveikatą (iš
geria ir pasipurto). Kažin 
kaip jam dabar einasi. Gal 
ir su Klimaševskiene nebe
susieina. O gal ir pinigų jau 
neturi... Tiesa, jis padarė 
ant sacharino kelis milijo
nus, ale tie bedieviai socia
listai užuodė, kad jo pinigai 
Berlyno banke, ir pareikala
vo uždėt ant jų areštą. Tai 
prakeikta pakalenija! Pir
ma, būdavo, jo didybei Ru
sijos imperatoriui neduoda 
ramybės Durnoje, o dabar 
prieš savo valdžią maištą 
kelia. Na, jei aš nors vieniį 
tų biaurvbių sugaučiau, tai 
gyvam kailį nulupčiau. (Da 
vieną prisipila. Tuo tarpu 
už durų pasigirsta triukš
mas, rėkavimas ir švilpi
mas. Biesinas atydžiai klau
sosi, prieina su stiklu prie 
durų- ir pravėręs jas rūsčiai 
šaukia:) Ei, kas tenai do be
tvarkė! Ar nežinot, kad aš! 
čia? |

Sobakinas (už durų). — -
Bolševiką sugavau!. Bolše-j Biesinas. - Na, 
viką.:. I,

Biesinas. — Duok jį šen! '
Sobakinas. — Kad neina. 1 ‘ -
Biesinas. — Tai eik šen ’ V 

pats! 1 --
Sobakinas. 

džia.
(Biesinas išmauna degti

nę ir metęs stiklą i šalį išbė- ’ 
ga už durų. Uždanga nusi-; 
leidžia.)

brolis iš Amerikos pri
siuntė.

I Biesinas. — A, iš Ameri-, 
kos!... Brolis Amerikoj,1
reiškia, bedievis, 1 

į toks pat. į .
i Kaulas. — Ponuli, aš ti- kalam, 
kras katalikas, ir rąžančiu, pratimų.

• j F1'’ * •tunu. x „
Biesinas (skaito tikietą! susivienijimo. Ir susi vienij

ant muilo, bet nesuuranta,: mo 54-me skyriuje jau senai 
kas parašvta. Duoda Soba-jbuvo reikalaujama. Bet ka- 
kinui). — še,. perskaitvk,' dangi 58-me skyriuje iki pa
kas čia rašoma. Gal prokie- į skutinių laikų vadovavo tūli 
mari ia prieš valdžia... asmenys, kurie buvo prie-

Sobakinas (negalėdamas j šinęd vienijimuisi, tai jie 
perskaityt, i

dirbtuvėse, i 
reikalus taipgi. Gi delei to, rasis nekreipęs domės, gi jis tuvių skaičius sumažėjo
svdavo dviem atskiriem lo- daryti, 

būdavo tik nesusi- J • ’ - . ..................
pasmerkta ' buvęs lokauto! 
pirmininkas A. Jankauskas,! 
kad JIS mažai rūpinosi kovos panaikinti didžiuosius tarpdėnių 
prieš lokautą reikalais. Bu- 
VO nurodyta, kad Jankaus-1 daromi yra atskiri kambariai, 
kas net lokauto laiku visu lret'^si . j v nasažieriams didelių parankumu, nesknygų nepridave perziureji- kiekvienas žmogus pigią ar brangią 
mo komisijai. Dėlto ir po

(— - ----- šiai dienai nėra pilnos ai-j bari.1
grąžina Biesi-i trukdė ėjimui prie susivieni- ^ajtos iš lokauto laikų.

nui atgal h — Be akulioru!?imo. Mat, tie asmenys gerai f Susirinkimas C 
• ’ ‘ kad abiem skyriam Gelčiui paskvrė S100 iš lo-i _ riai pO 4 ir v lovas, taipgi

Kada JIS negales valgymo ir rūkymo kambariai.

Taigi nariai jautė reikalą
Apkalbant Gelcio reikalą, the united ameiucan lines 

■ ■ PANAIKINA laivų
TARPDURIUS.

Tlio United American Lines nutarė 
. . J ™*-
mus. kuriuose paprastai važiuodavo 
trečios klesos pasažieriai, o vieton to 

..    Toks 
klesos 

nasažieriams didelių parankumu, nei 
” ’ ’ ’ ' ......................... ’ „ J
laivakortę turi nusipirkęs, nori turėt 
atskirą sau arba savo šeimynai kam- 

į bari.
Į Tokius kambarius jau dabar turi 

j - . šie laivai: Mount Carroll, Mcunt
(įržlUglll ciay, Mount Clinton, Hansa, Bayern 

.ir VVuertemberg. Juose yra kan-bi
riai po 2. 4 ir 6 lovas, taipgi dideli

Į Apart viršpaminėtų iaivų United
- - 1 American Lines turi du nauiu trijų

sriubų laivu, tai yra Resoiute ir 
Reliance, kurie yra padaryti pagal 
naujausią konstrukciją ir turi geriau
sius pat~Runius keleiviams.

Visi United American Lines laivai 
plaukioja tarpe New Yorko ir 
Hamburgo. Resoiute ir Keliance taip
gi sustoja Francijos ir Anglijos por- 
tuese.

i

Pajieškau pusseserės Katrės Vai- 
čiuliutes-Valinčienės. Girdėjau, kad 
atvažiavo į Ameriką apie 12 metu 
atgal, bet nežinau kur ji gyvena. Aš 
lietuviškai vadinuosi J. Krauziis. pa
einu iš Suvalkų rčdvbos, Punsko pa
rapijos. Vidugirių kaimo. Kas apie 
ią žino malonės pranešti arba ji pati 
lai atsišaukia, nes yra svarbus rei
kalas. (38)

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarpe 25 ir 35 metų. Aš esu vaikinas 
32 metų. Norinčios tur'-ti linksmą 
šeimynišką gyvenimą atsišaukit su 
I irmu laišku prisiunčiant paveikslą, 
kurį ant pareikalavimo sugražinsiu. 
Daugiau žinių suteiksiu per l:.išką 

K. K.
Box 43, McAlpin, W. Va.

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

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

Pajieškau Kazimiero Mikalausko, 
nirm S metų gyveno Detroit, Mich. 
Yra svarbus reikalas iš Lietuvos. Iš 
Lietuvos paeina Jedžiotų ka.mo, Ila- 
kių paštas, Mažeikių apskr. Kas 
ji žino malonėkit pranešt arba 
lai atsišaukia.

Jonas Mikalauskas
108 Hamptcn st., Roxbury, Mass.

Aš, George Milashus, pajieškau ap- 
^įvedimui merginos arba našlės, gali 
'būti ir gyvanašlė, nejaunesnė kaip 30 
metų ir nesenesnė kaip 40. Turi būti 
ta'svų pažiūrų. Su pirmu laisi-u mel
džiu prisiųsti ir savo paveikslą. Aš 
esu vaikinas 38 metų, turiu gerą dar- 
1>4, gerai užsilaikau, nerūkau ir nege
riu svaiginančių gėrimų. Merginos ar 
našlės nepraleiskit progos. (38)

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

apie 
pats 
(39)

REIKALAVIMAI.

Pajieškau Antano Slavinskio. Kau
no gub.. Šiaulių apskričio, Stakminin 
kaimo. Pirmiau gvveno Nashua. N.H. 
Prašau atsišaukti, turiu svarbią ži
nią iš Lietuvos. (33)

Peter Shilinsky
78 Leverett st., Boston, Mass.

REIKALINGA MOTERIS
Dėl Drižiurėjimo namų ir vaiku. 

Kreipkitės Das (38)
ADAM SVIRSKIS

51 Intervale st., Montello, Mass.

aš neprimatau. Tamsta dau-į žinojo, J 
giau klesu ėjai, tai geriau į susi jungus daiktan, iie jau kalo iždo, 
sunrasi. ‘ nebegalės eikvoti unijos pi-įdirbti.

Biesinas. — Ir aš be aku-|nigų neva įvairiomis auko- 
!iorų negaliu skaityt. jniis.

Rauias (išsitraukia aki-; Bet pastaruoju laiku ir,kriaučiai ne tik padarė gerą 
nius). — Ve akuliorai, galiu 'patys prosytojai ir pakėlė žingsnį pirmyn suvienydami 
ponui paskolint. {šį klausimą. Ir po apkalbėji-{54 jr 58 lokalus daiktan, nes

Biesinas (piktai). — Įsi- yp® klausimo šiame susirin-.fuo budu galės pasekmin- 
kišk sau!... (Į Sobakiną.) /rime kone vienbalsiai tapo giau kovoti su bosais, bet 
Pašauk Smailanosį. (Soba-( nutarta jungtis abiem skv-pėt padarė galą saikutėms, 

4..........—— kurjos, susiorganizavusios,
ardydavo susirinkimus ir 
vogdavo balsus.

J. Bikulčius,
Unijos KoreSP Tauragės apskričio, Kauno rėdybos

atsiveda riam daiktan, t.y. vienan 
. skyriun. 54 ir 58 skyrių vie- 

Biesinas (į Smailanosį). ' nijimosi klausimas tapo ati- T*__ i i  • A  ta a L i n ta o a o m L-zattaa (■£._

kinas išeina ir 
Smailanosį.)

— Tamsta buvai Amerikoj duotas pildančiajam komite-
— ar gali mums perskaitvt, tui, idant jis sutvarkytų jį
kas čia parašyta? Aš pats.^aipo reikia ir patiektų ne- 
irgi galiu, bet neturiu aku-iPaPrastam abiejų skyrių su- 
Horu. ’ Isirinkimui išspręsti.

Smailanosis (perskaitęs).* Reikia pasakyti, kad tarp
— Čia aiškinama, kad šis Brooklyno lietuvių rubsiu- 
muilas padarvtas iš geriau- ViV Vra keletas tikrų akiplė
šų medžiagų^ kad jis varto- kurie PatJ? pereitą susi- 
! jamas jau per daug metu, rinkimą arde ir pavertė jį į

' prakalbas, o šiame susirin- 
o prieš kime atėję rėkė, buk esantys 

■valdžia čia nėra nieko.paša- kalti tie žmonės, kurie pro- 
" | testavo prieš jų pasielgimą.

Smailanosis (purto gal- Rugpiučio 25 dieną atsi- 
i buvo susirinkimas reikale 

O kas čia ra- vienijimosi abiejų lokalų. 
Susirinkimą atidarė J.

I
, j Biesinas.

Kad ne.ei- ąoma kitos pusės?
Smailanosis (perskaitęs). Bielskus.

— Čia gvarantuojama, kad; Pirmininkas pranešė, kad 
vartojant šitą muilą oda su- pildantysis komitetas, idant 
švelnės ir veidas pasidarys sustabdžius susirinkimų ar- 
labai gražus. įdymą ir balsų vogimą,
• Biesinas (braukydamas manė, I

į savo veidą). — Na, tai aš jį prastus susirinkimus vestų 
konfiskuoju kaip nelegaliu tas pats pirmininkas, kuris 

‘ , ir

SU’
kad ateityje nepa-

Scena II.
(Žvalgybos kambarys. ______

Biesinas su Sobakinu atvaro keliu įgabentą kontrabandą veda mėnesinius, ir tokiu 
Raulą, kuris yra basas ir. (Į Raulą), o tave areštuoju budu butų atsakomingas už 
turi rankoje rišulį.) į už šmugelį. ! susirinkimų eigą. Ir toliaus:

Biesinas. — Na, ponaiti,' Kaulas (griebia Biesinui kad balsus skaitytų nepa- 
dabar mes su tavim pasikal- rankon bučiuot). — Ponuli, prastuose susirinkimuose 

> tie patys asmenys, ką ir mė- 
kaltas... Tas muilas atėjo nesiniuose. Šitą sumanymą 

gi man iš Amerikos per vai- susirinkimas užgyrė.
džios paštą — ką gi aš čia Perskaičius ir priėmus 

Parodyk, kaltas?...Ponuli, dovanok!... pereito susirinkimo proto- i •_ -v— v • •

bėsim. Parodyk, ką tu šitam susimylėk, aš čia niekuo ne
maišė turi!

Kaulas. — Batus, ką 
daugiau turėsi.

Sobakinas. — : _ . .
kad liepta. 1 Biesinas. — Na, gerai, aš kolą, ėjo balsavimas, ar vie-

Raulas. — Kodėl ne, jei tave paleisiu, ale tu turi nvti abu lokalu, t.y. 54 ir 58 
ponas nori, galiu parodyt, man už tai prižadėt, kad daiktan. Kone kaip vienu 
(Atriša maišą.)’Štai! rinkimams atėjus tu balsuo- balsu nutarta suvienyti abu

Biesinas (vartydamas ba- si už krikščionius demokra- lokalu.
tus).— O iš kur jie—iš tus. Ar prižadi? Antras klausimas buvo:
Maskvos? Kaulas. — Prižadu, ponu- kokiu skvriumi vadinsis su-

Kaulas. — .................................... - - - • ------
būt Maskvoj.

Biesinas. - 
juos neši maišan paslėpęs?

Sobakinas (i Biesiną). —
Tai gera nastaba.

Kaulas. — Kad purvynas 
ir sušlapt batams nesveika.

Sobakinas. — Netikėk, 
tamsta, jis meluoja. Reikia 
jam kelines numaut ir gerai 
Įpilt, o jis prisipažins. Aš ži
nau, kad jis yra bolševikas.

Biesinas (uostydamas ba
tus). — Velnias jį žino! Ro
dos, batai kaip batai ir vals
tybei nieko priešingo juose 
nesimato.

Sobakinas. — Ale kam jis 
man griebė už krutinės, kai 
aš jį sulaikiau? Ar taį nepa
rodo, kad jis priešingas val
džiai?

Kaulas. — Tai kad aš ne
žinojau, kad ponas esi val
džia; be šoblės, be palietų—

Nereiks jiems

0 kodėl tu

Ii, prižadu.
Biesinas. — Na, tai gali 

sau eiti. (Uždanga.)

Tik ką išėjo iš spaudos
M“DĖL PINIGŲ

Puiki trijų aktų Tolsto
jaus drama. Pastatymui 
reikia 10 žmonių, 9 vyrų ir 
1 merginos.

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

sivienijusieji lokalai — 54 ar 
58? Po apkalbėjimo nutarta 
vietoje 54 ir 58 skyrių va
dinti susivienijusį lokalą tik 
54.

Trečias klausimas ėjo apie 
tai, kada bus mėnesiniai su
sirinkimai laikomi. Apkal
bėjus ši klausimą, tapo nu
tarta laikyti susirinkimus 
kas ketvirta pėtnyčia kiek
vieno mėnesio.

Paskui rinkta valdyba 
šiam pusmečiui. Kandida
tais į pirmininkus apsiėmė 
būti: Vedegis, Glaveckas ir 
Kalpokas. Didžiuma balsų 
54 skyriaus pirmininku iš
rinkta Glaveckas. Pirminin
ko pavaduotoju išrinkta 
Keršulis. Protokolų rašti
ninku išrinkta Manelis. Iž
dininku išrinkta Struolis. 
Balsų skaitytojais palikta 
keturi buvusieji skaitytojai 
— du iš 51 ir du iš 58 skyrių.

Baigiant korespondenciją 
reikia dar pažymėti, kad

t

Pajieskojimai
Į Pajieškau Onos Rimkiutės. paeina 
' iš Gervičių kaimo. Batakių valsčiaus,

D) metų atgal gyveno P'ttsburgh,
Pa., paskui išvažiavo Į Philadelphia, 1 

. Pa. Turiu labai svarbų reikalą. Mel- 
' džiu atsišaukti arba kas apie ją žinot 
praneškit, už ka busiu dėkingas.

V. Midvikis
516 Samson Way, N. S. 

Pittsburgh, Pa.

WALTHAM, MASS. 
Apie vietos lietuvius.

Sulyg statistikos šis mies
telis turi apie 17,000 gyven
tojų, tarp kurių esama su
virs pora šimtų lietuvių. Sa- . 
vų draugijų lietuviai kol yik iucwio 
kas neturi; kai kurie yra■ Ameriką pastolį, 
prisirašę prie Cambridge, 
Mass. lietuvių draugijų. 
Viskas, ką walthamiečiai tu
ri, tai tris krautuves, katros 
jiems patarnauja. Tečiaus, 
pasidėkavojant laikraš
čiams ir pirmeiviškai litera
tūrai, susipratimas tarp lie
tuvių pusėtinai pakilęs. Bet
gi yra ir taip vadinamų 
storžievių, kurie

' Pajieškau Adolfo Lunio, Iknonių 
kaimo, Lidakių parapijos, Ukmergės 
apskr. Pirmiau gyveno Brooklyn, N. 
", Turiu svarbių žinių iš Lietuvos. 
Tik metas laiko esu atvažiavus į

Monika Kadelskaitė
1146 Dalias Rd., Cleveland, Ohio.

Pajieškau Marijonos Kaupaitės, 
Servičių sodos, Kauno rėdybos, Ra
seinių apskričio, Laukuvos parapijos. 
Pirmiau gyveno Illinois valstijoj, o 
dabar nežinau kur. Meldžiu atsišauk
ti arba kas apie ją žinot praneškit 
šiuo adresu:

Simonas Griksza
1646 N. Hermitage avė., Chicago, III.

Aš, Leonora Panižauskienė pajieš
kau savo mylimo tėvelio Jokūbo Jc- 

p-vvpna varausko, taipgi brolių Aleksandro ir 
---------- =’ „ ------ . i Mykolo, taipgi sesers Jadvygos. Visi 

SklepUOS UZSldarę ir inteli- paeina iš Pusilgiškių kaimo, Gelvai- 
gentiškesnių lietuvių bijosi'^S
iš tolo. Viskas, ką jie žino, 
tai tik tas, ką išgirsta nuo 
tokių kai jie patįs, besriau- 
biant ”mučelninką”.

Walthamiečiai! Ar ilgai 
dar bus jums lemta leisti 
brangus laikas veltui? Su- 
kruskit, sutverki! draugiją 
ir dirbkit savo ir visos žmo
nijos labui.

Nepasirašęs.

THOMPSONVILLE, 
CONN.

Klerikalai krikština tau
tiečius.

28 d. rugpiučio du kleri
kalai sumanė apkrikštyti 
vieną tautietį. Išgėrę ant 
drąsos ”džiogą” munšaino, 
pasigavo tautietį, įmetė jį į 
upę ir grąsindami užmušią, 
jeigu priešinsis, pradėjo 
krikštyti. Darė panašiai, kai 
Jagelos laikuose lenkai 
krikštydami lietuvius. Po 
krikšto ”cei*emonijų” tau
tietis vos išliko gyvas.

Matęs.

šaukti.
Leonora Panižauskienė 

P-’silsriškių kaimas, Geivonių vals., 
Ukmergės apskr., Kauno, red.

Litnuania.

Aš, Antanas Geležius. pajieškau 
savo draugo Vinco čiuplio. nueina ii 
Lietuvos Kalvarijos apskričio ir pa
rapijos, Eglebalių sodžiaus. Girdėjau, 
kad kada tai gyveno W»rcester, 
Mass. Turiu svarbu reikalą. Kas ži
not apie jį malonėkit man pranešti, 
uz ką busiu labai dėkingas. ‘

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

Cranberry, W.

REIKALINGAS V YRĄS.
Kuris suprastų gerai groserio ir 

bučernės darbą, mokėtų vasiuot au- 
tomobilium ir turėtų gerus paliudiji
mus. Atsišaukit nas

y JOS PETERSON
1143 Commonvcalth avė..

Brookline, Mass.

(40)

Va.

PAJIEŠKAU DARBO
Bučernėj arba kitokio darbo; esu 

dirbęs bučernėj per 3 metus. Kaucijų 
srba property uždedu atsakančią.

J. P. , (3»)
255 Broadwav, So. Boston. Mass.

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

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

Cranberry, W. Va.

(40>

REIKALINGAS 
JENITORIUS,

Kuris prižiūrėtų ir apvalytų namą, 
ir turės kurint <lu pečiu. Pageidauja
ma, kad mokėtų nors kiek angliškai. 
Atsišaukit ant S. M. 255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Tel. Arlington 1592-&I.

APSIVED1MAI.
I Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 22 iki 28 metų amžiaus. Mergi
nos mylinčios apsivesti malonėsite 
atsišaukti ir su pirmu laišku prisiųs
ti savo paveikslą.. Vyrus meldžiu ne- 
rašinėt.

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

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

Anna Januskis
3551 So. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus. Platesnes 
žinias suteiksiu laišku. (37)

Pt. L. B.
First Signal Co.

Miller Field Staten Island, N. Y.

REIKALINGI GA1TERIAI
Rotrinių čeverykų ir Tennis dirbė

jai. Pastovus darbas, mokestis gera.
CONVERSE RUBBER SHOE CO. 
Edgewort st, Malden, Mass.

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

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

J ieškau darbo prie Kriaučiaus ant 
kostumersko darbo; galiu dirbt visus 
vyriškus drabužius. Pažymėk it mo- 
keSt*‘ J. PUSKUNIGIS

P. O. Box :193, Loekport, N. Y.

PAJIEŠKAU DARBO į duonkepy- 
klą (bekemę). Tame darbe esu gerai 
patyręs.. Kuriam savininkui butų te
kis darbininkas reikalingas, meldžiu 
pranešti šiuo adresu: 

E. A. P.
P. O. Box 620, Forest City, Pa.

REIKALINGI

t

i

Gerai patyrę 
Batų, Arktiką ir Geiterių 

Dirbėjai 
HOOD RUBBER 

COMPANY 
WATERTOWN, MASS.

PARDAVIMAI.

PARSIDUODA LAIKRODĖLIŲ 
KRAUTUVĖ ir visi įrankiai dėl tai
symo laikrodėlių. Per daugelį metų 
išdirbtas biznis, ir geroj vietoj. Gera 
proga norintiems tokį biznį.

Pardavimo priežastis — savinin
kas mirė. Bus parduotas Octcber mė
nesy. (38)

F. J. PASAKARNIS
1103 \Vashingt.->n st„

So. Norwood, Mas*.

PHILADELPHIA, PA. < 
Lietuvių Amerikos piliečių ; 

susirinkimas. ;
20 d. rugpiučio Richmon-'; 

do svetainėje įvyko susirin- ; 
mas lietuvių Amerikos pilie- ! 
cių, kad pasitarus, už ką lie- ! 
tuviai privalo balsuoti. Su- ! 
sirinkimą atidarė M. Mon- ! 
kevičia. Paaiškinus susirin- < 
kimo tikslą, buvo renkami < 
tam reikalui vadovai. Pir- • 
mininku išrinktas AIex Ur-

I

Baltic Statės
Pirmutinis ir Vienintelis Lietuvių Valstijinis 

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

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

per paštą.
SIUNČIA LIETUVON ir i kitas pasaulio dalis pinigus tų 
pinigais, arba AMERIKOS DOLARIAIS. Išmoka greičiausiai 
singiausi&i. L.„ž 1 J. !’_r ; ~ •>Ar“VA -
į tnus_ pinigų siuntimo reikalais. TAS PARODO, KAD ŽMONĖS 

teisingumu, sąžiningumu ir draugiškumu.
n mnr’nni r < ta? a v/'ATDT't’C? T T7VTTTV*

siųsti

kraštų 
____________ ___ ir tei- 
Ligi 1 d. liepos 1922 m. arti 20.000 žmonių kreipėsi

PASITIKI BALTIC STATĖS BANKU. Pasitikėjimą mes išdirbome 
teisingumu, sąžiningumu ir draugiškumu.
PARDUODA LAIVAKORTES J LIETUVA ir iš Lietuvos ant visų 
laivų linijų ir kostropiausiai prižiūri, kad keleiviai turėtų smagią 
ir gerą keli •ne.
BANKAS ATDARAS kasdien nuo 9 vai. ryte 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.*

EVANGELIKAI, TĖMYK1T!
Visas Mišių, Giesmių, Maldų ir 

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

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS.

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

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

Kbrios da šitos knygos neturit, 
tuojaus užsisakykit Ji kainuoja 
$1.00. Pinigus galima atsiųsti per 
money orderį, arba įdėjus popierinį 
dolerį į laišką. Adresuokit taip:

MRS. V. RADAVICH (52) 
506 N. Elleood avė- Baltimere, Md.

70 DAINŲ! ;
Chorų ir jų vadovų žiniai: Į ! 

Atspausdinta 70 choraiių dai- J Į 
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų balsams; 
dalis jų vyrų arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duettų, kurie 
tinką geriausiai vaikų chorams.

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

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

M. PETRAUSKAS
769 Broad* ay, So. Boston, Mass

i! 
i! 
<! 
i!
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31. Marchaioniui.

t

VIEŠAS GĖRIMO PUO
DUKAS.

Viešas gėrimo puodukas 
platina užkrečiamas ligas, 
nes vartojant ji užkrėtimą 

)S

i

II
I•
a
i

ir išvirinti Nie-'^™tšamįs burn0
nevartok spenelių, 

kurie yra tvirtai sunerti su 
stiklo ar gumos triubelėmis.

, j., . -v, .i Svarbiausiai už viską,
penmnĮ Kudikn^miista P»--:ta!.kis laikas nuo laiko sli

i daktaru, ir tik tuomet pe
nėk iš bonkos. kuomet Jis

• pasakys, jog tai yra reika- 
Jinga. Labai jauni iš bonkos 
ipenimieji kūdikiai turi būti 
daktaro apžiūrėti kas 
vaite, senesni ir sveiki kudi-

Sveikatos Kampelis.
IŠ BONKOS PENIMIEJI nuvalyti 

KŪDIKIAI. kuomet
Atsižiūrint i tai. kad 25 iš 

kiekvieno šimto iš bonkos

burną.
Nepaisant, jog atsargesni 

žmonės visuomet nušluosto 
Šoną puoduko prieš varto
jant, tokiu budu prašalina 
seiles to. kuris pirmiaus 
\ artojo, vienok vra faktas, 
jog tik muilas ir karštas 

•vanduo visiškai prašalina li
gų perus nuo puoduko šono, p - _ .

są- 
kad apsaugojus nuo mirtie^, }larta j mėnesi, taip kad

Kuomet daktaras atran- daktaras‘kalėtu duoti Data- Vda. jog kūdikis negali būti rimus dėl "permainų, je? jos ?-uos? namu?se’ bet ns 
penimas krūtimi, kar vės butu reikalingos, 
pienas yra geriąusis ma^s-1 ' _____
tas, kuris gal’ 
motinos pieną. Reikia var
toti kuogeriausi pieną (rie- 
biausis pienas nevisuomet 
yra geriąusis). Jei galima

- ’ - - ~ ‘ ne t*i 5Varbl? viet4 išplatinime n- ligos, kaip tymai.
avb\ Tas faktas tapo ištirtas na. difteriia ir kitokios išsi- 

ir priparodytas laboratori-■ platina seilėmis, kosėjimu ir 
jose. _ I čiaudėjimu. Net ir namuose

Kadangi ir sveiki žmonės šeimininkė turi paskirti at- 
. .... „ - — gėrimui.

nuodukus,

maišiais savo amžiaus me
tais, Suv. Valstijų visuome
nės Sveikatos Skyrius aty- 
džiai prirengė rankvedj mo
terims ir auklėms, kuriame 
suteikiamos taisyklės kaip 
penėti kūdikius iš bonkos, 
1 ■» • ___ • - J- • _

Viešas gėrimo puodukas' 
jau senai nevartojamas 
gelžkelių stotyse, viešbu
čiuose, didelėse salėse ir vie- 
____   .s tik 

,jis dar randasi kaikuriose 
i vietose. Dabar, kuomet var

lį pavaduoti AI_________ popieriniai puodu-'----  ,TOK1ELKO& IK STIKLAI. vra jsikas ant visados 
I Sveikatos prižiūrėtojai panaikinti viešą gėrimo 
dabar sutinką, "jog gėrimo, puoduką. Ypatingai moky- 
stikleliai, peiliai, valgomos klose, kur maži vaikai ren- 
šakutės ir torielkos užima kasi, nes užkrečiamos vaikų 

škarlati-

sK

KŪDIKIS PRIVALO 
GAUTI PIENO

Ką jūs pilate j savo kūdikio žindymo bo tikutę? 
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite 
atsargios ir duokit maistą, su kurio pagelba 
jūsų kūdikis būtų sveikas ir ramus.

EAGLE B RAND
(CONSEMSEOMSJD

Yra motinų vartojamas beveik per 60 metų, kurios 
nori su pageiba maisto palengvinti savo kūdikiui per
gyventi visą sunkųjį laikų.

Prisiųskite šitų apgarsini
mą j Borden Cotnpany, New 
York ir gausite pilnus pa
tarimus ir nurodymus, kaip 
ji vartoti lietuvių kalboj, 
ir puikia kūdikių knvga.

NORTH. .
GERMAN 

.LLOYO
Dubelt&vais Sriubsniais 

Laivais į

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN

Laivai išplaukia kss antrų 
Seredų. Puikiai įtaisyta 
Trečia Klesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2. 4 ir 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN
99 Šute St.. Boston. Mass.

TukstantĮ kartų vely vi-: 
sai neištekėti, negu būti nu
pirkta ar parduota. Mergi
nos turi tai Įsitėmyti.

Iš BOSTONO Į LIETUVĄ 
x per LiverpoolĮ

Ant nan.i'i. didelių, patogių, greitų, 
aliejum deginamų laivų:

ASSYRl \ .................... Rugsėjo 15
TYRRHF.NIA .............. Rudėto ?«
SAN ARI A ...................... Spalių 20

TAIPGI Iš NE\V YORKO
Personaliai vedama e' skursija į 

LIETi'VA ir kitas Baltijos valsty- 
bes, kas’UTARNiNK AS, ant vieno 

'iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
\persėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 

, Southamotone X
MAURETANIA AQU1TANIA 

BERENGARIA 
h Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas.

Delei informacijų kreipkitės prie 
i artimiausių agentų arba prie

THE Cl NARD STEAM SHIP 
CO.MP-ANY LIMITE!)

126 Statė st„ Boston, Mass.

fikuotąjĮ” pieną. Jei 
gauk pasterizuotą, 
švariausi ir tyriausi iš bon
kos pieną pasterizuok na
mie.

Pienas, parduodamas ne 
bonkose, arba i bonkas su
piltas iš viedrų krautuvėse, 
ištikro yra suterštas, nežiū
rint kad jis ir išrodo kaiu 
reikia ir turi tinkamą skoni.

Įvairus prirengti "Vaikų 
Maistai” (Daby Food), kon- 
desuotas pienas, ir kiti pa
našus, negali užstoti karY ės užgirti Įstatymus, rei-
pieno, ir dažnai kuJiKidi i<2yiujančius, kad restora- dieną 
yra oleaingi. nuošė, gėrimo fontanuose ir vandenvie.

Jei pienas nėra r—*’*’ ' • ' • -
kuotas, ar pasterizuotas, ja
me gali buri perų džiovos, 
skarletinos, tonsilito, difte- 
rijos, karštinių ir kitų lim
pamųjų ligų.

Pieną lengva pasterizuoti 
namie. Išmaišyk gerai pie
ną, ir supilk i švarias peni-; 
mąsias bonkas, kurios turi 
būti užkimštos švaria, ne-

kartais 
svarbu išvalyti 
tus, iš kurių mes valgom ir neprošalį paminėti apie ne
gertam. Po valgio reikia pa- švarų stiklų olovimą sodės 
imt maistą nuo torielkų ir fontanuose arba viešose gė
jas karštu muiluotu vande- rimo vietose kur' nėra bė- 

_ L- ___d___ Ypatingai 
vasaros laiku žmonės turi 
apsisaugoti. Tokios gėrimo 

2__  1___ van
dens be muilo ir per visą 

stiklai niaujami tame 
jokias vietas 

viršininkai turėtų
L

Neik į nešvarias 
valgyti. Buk ištroškęs pirm 
negu žinodamas rysi užkre
čiamu ligų perus.

F <

nešioja ligas, tai skirtis stiklelius 
tuos daik- Kalbant anie

lietuvių pasisekimo; kiek jų

-Jūsų; 
'pinigas ant laiško gerai ne- 
atsispaudęs ir sunku jo raš
tą pažinti, bet rodos, kad jis 

i yra rašytas sanskritu, kasi 
reikštų, kad jis yra Indijos 

: pinigas. »

niu nuplauti. Ligonių varto- gar.čio vandens, 
tas torielkas reikalinga iš

. virinti.
Kožnas miestas turėtų ine- vietos tuii tik viedra

I

certili- kitose valgymo ir gėrimovie- sveikatos 
ia. į0S& gįjkki, torielkos ir pei- uždaryt* 

liai butu tinkamai nuplauti 
po kiekvieno vartojimo. Tas 
gali but lengvai padaryta 
vartojant tam tikslui pada
rytas elektrikines mašinas.

vietas

T Q i. b.

FARMOS! I O nelaimė! Tm daug žmonių, 
kurie juoksis*5 tavo sielvarto! 
Tačisra geras draugas patars 
naudotiPARSIDUODA FARMA1 Į

l-rių akerių i'arma netoli Bostono 
oarsiėuoda tuojaus. Daug šieno bat- 
?ėj, 6-ių ruimų stubą su visais itai- ■ 
ymais. Hen-housės. banės, garadžius 
• automobilius. Viskas už 83500.

JOSEPH BALUSZAIT1S (39)
361 v. Broad'vay, S:>. Brstor, Mass.; 

Telephone: So. Boston—305.

I j
I
I

:leiska:sų

ji 

h
1

R.
permirkstančia vata. Paimk 
vėlini krepšiuką, Į kuri tel
pa šešios ar septynios bon
kos (kiek reikia per 24 va-' 
landas) ir visa tai Įdėk i 
skardinę šalto vandens, pri
pilk tiek, kad apsemtų bon- 
kose esanti pieną, 
vandeni, užvirink 
jam virti per penkias minu-j 
tas. Nukaisk, palaikyk nu
kaltus šalyje per penkias 
minutas, po tam Įleisk iš- 
lengvo šalto vandens tol, kol 
pienas atšals. Po to padėk 
pieną ant ledo, ir laikyk ne
šilčiau 50 laipsnių.

Jei pieną ketini maišyti 
su kuo nors, k.t. avižiniais 
miltais, miežiniu vandeniu, 
ryžių vandeniu, cukrumi, 
tai tie dalykai turi būti in- 

‘ dėti i pieną prieš pasteriza
vimą.

Laikyk pieną šaltai tol, 
kol reikia ji vartoti. Kuome: 
rengies kūdikį penėti, sušil
dyk ji iki kraujo šilumos. 
Tai padaryti, geriausiai 

. istatant bonką i šiitą vande
ni. Nebandyk pieno šiltu- 
mos, imdama burnon spene
lį, užlašink kelius lašus ant 
rankos ir patirsi jo karš
tumą.

Viskas, kas tik vartojama' 
' kūdikio maistui, ir kas tik 
.liečiasi to maisto, turi būti medžiagą iš Lietuvos užsie- 
švarus. Visuomet tiirėk šva-' nin, vien tik pirktą miškų 
rias rankas. Rankos turi bu- me fižiagą iš varžytinių Mis
ti nuplautos karštu vande- .kų Departamente nuo spa-; 
niu, muilu, nagų šepetėliu, lio 1921 m. iki sausio 1922,čio neturim, 
ir gerai nušluostytos abru- (per 6 varžytines) bus leis-; 
su pirm, negu čiupinęti ką ra išvežti tiems pirkliams, 
nors, kas eina kūdikiui į krnie pirko su sąlyga leisti; 
bumą. r jiems mišką eksportuoti už-

Kaip tik kūdikis pavalgo, sienin. Per šias varžytines 
išpilk likusį pieną iš bonkos,; Miškų Departamentas par- 
ir pripildyk ja šaltu vande-jdavė apie 1000 hektarų, 
niu. Kuomet reikia rengti i 
pieną kitoms 24 valandoms, ko nuo 1919 metų iki šios 
išplauk bonkas karštu mui-' dienos vietose per apskričių 
luotu vandeniu, išvalyk še-’ ’ —---- s"*:— —
petuku ir potam išskalavus 
virink bonkas per penkioli
ka minučių.

Vartok tik spenelius, ku
priuos lengva užlaikyti šva- L 
rtai. Jie turi būti įversti, tos

M

Apie pardavimą Lietuvos 
miškų ir jų išvežimą.

. . i

Kovo 20 d., 1922 metų, vę iš vietos savivaldybių
Ūku Departamento Di- Iiudymą, kad jie tikrai ap- 

išleido visiems rūpino vietos gyventojų rei- 
miškų • Įspekto- kalus, galės su leidimu Mis

ti s

lektorius 
Lietuvos 

Užkaisk riams ir urėdams šitokį pa- kų Urėdo plukdyti į kit 
ir leisk tvarkymą:

"Turint omeny didelę sto
ką ir i_________ _____
miško medžiagos ir kuro, Departamentas 

neša Tamstų žiniai, kad nuo Irę. 
š.m. I__ _____ __ ________
laikytas išvežimas užsienin šai pasKelbta. (Žiur. laisy- 
viso*s miškų medžiagos. Iš- klės Lietuvos miškams val- 
vežimui užsienin išimtis da- dyti ir iš jų medžiui duoti 
romą tik miškų medžiagai, 91 S. ir_kitų). 
ku i parduota iš varžytinių. — .
Mišku Departamente sulyg varžytines miškas 
c 

mui. bilietus urėdams reika
linga pažymėti kaskart iki 
kokios vietos sieliai plukdo
mi Lietuvos ribose. Leidi
mus nupirktai Miškų D-te 
miškų medžiagai išvežti už
sienin išdavinės Miškų De- 
paitamentas, L_, __ 
miškų administracija.

"Miškų Departamento 
Direktorius

"BieleviČius.”
Iš esmės šis aplinkraštis 

draudžia išvežti visą miškų

Lietuvos rajonus.
Prekybos ir pramonės 

reikalavimą krašte tikslams ir eksportui Miškų 
__ !_• kuro, Departamentas parduoda

Miško Departamentas pra- mišką tik iš varžytinių Cen- 
~___  _„_2U UU Ly. Departamente, ši

kovo mėn. 20 dienos su- tvarka yra privaloma ir vie-

Per Valsčių ir Apskričių
" » parduo- 

tarčių. Išduodant plukay- damas tik vietinių gyvento- 
„1 „_Z?__  ” i- jų ir Įstaigų saviems reika

lams.

davė apie 1000 hektarų.
į Visi tie pirkliai, kurie pir-

, ir valsčių varžytines, arba 
[pirko nuo dvarų savininkų, 
arba nuo laikinųjų šeiminin
kų, negalės nei vieno rąsto 
išvežti užsienin, bet turės 
pirmon eilėn išparduoti vie- 

; gyventojams ir tik išga-

PARSIDUODA FARMA! !
2f0 akių žemės, daugiau kai pusė

• l>rb„mes, apie 49 akrų miško. Žemė ' 
rakama auginimui visokią javą. Upe
lis teka per visą fermų, taipgi ant į 
tarmes yra prndąs. kuriame yra žū- ; 
vų. Gera stubą, avi bčrnės, garadžius, j 
mūrinis skiepas, talno-j keletas kito- !

ią budinki? ir gražus sėdas. Visa: 
i i’arma aplinkui aptverta. Parsiduoda ■ 
Spigiai. Galima pirkti su gvvuliais ar-1 
|Ua be gyvulių, Įrankių ir javų. Delei; 
• platesnių 'informacijų kreipkitės šiuo į 
adresu: (37) I

FR VNK CHOJNACKI ' j
Eox 236, Luther, Mich. ic 

I

tiuąjj priešą,
Suvi’ginkite Rufiies savo gal- 

sdien per kokių 
ir pleiskanos 
s. Naudokite

i .:>s «.<:ą ka:
| savaitę laiko
Į hv>j :us praneš
j *i«I3vs nuolatos ir tx> to, ir 
i tat) į>uda užlnikykite s;;vogfJ- 
j \os O-atai*m ir svetima n 
| ąavu plaukus gražiais ir žvil

gančiais.
Ivn.in-' arba prisius-
Lito 7><*. liesiu: • h* bara toriai.

F. A D. JčšCHTER & CO. 
S04-1I4 Sa. 4tte SL 

i>roOav iy Y*

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PILIAVĄ.

Laivai išplauks iš New Yorko

NmnrAMflBNHMRugsėjo 16 ■ ■

N°ė““AM 
ROtterdam 
RY.HPAM 

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

_ Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE 
89 Statė St^ Boston, Mass.

I LIETUVĄ
Greitas pasižierinis kelias nuo 
NEW YORKO IKI LIEPOJ AUS 

per Gothenburgų, Švediją. Pasažieriai 
! bus transferuoti ant jūrių tiesiai į 

LIEPOJŲ
S.S. DROTTNINGJIOLM 

Rugsėjo 23. Spalių 28 
S. S. STOCKHOLM 

Spalių 14, Lapkričio 25
Trečios klesos kainos:

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

Su cfemokčjinvj $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

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

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

I 
I 
I

t
i

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

LAIVAKORTES |
I LIETUVĄ PARDUODAM 
VISOM UNIJOMIS. VISKĄ : 
APRUPINAM PRADEDANT ; 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI > 
PASODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ .KREIPKITĖS I 

LITHUANLAN TRAVEL 80REAO
136 East 42nd St, NEW YORK, N. Y.

I
.1

i 
ii 

*4 akrai dirbamas • 
600 kordų malkų.

PARSIDUODA FARMA
60 akrų žemės, 

ir užsėtos javais, 
daug rostų. 10 ruimų stubą, gera kai 
nauju, 2 b.irnės ir kiloki budinkai;
119 vaisinių medžių, daug vandens, 
11 karvių, 2 arkliai. 2 kiaulės, daugy
bė v.štų. pieną nuperka is namų, ur 
kurį gaunu po 11c. už kvortų. Taipgi 
kurtu parsiduoda visi padargai, veži
mai ir pakinkai. 2 .našlės iki miestui.

graži vieta. Kaina už viską 
nešt $1400. Likusieji ant leng- 

h’gu. Rasvk.it angliškai. (4G>
MRS. ANNA HOLPER

F. D. 4, Putnaus, Cenn.

-.aba: 
‘4000. 1 
ni

R

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETUVYS GYDYTOJAS

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis*

Nuo 1—& po pietų;
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVĖ,
DETROIT, MICH.
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SetLIETUVK
PER FLAMBUDGA.PSLLSVĄ 

f - A<3A DEPO JU x
.VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 

Lietuviai važiuojanti į Piliavų 
aplenkia Lenkų karidorį.

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

POLONIA ..................................... Ragsėjo 20
S. S ESTONIA .............................. Spalių 4

Iš XEW YORKO AR BOSTONO:
I Hafnkurgą $163.51) < PUlava S106J50 

I Liepėjų ir Memelį $107.
Mes apmokam geižkelio tikietą nuo 

Bostono i New Y'orkų.

PARSIDUODA FARMA:
16) akrų geros žemės, 70 akrų dir

bamos, likusioji ganykla ir miškas. 
20 melžiamų karvių, pora arklių, 4 
veršiai, 300 vištų, viseki farir.ds pa
dargui. vežimai ir pakinkai. Sodas 
visokių vaisinių medžių, gera 9 rui
mų -.ubą- šieno ir aviių barnė,
visti---inkai it kitokį budinkai. 2 mai- 
’es iki miesto ir manketų. Kaina už 
viską JekO.'. įvest ŽaJOO. Rašykit tik 
angliškai. (3:>)

NATHAN VVE1SLER
4 Bank st, New 1-ondon, Con-i.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ. tVALKEGAN. ILL.

Valdyba:
V. Šimkui. — Nenorim iš;Pil™imx±as k». Grinius.

---Stll st. • • 
SpaUSCimtl StrąipsnĮ, Pageibir.ir.kas Kaz. Ambraziunas, 
nesenai ”Keieiwie” ;. usi s. Lmcoin st.
T . , -t' , Užrašų rast.ir.ir.sas Via. Ruazinski,Jeujis draugui butų 1420 s. vietory st.

reikalingas, tai para- - inaasų raštininkas A.’Salučka,
- -- lo20 S. \ įctory st.

Kasierias A. Krepas, 
774 Sheriilan Rd.

Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 
1126—lOth st.
J. Povilaitis, 1206—lOth 
W. Gabris, 1027—8th st. 
■T. Jokūbaitis, 728—lOth st 
A. Delkus, 919—8th st.

Jokūbaitis, 114 S. Water st. 
Susirinkimai atsibuna paskutinį 

i nedėldier.i kiekvieno mėnesio, po nu- 
' meriu 801—803—Sth st.

Redakcijos Atsakymai.
Į

bet ne vietos naūjo 
kuris 
tilpo.

: labai 
šykit, kokiam ^numeryje jis: 
buvo tilpęs. arba kaip jis ,, 
buvo užvardytas, *o mes ji 

/draugui nusiųsime. '-n- i ■
Z.M.L.D. — Tamstos klau- 

simai neaiškus, todėl nega-■MaKals 
Įima jų atsakyti.

K. Amešiui. — To laikraŠ-

J, Žigaičių i. — Ačiū už iš-i 
karpas apie kun. Delormę,; 
bet jų nenaudojom, nes nė-: 

i ra nieko nauja.
P. B. — Aciu UZ prisiųstą I rageib. Antanas Ražukevičius, 

knygutę.
Kaunui. — Eilių 

dinas sandariečiais” nedėsi- 
;me, nes perdaug jie išjuo-! T.--------
kiami, o juk dėl "Sandaros”,: Ate£aSJslg»iia, 
žioplo išsišokimo negalima 
visus sandariečius nlakt: ■?

15

st.

t

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

Firm. M. Motiejus Žebrauskas,
. . I 6 IVhiting avė, Holyoke, Mass.

580 So. Summėr st,
Holyoke, Mass. ”Jie Va- Sekretorius Domininkas. Velička, 

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

54 Adam st, Holyoke, Mass.

vrazus lamrocis pri 
kels jumis iš miego su saldžia, lips 
r-ia muzika, ne apkurtinančiu skam- 

: bėjimu. Ji suteiks tau gerą u{5ą.
, Beto ši laikrodį galima užstatyt 
! pagrajii bile kada. Jis grajina ke
liais tonais i.- užganėdins tave ir tavo 
j šeimyną. -Jo dėže padaryta iš drūto 
į i.iateriolo ir labai gražiai išdabinta. 
Labai teisingai rodo laiką ir pada
bins jūsų komodą, lentyną arba sta
lą. Laikrodžio didumas 10 ’• coiių 
aukščio ir 10 celių pločio.

Tik per trumpą laiką mes parduo
sim šį laikrodi už 8 dolerius. Jus nie
ko r.erizikuojat. T>k prisiųskit §1.00 
depozito. Tuomet mes pasiųsime 
jums laikrodį per paštą ir jus užmo
kėsit pastoriui $7.00. NEATIDĖLIOK 
—IiAšYK DABAR: Už visus orde
rius uį Suvienytų Valstijų rubežiaus 
reikalaujam pinigus iškaino. ( ?)

VVESTERN SALES COMPANY 
2136 \V. Chicag-o Avė, Dept. G. 30, 

( nieage, III.

I
i

AmericanESEAmerican
Lines Inc.=įįA Line A

X-

Tarp New Yorko ir Hamburgo 
Trumpas susisiekimas su visais pertais Centralinės Eurouon 

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERC-AS 
nuo Piero 86, North River, pėda nuo 46 st, laike nietu.

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

pasažieriams.
Laivai "Hansa”, ”Bayern". ”Wuerttenaberg” ir rMount 

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

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

Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų 
JULIUS ROTTENBERG, 260 Hanover St, Boeton, Mase.

visus sandariečius plakt; 
yra tarp ju ir rimtu žmonių.

S. Pociui. — "keleivio” 
leidėjai nemano žurnalą 
leisti. Patyrimas jau paro
dė, kad žurnalai neturi tarp

583 So. Summer st..
Holyoke, Mass. 

2 Stasys Pikturna,
593 Bridže st. Holyoke, Mass. 

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

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

ĮIŠRADEJAIH
Prisiekite man savo brairi-^> 

į nius išradimo išepzaminarimui. A 
f Reikalaukite išradimų knyttu- 4 

tės "Patarimai Išradėjama,” W 
i kuri dųor.’ama dykai. A
* Rašykite lietuviškai savo ad- JI

vokatui. ♦
b MARTIN LABINU ? 
k Reg. Patent Atty. A
* 3 PARK ROW. NEW YORK t

PINIGUS PERSIUNČIAME J VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS 

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visy geriausių liniję.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
| Kauna iš Bostono ar New Yorko $195.15. Karės taksų $5.

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

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

Rasvk.it


ičiausia reikėtų apsilankyti j 
! Dagilio kepvkion — valgy- 
Iklon — kavinėn (Laisvės: 
Alėja ir Mickevičiaus g-i 
vės i: nekalbant apie pietus, I 
kurie juk labai ”pigųs”, i 

kepama baisiai ne-, 
švariai. Pastaruoju laiku1 
man teko joje surasti deg
tuką, musę, ilgą juodą 
plauką.

Be to rodos visose kavinė
se bei kepyklose piragėlius 
laiko ant stalo, dažnai lan
guos, neuždengus — musės 

mar-i Skapiškis (Rokiškio ’aps- šeimūimkau.ia, vienas kitas 
krities). - Vietinis dakta- paims pyragėlį,;

1 ras' Slonimskis savo inicia- Paciupmes, fvacles atgal.. 
tini- tvva ir lėšomis parūpino ir???*'» Pai?i ar-;

' ■.................. nuo raupu -.Juk Angh-
' joj paaekim jų arba visai; 

nematyti, arba laikoma už-

Kas girdėti Lietuvoj.
(Iš Lietuvos laikraščių)

Kainų kilimas Kaune. seneliai neatmena tokio 
Sulyg žinių Kauno mies- smarkaus lietaus. Rugiai vi

lo Valdybos Statistikos 
Skyriaus praėjusiam mėne
sy kainos maisto produk
tams taip ir kitiems daik-

. tams Kauno mieste vieno 
mėnesio laike pakilo viduti- vyšnių yra, tai, sako, ir ru- 
niai ant 59‘ < ; toks staigus gių busią.
kainų kilimas laike vieno . ( -----------
mėnesio pasižymi pirmą syk Serga žmonės ir galvijai, 
iš priežasties kritimo 
kės kurso.

sur atrodo busią brandus. 9UGn.a. 
Šioje apielinkėje šįmet labai 
daug vyšnių. Vyšnių me
džiai vietomis aplipę taip, 
kad net šakos linksta. 0 jei

Profesoriai Lietuvos 
versitetui.

Medicinos Fakulteto via visus, kurie prie jo tuo rei- 
pakviesti rudens sėmės- kalu kreipiasi, 
trui šie profesoriai: 1) for-Į f 
makologiios katedrai Mask- žmonės serga vidurių šil- 
vos universiteto profeso- tinę.
rius čiryinsk’s, kilęs iš Ma-! —Pastaruoju laiku prasi- 
riampolės; 2) pataloginės' platino tarp gyvulių liežu- 
anatomijos katedrai Sama- vio ir kojų liga, vadinama 
ros universiteto profesorius ’jaščur”; galvijui sopa lie- 
Vinteieris, kilęs iš žemaiti- žuvis, nustoja ėdęs, kartais 
jos; 3) Įvado Į chirurgiją išgaišta, f 
katedrai buvęs Maskvos narijos pagalba, 
universiteto profesorius Į ----------- " ........................... _
Dzirne. dabar esantys Ber- Yčas su 2 žydais valdo Kau- tolių: iškelti sieliai nutruko, 
’ • ’ ” ■''T' ‘ '--------’— į ir pasileido žemyn — dalis]

jų prasmuko po Aleksoto! 
tiltu, dalis gi susigrūdo ĮI 
tilto lytlaužius ir ten susi-] 
spyrė laikosi. Nunešta dau-j 
gybė sukrautų Nemuno: 
krantuose malkų. Taipat su-' 
griautos • maudyklės ties] 
Aleksoto tiltu, išrauta ir nu-. 
nešta prietaisai nuskandin-] 
tam laivui pakelti, apsemta 
daug krante sukrautų plytų 
ir t.t.

veltui skiepija
• 1 *

Dabar šioje apielinkė.ie Dėlei aukščiau minėtų 
faktų dėl visako pasirūpi
nau tui ėti liudininkų.

P. R.
I

Nemuno potvinis.
______________ Kaunas. — Nemuno van-

Reikalinga veteri- duo pakilo beveik iki pava-
• V V- • • -1 — 'sario aukščio ir padarė 

Kauno uoste didelių nuos-

Vartojamas 
Kur tik 
žmonės 
Turi 
Dantis

KELEIVIS

Londone

Gera Sveikata I

Londono gražios išžiuros mergina žino, ant kiek 
švarus dantis prisideda prie ubelno gražumo.

Kaip kitų kraštų gražuolės, taip ir ji atsideda ant 
COLG.VFE’S DANTŲ VALYTOJO. Valant du kart 
j dieną suteikia GERUS DANTIS, GERĄ SV EiKA- 
TĄ, GERĄ IŠŽIŪRĄ. Didelės bū eros triubciė 
kainuoja 25e.

i

Geri Dantįs

’‘Col?ate” vardas ant t' lietinių daiktų, gvarantuoja 
Teisingumą, Tyrumą, ir Gerumą, {steigtu 1S06 m.

f

LAWRENČIO IR APiELINKES

LIETUVIAMS
PINIGUS SIUNČIAME sulyg pigiausio dienos kur

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

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

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

MUSŲ PASAŽIERIAI keliauja geriausiais ir pasto
vais laivais, aplenkdami lenkų koridorj jūrėmis ir tokiu 
budu išvengia daug Įvairių nemalonumu.

VIETINIAI IR AP1ELINKĖS LIETUVIAI, turėda
mi reikalus ir norėdami gauti tinkamą ir sąžiningą pa
tarnavimą, malonėkite visada ir su visais reikalais 
kreiptis ypatiškai arba laiškais tik pas tikrai lietuvią 
Įstaiga: (391

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

70 LAWRENCE Sl\ Tel. 1543, LA'.VRENCE, MASS.

lyne ir kilęs iš Dorpato; 4) • ne tramvajus,
operacinės chiruigrijos ka-' Pasikalbėjime su dabarti- 
tedrai Karaliaučiaus uni- nio Kauno arklių tramva- 
versiteto profesorius Boit; jaus direktorium p-čiu 
5) gyvulių anatomijos kate- Brauderiu teko sužinoti štai 
drai gydytojas M.'Veltas iš kas:
Žemaitijos. • Kauno arklių tramvajus,

Jų visu yra gautas sutiki- įsteigtas Šveicarijos piliečio 
ma£ ' inžinierio Duponto, veikia

Be to vedamos derybos su' nuo 1892 metų. Dabar tasai 
Berno universiteto profeso-, tramvajus 
rium F 
katedrai ir siunčiamas 
sienin fakulteto lėšomis įvė, 
prisirengimui i ‘
Kauno ligoninės chirurgas. Frenkelio ir Švarco. 
Dr. žemgulys. Dar liko ne-' 
išspręstas trijų 
konkursas.

i yra Duponto
Landau histologijos našlės nuosavybe, nuo ku- 

___ j už-]rios tramvajų nuomoja B- 
susidedanti iš trijų as- 

profesurai menų, būtent, p-čių M. Yčo,
, J. XX K.7 V 4AX

B-vė turi 17 vagonų, iš 
katedrų kurių tinka naudojimui — 

:14, arklių turi 38. Kasdien 
, vaikščioja 10 vagonų. Tar- 

Francuzai nori tiest naują ’nautojų i&iskaitoma 'apie 
į 88 žm. Iš jų apie 90 nuoš. 
katalikų (lietuviai ir vieti
niai sulenkėjusieji), 3 vo
kiečiai, 2 rusai ir 2 žydai...

Tramvajus taps Miesto 
Valdvbos nuosavybe pasi
baigus padarytai tarp inž. 
Dupont’o ir miesto Valdy
bos sutarčiai, būtent, 1992 
metais. Susikūrus Lietuvos 
valstybei, Miesto Valdyba 
vedusi derybas su tramva
jaus’ savininku, dėl sutar
ties panaikinimo (išpirkimo 
keliu), bet nesusiderėta.

Dabartinė tramvajaus di
rekcija mananti esamąjį 
tramvajų pakeisti benzini
niu. Jos nuomone, pakeiti
mui esamosios konkos elek
tros tramvajum, reiktų 
daug laiko. Elektros tram
vajus galėtų pradėti veikti 
ne anksčiau, tik po trijų me
tų. Tramvajus su benzini- jieranksti. 
niais motorais yra prakti
kuojamas Taline (Estoni- 
joj). 

( Jeigu Miesto Valdyba pri
tars tam sumanymui, tai 
panašus tramvajus gali bū
ti Įtaisytas Kaune jau kitais 
metais. Jo Įtaisymas apsiei
tų apie 210,000 dolerių. Įtai
symas gi elektros tramva
jaus apsieitų apie 300,000 
dolerių.

Vagonas su benzininiu 
motoru kainotų apie 2, 5 
milijonų auks. Prie tokių 
vagonų bus prikabinėjami 
dabar esamieji. Tokiu budu 
susidarytų lyg kad maži 
traukinėliai. Jų greitis butų 
mieste — 16-17 klm., o nuo
šalesnėse gatvėse, pavyz
džiui, Ukmergės plentas, 
siektų 35 ir net 40 klm. Į va
landą.

Šalia esamųjų bėgių butų 
pratiesta antrieji, kas žy
miai pagreitintų susisieki
mą. Dabar gi dažnai prisiei
na ištisomis valandomis 
laukti, prasilenkimo vietoje 
ateinančio vagono.

geležinkelį.
Francuzų stipri finansinė 

kompanija prašo leisti pra
vesti gelžkeli nuo Klaipėdos 
Į Radviliškį, nekliudyt iš 
nuomuot ir sutvarkyt Klai
pėdos uostą, sureguliuot 
Nemuną ir eksploatuot elek- 
trofikacijai Nemuno kilpas. 
Pienas platus, ir galimas jo 
tikslas: nuvesti statų Euro
pos su Rusija susisiekimą 
aplenkiant Vokietiją. Tokių 
konseciju įvykinimas turėtų 
žymios Įtakos Į visos musų 
valstybės gyvenimą.

i
i

i

Vagia dolerius iš amerikie
čių laiškų.

Pasvalys. — Pašte susek
ta, kad kai kurie tarnauto
jai plėšo atsiųstus iš Ameri
kos laiškus ir jieško dolerių. 
Dėl tos priežastie^ liepos 27 
d. vietos milicija pas du 
laiškanešiu ir vieną valdi
ninką padarė kratą, bet nie
ko Įtariamo nerado. Ant ry
tojaus pakvietus visus tris i 
nuovadą po tardymo irgi 
buvo padaryta krata ir ras
ta pas visus kišenėse ir už 
aulų daugybė laiškų, pri
siųstų iš Amerikos. Dabar 
visi trys liko nugabenti Į 
Joniškėlio arešto namus ir 
perduoti - Teismo Tardyto
ji-

Baudžiamieji kuolai.
Merkinė. Nuo Eišiškės, 

Lydos apškr. atvykę žmo
nės pasakoja, kad Eišiškių 
miestelio aikštėje yra įtai
sytas aukštas stulpas. su ge
ležinėmis grandinėmis. Jei
gu tik kuris ūkininkas, ypač 
lietuvis neišpildo greituoju 
lenkų žandaru paliepimo, 
tai tuč tuojau sugavę priri
ša prie stulpo ir laiko visą 
parą. (24 vai ).

Daug vyšnių, geri rugiai, 
potvinis.

Naumiestis (Suv.). — šį
met rugiapiutė vėliau, kaip 
kitais metais, nes lietus su
trukdė. Pastaromis dieno
mis čia tiek prilijo, kad upės 
ir upeliai užtvino beveik, 
kaip pavasari. Vietomis net

Nešvarumas Kauno valgy
klose.

Kai kurios kavinės, kepy
klos, valgyklos be galo ne
švarios. Sanitarams pirmu- 

\ .• •

I

Biznis bažnyčioje — žmo
nės protestuoja.

Birštonas. — Liepos 23 d. 
Birštono parapijos klebonas 
baigdamas pamokslą bažny
čioje paskelbė, kad ateinan
ti sekmadieni Birštono pa
rapijos bažnyčioj Įvvksiąs 
koncertas. Dainuosiąs K. 
Petrauskas, Oleka ir k. Įėji
mo bilietas stovintiems 50 
auks., sėdintiems 100 auks.

Parapijonys tai girdėda
mi labai stebėjosi. Buvo gir
dima kalbant, kad klebonas 
einąs iš proto, bes niekas 
nesąs girdėjęs, kad parapi- 
jonims, einant savo bažny
čion i pamaldas, butų užde
damas koks tai bdietinis 
mokesnis. Koncertui vieta 
ne bažnyčioj, bet kurorto 
salėje, kuri yra tam skirta 
ir daug didesnė negu baž
nyčia.

Susitarę parapijonys nu
ėjo pas kleboną ir užprotes
tavo ; bažnyčią esą statę 
dievmeldystei, ne koncer
tams, o bažnyčias teatrais 
paversti, jų supratimu, esą

Kratoj ir areštai.
Raudonėj, Raseinių aps

kričio, buvo padaryta pas K. 
Jasinską krata. Jieškota ko
munistiniu raštų, bet jų ne
surasta. Už poros savaičių 
nauja krata ir K. Jasinskas 
jau suimamas, šitoji krata 
ir suėmimas padaryta, re
miantis skundu. Kažinkam 
nepatiko, kad musų draugas 
ragino darbininkus ramiai 
organizuotis. Visa tai, ką 
yra visai leistini ir savaime 
suprantami dalykai Visoki 
skundimai nesustabdys dar
bininkų sąmonės augimo ir 
jų organizavimosi troškulio, 
— žinokite skundikai.

Radviliškyje žvalgyba su
laikė gelžkelio stotyje dar
bininką X. ir iškrėtė ji. 
Agentą paviliojo ryšulėlis, 
kame buvo suvynioti purvi
ni batai ir muilo gabalėlis. 
Kad batai nėra priešvalsty
binis daiktas, — agentas iš
karto suprato, bet kad mui
lo etiketė nėra proklamaci
ja, — agentui prisiėjo ilgai 
ją skaityti, kol įsitikino, 
kiek fabrikantas nesąmonių 
prirašęs savam muilui pare
klamuoti. Daugiau nieko.

X.

FAKTAI APIE LIETŪVĄ
Ar žinai, skaitytojau, kaip; 

dabar stovi Lietuvos rubežiai? j 
Ar žinai, kur dingo Vilniaus | 

; plebiscitas?
Ar žinai, kas dabar valdo

i Klaipėdą ?
Ar žinai pilną Lietuvos sutar- 

:t> su Sovietų Rusija?
Jei šitų ir daug kitų dalykų 

nežinai, tai perskaityk Lietuvos 
Respublikos Istoriją.

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

Lietuvos Respublikos Istorija 
tik ką išėjo iš spaudos, šitos 
veikalas apima visą laikotarpj 
nuo 1905 metų revoliucijos iki, 
šių dienų ir parodo, kaip gimė j 
Lietuvos Respublika. Prie vei-' 
kalo yra da pridėtas didelis spal-' 
vuotas žemlapis, kuris parodo! 

] visus dabartinės Lietuvos mies-; 
tus ir miestelius, jos apskričius! 
ir valsčius, jos rubežius ir visas ; 
kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš j 
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 griųva.
5. Klerikalai ruošia monarchi

ją Lietuvoje.
6. Vyskupo Karevičiaus kelio

nė pas Ludendorfą.
7. Karevičiaus išdavystę re

mia visi kunigai.
8. Klerikalai kviečia von Ura

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

sų.”
10. Vokietijos revoliucija iš

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

lika.
14. Laikinoji Lietuvos konsti

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

presijos Lietuvoj.
17. Gabrys išduoda savo sėb

rų paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai.
19. Steigiamojo Seimo susi

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

leisti Įstatymai.
22. žemės reformos įstatymas.
23. Namų ir kambarių sam

dymo įstatymas.
24. Nauja' Lietuvos konstitu

cija.
25. Karė su lenkais.
26. Rusai išveja prošepanus 

iš Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

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

Kauno.
30. Prūsų lietuviai ateina Lie

tuvai Į pagalbų. •
31. Želigovskis sumuštas ties 

širvintais.
32. Mušis su lenkais ties Gi- 

bais.
33. Sutrauka smulkesnių mū

šių.
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”
: 255 Broadway, So. Boston, Mass.
i
I

PAIN-EXPELLEK
VUzbątenUa užreg.S. V. Pnt Ofise.

Darbininko Draugas

Garbus per daugiau kaip 
oO metu.

Stajk Įkaro (Aucbor) YaizbažeuH^.

i g
Slaptybių Katalogas

X

| Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
3 Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
£ ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
d visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjnsio 
Š reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
a plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- 
« tingų li^ų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
*s) dėl vyrų ir moterų. Diclių iš Lietuvos ir įvavių šaknų ir žolių, 
jt Mes jums patarnausime kuog eriausiai, pašaukiame geriausius 
K daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut genis 
J) vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu 
f 100 SALĖM STREET BOSTON, MASS.

YDAI!
TYipKf-i'i'VpVėliavų, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- -•-'XX. v spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS’CO.. 90-92 Ferry St. Newark,eN. J.

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO

Norinti
Katalogą prisiųskite 20 centų. 
Taipgi _ ■ _
antrašą. — Jūsų reikalavimas 
bus i trumpą laika išpildytas.

W. MiSEVK li, (40) 
4630 S. Ashland av_,Chicago, Iii.

parsitraukti Slaptybių

parašykite savo aiškų

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

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

PLAPAO LABOKA TORI ES
3058 Stuart Bldg.. St. Louis. Mo.

IMPORTUOTI ARMONIKAI
NAUJAUSIO MODELIO. EKS
TRA DRŪTI KLEVINIAI. GARSI 

MUZIKA, GERI REISAI, 
NUMUŠTA KAINA.

Vaisb&ženklis Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau! 

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

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunėiame tiesiai iš labara- 
torijos.

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

Brooklyn, N. Y.

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

KA -TI K PA GERINTA S - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO BUDAIS DELEI DAUGELIO 

j {VAIRIU LIGŲ IŠĖJO SALUTA- 
; RAS EITTERIŠ 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 
i visus norus bei užsakymus j trumpą 
laiką.

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

; kalaukite tiesiog iš musų.
i SALUTARAS DRUG & CHEMICAL

CO., DEPT. 18.
1707 So. Halsted st„ Chicago. III.

GARDŽIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

t
t 
I

Draugai, skaitykite ir pla
tinkite darbo žmonių laik
raštį "Keleivį”.

Šitie armonikai padaryti iš pir
mos klesos materiolo. o ypač kle- 
višiai, kurie padirbti su didžiausia 
atyda geriausių mekanikų. Naujos 

•mados keisai, puikiai išdabinti, 
ekstra stiprios dumplės, su skuri- 
niais kampeliais, nikeliuoto plieno 
kampiniai apsaugotojai, gerai 
skambanti baldai. Tat yra nepa- 
paprastos vertės armonikai. Ka
dangi mes juos pirkom didelėj 
kiekybėj Europoj, todėl galime 
parduoti labai žema kaina.

I ARMONIKAS NO. 95 SU 16 
DUMPLIN1V KOLBŲ, 21 RAK
TU, 8 BASAIS — KAINA $9.50.

ARMONIKAS NO. 79 SU JI 
DUMPLIN1V 1OLDV, 19 RAK
TŲ. 4 BASAIS — KAINA 87.96.

Parašyk savo vardą ir adresą, 
taipgi pažymėk numerį ir kainą 
armoniko, kurį tu nori pirkt ir 
prisiųsK 50c. persiuntimo lėsoms* 
o ui armoniką užmokėsi, kai jį 
aplaikysi savo namuose. Nėra jo
kios rizikos. Pilnas uzsiganėdini- 
n»as gvarantuotas, arba pinigai 
bus sugrąžinti. Rašyk šiandien.

(39) 
UNION SALES COMPANY

15 S. Desplaines st„ Dept. 255, 
Chicago, Ui.

i

JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir Žolių.
JIS priduoda gerų apetitų prie valgio, sudrutina 

dirgsnius ir suteikia ramų miegą.
TORA H GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

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

Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST., CAMBRIDGE, MASS.
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PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ.

Labai geroj vietoj, apgyvento) lie
tuvių, lenkėj ir amerikonų. Priežastis 
pardavimo — važiuoju j Lietuva.

J. M. (38)
276 W. 3rd st„ So. Boston, Mass.

/'K.
K. ŠIDLAUSKO 

APTIEKOSE
Visokį Receptai, ar jie butų 
Amerikos ar Europos dakta
rų. būna išpildomi teisingai.

Vietinės Žinios
- ■ 4

Laukinė politikierių kompa
nija.

Šį panedėlį,paskutinį vaka
rą prieš nominacijas, politi
kieriai įtaisė tokį kačių kon
certą, kokio Bostonas dar 
nebuvo savo istorijoj matęs. 
Kiekvieno kandidato klika 
turėjo susiorganizavus po 
kelis šimtus gatvinių rėks
nių ir susodinus juos į auto
mobilius ii’ trokus, skrajojo 
iš vieno galo miesto į kitą, 
mušdami bugnus, triubyda- 
mi trimitais, barškindami 
visokiais barškalais ir spieg
dami, staugdami nežmoniš
kais balsais. Prie kiekvieno 
automobiliaus buvo iška
binta didelė maska su kan
didato vardu ir ant kokio 
urėdo jisai ”runija”. Visi 
automobiliai buvo apšviesti 
raudonomis ugnimis, kad 
daugiau butų sensacijos.

Kamgi visas tas laukinis 
koncertas reikalingas? — 
paklaus skaitytojas.

Ogi tam, kad daugiau ap
sukus nesusipratusiems 
darbininkams galvas. Katro 
kandidato klika sukelia 
daugiau lermo, ta patrau
kia daugiau domės ir ta ti
kisi gaut daugiau balsų.

Kiniečiai buvo pasigavę 
merginą.

Du jauni kiniečiai pasiga
vo anądien Daratą F. Doy- 
le, 22 metų amžiaus So. Bos
tono gražuolę, ir pasisodinę 
ja automobiiin leidosi bėgti. 
Merginos tėvas, atsisėdęs į 
kitą automobilių, leidosi vy
tis. Jisai vijosi juos per tris 
valstijas ir pasivijo New 
Yorke, kiniečių apgyvento j 
miesto dalyje. Pasivijęs, tė
vas dukterį atėmė ir -parsi
vežė atgal į So. Bostoną 
Dabar jis nori tuos kinie
čius imti nagan, bet mergi
na tam priešinga. Matyt, i‘ 
myli vieną kinietį ir tėvas 
bijosi, kad ji vėl nepabėgtų.

Bet pereitą sąvaitę keli 
policmanai nuvyko ant tos 
-alos persirengę į žvejus ir 
majoro žvalgai jo nepažino. 
Policmanai gavo išsigert, 
nusipirko po bonka degtinės 
kelionei, ir tuomet salos ma
jorą areštavo.

užritate
“ žmogų.
Roxburyje pereitų nedėl- 

dieni ąutomobilius užmušė 
H. Štombergą, 8 v 
Automobiliaus o

Į v

Karai susikūlė.
Bedforde ši panedėli susi

kūlė du gatvekariai ant už
sisukimo, kur vienas kito 
negalėjo laiku pamatyt. Bu
vo sužeisti du pasažieriai ir 
motormanui kojos sulaužy
tos.

Areštavo "Telegram’o” 
leidėją.

Šį panedėli buvo areštuo
tas Frederick W. Envyright, 
vietos dienraščio "Tele- 
gram” leidėjas. Jį areštavo 
John J. Walsh, demokratu 
kandidatas i senatorius, už 
apšmeižimą jo asmens 
kimų kampanijoj.

Mokyklos atsidaro.
Šios seredos r\lą, 13 rug

sėjo, Bostone ir jo priemies
čiuose atsidaro visos vaikų 
mokyklos ir nemažiau kaip 
135,000 vaikų turės užmiršti 
visas šelmystes ant gatvių 
o atsisėsti prie knygų h 
rašto.

Mokyklų vaidyba sako, 
kad šįmet vaikų busią dau
giau negu pernai, ir kai1 
kaikuriuose distrik tuose 
sunku busią visus juos su
talpinti.

Persipiovė gerklę ir nušoko 
nuo tilto.

Ant Charles River tilto š‘ 
panedėlį nusižudė tūlas Da- 
vis iš Haverhillio. Jis persi
piovė sau gerklę britva ir 
paskui šoko nuo tilto j upe. 
Ant tilto barijėros jis paliko 
pakabintą savo švarką, ir 
prisegtą prie jo raščiuką su 
žodžiais: "Aš nusižudžiau."

Haverhillio policija sako, 
kad Davis/ouvo tenai areš
tuotas už vagystę ir jau te
nai bandė 3 kartus atimti 
sau gyvastį.

Traukinys užmušė Čeka
nauską.

Bostono dienraščiai pra
neša, kad East Gardneryje 
šį panedėlį traukinys užmu
šęs tūlą Petrą Čekanauską. 
Esą spėjama, kad jo norėta 
įšokt vagonan traukiniui 
pradėjus jalu eiti ir paslysta 
po ratais. Jis palikęs pačią 
jr keliatą vaikų. Kaip liudi
ja pavardė, Čekanauskas 
turėtų būt lietuvis.

Atėjo laikraščių iš Lietuvos.
"Keleivio” redakcijon at

ėjo pluoštas Lietuvos darbi
ninkų laikraščių. "Socialde
mokrato”, "Profesinių ži
nių" ir kitokių. Juose yra 
įdomių straipsnių ir kiek
vienam patartina jų pasi-, 
skaityt. Jie parsiduoda po 5 
centus.

Moteris prisipažįsta buvus 
valdžios papirkta liudininkė 

prieš Sacco ir Vanzetti.
"Alpstančioji” Lola An- 

drevvs, vyriausia valdžio' 
liudininkė prieš Sacco r 
Vanzetti. dabar po prisiek;' 
prisipažino, kad apie Sacc- 
ir Vanzetti ji nieko nežinan 
ti. o liudijusi prieš juos vier 
tik dėlto, kad valdžia ją bu 
vo prispyrusi prie to. Vis
kas, ką ji prieš tuodu vyru 
sakiusi, buvę valdžios bemij 
sugalvota ir jai įkalbėta 
Paskui tais ”liudymais” pa
siremiant Sacco ir Vanzetti 
buvo pasmerkti miriop. Ir 
įeito Lola Andrevvs teisme- 
nuolatos alpdavo, kad dėl 
ios liudymų du nekalti dar
bininkų vadai turėjo būt 
lužudyti. Bet mirties baus
mė buvo sulaikyta ir dabar 
byla bus nagrinėjama iš 
naujo.

Areštavo Gubernatoriaus 
Salos majorą.

Ties City Point yra taip 
vadinama "Gubernatoriaus 
Sala”, angliškai "Gover- 
nor’s Island”. ant kurios yra 
atskira vietinė valdžia su 
majoru Mc Govan'u prieš
aky.

Pastaruoju laiku Bostono 
policija pradėjo gauti skun- 
ių, kad ant tos salos atvi- 
ai esą pardavinėjami svai
ginami gėrimai, ir kad tą 
biznį varąs pats salos majo- 
•as. Policija kelis kartus 
bandė persitikrinti, bet ma
joras turi pastatęs ant kran
ui sargus, kurie žiuri per 
ri tironus ir kaip tik patėmi- 
ja artinanties policijos bo- 
ą, tuojaus duoda žinią ma

jorui, o tas tuoj įsako pa
slėpti viską.

Paleistas iš darbo, norėjo 
nušaut boąą.

Prie statomo namo ant 
West streeto dirbo tūlas L. 
Augustus. Anądien JT palei
do nuo darbo. Neužilgo jis į 
'ugrįžo su revolveriu ir pra
dėjo jieškot boso, ' sakyda- ; 
mas, kad jis norįs jį nušaut. I 
Hs buvo areštuotas. Ka- 
nantinėjamas policijos nuo- 
’adoj jis pasisakė buvęs! 
,?rancijos teisėju ir atva-| 
'davęs čionai teisybės dabo- Į 
i. Jį nusiuntė nepilnapro-i 
nų ligoninėn.
Padeda išsiimt pilietiškas i 

popieras.
Daugelis norėtų išsiimti į 

lilietiškas popieras ir tapti i 
?ios šalies piliečiais.bet susi- 
aiko dėlto, kad nepažįsta 
iakankamai šios šalies isto-< 
djos ir valdžios sistemos, 
<ąs reikia žinoti prie kvotk 
mų.

Čambridgę’aus Y.M.C.A. 
□rašo mus pranešti, kad no- 
•intiems su tais dalykais su- 
Jpažinti, ji atidarė vakari-j 
įe mokyklą po Nr. 820 Mas-Į 
?achusetts avė. Pamokos 
būna panedėlių ir seredų 
Zakarais, pradedant 7:45 
zal. Mokykla atsidarė jau 6 
’ugsėjo ir kas nori ja pasi- 
įaudoti, tegul tuoj užsirašo, 
les paskui atsiliks nuo kitų. 
Mokslas už dyką. Mokyto
jas žinomas lietuviams n. 
H. M. Gerry.

Užmušė pasiutusį šunį.
Ant Summer ir Hawley 

gatvių kampo, pačiam vi
durnakty, policmanas nušo
vė pasiutusį šunį, kuris pir
ma buvo apriejęs kitą polic- 
maną. Šunies galva nusiųs
ta į Harvardą ištyrimui.

STUBOS $700 IK AUKŠČIAU.
16 ruimų puiki stuba, su štymo ši

luma. leigų S250. Renda $75. Kaina 
jllOO. ant lengvų išlygų.

77 Worcester st, Boston, Mass.

PARSIDUODA MŪRINIS NAMAS 
-u 5 kambariais, ir sykiu bučernč. 
Už viską $3,300.00. (38)

Z. Kl’MlN
479 Main st., Charlestown, Mass.

“ČIGONAI” i
Dviejų Aktų Muzikališka Tragedija-Operetė. 1

Muzika ir žodžius patašė ST. ŠIMKUS <
; ■ I J

Rengia Birutės Kanklių ( heras, vadovauja gerai žinomas < 
dainius-muzikas JONAS BUTĖNAS <

SUBATOJ, RUGSĖJO-SEPT. 23 D., 1922 METŲ. <
Vaidinimas prasidės 7:30 valandą vakare. J

LIETUVIŲ SALĖJE
KAMPAS E IR SILVER STS„ S0. BOSTON, MAS. !

Operetę "čigonus" suvaidins iš Worcester’io < 
"Aido” Choras. <

Svarbiausias roles vaidins šie aktoriai: Roto, čigonų va- < 
das — J. Butėnas, basso; Era, Roto moteris — B. šaliniu- 1 
tė, soprano; Karina, sena čigonė — U. Visbarienė, sopra- < 
no; Ori j a, jaunas čigonas — V. Tumonis, tenoras; Grafas < 
Gari ja J. Maižius, baritonas. <
Pirmą kartą Birutės Kanklių Choras surengia tokį puikų < 
muzikos veikalą, puikiausi lietuvių kalboje. <

Visi Užprašomi atsilankyti pamatyti šio veikalo. 1

f
Taupyk Leibelius Brangiu Kuponų 

Pradek Dabar Pirkti 
STANDARD

Challenge Pieną
Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant 
kitos leibelių pusės dėl paveiksluoto 

dovanų katalogo.
"Apsimoka Taupyt Leibelius"

1

i

litarpink verdančiam vandeny 
Pilk in kubilą drungno vandene 

Vartok užtektinai Rineo, kerd 
pasidaryt tirštos patas.

šita visiškai nauja rūšis 
muilo—užima vietą muilo šmotuose 

reguliarioms skalbiniams
Tai yra muilas šeimynų skalbiniams visiškai skirtingas 
nuo to, kurį jus vartojot pirmiau. Muilas, kuris išmir- 
kina purvą iš drabužių.

Didelėse ir tirštose Rinso putose net ir nuo labiausia 
įtrintų vietų purvas pasiliuosuoja. Tik labai įdėvėtas 
vietas reikia truputį patrint su sausu Rinso.
Rinso padirbtas didžiausių muilo išdirbėjų sviete J 
kad savaitinius šeimynų skalbinius išskalbus 
taip lengvai, kaip su Lux plonus skalbinius.
Gauk Rinso šiandien. Parsiduoda grosernč-
se ir department krautuvėse. Dvejopo di

dumo — reguliariai ir dideli nauji pake
liai. Lever Bros.Co., Ca mbridge. Mass.

P p

Tik mirkymas tirš
tose Rinso puto
se paliuosuoja 

visą puruą

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

JOSEPH HRINEVIČIUS
Iii—Ith st„ E. Cambridge. Mass.

5EVER05 GYOUOLE5 UŽLAIKO 
šeimynos sveikata

i

J

f

aplbrėję geistiną 
palenjvinmięĮ per varfojimą

5 E V £ R A 5 
recJLATOR g

I
Moferip S/tprinfojaus

Patirsite. kad jisaiyra 

veiksmingas sujražlmui spėkų 
surej u Davimui moterį škįi 
funkciją ir suteikia sistemai
sveik?, normalisk? padėjimu K

Ml/t/l il.i3
r o
Klabėkite pas ajrfiekoribs. r

TeL Beach 6933

DR. R. M. FRIEDMAR
SPECIALISTAS VENER1AKV 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo lig* ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakar*.
1969 ffASHINGTON ST. 

BOSTON, MASS.

» Tel. South Boston. 2613
| Kesidence Brookline 4739-M
I SUSAMS M. PUISHEA SRALLRA
I (PUIŠĮ UT t)
l Lietuvė Moteris Advokatė
| 253 Broadway, So. Boston. Mass.

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, J 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš-1 
randavojame automobilius dėl pasi-! 
važinėjimo; ir užlaikome expertą, i 
mekaniką dėl sutaisymo mašinų. (?) Į 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadway,
South Boston. Mass. < 

Telefonas: So. Boston 51370.

GERIAUSIA MUZIKOS 
MOKYKLA.

Smuikos pradinės lekcijos $10
už 10 lekcijų; $15 už 10 koncer
tinių lekcijų, $25 už prafesiona- 
nalių lekcijų.

Ant pučiamų instrumentų 
pradinės lekcijos $10, $15, $20 
už 10 lekcijų Fleitos, Klerneto, 
Korneto, Alto. Trombono, Bari
tono ir Basso.

Sutaisymui balsų iš vieno 
balso dėl beno ar orkestras $35 

• už 10 lekcijų. (39)
LONGIN BUINIS

26 Scheol st., Cambridge, Mass. 
■ Tel. University 7322.
-........

I

rems valukoms

I
Tik vienas lietuvis.

Anksorius ir Laikrodininkas

Per 12 metų So. Bostone per
lu odų ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbą ir užsa
kymus priimu per paštą ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKONIS 
SO. BOSTON, MASS.

375 BROADWAY

t

TREJANKA
Trejanka išrasta ir pripažin

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

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

Trejanka biteris sutaisomas 
namie pagal nurodymų Lietu
viškai ant pakelio.

Trejankos pakelis 50c.
KRAUJO ir NERVŲ 

VAISTAI
Kraujo valymui.

Nervų stiprinimui, 
Apetito pataisymui, 

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

— $1.50
ATBUDAVOJIMO 

G TONIKAS
' Gelbsti maisto virinimą, tai
so sugedusias dalis kūno—pri
pildo žmogų gyvybės. Tikrai 
geras tonikas. Bonka (su pri
siuntimu) $1.50.

TAIPGI
Reikalaukit nuo pleiskanų, 

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

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekorius 

373 Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

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

Ofiso valandos:
Nuo 9;30 iki 12

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

T«l. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietą.

Seredomis iki 12 dien*. 
Ofisas "Keleivio” name

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

• ---------------------- ,

Telefonas 5112-W.

i! 
i! 
J!

Dr. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

ii 
ii 
ii 
ii

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

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

MONTELLO, MASS.

LIETUVIS OPTOMETBISTAS 
7ĄK1V SPEClAUŠtAS)

4/

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

177a BROADWAT
SO. BOSTON, MASS.

I
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