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AMERIKOS LAIVAS Iš- 
i GELBĖJO 600 PABĖGĖ

LIŲ.
--------------------- Washingtone gauta žinių, 

DIDŽIAUSIS PAVOJUS tinopolio ir pasitraukti iš kad šios šalies karės laivas
ANGLIJAI. kitų vietų. Jei tie ręikalavi-

---------- mai bus išpildyti, tai turkai 
Francuzai remia turkus ir anglų nepulsią, kas reiškia, 
padeda kasti anglams duobę.

Europoj vėl pakvipo pa
rakas. Turkai sutriuškino 
graikų armiją, ir Anglijoj 
pasidarė labai neramu. Ne
ramu dėlto, kad graikai bu
vo Anglijos įrankis. Ji nau
dojo juos savo pozicijai sti
printi Azijoj. Ji norėjo vieš- . - . . . ■ ..
patauti ant Dardanelių ir;?1 uajijos kares dėl Turkijos 
Konstantinopolio. Tuo tiks- įY^y’ Įsake visiems ginklų 
lu ji pakurstė graikus prieš ^a^F^a.ms dirbti po 24 va- 
turkus ir padėjo jiems už- ^andas į parą, 
imti daug Turkijos žemių.

Francijai nepatiko, kad 
jos konkurentė Anglija sti
prina savo pozicijas Turki
joj, ir francuzai pradėjo

No. 38 Telephone:
So. Boston 506-JI. Metai XVII

Europai gręsia nauja karė.

jog tų reikalavimų neišpil- 
džius, kemalistai pradės už
puolimą. Taigi nauja karė 
kabo kaip ant siūlo.
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Fordas paleido 
100,000 darbininkų.

KOVA SU SKEBAIS 
HAVERHILLY.

Haverhill, Mass. 
streikuoja Windrell čevery- 
kų kompanijos darbininkai. 
Streikas eina jau du mėne
siu. Šį panedėlį kompanija 
gavo 12 skebų. Bet kaip tik 
jie pasirodė ant gatvės, 
streikieriai juos apipuolė ir 

______,__ r__  pradėjo vaišinti akmenais. 
dėli čia atkasta Argonauto į Policija streikierius išvaikė 
aukso kasyklą, kuri buvo už- ’ ir vieną graiką areštavo, 
griuvus 27 rugpiučio, užber- Vėliaus vienas skebas pra- 
dama po žeme 47 žmones, dėjo šauktis telefonu į poli- 

tios kuria Lenkija uadarė ?uv°. manyt?’ kad jie ,T’- SakyliamaS: kad ties, Kuiną Lenkija paaare but dar nes žemės ;u kiemai apstoję jį aptiekoj ir 
.su savo „a’mynąi* neuįguiė> tik užtvėrė išėji- jis bijąs išeiti. Ant skebo
i pasižada remti vienas kitą todėl daryta didžiausių patarnavimų tuojaus atbil- \-arpip Pn sutarties nasira- .. . , , . _ .1:^14_

”Edsall” paėmė 600 krikš- 
Įčionių pabėgėlių iš Smyr- 
I nos, kuomet turkai tenai už
ėjo, ir atgabeno juos į Solo- 
niką, kuri randasi graikų 
rankose.

ANGLIJOJ SUUŽĖ GIN
KLŲ FABRIKAI.

. Vėliausiomis žiniomis, 
Anglijos valdžia, tikėdamo-{

SLAPTA LENKIJOS 
SUTARTIS.

Berlino laikraščiai pa
skelbė turinį slaptos sutar-

i
j

1

Atkasė užgriovusią 
kasyklą.

VISI 47 DARBININKAI 
UŽTRUKĘ.

Nelaimė atsitiko 27 dieną 
pereito mėnesio.

Jackson, Cal. — šį pane-

su savo kaimynais, kurie neu^guiė, tik užtvėrė išėji-

Čia

ANGLIJOS LAIVYNAS 
DUMIA I KONSTANTI

NOPOLĮ.
________ ___ r_____ Visas Anglijos Atlantiko 

sfapta remti turkus prieš .kivynas išsiųsta į Vidurže- 
Anglijos remiamus graikus, imes Jures> ^ad sustiprinus 
Francuzams padedant, tur-^sap}3 tenai eskadrą Kons- 
kai sumušė graikų armiją ir 
išvijo ją iš Azijos. Apsidir
bę su graikais, turkai parei
kalavo, kad jiems butų su
grąžinti Dardaneliai ir Kon
stantinopolis.

Anglija kreipėsi į Franci-1 
ją ir kitas savo sąjunginin- ............
kės, patardama bendromis V1\ 
spėkomis užkirsti turkams ne^uvo musių. 
kelią, jeigu jie bandytų kel
tis per Dąrdanelius ir supti 
Konstantinopolį. Bet Fran- 
cija nesiskubina. . _ . „
cialiai ji skaitosi neva An-'*S®> *ad Konstantinopolis ir 
glijos "draugė", bet tikrybė- i Dardaneliai turi but sugrą- 
je yra didžiausia jos prieši-'2?1^1 ^u.r^.am.? ““ aliantai tu- 
ninkė. Francuzai protauja I? trauktis iš tenai laukan, 
taip: Anglija baisiai pavydi Rnsnna a;
mums, kuomet mes norim 
plėšti Vokietiją ir nuolatos 
daro mums visokių kliūčių. 
Taigi mes negalim jai pri
tarti, kuomet ji nori plėšti) 
Turkiją.

Anglija gerai šitą supran
ta, ir dėlto ji labai susirupi- 
nus. Ji jau nusiuntė savo lai
vyną į Dardanelius, atsišau
kė į visas savo kolonijas, 
kad duotų kareivių Kons
tantinopoliui ginti. Jei tur
kai žengs ant Konstantino
polio, tarp Turkijos ir An
glijos kils karė. Turkų pu
sėj tuomet stos visi Egipto 
ir Indijos mahometai, kurie 
dabar randasi po Anglijos 
valdžia. ' Francija, rėmusi 
turkus jau per dvejis metus, 
negi mainys savo frontą. Ji 
veikiausia rems juos ir to
liaus. Taigi, jei kaip, Angli
jai gali prisieit kariaut ne 
vien su turkais, o ir su fran- 
euzais. Šiton karėn, be abe
jo, butų įtrauktos Italija, 
Rusija fr Vokietija.

Anglijos ministeriai da
bar dieną ir naktį laiko po
sėdžius. Užsienio ministeris 
Curzon yra siunčiamas Pa
ryžiun, kad įtikinus francų 

w • valdžią ir žmones, jog Fran
cija turi eit išvien su Angli
ja. Kitas Anglijos atstovas 
nuvyko pas turkų vadą Ke
rnai Pašą pasiteirauti apie 
jo reikalavimus. Jo reikala
vimai esą labai dideli. Jis 
norįs, kad graikai pasi
trauktų iš Trakijos, kuri ki
taip yra žinoma kaipo "Tur
kija Europoj", ir kad visas 
graikų laivynas butų ati
duotas turkams; be to, an
glai tuojaus turi atšaukti 
savo kariumenę iš Konstan-

tantinopoliui ir Dardane- 
liams ginti.

LIKO TIK 20,000 GRAIKŲ.
Konstantinopolio žinio

mis, iš 250,000 graikų armi
jos. kuri stojo prieš turkus, 
beliko vos tik 20,000 karei- 

| vių, ir tie liko Trakijoj, kur

AUTOMOr JŲ DIRBTU*
vės uždarytos.

KUNIGAS NUŠAUTAS 
SU MOTERIŠKE.

New Brunswick, N. J. — 
Netoli huo čia ant farmos 
atrasta nušautas kun. Hali 
su šv. Jono krikštytojo baž
nyčios zakristijono pačia. 
Jiedu gulėjo užmušti po 
obele. Ką dvasiškas tėvelis 
su svetima moteriške tenai 
darė, ir kas juodu nušovė, 
kol kas da nežinia.

Detroito miestas pilnas 
bedarbių.

Fordas nejuokavo, kada 
jis sakė, kad dėl anglių trus- 
to uždarysiąs savo automo
bilių dirbtuves. Savo .žodį 
jis išpildė ir pereitą sąvaitę 
uždarė visas fabrikas, ant 

'syk ■ paleisdamas 100,000 
'darbininkų. Jis sako, kad 
tuo budu norįs "pamokinti 
valdžią ir anglies pelnagro- 

_ . — bius."
Apie pora ągvaičių atgal net Šiomis dienomis čia tapo Anglių kompanijos pra- 

žemyn per kelis šimtus pė-j šaudymo buvo. Kompanija) areštuota Mrs. Bovvman, dėjo siūlyt Fordui anglių 
dų uolos. Uola buvo labai į kreipėsi į teismą, prašyda-1 jauna ir daili moteriškė, ku- kiek tik jam reikia, tik žy- 
kieta ir kiekvieną pėdą rei-’ma injunetiono, kad už- ri yra kaltinama tuo, kad miai pakelta kaina. Bet 
kėjo gręžti grąžtais, ir i draustų streikieriams pikie-' ‘ ’ ’ * ” ’
sprogdinti dinamitu. Darbas' tuoti dirbtuvę, 
ėjo dieną ir naktį per ištisas;

r ir kada už-'

jis bijąs išeiti. Ant skebo

karėje. Po sutarties pasira- kaį Juo "eičiau
šo Lenkijos. čeko-Slovaki--ia juofį’tkasus BeFneleng- 
jos, Rumunijos ir Serbijos' ui buv0 darbaS; nes 
ministeriai. Sutartis tuiejo^žgriuMusĮ tunelį prisiėjo 

laužtis iš viršutinio veniobūt laikoma slaptybėj.

AMERIKA NORINTI DE
RYBŲ SU RUSIJA.

Maskvos bolševikų laik
raščiai paskelbė pranešimą, 
buk Amerika norinti užves-

dėjo vežimas policijos ir 
streikierius išvaikė.

Ties dirbtuve streikieriai 
tankiai daro demonstracijų.

PATI NUŽUDĖ VYRĄ 
DĖL APDRAUDOS.
Huntington, W. Va.
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ti su sovietų valdžia dery- tris sąvaites, n Mua uz-, 
bas ir teiravosi, kokiais pa- griuvusi kasykla buvo pa-i Veria inViua Knfii .1 v • • •matais ir kada tokias butų'siekta, visi 47 darbininkai

1 J -ii T> ’ - • « .  galima pradėti. Bolševikų 
valdžia atsakiusi, kad dery
bos galėtų prasidėti bile lai
ku ir lygybės pamatais.

, kad .miai pakelta kaina. Bet 
pasamdė detektyvą, kad už- Fordas nenori daugiau už 
muštų jos vyrą, taip kad ji 
galėtų gauti apdraudos pi
nigus už jo gyvastį.

anglį mokėti, nes tai reikš
tų "pasiduoti pelnagro- 
biams", jis sako. Juk paga
minimas anglies šiandien 
ne daugiau lėšuoja, * kaip 

Pereitos pėtnyčios naktį pernai; pervežimas taipgi 
per Naująją Angliją perėjo nepabrango. Kodėl tad turė- 
didelė perkūnija su lietum, tų anglis pabrangti? Ar tik 
Perkūnas apdaužė daug dėlto, kad visuomenei ji 
bažnyčių, telegrafo stulpų šiandien labai reikalinga? 
ir trenkė keliolika namų. 
Lynne žaibas kirto tufo 
Holto namus ir suardė ga
lą lovos, kurioje Holtas gu
lėjo su savo jauna pačia. 
Namas užsidegė, bet pribu
vę ugnagesiai gaisrą užliejo.

East Lynne perkūnas spy
rė d-ro Carro namą ir pusė
tinai jį apardė.

Pittsfielde trenkė polic- 
mano McMahono namą. 
Perkūnas tenai įnėjo kami
nu virtuvėn ir išmušė iš ke- 
dė| merginą. Ji nukrito ant 
gnndų, bet sužeista nebuvo. 
Tame pat miestely da du na- jau nesugrįš. Dabar "pilnas 
mu trenkė, vieną" lenkų. Detroitas bed. jų ir žmo- 

Lvnfielde perkūnas užde- nes labai susirūpinę.
gė tvartą, kur sudegė 20 —------
karvių, 2 arkliai, 3 kiaulės VAI STYRf ^; CVlViriA^ ir 40 tonų šieno. į V A •

NELAIMĖ SU TROKU.
Ant East Brookfield ke

lio, netoli Worcesterio, atsi
tiko nelaimė su troku, ku
riuo važiavo iš Bostono P. 
Largess su kelių komisionie- 
rium Banksu. Nulužo vairo 
ratas ir trokas nuvirto nuo 
pilimo pakalnėn. Vežėjas 
Largess tapo užmuštas, o 
kelių komisionierius pri
spaustas po troku. žmonės 
turėjo iškasti po troku duo
bę, kacFjį išėmus.

SKEBŲ KASYKLOSE 
SPROGSTA BOMBOS.
Wilkinsburgo apielinkėj, 

netoli Pittsburgo, dviejose 
kasyklose, kur dirba ne uni
jos darbininkai, šį panedėlį 
sprogo bombos. Ekspliozija 
suardė inėjimą į tas kasy
klas ir užgriovė tunelius.

DIDELĖ PERKŪNIJA.
buvo jau nebegyvi Visi na
bagai buvo susispietę kru- 
von ir sugriuvę viens ant 
kito. .

Pas vieną atrasta raštelis, 
ant-kurio parašyta: "3 vai. 
ryto, gazas biaurus.” To
liaus ant to pat popieriuko; 
parašytą skaitlinė "44”, bet 
paaiškinimų prie to jau ne
pajėgta pridėt.

Kasyklų ekspertai spėja, 
kad tie žmonės negalėjo te- 

, nai ilgiau gyvent, kaip 5 va
landas.

Kasyklos viršus užgriuvo 
dėlto, kad kilo gaisras ir su
degė mediniai ramsčiai Nuo 
gaisro kasykloj prisirinko 
durnų ir nuodingų gazų. No
rėdami nuo tų gazų"atsi
sverti, užberti maineriai bu- 
i vo pastatę iš medžių sieną 
turtelyje ir nusivilkę drapa
nas bandė užkamšyt plyšius.

Bet durnų, matyt, negalė
jo sustabdyt, nes giliau pa
sitraukę bandė kitą sieną 
pastatyt iš akmenų ir že
mių. Durnai, matyt, neleido 
jiems ir šito darbo užbaigti, 
nes pasitraukę į patį tunelio 
galą nelaimingi bandė tre
čią sieną būdavot, kad atsi
tverus nuo nuodingų dujų, 
bet ji buvo vos tik pradėta. 
Durnai juos nuveikė ir jie 
užtroško.

Kada jų lavonus dabar 
atrado, jie buvo jau pradėję 
gesti ir pažint jų nebegali
ma. Nuliūdo visas miestelis, j 
Liko daug nelaimingų naš
lių su mažais vaikais.

BIRŽA NUSIGANDO 
KARĖS.

Kalbos apie naują karę 
Europoje, o gal ir visam pa
sauly, sukėlė pusėtinos pa
nikos netik Europos biržose, 
bet Amerikos finansų rinka' 
gana nusigando. Ant New 
Yorko Steck Exchange šį 
panedėlį kainos smarkiai 
krito. Kai kurių kompanijų 
šėrai nupuolė po $6 ir dau
giau.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Ispanijoj buvo smarkus 

žemės . drebėjimas pereitą 
sąvaitę. Vomelos ir Cirti-

I

RUSAI REMIA TURKUS.
Sovietų Rusija atvirai 

Nors ofi- s^°Ja Turkijos pusėj ir sa- “SANDARIEČIAI’ 
NEPASIRODĖ.

f

Rusijos komercijai butų di
delis smūgis, jei Dardane- 
liai ir Konstantinopolis pa
siliktų Anglijos kontrolėj.

KANADA RENGIASI 
PRIE MOBILIZACIJOS.
Visa oficialė Kana šian

dien yra pasirengus prie

Anglijai, ' kuri ruošiasi ka-’! naikinti, 
rėn su turkais. ; ----------

________ 100 GALVIJŲ ŽUVO NUO 
AUDROS.

Per New Hampshirč vals
tiją perėjo smarki viesulą 
pereitą sąvaitę. Sūkurys ėjo 
siauru ruožu, laužydamas 
medžius ir griaudamas trio- 
bas. Ant Madden McCalvin 
farmos tapo sugriautas 
tvartas ir užmušta 100 gal
viju.

, nuengus ------y : . "
mobilizacijos, kad padėjus! bancaivo kaimai likos su-

GRAIKŲ LAIVYNAS SU
SIDEDA Iš SENŲ LAIVŲ.

Graikų kariškas laivas 
”Kilkos’\ kuris bombardavo 
Smymoj turkus, yra senas 
Amerikos šarvuotis. Ameri
kos laivyne jisai buvo žino
mas kaipo "Mississippi". 
Da 1905 metais Amerika 

j pardavė senąjį "Mississip- 
Įpi" ir "Idaho” kaipo netiku
sį laužą.

SMYRNA SUNAIKINTA.
Telegramos sako, kad 

garsusis Smymos miestas 
tapo paverstas griuvėsiais. 
Iš 25,000 namų beliko tik iš
griauti murai ir pelenai Vi
si armėnų ir graikų namai 
buvę sudeginti ir tūkstan
čiai krikščioriių išskersta. 
Taip bent skelbia patis 
krikščionis. Bet dabar pasi
rodo, kad miestą bombarda
vo ir patįs graikai, kuomet 
turkai jį užėmė. Taigi gal 
sunaikinimo priežastis yra 
patįs krikščionįs.

TURKAI PAGROBĖ 
25,000 MERGINŲ.
Jei tikėti graikų žinio

mis, tai turkai pagrobė 25,- 
000 krikščionių merginų 
Smymoj ir išdalijo jas savo 
kareiviams.

AMERIKOS RUBSIUVIAI 
STEIGIA RUSIJOJ DIRB

TUVES.
"Keleivio” skaitytojai jau 

žino, kad Amerikos rubsiu- 
vių amalgameitų unija yra 
nutarus kurti Rusijoj dra
panų dirbtuves. Dabar uni
jos prezidentas Hillman iš
važiavo tenai jau galutinai 
sutvarkyti reikalus ir pra
dėti darbą. Pinigų rubsiu- 
viai yra sudėję jau $200,000.

Kartu Hillmanas žada ap
lankyti Latviją ir Lietuvą, 
ir gali būt, kad tenai taip 
pat atidarys rūbų dirbtuvių.

50,000 GELŽKELIEČIŲ 
SUGRĮŽO DARBAN.
Gelžkeliečių streikas jau 

baigiasi. Kaikurie geležin
keliai su savo darbininkais 
susitaikė *ir apie 50,000 
streikierių jau sugrįžo dar
ban.

SOCIALISTŲ PARTIJA 
PLENUOJA RINKIMŲ 

KAMPANIJĄ.
Egzekutyvis Socialistų 

Partijos K-tas turėjo perei
tą nedėldienį suvažiavimą 
Philadelphijoj ir tarėsi apie 
rinkimų kampaniją į kon
gresą.

VULKANAS ATSIVĖRĖ.
Pietų Amerikoj, Nicara- 

gua respublikoj, „ atsivėrė 
Santiago vulkanas. Iš žemės 
vidurių sauja aukštyn lieps
nos su pelenais ir lava plau
kia upeliais pakalnėn. Apie- 
linkės ūkininkams sugadin
ta daug javų.

• "Sandariečiai" pasirodė 
dideliais melagiais ir bai
liais. Jie pasiūlė mums $100, 
jei mes. prirodysim, kad jie 
norėjo gaut lenkų laikraštį 
spausdintų. Mes jiems atsa
kėm: "Gerai, atneškit $100, 
c mes jums prirodysim — 
žodžiu ar raštų, kaip jus no
rėsite."

Bet "sandariečiai" neat
ėjo ir $100 neatnešė. Jie pa
sakė norį matyti viešai tą 
prirodymą paskelbtą, o tuo
met duosią $100.

Mes jiems atsakėm: Ge
rai, mes paskelbsime faktus 
viešai, per "Keleivį", bet 
pirma jus nuneškit $100 ir 
padėkit pas p. K. Šidlauską, 
kaipo užtikrinimą, kad savo 
prižadą išpildysit, nes ant 
žodžio, tokiais melagiais ne
gi galima pasitikėti. Laiko 
mes jiems davėm iki perei
tos subatos, 6 vai. vakaro.

Bet "sandariečiai" nei 
akių neparodė. Mat žino, 
kad $100 reikėtų prakišti.

Taigi šiuomi mes ir bai
giame su jais visus reika
lus. Peržema juk kalbėtis 
su tokiais žmonėmis, kurie 
patįs savo žodį skarmalo 
vietoj laiko.

Mes iškalno žinojome,kad 
jie savo prižado negalės iš
tesėti, bet norėjome, kad jie 
patįs prie to prisipažintų. T r 
prispirti prie sienos jie pri
sipažino. Atsisakydami pa
dėti už rankų 100 dolerių, 
jie parodė, kad jie yra 
pliuškiai ir kad jų žodžiams 
negalima tikėti. Beto da jie 
parodė, kad jie tikrai norėjo 
gauti lenku laikraštį spaus
dinti, nes jei nėbutų norėję, 
tai juk nebūtų bijoję $100 j 
padėti už prirodymą.

Šito mums ir užtenka!

Bet tai yra visuomenės plė
šimas, ir jei valdžia pelna- 
grobiams padeda, tai For
das tuomet atsisako anglį 
pirkti

Fordui tas padaryti ne
sunku ir nuostolių nuo to jis 
neturės. Po teisybei, tai tas 
tik apgarsina jo biznį, nes 
apie jį ir jo milžiniškas au
tomobilių dirbtuves dabar 
rašo visi laikraščiai. Tas 
reiškia, kad dabar Fordas 
parduos daugiau automobi
lių. Bet jo darbininkams už
darbis už sugaištąjį laiką

PRIEŠ TEISMĄ.
Minnesotos kongresma- 

nas Keller įnešė atstovų bu- 
tan bylą prieš valstybės gi
nėją Daugherty, reikalau
damas prašalint jį iš vietos. 
Justicijos <r-'’ a yra kalti
namas tuo. j uždrausda
mas gelžk lečiams vesti 
streiką, jis sulaužė šalies 
konstituciją ir sumynė pi
liečių teises. Byla" bus na
grinėjama gruodžio mėne
syje.

NUBAUDĖ DARBININ
KŲ LAIKRAŠČIO RE

DAKTORIŲ. * 
Mempnis, Tenn. — čia ta

po nuteistas darbininku 
laikraščio ”Labor Review” 

___ _______ ,____ redaktorius Cohen užmokė- 
įlerį ir sumušę jį apiplėšė, ti $1,000 pabaudos ir atsėdė- 

—i__ $50,000 vertės ti 6 mėnesius kalėjime- —   -I » X _ • 1 • V -» • W „

CHICAGOJ APIPLĖŠĖ 
NEW YORKO AUK- 

SORIŲ.
Trįs banditai užpuolė vie

nam Chicagos restoranų 
New Yorko auksoriu Kuns- 
tl 
atimdami $50,000 vertės ti 6 mėnesius kalėjime už- 
auksinių daiktų. Plėšikai pa- tai, kad išvadino geižkelio 
bėgo automobiliuje. Kuns-' streiklaužius savo laikrašty- 
tleris, sunkiai sužeistas, bu •*-” -- ”—
vo nugabentas ligoninėn.

je "skebais" ir "sutvėri- 
: mais", peržengdamas tuo 
budu justicijos departamen
to išimtą injunriioną, kuris 
draudžia streiklaužius pra- 

McAlester, Okla. — R vardžiuoti.
vietos kalėjimo nakties lai-’ Organizuoti darbininkai 

įku pabėgo kun. J. C. Trot- nutarė dėti pinigų ir duoti 
jter, kuris yra kaltinamas apeliaciją į vyriausi šalies 
pavogime parapijos pinigų, teismą.

KUNIGAS PABĖGO Iš 
KALĖJIMO.

McAlester, Okla.
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tikslu rengia d-rui Gr..iviu- 
nui visą eilę paskaitų. Slarš- 

' rūtas prasidėsiąs spalių mė
nesio pradžioje, Ohiu valsti
joj. Jei kas pakvies, d-ras

KEEETVIS

po S40-S45 į savaitę, ir tai 
bus gana geros algos, ir 
registracijos nereikės.

’ per ilgus metus patįs smerk
davo kapitalizmų už pana
gias nedorybes.

"Jei mes tikėtume į krau- 
geringų kerštų, į žiaurių pa
giežų ir laukini žudymų,

I

Graičiunas važiuosius ir ki-
i - .................... ■tur. Susižinoti su juo gali- mes butume aršesni da už 

ma šiuo adresu: "Gydyto-j kapitalistus ir jų budelius, 
jas", 3310 S. Halsted *...........................
Chicago, III

st

SOCIALISTŲ PARTIJA IR ŪKININKAI. ✓

i tų virsta neblogas žemės 
spekuliantas, geras biznie
rius, pavyzdingas ūkinin
kas, o kai kada ir kapitalis
tas. Žinoma, tame nėra jo
kio blogo patol, pakol tie sa
vos rųsies ekspertai nepra
deda išnaudoti silpnesniuo
sius, mažiau už save supran
tančius ūkininkus. Gerini
mas ūkių neša didelės nau
dos šaliai. . Kuo žemės ūkis 
bus geriau pastatytas, tuo 
šalies gyventojai bus turtin
gesni, tuo greičiau ji galės 
žengti pirmyn.

Kitas dalykas, kurį aš no
riu čia patėmjĮi, tai augi
mas komercinio ir moksli
nio ūkininkavimo. Aš neno
riu būti pranašu, bet drįstu 
tvirtinti, kad ūkininkai su
silauks tokių laikų, kuomet 
rankų darbas bus pavaduo
tas mašinomis. Aš nežinau, 
ar ateis toks laikas, kuomet 
vienas žmogus, įsilipęs į 
bokštą viena ranka ar pirš
to paspaudimu operuos ke
lias ūkio mašinas ant karto. 
Bet to nė nereikia, kad įstei
gus komercinį bei industri
nį ūkininkavimą. Jau ir 
šiandien didžiuma rankų 
darbo ant ūkių yra pava
duota mašinomis: arklių 
rietą užima traktoriai. Lie
tuvos ūkininkas dar ir po 
šiai dienai krauna šieno ve
žimą ir išmeta vežimą ša
kėmis. o pavyzdingas Ame
rikos ūkininkas tą darbą at
lieka su mašina. Mets po 
meto atsiranda naujų išra
dimu ūkininkavimo srity — 
fra įvedami nauji darbo me
todai. Kai kurie ūkininkai 
šioj šaly jau nebebijo saus
mečių, nes jie turi įsitaisę 
tam tikrą laukų laistymo si
stemą. Ateity daugiau nau- 
janybiių pasirodys ant ūkių, x 
Trumpoj ateity žmonių 
plaukimas iš miestų ant 
ūkių žymiai padidės. Ūki
ninkavimas pasirodys kai 
kam pelningiausiu, švariau
siu, neprigulmingiausiu ir 
sveikiausiu užsiėmimu. So
cialistai tatai supranta ir 
todėl jie pradeda rūpintis, 
kad ant ūkio kapitalas ne
pavergtų darbo žmogaus.

• A. Dvylis.

Socialistų Partijos kon- 
gresinėj programoj, paga
mintoj busiantiems kongre
siniams rinkimams šiais 
metais* po antrašte "dar
bas”, yra pasakyta: "Reikia 
priimti atatinkamų konsti
tucinių pataisų, uždrausti 
vaikų darbą visose industri
nėse, prekybinėse ir agri- 
kultūrinėse įstaigose...”

Šame straipsny-aš noriu 
pagvildenti frazę "uždraus
ti vaikų darbą... agrikulturi- 
nėse įstaigose". Prašau 
skaitytojų atkreipti/tai sa
vo domę.

Skaitant tą fraze kįla se
kami klausimai: Kas pri< 
vertė Socialistų Partijų su-, 
sidomėti agrikulturinėmis 
Įstaigomis? Rodei Socialis
tų Partija reikalauja įstaty
mų, draudžiančių vaikų dar
bų jose? Kam tas So
cialistų . Partijos pareiški
mas yra taikomas — -ūki
ninkams ar kam kitam?

Kiekvienas protaujantis 
pilietis žino, kad agrikultū
ra arba žemdirbystė yra di
džiausia, svarbiausia ir pa
matinė kiekvienos šalies in
dustrija. žemė—tai didžiau- 
sis turtų šaltinis: ji teikia 
netik maistų visiems žemės 
gyventojams, bet ir žalių 
medžiagą įvairiose formose, 
iš kurios įvairiausiais bu
dais yra gaminami visokį 
produktai — kuras, drapa
nos, prieglauda ir kiti nau
dingi dalykai. Senovėj žemė 
buvo labai branginama; ži
noma, ji vra branginama ir 

i šiandien. Vidurinių amžių 
feodalizmas buvo paremtas 
ant žemės. Lietuvos dvari
ninkams žemė teikė neapri
botos galės baudžiavos lai
kais. Rusijos dvarponiai per 
šimtmečius engė kaimie
čius ir valdė juos savaran
kiškai vien tik dėlto, kad 
pirmieji buvo viešpačiais 
žemės, o pastarieji turėda
vo jiems tų žemę apdirbti. 
Pažadėjus Rusijos kaimie
čiams atiduoti dvarus — 
duoti jiems galių savanoriai 
pasiimti iš dvarponių žemės 
— pagelbėjo bolševikams 
nuversti Kerenskio valdžią 
ir įsteigti savotišką diktatū
rą Rusijoj. Visur, kur tik 
žemė yra rankose kelių, ver
gija yra neišvengiama. Tai 
yra ta pati tiesa, kuri yra 
skelbiama ir apie kapitalo 
susikoncentravimą į •kelių 
rankas —' čia vergija irgi 
neišvengiama.

Socialistų Partija visa tai 
gerai numato, todėl būdama 
darbininkų partija, ji ir rū
pinasi pastarųjų gerbūviu. 1 
Kad miestuose kapitalizmas 
nasiekė aukščiausio išsivys
tymo laipsnio, tai jau yra 1 
iišku; kad spekuliacija ir 1 
Išnaudojimas ten yra di- ; 
Ižiausis — apie tai nereikia j 
aiškinti. Jei keli dešimtme
čiai tam atgal darbininkai 
butų buvę tiek susipratę, 
dek jie yra šiandien, tai 
spekuliacija ir išnaudojimas 
lebutų pasiekęs tokio laips
nio miestuose. Jie butų ge
riau susiorganizavę, įsistei
gę koperatyviškus bankus, 
valgyklas, viešbučius, ūkio 
produktų marketus, drapa
nų krautuves, apdraudos įs
taigas ir kitas panašias įs
taigas. žinoma, jie tai gali 
padaryti ir šiandien, bet jie 
nebegali atgauti pelnagro- 
bių ir spekuliargų iščiulptų 
skatikų.

Socialistų Partija mato, 
kad kapitalo koncentracija 
miestuose siekia galo, ir kad 
nenaši koncentracija turės 
leužilgo i prasidėt — fakti- 
nai jau ji yra prasidėjusi — 
r už miesto ribų. Ji mato, 
kad civilizuotos šalys' vis 
greičiau ir greičiau žengia 
nrie komercinės žemdirbys
tės — prie galutino pastaty
mo žemės ūkio ant tikrų , .
biznio pamatų. Toj eigoj ne- jas agronomas po kelių me-

atsilieka ir Amerika. Jau ir 
šiandien randama Amerikoj 
nemažai panašios rųšies 
ūkių. Jungtinių Valstijų 
Žemdirbystės Departamen
to statistikos rodo, kad skai
čius miestiečių, perkančių 
ukius, nuolat auga. Taip sa
kant, Amerikos agrikultū
ros istorijoj gimsta naujas 
judėjimas—rplaukimas žmo
nių iš miestų ant ūkių. Iš ko 
daugiausia susideda tie 
žmonės, kurie apleidžia 
miestus ir perkasi ukius? 
Tai daugiausia yra turtuo
liai — kapitalistai, milionie- 
riai, žemės spekuliantai. Di
džiuma jų net neapleidžia 
miesto: jie tik nuperka di
delius ukius, juos gerai įtai
so ir pastato žmones dirbti.' 
Pastarieji jiems pradeda 
vergauti, kai kad vergavo 
mieste. Suprantama, kur 
randasi darbo, ten plaukia 
darbininku minios. Iš to aiš
ku, kad turtuoliai susidomė
jo žemės pirkimu ar speku
liacija žeme. Amerikos ge
resnieji ūkiai pradeda kon
centruotis į kapitalistų ran
kas. Žinoma, tame yra ir ge
ro ir blogo. •

Taigi Socialistų Partija, 
matydama naują kapitaliz
mo krypsni, ir sako, kad 
vaikų darbas butų drau
džiamas žemdirbystės įstai
gose. Ji sako tai todėl, kad 
numato, jog kapitalistai ant 
ūkių, kaip ir mięstuose, ban
dys naudotis pigiu vaikų 
darbu. Žinoma, Socialistų 
Partija tą pareiškimą taiko 
ne vien kapitalistams ūki
ninkams, bet ir miestuose 
tokioms kapitalistų įstai
goms, kurios turėtų būti 
ūkininkų rankose — yra 
agrikulturines Įstaigos, Pine 
tokių įstaigų priklauso 
skerdyklos, malūnai, grūdi
nės ir kitos. Kai kurios jų 
oirmiau buvo ūkininkų ran
kose, bet šiandien jos yra 
jau kapitalistų-fabrikantų 
rankose. Taigi Socialistų 
Partijos, kaipo darbininkų 
partijos, yra tikslas apsau
goti vaikus nuo pavergimo 
ne vien miestuose, bet ir ant 
ūkių. Tai yra labai svarbus 
reikalavimas.

Žinoma, Socialistų Parti
ja nesako, kad ūkininko vai
kai butų paiiuosuoti nuo 
darbo. Taip mąnyti butų 
klaidinga. Ūkininkas, tol 
kol jis dirba žemę, sėja ir 
augina augalus patenkinti 
savo gyvenimo reikalavi
mus, nėra darbo spėkų iš
naudotojas, bet sunaudoto- 
jas. Jis savo ir šeimynos 
darbą ir gabumus panaudo
ja išimtinai savo ii’ savo šei
mynos reikalams. Jis neturi . 
tikslo skriausti savo/šeimy
nos narį arba vieną ar dau- • 
giau darbininkų, kurių kai ( 
kada jam prisieina samdyti. ; 
Bet jei ūkininkas Įsigyja 1,- I 
00(1 akrų ar didesnį ūki, ap
rūpina jį visais moderni
niais išradimais, pasamdo 
kelias dešimtis darbininkų, 
moka jiems žemas algas ir 
kraunasi sau didžiausių pel
nų, tai kiekvienam aišku, 
kad toks ūkininkas nėra jau 
naprastas ūkininkas, bet 
biznierius ir su laiku gali 
tap^ kapitalistas.Tokių ūki
ninkų randasi jau nemaža 
šiandien. Tie žmonės, kurie 
mano, kad iš ūkio nėra gali
ma praturtėti ir pinigų su
sikrauti, klysta. Socialistų 
Partija tą labai aiškiai su
pranta. Aišku, kad jos tiks
las yra ne kenkti ūkinin
kams, bet susiartinti su jais.

Ką visa tai reiškia? Nesi
gilinant į smulkmenas rei
kia pasakyti, kad žemės ūkis 
Amerikoj įžengė į naujas 
vėžes. Visos agrikultūros 
kolegijos tik kala ir kala į 
galvą savo mokiniams biz-'«___ o___ ____________
aiškus agronomijos princi-|nėms prisieina ten verkti ir 
pus. Ne naujieną, kad nau- dejuoti

Laisvės Mylėtojas.

kurie neturi bent pretensijų 
1 prie tokių .kilnių idealų, ko
kius mes skelbiame.

"Jus sakot, kad kaltina
mųjų žudymas yra revoliu- 

’ ei jos būtinybė. Eugenijus 
užginė ia tai! Jis yra įsitiki- 

kad nužudymas tų 
memių parodytų sovietų 
nk’žios silpnybę, baimę ir 

m pasauly iššauktų pa- 
kthūną žmonių, kurie

KONSTITUCIJA IR
DIEVAS.

Klerikalų sufabrikuota
f 1 • J •• _ _ •

deda šitokiais žodžiais:
"Vardan Dievo Visagalio.

Lietuvos Tauta, dėkingai mi
nėdama garbingas savo sūnų 
pastangas, Tėvynei išvaduoti 
padarytas... per savo Įgaliotus 
atstovus... priėmė šią Lietuvos 
Valstybės Konstituciją." \
Klausimas, kokiam paibe- 

liui klerikalai įbruko čia sa- 
vo Dievą pirmon vieton? ‘ėmusi kun. Purickio igalio- 
Juk valstybes konstitucija 
”ėra maldaknygė, nei! Taigi pasirodo, kad pel-
kanticka , o sutrauka jsta-. nas - šmugelio vra milži- 

tvmų, kurie su Dievu neturi j 
nieko bendra, tik parodo, •m&KaS'____________
kaip šalis turi tvarkytis.
Lietuvių tauta galėjo įkur-i nFRCAC ATKAKO 

ti savo valstybę ir priimti! VLDJhu AluAuU 
konstituciją ne dėka "Visa-4

(Lietuvos konstitucija prasi-
m*o rz/yrl *71Q1Q •

ŠMUGELNINKO 
PELNAS.
Kunigas PurickisKunigas Purickis senai 

jau iš Lietuvos prasišalihęs, 
bet pelnas už šmugelį, kuri 
jis varė būdamas užsienic 
reikalų ministerių, vis 
tebeplaukia. Štai, Kau 
Jžiamas "Tėvynės

V. 4

u — *

Balsas 
praneša, kad iš Maskvos at
ėjo į Lietuvos užsienio mi
nisteriją daugiau kaip 10 
svarų aukso kunigui Puric- 
kiui, ir kad tąjį auksą atai-

I
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PONI REGISTRACIJA 
DAROSI MANDAGESNĖ.

Ragai poniai Registraci
jai jau aplaužyti. Iš pradžių 
ji buvo pasistačius prieš 
amerikiečius gana šiurkš
čiai. "Kiekvienas turi užsi- 

' mokėti po $10, kitaip praras 
Lietuvos pilietybę ir neteks 
savo turtų Lietuvoje”, pasa
kė tos Registracijos piso- 
riųi, Kemėšis su Mastausku.

Bet Amerikos lietuviai 
nenusigando, ir atsakė: "Ša
lin Registracija!”

Ir poni Registracija pasi
darė tuojaus švelnesnė. 
"Dešimts dolerių reikia tik 
pirmais metais”, ji pradėjo 
aiškint. "Kitais metais už
teks jau penkinės; o jei kas 
neturi, tai ir pirmais metais
nereikia dešimtinės.” »

Žmonės vistiek nenori 
Registracijos, ir ji darosi 
da mandagesnė. Ponas Ke
mėšis dabar praneša, 
neužsiregistravusiems 
ir nuosavybė Lietuvoj ne
bus atimta. Išleistam "Lie
tuvos Informacijų Biuro" 
pranešime jis sako:

"...jeigu jisai (tai yra tasai, 
kursai neužsiregistruos. — 
Red.) seniaus gyvendamas 
Lietuvoje turėjo kokią nuosa
vybę — < 
Įstatymo 
aišku, kad toji nuosavybė jo ir 
pasiliks, kad ji negalės būti iš 
jo išplėšta, konfiskuota, nes 
juk, ačiū Dievui, Lietuva yra 
civilizuota šalis, laikosi doros 
dėsnių ir tvarkosi taip, kaip vi
sos kitos civilizuotos šalys.”

Tai matot, kiek jau nusi
leidimų? Bet mes vistiek sa
kysim, kad šita registracija 
nereikalinga, nes musų 
žmonės negali dviejų šalių 
valdžias užlaikyti — Ameri
kos ir Lietuvos. Jei užsire
gistravimas ir užsimokėji
mas $10 ar $5 Lietuvos At
stovybei paliuosuotų Ame
rikos lietuvius nuo 
šalies taksų, tai 
kitas klausimas. Bet Ame
rikoj gyvenant, reikia 
mokėti Amerikos valdžiai 
mokesčius. Jei prie to da ap
krauti musų išeivius mokes
niais už Lietuvos pasportus, 
kurie čia niekam nereikalin
gi, tai išeitų, kad vienas 
žmogus turi mokėti dviem 
valstybėm mokesčius.

Šitokios naštos žmonės 
. niekuomet neneš. Amerikos 

lietuviai iš Lietuvos val
džios nieko negauna; gy
vendami už jūrių, jie negali 
tenai nei rinkimuose daly
vauti, nei kitomis piliečių 
teisėmis naudotis. Kodėl tad 
jie turėtų mokėti tenai mo
kesčius?

Registracijas inžinieriai 
šito neišaiškino ir neiš
aiškins.

Jei Lietuvos Atstovybei 
trūksta pinigų, tai reikia 
numušti jos ponams algas. 
Juk imti nieko nedirbant 
po kelis šimtus dolerių 
į mėnesį, kuomet musų žmo
nės kruvinu prakaitu pra
kaituoja dirbtuvėse už 14- 
16 dojerių sąvaitei, yra sta
čiai kriminalas! Kaip Cle- 
velando "Dirva" pastebi, 
turtingiausios pasauly ša
lies, Amerikos, senatoriai 
gauna į metus $5,000 algos, 
o ponas Čarneckis, jauniau
sios ir biedniausios valsty
bėlės atstovėlis, ima net 
$7,500 į metus (po $600 į 
mėnesį)! O iš kur tie pini
gai imasi ? Tai vis iš biednų 
musų žmonelių!

Prieš šitokį nežmonišką 
plėšima jaunutės Lietuvos 
respublikos ir nuvargusių 
žmonių turi protestuoti visi 
Amerikos lietuviai!. Tegul 
Atstovybės personai ’ ir pa
čiam atstovui bus m karna

kad 
jau

dar prieš Pilietybės 
» paskelbimą — tai

n

galiam Dievui”, bet ačiū Vi
sagaliai Revoliucijai, kuri 
sutrupino Rusijos ir Vokie
tijos monarchijas ir iššlavė 
šiukšlynan visus Dievo pa- 
teptinius.

Taigi, jei Lietuvos konsti
tucijos autoriai norėjo pa
rašyti jai tinkamą įžangą, 
tai turėjo taip ir pasakyti: 
"Ačiū Visagaliai Revoliuci
jai, kuri palmosavo Lietuvių 
Tautą iš po svetimos mo
narchijos jungo ir leido jai 
įsikurti nepriklausomą res
publiką, šiandien, 1 rugpjū
čio dieną, 1922 metų, Lietu
vos Liaudis priima šią Lie
tuvos Respublikos Konsti
tuciją.”

Šitokia įžanga atatiktų 
gyvenimo tikrybei, kiekvie
nam butiĮ suprantama ii* 
niekas negalėtų jos kriti
kuoti. Dabargi kiekvienas 
gali ją pajuokti, nes įkištas 
tenai nieko negalintis "Vi
sagalis” taip tinka, kaip šu
niui penkta koja.

» ■ - ■ ■■  

PRAKALBOS PAGADINO 
LIETUVIUS.

Ar žinot, kas sudemorali- 
zavo Amerikos lietuvius?— 
Prakalbos.

Ar žinot, kas atšaldė mu
sų žmones nuo visų sueigų? 
— Prakalbos.

Ar žinot, kas pavertė lie
tuvius į "melancholiškus 
kvailius?”—Irgi prakalbos.

Taip sako savo pranešime 
"Gydytojas”, Amerikos lie
tuvių daktarų organas. Gir
di:

"Prakalbos! Prakalbos! Pra
kalbos — tai viskas ką musų 
žmoneliai girdėjo nuo kelioli
kos metų praeityje iki dabar. 

"Buvo
susirinkdavo skaitlingais bū
riais į prakalbas. Dabar jau į 
tai niekas domos nekreipia.

"Išsykio prakalbos turėjo 
daugiau moksliško pobūdžio. 
Palengva nieku liko. Sueina 
žmonės, gaišindami laiką nuo 
gero pasimokinimo, ir klauso 
neva kalbėtojo. O tas rėkia iš
sijuosęs: ’Tie kvaili, tie dumi, 
tie išnaudotojai!’ ’Tie bedie
viai, tie netikėliai, tie kvailiai!’ 
tie netikėliai, tie kvailiai!’ Ir 
antgalo liko: Visi klausytojai 
sukvailinti.

"Tik prisiminkit prakalbas 
visokių klerikališkų gizelių per 
karės dienas, jų keiksmus, 
pliovones ant visų: atsiminkit 
dar paskiausia čia šiam pinoju
sius Garmus, Bumšus ir kito
kius. '

"Iš kitos pusės, paimkit vėl 
bolševikų-komunistų kalbėto
jus: Jukelius, Daubarus, ir jų 
visas bobas. Supjudė žmone- 
lius, suerzino, kad dabar jie 
užmiršo 'darbininkiškas’ kovas 
ir patįs tarp savęs riejasi.”

Daktarų laikraštis nori 
kaina šitą blogą pataisyti ir tuo

KOMUNISTAMS.

šios 
butų

l

Būdamas sanatorijoj, kur 
jis bando atitaisyti savo 
sveikatą, Eugenijus E. Deb
sas nusiuntė andai Leninui 
telegramą, protestuodamas 
prieš žudymą soeialrevoliu- 
cionierių, kurie tfomet bu
vo bolševikų teisiami. Jis pa
sakė, kad Rusijos darbinin
kų valdžia neturėti! eiti kru
vinomis caro pėdomis, bet 
parodyti pasauliui gražesnį 
pavyzdį.

Šitas draugo Dėbso atsi
šaukimas, kuriam pritaria 
viso pasaulio socialistų par
tijos ir šiaip pažangus žmo
nės, davė Amerikos ir kitų 
šalių .komunistams progos 
užsipulti ant senelio Dėbso, 
buk jis einąs su sovietų val
džios priešais. Ypač tuo ne- 
kulturingu užsipuolimu pa
sižymėjo J. Iziuis Engdahl, 
Amerikos komunistų orga
no "The Worker” redakto
rius.'Draugas Debsas dabar 
duoda tam keikūnui atsaky
mą per savo brolį, Teodorą 
Debsą. Jis skamba taip: 
"Brangus Drauge Engdahl:

"Jūsų iaiškasTSųgenįjui ir 
vienas numeris ’The Wor- 
ker’ su taikomu jam straips
niu pasiekė j j kaip reikia. 
Eugenijus dabar serga ir 
gydosi, ir |>iųįamas tokioj 
padėty negali asmeniškai 
tokiais dalykais užsiimti, 
bet įgaliojo mane pranešti 
jums štai ką:

"Jis neturi jokių pasiaiš
kinimų. Jo telegrama į- 
?4askvą kalba pati už save. 
Ji nereikalauja jokių paaiš
kinimų. Ji pasako jo nusi
statymą ir jis to nusistaty- •

dabar jai pritaria ir remia.
"Tikrai civilizuotas ir pa

vyzdingas būdas jiems nu
bausti yra ne karti juos, bet 
paiiuosuoti. Tuo budu so
vietų valdžia parodyti! 
augštesnį doros principą ir 
visam pasauly gautų sau 
pritarimo ir pagarbos. Bijo
tis tų žmonių jai jau nėra 
ko. Tegul ji parodo žmoniš
kumo pavyzdį, o tuomet net 
ir aršiausi soiėAų valdžios 
priešai taps nuginkluoti ir 
nutildyti

"Eugenijus neužtaria so- 
cialrevoliucionierių* žygių. 
Bet jis gina jų gyvybę ly
giai kaip jis gintų ir tuomet, 
jei jie butų didžiausi prasi
kaltėliai, ir jei vietoj Leni
no. jie butų kėsinosi nudėti 
jį patį, jo nusistatymas butų 
tas pats.

"Eugenijus nori jums pa
sakyti, kad asmeniškai jis 
nėra komunistams niekuo 
skolingas? Kuomet jis sėdė
jo tam pragaro urve Atlan
toje, komunistai visai jį ig
noravo, kaip ir visus kitus’ 
politinius kalinius. Jų, laik
raščiai, neišskiriant nei to, 
kurį jus redaguojat, tylėjo 
kaip numirę, nepakeldami 
nei balso, nef-piršto nepaju
dindami, kad juos paliuosa- 
vus, ir dėl jų Eugenijus bu
tų da ir šiandien Duvęs At
lantos kalėjime, jei jis dar 
butų' tenai gyvas ligi šiol 
buvęs.

"Jus galite paskelbti kas 
čia yra pasakyta, ir jei jus 
šitą atsakymą į savo laik
raštį dėsite, malonėkite tą 
numeri man prisiųsti.”

(Parašas > T. Debs.
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ŽINELES.
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ŠURUN-BURUM.

dienos kada žmones mo laikosi. Bandymas pada
ryti jį sovietų valdžios prie
šu akyvaizdoie to fakto, kad 
jis nuo pat tos valdžios įsi
kūrimo jų remia ir gina, 
yra perdaug neteisingas ir 
žioplas, kad kreipus Į ji do
ruos.
„ "Jus kalbat apie socialre- 
voliucionierių nusidėjimus, 
bet toj hyloj yra ir antroji 
pusė, o jus apie jų visai ne- 
užsimenat. Kovoj tarp bol
ševikų ir socfalrevoliucio- 
nierių prasižengimai pri
klauso ne vienai tik pusei, 
kaip tai jus norit pasakyti, 
bet lygiai ir bolševikams. Ir 
jei socialrevoliucionieriai 
šiandien turėtų valdžių savo 
rankose ir teistų savo teis
muose bolševikus už valsty
bės išdavimą, Debsas taip 
pat protestuotų prieš bolše
vikų žudymą, kaip jis šian
dien protestuoja prieš kėsi
nimąsi ant socialrevoliucio- 
nierių galvų. Jis netiki į 
kerštų, į mirtils bausmę, į 
žudymą šaltu krauju, ir ta 
piktadarybė jo akįse yra juo 
baisesnė, kad jų atlieka var
dan tiesos tie žmonės, kurie

LIGŲ EPIDEMIJA SO
VIETŲ RUSIJOJ/

"Friends of Soviet Rūs
čia", Amerikos komunistų 
organizacija, kuri renka 
Rusijos komunistams aukų, 
savo "Bulletino" 34-tam nu
mery paduoda šitokių žinių 
apie siautima epidemijų Ru
sijoj :

"Nuo liepos iki rugsėjo 
1921 metų bado apimtose 
gubernijose nuo choleros ir 
šiltinės nukentėjo 152,845 
žmonės. Įmonės teikimui 
medikaiės pagalbos yra toli 
nepakaktinos, nes ant to 
skaičiaus ligonių buvo vos 
51,182 lovos. Pakol bus' So
vietų Rusijoj badas, patol 
siaus ir epidemijos.”

GYVENO 3,000,000 METU 
ATGAL.

Albertos provincijoj, Ka
nadoje, netoli Red Deer Ri- 
ver iškasta milžiniško dino- 
sau.ro kaulai, kuriuos dabar 
tyrinėja Dr. W. H.’ Parks, 
Toronto universitete profe
sorius. Pusiau paukščio, pu
siau, gyvūno, šitas baisūnas 
gyveno ant žemės 3,000,000 
metų atgal. O kunigai sako, 
kad esu vos tik 6,000 mėtų 
kaip pasaulis sutvertas.

UŽMUŠTA 24 BLAIVY
BĖS AGENTAI. , 

Washingtono žiniomis, 
kovoje su degtindariais ir 
šmugelninkais tapo užmuš
ta jau 24 blaivybės agentai 
nuo to laiko, kaip pradėta 
vykint prohibicijos įstaty
mas.

"Laisvės” bendradarbis 
niekina tuos, kurie protes
tuoja prieš kun. Kemėšio su
galvotų ir numegstą tinklų 
gaudymui dešimtinių * iš 
amerikiečių lietuvių. Ir ta
me pačiame "L.” numeryje 
telpa Waterburio lietuvių 
Šviesos Draugijos protesto 
rezoliucija prieš kun. Kemė
šio "bilių”. Toje rezoliucijo
je tarp kit-ko sakoma: "Už
protestuoti prieš laikraščius, 
draugijas ir žmones, kurie 
ši patvarkymų remia ir 
gina." «.

Vadinasi, "Laisvė” per 
neapsižiūrėjimų patalpino 
protestų pati prieš save.

"Laisvė” paduoda šitokių 
atskaitų: "Streikuojantiems 
angliakasiams New Yorko 
lokalas Socialistų Partijos 
surinko 188 dol., o tuo tar- . 
pu N. Y. lokalas Darbinin
kų Partijos surinko ligi šiol 
5000 dol."

Puiku! Bet klausimas, iš 
kurio tų lokalų angliakasiai 
daugiau dolerių gavo? Esu . 
linkęs manyt, kad iš to, ku
ris mažiau surinko.

I
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Žydų buržuazija džiau- x 
giasi, kad Lietuvos klerika- 
lai suteikė Lietuvos žydams 
autonomija ir iš valstybės 
iždo užlaikys jų bažnyčias.

Visos tamsybės įstaigos 
Lietuvoje klerikalų darbais 
džiaugiasi. Bet darbo žmo-
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KELEIVIS*

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
kalba apie naminius ir para
pijos reikalus. Vienos skun- 

. jdžiasi, kad jų vyrai neiną 
jomis: kitos — kad jų»vy- 

dy-to» ra- j ”cicilikų” parodą;
trečios — kad parapijonai 

’ pradedą kelti "revoliuci
jas”: nenorį klausyti klebo
no — neremia iškilmės; ket-

CHICAGO, ILL. 
Klerikalų iškilmė.

Rugpiučio 20 dieną, Mc- 
Kilney Parke, prie L.__
gatvės ir Western bulvaro, 
įvyko chicagiečių iškilmė, 
kuri buvo parengta padė- 
kuoti Suvienytoms Valsti- 
JOmS uz pripažinimą Lietu- vįrtos — kad kunigai esą 
vos valstybes de jure. negeri, perdaug spaudžią

_ Klerikalai prie tos įskil- parapijonus mokesčiais, ir 
mes rengėsi veik per mene- tarn panašiai. Trečiam būry 
sį laiko, dėjo didžiausių pa- e;na diskusijos apie politiką, 
stangų turėti pasisekimo, f>ja peikiama Lietuvos val- 
orgamzavo visas savo lage- džia, kritikuojami kunigai, 
nu spėkas, kad geriausiai kam jie kišasi į politiką—jų 
pasirodyti amerikonams ir.vjęta esanti klebonijoj, baž- 
uzsipelnyti jų pagyrimo. n^joj spaviednvčioj, bet

Kaip/jKeleiu^ -
jai jau zmo, iš pradžių visos 
srovės — socialistai, tauti
ninkai ir katalikai — dirbo 
bendrai rengti vieną iškil

Pasak jų. Lietu
vos kunigai pasiglemžę 
amerikiečių aukas, varą 
šmugelį visais galais ir vi
siškai ”suoeizave” Lietuvos

mę. Bet kaip visur, ir visuo- kcnstituciją. Keliuose bu- 
met, taip ir čia klerikalai šiuose apkalbama registrą- 
varė slaptas savo intrigas, cįjos įstatymas. Vienos mo- 
tvėrė ir organizavo savo ko-' * - - - -
mitetus slaptai ir, f 1
čiu laiku, pasalomiš vedė de-! 
rybas su z progresyvėmis 
srovėmis dėl rengimo ben
dros iškilmės. Kai visai ma-į 
žai beliko laiko, ^ai klerika-' 
lų klapčiukai pradėjo išras
ti vis naujų ir naujų kabliu- į 
kų, pradėjo išnaujo kelti į; 
jau nutartus ir išrištus klau-j 
simus ir pagalios - pradėjo ; 
statyti net savo reikalavi 
mus. žinoma, pažangioji vi 
s’uomenė griežtai tam už- žinome! Kai cicilikai pradės 
protestavo ir pertraukė su|Vengti prakalbas, tai apie 
jais derybas. Pažangioji vi-taj g^ėsim geriau sužinoti”, 
suomenė nutarė rengti savo žodžiu, didžiuma moterų 
iškilmę, kuri irgi Įvyko tą kaž-ko nepatenkintos! pik- 
pačią dieną ir apie kurią bu-tos tai ant klebonu, tai ant 
vo jau rašyta^ Savo mtrigo- Lietuvos valdžios, ‘ tai ant 
mis klerikalai norėjo/pasi- yvry, kad neiną sd jomis i 
grobti pažangiąją visuome?ratpUSkus”.
nę po savo skvernu, bet tai ( Pagalios ateina ir keli vy- 
iiems baisiai nepavyko. Kai raj rukvdami pypkes. Jie 
tas triksas jiems nenusise- kaž-ko žvalgosi i visus pa
ke, ir kaip išgirdo, kad pa- kampius. Sustoja ir pradeda 
žangieji rengia savo iškilmę, šnekučiuoti.- 
kurioj bus . protestuojama —Nagi, ar aš nesakiau, 
prieš autokratiją Lietuvoj, kad čia neapsimoka eiti — 
tai jie prašė, maldavo mies- tarė vienas.

—Kodėl? — klausia kitas. 
—Nagi ar nematai, kad 

čia-tik vienos bobos ir vai
kai? Tik žiūrėk, visi pakru- 
miai bobų kaip lepšių ir vai
kų kaip'raudonviršiu prisė
dę. Geriau važiuokime Į pa
žangiečių prakalbas. Ten 
kalbės "Naujienų” redakto
rius Grigaitis, žmonės sako, 
kad jis yra didžiausis lietu
vių darbininkų 'vadas. Kiti 
man pasakoja, kad ten bus

terėlės sako, kad Įstatymas 
tuP_ P3"’geras — visiems reikią re

gistruotis, nes ir paliokai 
registrą vesis; kitos aiškina, 
kad tas Įstatymas negėras 
— noris pavergti amerikie
čius lietuvius, iš jų pasipini
gauti, kitus priversti pa
mesti Amerikos pilietybę 
arba atimti iš jų turtą, jei 

i jie kokį turi Lietuvoj. Viena 
drąsesnė moterėlė sako: 
”Kam čia mums apie tai 
ginčytis kol dalyko gerai ne-

Archer gat. netoli Western 
j bulvaro, susidūrė su kitos 
kolonijos automobiliais. Ki
lo suirutė, čia susirinko po
licistai, raiti kareiviai ir ke
li "švaiceriai” daryti tvar
kos. Kareiviai sako: ”Jųs 
turėsite grįžti atgal ir pa
laukti, kol kitos kolonijos 
atmaršuos, o tada visi galė
site kartu eiti parkan.” Pa- 
roduotojai nepatenkinti. At- 
sibaldo gatvekariai. Policis
tai išardo paroduotojų eiles 
ir padaro kelią gatveka- 
riams ir automobiliams. 
Merginos,'moteris ir vaikai 
stumdosi, grūdasi. Vyrų tik 
keli su vėliavomis, žodžiu, 
Bridgeporto kolonija susi
deda iš dviejų draugijų: šv. 
Jurgio mokyklos vaikų ir 
"Nekalto Prasidėjimo” mer
ginų.

Už pusvalandžio pasirooo 
”Aušros Vartų” parapijo
nai. Jie biski "mandresni” 
už bridgeportiečius: turi 
daugiau vaikų, mergaičių ir 
keletą storų moterų?, Kele
tas vyrų eina iš šalių — pri
žiūri, kad vaikiukai nepa
bėgtų Į Western bulvarą. 
Mat jie atrodė labai nuvar
gę ir norėjo pasilsėti. Pas
kui seka "Apveizdos Dievo” 
parapijonai, taipgi neskait
lingi ir susidedantis iš ne- 
nriaugusių. Ant galo atva
žiuoja northsidiečiai, vėliau 
— townleikiečiai ir brigh- 
tonparkiečiai. Jie visi su sa
votiškais ”flotais” prisiarti
no prie parko. Aplamai kal
bant, paroda neskaitlinga, 
publikoj truko.

Tapo duotas ženklas eiti

lio galva perdidelė, kad suL 'elphią. Pirma gyveno sy- 
prasti pažangiosios visuo- kiu, paskui ta moteris past- 
menės tikslą. įtraukė nuo jo ir apsigyve-

Apie penktą valandą tapo no ant Earp st 
apvainikuotas McKinley pa 
minklas. Prie paminklo Čar
neckis mėgino kalbėti an
gliškai, bet... žmonės nradė 
jo juoktis, 
nrogramas 
kilmės.

Čia dar reikia priminti. 
Kad buvo pasiųstos telegra
mos Lietuvos St. Seimui; 
Lietuves kariumęnei, prez 
dentui Hardingui, sekreto-.j 
riui Hughes. senatoriui Į y
[Lodge, šio distrikto kon-imo. Netrukus mirė, 
‘gresmanui ir • kokiam ten M. Olekienė, gyvenusi ant 
profesoriui. - Front ir Tasker sts., pas sa-

Taigi, viską krūvon su- vo žentą P. Dauką, per va- 
glaudus. reikia pasakyti, sarą'sirginėjusi, pamišo ir 
kad, klerikalų iškilmė neda- viena rytą sumanė pasipiau- 
vė tokių pasekmių, kokių jie ti. Tik peiliai nebuvo aštrus, 
laukė. Jų "publika” daū-, vienok persipiovė gerklę il
giausiai susidėjo iš vaikų, 'duktė, atbėgusi anksti rytą 
mergaičių, merginų ir mo- i virtuvę, atrado motiną gu- 
terų. Daug ėjo dėl žingeidu-. iinčją kraujuose. Tapo nu- 
mo, norėdami išgirsti, kaip gabenta i ligonbuti ir ten už 
Čarneckis apibudins Lietu-į savaitės laiko pasimirė. Ka
vos konstituciją, bet čia jie dangi buvo gera katalikė, 
tapo suvilti. P.imtos, rinkti-‘tai palaidota su bažnytir.ė- 
nos publikos buvo visai ma- mis iškilmėmis ir pamokslu, 
žai. Klerikalų triubijimo ne- Kun. 
klauso visi.

Kunigo žentas.

, užpakaly 
.lietuvių bažnyčios. Macie- 
jauskas ją ten nusekė ir pa- 

į leido jai air tris šuvius: vie
na i smilkinį, kitą i kaklą, o 

Čia ir pasibaigė trečiu peršovė ranką ir pirš- 
ir klerikalų iš*- tus. Moteris išliko gvva ir 

‘dabar ligonbuty kankinasi, 
o Maciejauskas paleido Į sa-

- ve kulipką i krutinę ir puo- 
Jiė negvvas.
i-’ Kokis tai Jankauskas lošė 

koi tomis, ii- ^įpykęs iššoko 
langą nuo antro gyveni-

PHILADEČfcHIA, PA.
Lietuvių saužudystės.
Tankiai girdisi kalbant, 

Jrad Philadelphia yra ”slow” 
miestas. Iš vienos pusės tei
sybė, bet iš kitos.pusės pa
ėmus vargiai kas philadel- 
phiečius "subytys”.

Paimkim kad ir saužudys- 
tes. Nei viename mieste nė-

. Kaulakis, pamokslą 
įsakydamas, Stačiai išdrožė, 
kad galimas daiktas ji pa
mišo ir dėl to, kad jos vaikai 
negerais keliais einą. Viena 
duktė atsiskyrusi nuo vienp 
vyro, gyvenusi su kitu, da
bar ir su tuo skiriantysi. To
dėl, motipai, kaipo gerai ka
talikei, Įėjęs Į galvą šis daly
kas ir ji persipjovusi gerkle. 
Ji eidavo išpažinties labai 
tankiai, tai gal ir pasisakė 
kunigams, kad Kaulakis per, 1 — . . . . . , tęs. ingi vienetine įnieoie ne- , , ...parkan. Tuoj visi susirinko ra tiek d saužudvsčiu ^mokslą tą dukterį taip

- vv v>*-» <~z . ** *■ o -v» l_r-v i

to valdžios ir policijos virši
ninkų, kad šie neleistų reng
ti minimos iškilmės. Kleri
kalai ir čia prakišo: jų ple
palų nepanorėjo valdžia 
klausyti ir jie gavo ilgas 
nosis. Taip klerikalams ne
pasisekė suvadžioti progre- 
syvės visuomenės, nei gauti 
policijos' pagelbos suardyti 
tos visuomenės rengiamą iš
kilmę. Jie kone pasiuto iš 
apmaudos, kad jų "triksai" ___ ______ _
nedavė jiems tokių rezulta-, proteste prieš Lietuvos vai
tų, kokių jie laukė. džia ir registracijos Įstaty-

Bet eikime prie klerikalų mą.
iškilmės. I —Klausyk, juk tą iškilmę

. Apie pirmą valandą po rengia visi kartu. Man vie- 
pietų policistai, mosuodami nas parapijonas pasakojo, 

pradėjo kad čia susirinks visos kolo- 
Jie buvo nijos ir iš čia maršuos Į Se-

(Tąsa ant 7 pusi.)

OMAHA, NEB.

ir
6 d.
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PHILADELPHIA, PA. 
Tautininkų mass-mitingas.

Nedėlioj, rugsėjo 10 d., 
Lietuvių Muzikalėj svetai
nėj įvyko taip vadinamas 
Richmondo Suvienytų Kliu- 
bų mass-mitingas, kad Už
protestavus prieš verstiną 
mokėjimą $10.00 Lietuvos 
valdžiai, kuri dabar regis
truoja po prievarta visus 
Amerikos lietuvius ir lupa 
po $10.00. Už neužsiregi'- 
t ravimą grąsina atėmimu 
pilietybėj teisių. Tas mass- 
mitingas buvo sušauktas, 
kad išnešt protesto rezoliu
cijas prieš Lietuvos valdžią, 
kam ji tokį nežmonišką-kri- 
minališką Įstatymą ameri
kiečiams parengė.

Kalbėtojum buvo Rač
kauskas. Jam pradėjus 
krikščionis demokratus kri
tikuoti, katalikai išėjo iš, 
svetainės. Kadangi žmonių 
buvo mažai, o katalikai ap
leido svetainę, tai visai ne
daug liko. Račkauskui kal
bant Kutavičius prašosi

j te nuo 7 iki 11 vai. buvo lai- 
' Komos pamaldos ir atlieka- 
Įma išpažintis, o vakare nuo 
i 7 iki 11 vai. buvo laikomi 
J graudingi pamokslai ir kir
pimas.

Aš čia nerašysiu apie tų 
misijonierių marmalienę, 
nes visuomenė su kunigų 
pamokslais jau vra'apsipa- 
žinus. Bet noriu ''porą žo
džių tarti apie jų velnišką 
gudrybę avelių kirpime.

Kada prasidėjo biznis, tai 
kirpikai pamatė, kad West 
Lynno avelės apžėlę, bet ne
labai nori duotis plikai kirp
ti. Seredęs vakare jie pasi
šaukė zakristijon septynias 
ne taip baikščias aveles ir 
du avinu ir padalyio visiems 
po penkinę, Įsakydami atsi
sėsti pirmoj ir antroj eilėj 
ir kuomet prasidės kolekta, 
mesti tas penkines jiems Į 
krepšį. Avelės ir avinai taip 
ir padarė. Kada užpakali
niai pamatė, kad pirmuti
nėse eilėse sėdintieji meta 
penkines, tai ir tie neatsili- 
ko. Kurie tą vakarą penki- po'kcfe s.ikius.'Tauti-

karą atsinešė ir atidavė ku
nigėliams. Toks kirpimas 
tęsėsi kiekvieną vakarą ir 
kirpikai puikiai pasipelnė.

Nedėlioj sakydami pasku
tini pamokslą kirpikai ragi
no aveles statyti savo baž
nyčią arba gatavą pirkti. Po 
oamokslo tarbas su vilnom 
"supailavo* į automobili ir 
visi tris išdūmė į kitą kolo
niją kvailių jieškoti. .

Parapijonas.

ninkai neduoda. Bet kadan
gi publika pradėjo reikalau
ti, kad Kutavičiui butų leis
ta ką pasakyti, tai jam duo
ta kalbėtu Tas užlipęs ant 
estrados pradėjo rėžti tauti
ninkams, girdi: ”Jie dabar 
nori sumažinti Lietuvos ka- 
riumenę. Kur gi jie pirma 
buvo, kuomet ta kariumenė 
buvo organizuojama. Kaip 
Lietuvos valdžia gali būti 
be kariumenės, kuomi gi 
Griniaus brolis darbininkus 
Lietuvoj smaugtų.” J. Gri-

Omahos lietuvių rezotiurija'^ius išltega iš už scenos, pra- 
delei Lietuvos pripažinimo “

de jure.
lo Malonybei Lietuvos 
St. Seimo Pirmininkui

A. Stulginskui Kaune.
Gerbiamas Pone 

Pirmininke!
Męs, Omahos miesto 

apielinkės lietuviai, 
rug. apvaikščiojome su iš
kilmėmis Lietuvos pripaži
nimą,© 13 d. yug."masiniame 
susirinkime vienbalsiai nu
tarėme pasiųsti Lietuvos 
valdžiai pasveikinimą ir nuo 
Omahos lietuvių šitokį pa
reiškimą :

(T) Mes džiaugiamės, kad 
musų gimtasis kraštas tapo 
Amerikos valdžios pripa
žintas kaipo pilnateisė < res
publika.

'.(2) Tečiaus . tą musų 
džiaugsmą drumsčia nema
lonios žinijos ateinančios iš 
Lietuvos, kad musų sostinė 
Vilnius ir jos gyventojai lie
tuviai yra lenkų terorizuo
jami, kad despotai lenkai 
persekioja musų brolius, se
seris ir tėvus ir kad Vilni
jos lietuvių spauda uždari

persekiojami ir į kalėjimus dėjo prakalbas ardyti. Kaip 
kemšami vien už tai, kad jie Jdč. kalbėtojai pradeda kal- 
vra lietuviai,_  ‘ j b®ti» tuoj vienas iš kampo

(3) Todėl mes vienbalsiai ”bajso noriu”, kitas iš kito 
ir griežtai protestuojame' kampo balso nonų Irto- 
prieš lenkų žiaurius darbus įk™ nę^idzia kalbeto- 
Vilniioj ir šaukiamės į visa'JU1i užbaigti. Ir kiek jau pra- 

------ - - kalbu tautininkai renge. vi-

deda aiškinti, neduoda dau
giau Kutavičiui kalbėti. Pa
sidaro termas. Pašaukia 
svetainėn policmaną ir šiaip 
taip Kutavičių nuvaro. Susi
rinkusieji žmonės pritaria 
Kutavičiui. Paskui rinkta 
komisija pertaisyti rezoliu
ciją, į kurią įėjo ir keturi 
komunistai.

Tokiu budu šis mass-mi
tingas išėjo nenusisekęs, ka
dangi žmonių buvo mažai, 
paskui iškilo termas, paga
minta rezoliucija nebuvo 
priimta ir rinkta komisija 
ją taisyti.

Reikia pasakyti, kad čia 
vadinami komunistai ar bol
ševikai yra įpratę triukš
mą kelti tautininkų sureng
tose prakalbose. Pereitą 
metą jie kėlė triukšmą Lie
tuvių svetainėj ant Moya- 
mensing avė., kur suardė 
kelias prakalbas. Už tai bu
vo areštuoti, bet tautinin
kai žioplai provą vedė ir 
komunistai liko išteisinti. 
Dabar tautininkai pradėjo 
rengti susirinkimus Rich- 

___ _ ra°ndo daly miesto. Bolševi- 
moksteiviai yra kai, isav§ drąsos, ir ten pTa-

apie platformą ir laukė pa- 
sirodant kalbėtojų. Apie * 4
ketvirtą valandą prasidėjo į 
programas. Jis buvo maž
daug teks; <

Pirmiausiai padainuota 
reikalingos patriotiškos dai
nos. Vienas komitetų per
statė Joną Bagdžiuną pir
mininkauti. Šis kalbėjo an
gliškai,- išreiškė padėkos 
Suv. Valstijoms už pripaži
nimą, Lietuvos. Jis tikisi, 
kad Suv. Valstijos padės at
gauti Vilnių ir Klaipėdą. 
Parapijonai nesupranta an
gliškai ir šnekasi, kad jis 
paaiškinsiąs savo kalba lie
tuviškai. Bet tas nebuvo pa- 
darvta.Po jo kalbėjo pavieto 
ižd. Patric Carr, kuris svei
kino lietuvius ir Lietuvą. 
\ Tapo perstatytas p.,V. 
Čarneckis, šis gana diplo
matiškai pradėjo savo kal
bą. Kai kurie pradėjo neri
mauti ir šnekučiuotis. Mat 
jie neišgirdo to-, ko jie tikė
josi išgirsti. Čarneckis ne
užsiminė nei žodelio apie 
Lietuvos konstituciją. Jis 
tik graudino, kad lietuviai 
nesipyktų ir aukotų tėvynės 
labui. Susirinkusieji buvo 
apvilti.

Toliau kalbėjo kengres- 
manas A. J. Sabbath. Jis pa
sakė maž-daug taip: "Man 
reikėjo sunkiai dirbti, kad 
išgavus pripažinimą .Jugo
slavijai, Čechoslovakijai, 
Lenkijai*, o taipgi ir Lietu
vai.” Jo kalba patiko vi
siems ir pabaigus jam kal
bėti buvo sušaukta tris kar
tus ura...

Kiti kalbėtojai nesvarbus, 
neapsimoka jų ir minėti Jie 
tik patriotiškai parėkavo, 
tai ir viskas. Kun. Briškai 
net gerklė sustreikavo — jis 
turėjo į penkias minutas 
"kvitinti”. Brenza taipgi 
nieko nepasakė.

Beje, dar ir "darbinin
kams” buvb leista tarti savo

storom buožėm, 
rinktis parkan. 
reikalingi, nes parapijonai venth Regiment Armory sa- 
neramus elementas susirin- lę, ant Wentworth avė. 
kimuose ir visko galima iš ~ —Tai netiesa, — sako pir- 
jų laukti — kai kurie para- mas. — Klerikalai persisky- 
pijonai gali pradėti dailinti rė su pažangiaisiais. Taip 
viens antram žandus... o kas buvo rašyta ”Naujienose”. 
tadaf... Policistai, pildyda- Mums irgi reikėjo ten va- 
mi instrukcijas savo virš!- ziuoti. 
ninku, sustojo po kelis ant —Bet dabar jau pervėlu 

^strategiškų kampų, tėmijo ten važiuoti. Pabusime čia 
‘praeinančius ir, žinoma, bu- ir pamatysime, ką musų kle
vo prie visko gatavi. _bonas Briška pasakys.

Truputį vėliau atsilanko 
keli komitetai apžiūrėti, ar 
viskas tvarkoj, ar policistai 
gerai sustatyti, ar besimato 
kur užkr^miuose kokių "re
voliucionierių”, — ar visos 
pozicijos^yra l’seif ’.

Po pirmai vaįandai mote
rėlės su vaikučiais pradeda 
rinktis parkan. Jos skubi
nasi, kad nepavėluoti užim
ti geresnę vietą, paplepėti 
su savo kaiminkomis, pa
žiopsoti parodos. Jos greitai 
susigrupuoja ir užveda vi
sokiomis temomis diskusi
jas. Vienam būry moterėlės 
kalba apie iškilmę, dejuoja 
Dievui, kad graži diena, 
džiaugias, kad bus puikus 
■’atpuskai” — geresni negu ti. Sako: "Kodėl jus pirmiau 
Šidlavoj. Kitam būry eina atėjot?” Jie atmaršavę ant mybę... Tai ir viskas Janu-

—Tai netiesa, — sako pir-

Tuo pačiu laiku, kai par
ke eina pasikalbėjimai ir 
diskusijos, parapijonai ren
kasi prie savo parapijų, gru
puojasi traukti McKilney 
parkan. Čia kila visokių ne- 
susipramų: klebonai nesusi
taiko tarp savęs, kaip geriau 
vaikus sugrupavus, kokio
mis gatvėmis eiti ir tt. Pa
galios šiaip taip susitvarko 
ir visi pradeda maršuoti pa- 
skirton vieton. Po trijų pa
sirodo Bridgeporto koloni
ja. Ji daugiausia susidėjo iš 
Jurginės mokyjdos vaikų ic 
mergaičių. Jie vedami Uk- 
rainų beno sustojo ant Ar- 
cher gat Raiti kareiviai ne* 
leidžia jiems toliau marsuo-

tarpe padaryta, 
į kiek Philadelphijoj šią va- 
i sąrą.

Nekuris Lipštas atvažia
vęs iš Hanover, Pa., gegu
žės mėnesy britva pasipiovė.

J. Bilą, kuris nesenai tu
rėjo nusipirkęs saliuną ant 
Second ir VVharton gatvių, 
nusišovė be priežasties. Da
bar bizni varo jo brolis An
tanas Bilą su jo motere.

Janušauskas, gyvenantis 
ant Front ir Tasker sts., bu
vo atsisukęs gazą ir gerai 
Įgėręs, bet daktaras Dam
brauskas jam išpumpavo, ir 
jau buvo ”all right”. Bet ar 

; už poros dienų beveik nusi- 
| šovė. Kadangi revolveris bu
vęs permažas, tai kulipkos 
nevisos lindę, kur kiečiau 
buvę, atšokusios atgal. Ne
galėdamas ant vietos nusi
šauti, atrado durtuvą, ką 
ledą bado, susibadė sau vi
durius ir už kelių dienų li
gonbuty mirė.

Antanas Maciejauskas, iš 
Girardville, Pa., ten būda
mas susipažino su Ona ža- 
deikiene, kuri buvo pabėgu
si nuo vyro iš Nanticoke, 
Pa. Abudu atbėgo į Phila-

kams’
žodį. Tas teko atlikti tūlam 
Januliui, trumpam, su dide
le galva žmogiukui. Jis nie
ko nepasakė. Gal butų ką ir 
pasakęs, jei nebūtų pažiūrė
jęs j "ystus”. Pasak jo, ten

i
|
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pažangiečiai darą protestus; 
prieš Lietuvos nepriklauso-

r*

smarkiai iškoliojo.
Kaip nekurie insurance 

kompanijų agentai pasako
ja, .tai buvę iki 10 saužudys- 
čių. Bet kadangi lietuviai 
Įvairiose dalyse miesto gy
vena, tai sunku viską suži
noti. Philadelphietis.

i

W. LYNN, MASS. 
Kirpikai.

Seniau Į West Lynną at
važiuodavo vieną syki Į me
tus avių kirpikas, kuris ap
valydavo paklusnias aveles. 
Kirpimas visados atsibūda
vo apie Velykas.

Šįmet gi sumanyta musų 
kolonijos buriutes ‘apkirpti 
du kartu į metus. 3 d. rug
piučio iš kažin-kur atsibala- 
dojo net tris kirpikai: Juš
kaitės, Andziulis ir dar vie
nas, kurio pavardės nega
lėjau sužinoti. * Atsivežė jie 
atspauzdintų plakatų ir iš
garsino, kad laikysią misi
jas ištisą savaitę. Tam tiks
lui jie pasirandavojo airių 
bažnyčią. Žinia apie tas jų 
misijas žaibo greitumu pa
siekė visas griešnas buriu
tes, kurios pulkais pradėjo 
traukti į airių avinyčią. Ry-_

Sdmdavoti?
Sveikai Kūdikiai

Suteikiant jiems gerą, sveiką ir mais
tingą maistą laike vienų metų. Jeigu 

, jūs negalite žindyti savo kūdikio, neban
dykite maitinti kitokia maistu —- tik 
duokite jam

'eaglb brand
Tai maistas, karia yra pastatęs ir iiauklėjęs 
tūkstančius stiprių ir sveikų vaikų ir mer
gaičių per pastarąsias tris gentkartes.
Iikirpkite ir pristokite iių 
apgarsiniamų j Boraea Compa- 
ny, New York ir rausite pil
nus patarimas ir Surėdymus, 
kaip jį vartoti lietuvių kalboj 
visai vaitai. Taipgi ir paikių 
kūdikių knyga.

pasaulj išklausyti skriau
džiamų lietuvių balso. Vil
nius nuo žilos senovės yra 
lietuvių sostinė, o ne lenkų 
miestas.

(4) Dabar mes turime di
desnės vilties, kad su Ame
rikos* pripažinimu Lietuvos, 
ir Vilnius vienokiu ar kito
kiu budu taps_ prijungtas 
prie Lietuvos.

(5) Beto dar, mes, gyve
nantieji Amerikoj Lietuvos 
piliečiai, trokštame matyti 
Lietuvą tikrai laisvą ir de- 
mokratingą, gerą netik tur
tuoliams, bet ir darbinin
kams; Ypatingai pageidau
jame, kad.Lietuvoje butų 
spaudos, žodžio-ir sanžinės 
laisvė.

Rezoliucijos Komisija: 
Jonas Genaitis, 
Juozas J. Starzdas, 
Aleksandra A. Žalpis.

kalbų tautininkai rengė, vi
suomet išėjo su triukšmu.

Ne bolševikas.

Geriausi 
Cigaretai

\
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Lietuvos Socialdemokratų 
rėmimo kampanija.

forma Lietuvoje tapo pra
vesta dvarininkų, stambiųjų 
ūkininkų ir kunigų naudai; 
mokyklas pasigrobė į savo 
nagus dvasiškų a; Lietuvos 

______ _ _ konstitucija turi daug au- 
vos Socialdemokratų Parti- tokratijos žymių; pagalios, 
jos parėmimui.

Taigi šiuomi aš pranešu 
visoms L.S.S. kuopoms ir vi
siems pavieiųems socialis
tams bei simpatizatoriams, 
kad rugsėjo 17 prasideda 
LIETUVOS SOCLALDE- 
MOKRATŲ ReMIMO 
KAMPANIJA, kuri tęsis li
gi spaliu 1 d. Per tas dvi sa
vaites turi būt rengiamos 
prakalbos, vedama agitaci
ja ir renkamos aukos musų 
draugų Lietuvoje naudai.

A. žymontas,
L.S.S. Sekretorius.

Bendram L.S.S. Pildomo
jo Komiteto ir L.S.S. VIII 

— Rajono Komiteto posėdyje, 
kuris įvyko rugsėjo 13 d., ta
po nutarta paskelbti dviejų 
savaičių kampanija Lietu-

ATSIŠAUKIMAS I LIETU
VIUS DARBININKUS.

Draugai ir Draugės!
Maciaus kaip už mėnesio 
laiko Lietuvoje įvyks rinki
mai į paprastąjį Seimą. 
Šiandien visos partijos Lie
tuvoje jau rengiasi prie tų 
rinkimų, kad galėjus pra
vesti į Seimą kiek galint 
daugiau savo atstovų.

Mums, Amerikoje gyve
nantiems lietuviams darbi
ninkams, rupi, kad rinki
mus laimėtų ta partija, ku
ri yra ištikimiausia darbo 
žmonių reikalams. Tokia 
partija Lietuvoje yra social- 

. demokratai.
Jie yra darbininkų parti

ja. Jie organizuoja ir švie
čia Lietuvos darbininkus, 
kovojančius dėl geresnio 
kasdieninio būvio ir dėl ga
lutino pasiliuosavimo nuo 
išnaudotojų jungo. Jie drą
siai ir nuosakiai gina dar
bininkų reikalus St. Seime 
ir vietinėse savivaldybėse. 
Jie kelia aikštėn netikusius 
Lietuvos vaidininkų darbus 
ir nuolatos stovi sargyboje 
Lietuvos liaudies teisių ir 
laisvės.

. . Jus, kurie turėjote pro
gos per dvejetą suviršum 
metų sekti Lietuvos St. Sei
mo darbus, žinote, kad so
cialdemokratai visuomet 
buvo griežčiausi priešinin
kai klerikalų, reakcininkų 
ir išnaudotojų. Dažnai jiems 
tekdavo stovėti vieniems 
prieš susiburusias atžaga
reivių jiegas.

Jie kovojo už tai, kad bu
tų atimta iš Lietuvos dva
rininkų žemė ir pavesta so
džiaus darbininkams bei ne
turtingiems ūkininkams.

Jie kovojo už tai, kad Lie 
tuvos mokykla butų laisva 
ir prieinama kiekvienam.

Jie kovojo už tai, kad vi
sa gale Lietuvos respubli
koje priklausytų liaudžiai, 
o ne ponams ir kunigams.

Jie stojo už panaikinimą 
mirties bausmės, kėlė pro
testus prieš karo stovį, rei
kalavo teismo „krikščioniš
kiems” šmugelninkams — ir 
kai;tu dėjo visas savo pa
stangas, kad apsaugojus 
Lietuvos nepriklausomybę 
nuo išorinių priešininkų.

Kada imperialistinės Len 
kijos banditai užpuolė Lie
tuvą, socialdemokratai bu
vo pirmose Lietuvos gynėjų 
eilėse. Kada didžiųjų valsty
bių diplomatai sumanė pa
vergti Lietuvą lenkams pa- 
gelba Hymanso projekto, 
tai socialdemokratai pirmu
tiniai pakėlė prieš tai balsą 
St. Seime. Jie taip* pat pir
mutiniai iškėlė tenai ir Klai
pėdos klausimą ir pirmuti
niai stengėsi užmegsti drau
giškus ryšius su Pabaltės 
respublikų žmonėmis.

' ' šita, pasigėrėjimo verta 
Lietuvos socialdemokratų 
kova, deja, iki šiol dakneat- 
nešė daug vaisių. ŽemXs Te

kydamas jis parodė man vi-' 
šokių blankų aplikacijoms iš 
Atstovybės. Aš paėmęs vie
ną paskaičiau, ant viršaus 
rašoma: „Representative of 
the Republic of Lithuania, 
1925 F. Street, N. W., Wa- 
shington, D. C.” Apačioj se
ka nurodymai, kaip gauti 
užsienio pasą. *

Sugrąžinau tą popiergalį 
svečiui atgal, paaiškinda
mas. jog aplikaciją pasui aš 
turiu, ir jei norėsiu, pats ga
lėsiu ją išpildyt ir nusiųsti 
kur reikia.

Taip mums besišnekant, 
svečias pastebėjo pas mane 
du žiedu ant piršto — vienas 
šliubinis, kita%gu deimantu.

„Tamsta dailų žiedą tu
ri,” tarė jisai. „Kiek už jį 
mokėjai?”

Paaiškinau, kad jau 16 
metų kaip jį pirkau, ir kad 
tuomet atidaviau už jį $100.

Jis paprašė, kad aš' jam 
parodyčiau jį, ir aš jį nusi
movęs padaviau jam pažiū
rėt. Tuo tarpu pašaukė ma
ne į krautuvę. Aš palikau

S-*
, manvda- 

už minutos sugrįžti.

ir Vilnius su Klaipėda dar 
nėra atgauti Lietuvai.

Bet kas tuo yra kaltas?
Kalti yra tie elementai, 

kurie turi savo kontrolėje 
Lietuvos Seimą ir valdžią; ’ 

įkalti yra ir tie žmonės, ku- 
Įrie pastatė tuos elementus 
Lietuvos valstybės prieš- 
akin.

Kada dveji suviršum me
tai atgal Lietuvos žmonės 
pirmą kartą rinko savo Sei
mą, tai jie davėsi apmonyti 
krikščionims demokratams, 
kurie tuomet žadėjo jiems 
rojų danguje ir ant žemės 
ir, didesniam žmonių ap- 
mulkinimui, pavartojo vi-,“- 4.-----v: v
sas savo galioje esančias i su žiedu ir greitai iš 
priemones: net pamokslus bėgau krautuvėn, 
sakramentą”! Įėję į St. mas

Seimą tečiaus. krikščionys ?et kuomet sugrįžau, nera- 
demokratai sulaužė savo (bau jau nei svečio, nei žiedo, 
bažnyčios ir išpažinties Klausiu vaikų, kur tas. zm> 
prižadus ir apgavo Lietuvos 0 Te sa-':o ^•!^s c:Sai'c" 
liaudi. (tų nusipirkti, lai buvo 2o

Šiandien dauguma Lietu- i „ugpiučio, o šiandien puse 
rugsėjo, ir jis da nesugrįžo. 
Buvau nuėjęs du nedėldie- 
niu į kun. šeštoko bažnyčią, 
bet tenai to vagies jau ne
mačiau. Gal išvažiavo kur 
toliau lietuvius registruoti 
ir aukso-sidabro rinkti.

Aš kreipiausi į detektyvų 
biurą ir gavau raštą, kuriuo 
galiu suimti tą apgaviką bi- 
le' kur pamatęs, kad ir už 10 
metų. Detektyvai irgi pade-, 
da jo jieškoti. Bet ar suras, 
sunku pasakyti.

Taigi, draugai ir draugės 
darbininkai, apsisaugoRit, 
kad ir jums tas neatsitiktų. 
Aš buvau drūtas katalikas 
ir maniau, kad žmonės, ku
rie vadina save krikščioni
mis ir vaikščioja bažnyčion, 
negali būt vagis. Bet aš 
skaudžiai apsirikau. Pirma 
aš netikėjau "Keleiviui”, ką 
jis rašo apie kunigus, bet 
dabar pats paliksiu „Kelei
vio” skaitvtoias ir skaitv-v V

siu jį kol gyvas busiu, nes 
persitikrinau, kad jis rašo 
šventą teisybę. Kurie skaito 
„Keleivį’,’, kunigų agenta; 
negali tuos apgauti taip 
kaip jie apgavo mane.

Dabar aš įsitikinau, jog 
visa ta registracija yra nie
kas daugiau, kaip tik išnau- 
doiimas biednu darbininku

savo

vos žmonių jau žino, kas 
per paukščiai yra tie šven
tenybės skraiste prisidengu
sieji gaivalai. Bet neužten
ka pažinti priešįninką, kad 
jį nugalėjus; reikia turėti 
da ir pajiegų kovai su juo. 
Tie, kurie Lietuvoje kovoja!,, 
už liaudies reikalus, turi 
prieš klerikalų laikraščius 
statyti savo laikraščius, 
prieš klerikalų agitatorius 
— savo agitatorius, prieš 
klerikalų organizacijas — 
savo organizacijas.

Taigi mes ir pasistengki- 
me sustiprinti musų draugų 
pajiegas šitoje kovoje! Au
kaukime, kiek kas išgalėda
mi, Lietuvos Socialdemo
kratų Partijai, kad ji spa
lių 10 ir 11 dd. sumuštų į 
skivytus juodąją klerikalų 
armiją! Kad naujamjam 
Lietuvos Seime dauguma 
susidėtų iš darbo žmonių at
stovų, o ne iš mulkintojų ir 
išnaudotojų!

A. žymontas, 
L.S.S. Sekretorius.

Svarbus perspėjimas 
ir pamokinimas.

Aukso ir sidabro rinkėjas Kun. Kemėšis su ponu Čar- 
oavogė deimantinį žiedą. neckiu ir Mastausku suma- 

nė uždėti Amerikos lietu- 
Brangųs lietuviai ir lietu- vjams no 810 taksu, kad na- 

zaitės, darbininkai ir darbi- sipinigavus. Jei visi jų pa
linkės ! Aš noriu pranešti klausytu ir užsimokėtu p> 
’umš apie savo nelaimę ir!§io, tai"Atstovybės ponai Į 
ie r spėt i jus, kad neatsitiktų metus milionieriais taptų. 
:as pats ir jums. Aš gyvenu jįe sako, kad tuos mokesčius 
\Tew Yorke, po?Nn 195 Al- Lietuvos valdžia uždėjo. Bet 
en st. Rugpiučio 25 d. atsi- tai netiesa. Aš buvau „Vie- 
ankė pas mane žmogus apie nybės” redakcijoj Brookly- 

ne ir jie man tenai parodė 
į telegramą iš Kauno, kur pa- 
sakvta, kad Lietuvos vai- 
džia nieko apie tuos mokes
čius nežinanti.

Tai matot, ką daro musu 
j kunigėliai su savo agentais!

M. Petkevičius.j______ .______ _________

pavogė deimantinį žiedą.

28 metų amžiaus ir manda
giai pasisveikino; aš gražiai 
jį priėmiau, nes jis buvo 
man matytas pas kun. J. 
šeštoką bažnyčioj, ir ne sy
kį buvom šnekėjęsi, bet kaip 
jis vadinasi ir kur gyvena, 
ai neteko patirti. Bažny

čioj aš jį matydavau jau nuo 
enai ir skaičiau lyg ir savo! 
Iraugu. Dabar jis man per-i 
tistatė kaipo rinkėjas auksi- j 
lių ir sidabrinių daiktų į j 
Yukso ir Sidabro Fondą. 
Parodė paliudymus ir pa
klausė, ką aš aukausiu. Aš 
iam atsakiau, kad esu jau 
iaug aukavęs ir daugiau ne- 
mkausiu, pridurdamas, jog 
lesenai da išprašiau laukan 
ivi kun. šeštoko davatkas, 
kurios buvo atėjusios aukso 
r sidabro -prašyti. Tuomet 
jis man sako: ’*Tai gal nors 
užsiregistruosi, kad būti 
Lietuvos piliečiu ir gauti iš 
Atstovybės pasą?” Ir tai sa-

\

NUŠOKO NUO 5-TŲ 
LUBŲ IR GYVENA.
Tūlas Couritz New Yor- 

ke pavogė iš krautuvės mai
šą bulvių. Krautuvninkas 
nuėjo pas jį į namus. Cour
itz išbėgo ant stogo, bet ka
da pamatė, jog ir krautuv
ninkas užlipo ant stogo. 
Couritz šoko žemyn nūn 
penktą lubų; bet krisdamas 
jis pataikė ant nutiestos 
drapanoms džiauti virvės 
kuri sulaikė jo puolime 
smarkumą, ir jis nukritęs 
ant žemės tiktai ranką išsi
suko.

POLEMIKA IR KRITIKI
— 

„VIENYBĖS BENDRO* 
. VĖ„ IR JOS BOSAI.

„Keleivio” No. 36, r— 
"paskutiniame žodyje” tėvą 
begindamas ir mane beko
vodamas, Vytautas Sirvy
das riečia, buk „Vienybė” 

■ dar nenusmukusl „Pasku
tinį žodį” šioje polemikoje 
tardamas, Vytautas gerai 
padarė, nes be argumentų 
„susimuck-rackinusio” tė
velio nenuvalysi. Nepajieg* 
damas niekuo kitu manęs 
užgauti, bernelis griebiasi 
asmeniškumų. Bergždžia 
pastanga mane tuo įžeisti, 
nes ko 'smegenyse nėra, ga- 
zais iš pilvo nedapildysi. 
Vaikinas, kuris galvą ant 
pečių nešioja tiktai tam, 
kad pilvas lapų neprikristų, 
dar negali vadinties vyru. 
Čia mudviejų polemika su 
Vytautu ir pasibaigia.

Kuomet aš pakėliau klau
simą apie „Vienybės Ben
drovės’’ ūkio vedimą, aš aiš
kiai pabrėžiau, kad mano 
įsitikinimu nei J. O. Sirvy
das. „Vienybės” bosas, nei 
jo klapčiukas A. M. Augu
mas nėra kompetentiškais tą 
bendrovę tinkamai vesti, 
nes nei vienas nei kitas tuo
se dalykuose nenusimano. 
Girties. kad jie ką tai tokio 
bendrovei „užgyvenę”, nei 
Sirvydas su Širvyduku, nei 
ponas „underšpic”, kaip Au
gimas moka save vadinti, 
neturi nei mažiausios teisės. 
Jų pačių apyskaita, kurią 
jie šėrininkams pradžioje 
šių metų išdalino, liudija, 
kad jie nieko neužgyveno, 
bet atbulai — dar nugyveno.

Girtis, kad ką tokio ben
drovei „užgyveno” ir tuo 
pačiu tadpu prisipažinti,kad 
ant nuosavybės užtraukė 
antrą morgičių, yra, švel
niausia kalbant, nelogiška— 
dūmimas akių. Jie tiktai rė
kia: „Šerai pakilo — pir
kite!”

Nurodinėjimas kitų klai
dų ir slėpimas savųjų yra 
irgi nebe tikslo. Y’ra tai se
nas triksas. Nukreipk žmo
gaus domę nuo tikrojo da
lyku stovio, o išgelbėsi savo 
kailį; bus laiko pėdsakų už- 
glostymui.

Todėl Sirvydas „Vienybė- 
e” ir besikolioja, kitų klai
das nurodinėja, o tuo pačiu 
tarpu savasias kaip įmany
damas bando užglostyti. Už
suka savo sūnelį — tas ir 
„muck-rackina” kam nors 
po nosia.

Kaipo pavyzdį, imkime 
paties J. O. širvydo įsitiki
nimus. Kaipo redaktorius, 
jisai „Vienybėje” nekartą ir 
zana skaudžiai klerikalams 
užvažiuoja. Tuo-gi pat tar
pu jisai pats ne tiktai lanko 
bažnyčią, bet eina ir išpa
žintim Jo giminiški įyšiai 
drūčiai klerikališki. Visais 
atžvilgiais jisai yra kunigų 
vasalas, tikroje žodžio pras
mėje klerikalas.

Betgi kad jo pasekėjai, ar 
geriau jo avinėliai, neoatė- 
mytų jo veidmainingumo, 
jisai įkalba savo sunui Vy
tautui, buk tai būti Angli
jos piliečiu yra labai baisus 
dalykas, ir tas pasiėmęs 
plunksną rėžia... Pilėnai.

Pats gi J. O. Sirvydas yra 
iriėmęs Jungtinių Valstijų 
pilietybę ir kokį laiką už
ėmė nors ir menką, bet val
dišką vietą Brooklyne. Ka
ro metu Sirvydas per ko
kius du mėnesiu suteikdavo 
tūlam tVolfgang Preuss, vo
kiečių valdžios slaptam 
agentui, visokių apie lietu
vių judėjimą žinių, ir jeigu 
iš jo nebūčiau-pagavęs, tas 
žmogus kažin kolei butų be
sidarbavęs Lietuvai ir jos 
neprigulmvbei ant naudos!

Jo klapčiukas A. M. Au
gimas žinodamas, kad aš 
esu Anglijos valdžios agen
tas (nes aš niekad neslėpiau

kuo aš esu), parduodavo
> man už pinigus tūlos rūšies 
žinias. Pačiam „Vienybės” 

; ofise yra žmonių, kurie apie 
viską gerai žino.

Į Tečiaus Brooklyno Retu
šavo viai, ypač tautininkai, Au- 

guną laiko patriotu, o apie 
Pilėną kalba kaipo Lietuvos 
neprigulmybės priešą! Nora 
Pilėnas, turbut, daugiausia pirmyneigos reikalavimais.

Paskutinių metų istorija

Sevro sutarti laidojant
Politinių aktų, net pasau

linės reikšmės, pastovumas 
daug priklauso šiandien nuo 
to, .kiek tie aktai suderinti 
su objektyviai suprastais 
ekonominės ir socialinės

yra aukavęs Neprįgulmybės | Paskutinių metų istorija 
fondui, negu kuris garsiu-’ duoda mums ryškių pavvz- 
jų rėksnių-patriotų. O, kiek džiu šios minties patvirtini-
paskalų yra pasatais paleis
ta prieš Pilėną!... Ir kiek te
ko patirti, vis tai yra J. O. 
Sirvydo, to garsiojo patrio
to, apsaugojusio T. M. D. 
knygas, darbas. Kodėl, 
klausite, jis taip prieš mane 
elgiasi? O. kokia-gi buvo, 
aš paklausiu. Sirvydo takti
ka. kuomet jis pasiuto prieš 
savo geradarį D-rą šliupą?

Tos pačios taktikos ir 
šiandien laikosi Sirvydas, 
nes viena iš dviejų kėdžių, 
ant kurių jisai dabar sėdi, 
pradėjo slysti ir jam rodosi, 
kad tai Pilėno darbas. Ant 
vagies kepurė dega 
priežodis.

Kuomet jisai pradėjo 
spausdinti „Vienybėje” ma
no straipsnius ir jam kuni
gėliai patarė juos sustabdy
ti, tai nežinodamas kaip iš 
to išsisukti, darė man viso
kiu priekaištų, rodančių lin
kui neištikimybės Lietuvai.

Pasižiūrėjęs į kalbantį į 
mane hypokritą. pasiėmiau 
naują leidinį, „Vienybės” ir 
atsisveikinęs išėjau. Už du
rų praskėtęs laikraštį ir vėl 
skaitau: „Pirkite ’Vienvbės’ 
šėrus, pakilo...” Tuo tarpu 
susiduriau su žmogum, 
„Vienybės” administracijoj 
tarnavusiu, kuris mdn išaiš
kino, kode! „Šerai pakilo”: 
nuo 1921 metų iki šiam lai
kui skaitlius „Vienybės” 
prenumeratorių nuo 3,300 
nusmukęs beveik iki pusei.

Nei nedyvas, kad vertė 
„Vienybės”' šėrų pakilo: pir
kite !...

Kazys Pilėnas.
Nevv York City, 
Rugsėjo 11 d., 1922 m.

Ant 
sako

Vagystes Kuršėnų 
pašte

Buvo pavogę čekį iš Ameri
kos ant 25,000 auksinų.

legramos liudija, kad grai
kai nenori daugiau būti 
žaislu svetimose rankose. 
Musų spaudoje pasirodė 
nuomonė, kad graikai žy
giuoja Konstantinopolin 
slaptu santarvininkų arba 
angių įsakymu. Nors tokia 
nuomonė ne be pagrindo, 
visgi ji. labiau panaši į sen
saciją, negu į rimtą įvykių 
apžvalgos išvadą. Ar neuž
tenka davinių paprastam 
aiškinimui?

Kad graikai turi teisių į 
Konstantinopolį, bent dau
giau, negu lenkai į Vilnių, 
nėra ko ir kalbėti. O kad jie 
nuo 1453 metų svajoja turė
ti vėl šiame mieste savo sos
tinę —• taip pat aišku.

Žinoma, užimti Konstan
tinopolį prieš Santarvės no
rą, žygis labai drąsus, bet 
ne taip jau pavojingas, kaip 
gali išsyk atrodyti. Juk san
tarvės, kaipo tokios, nusi
statymo šiame klausime nė
ra. Prancūzai sau, anglai 
sau. Taigi santarvės grasi
nimų kaina graikams nepa- 
slaptis-. O kas jiems belieka 
susiklojusiomis aplinkybė
mis daryt?? Nugalėti ke- 
malininkų vilties nėra, ka
rą galų gale užbaigti reikia, 
tai ar ne geriausias išėji
mas patiems susitaikyti su 
turkais ir užtikrinti sau ža
dėtas kompensacijas? Susi
taikymo sąlyga Angoros vy
riausybė stato būtiną reika
lavimą, kad graikai apleis
tų Mažąją Aziją. Taigi kom
pensacijų jiems tenka jieš- 
koti Europoje. Geresnio gi 
atlyginimo už pralietą per 
ilgą karą kraują, kaip "Kons
tantinopolis; graikai neras.

Kitas klausimas, kokią 
rolę turės sulošti anglai 
Konstantinopolio valdyme. 
Ne paslaptis, kad jie nema
žiau už graikus veržiasi prie 
"Juodųjų Jurų raktų”. Tik 
Konstantinopolis perdaug 
jąu riebus kąsnis, kad jį bu
tų galima vienam iš galiūnų 
pasisavinti, kitiems nieko 
nedavus. Įsiveržimas grai
kų Konstantinopolin suda
rys palankias anglų viešpa
tavimui aplinkybes, šian
dien vargiai kas jau tiki An
glijoj senosios Turkijos at
statymu, taigi ir Sevro su
tarties įvykdymu. Praktin
ėj anglai turi rasti kitus ke
lius savo reikalams apginti. 
Separatinė francuzų sutar
tis su Angora duoda an
glams laisvas rankas Arti
mųjų Rytų klausime.

Todėl į paskutinių dienų 
įvykius Artimuosiuos Ry
tuos galima žiūrėti kaipo į 
tylų Sevro sutarties likvi-' 
davimą. Kuo tas likvidavi
mas galutinai užsibaigs, 
mes dar nežinome, bet su- 
glausdami viską, kas pasa
kyta aukščiau, nesistebėsi
me išgirdę, kad tuo ar kitu 
keliu anglai liko šeiminin
kais Bosfore. .

. Dedalas.

mui.
Ne taip senai dar santar

vininkai buvo susirūpinę, 
kaip išspausti iš Vokietijos 
kuodaugiausia mokesnių. 
Šiandien, einant Vokietijai 
prie bankruto, jau šaukia
ma „gelbėkit”. «

Versalės sutartis, pagris
ta ne lygybės susitariančių 
šalių principais, bet godžiu 
pasiryžimu ant visados su
triuškinti savo priešą, stu
mia visą Europą prie ekono
minės suirutės. Per tai vis 
daugiau girdėt balsų, reika
laujančių Versalės sutarties 
revizijos.

Dar įdomesnė laimė-lau
kia kito didžiojo karo pada
ro — Sevro sutarties, kurio
je buvo nustatyti santarvi
ninkų santikiai su Turkija, 
taip pat nesiskaitant su nu
galėtojų norais.

Ši sutartis, kaip žinome, 
padalino Turkiją i santarvi
ninkų Įtakos sritis, visiškai 
pavergdama ją Europos ka
pitalui Tik iš baimės suer
zinti musulmonus, Stambu
las buvo paliktas nepriklau
somybės šešėlis.

Bet ir šitoje, toli užpaka
ly pasilikusioje nuo Euro
pos •pirmyneigos šalyje, 
priespauda pagimdė reakci
ją. Mažosios Azijos vidun’, 
mieste Angoroj, susiburia 
turkai tautininkai ir išnau- 
jo paskelbia Turkijos nepri
klausomybę. Sukilėlių va
das, gabus Kemal-paša, pa
sekmingai kovodamas su 
Stambulo vyriausybe, greit 
suardo visus santarvės pla
nus Mažojoj Azijoj. Nepri- 
pažindamas Sevro sutarties, 
Kemal-paša darosi kaltinin
ku naujų imtynių už gege- 
moniją Artimiausiuos Ry
tuose. šitose, tai slaptose, 
tai atvirose, imtynėse kelis 
kart jau apsireiškė tikras 
santarvės veidas. Pasirodė, 
kad francuzų ir anglų inte
resai čia visai skiriasi. Tuo 
tarpu kai anglai, kuriems 
rūpėjo apginti gautas sulyg 
Sevro sutarties pozicijas, 
stojo griežtai prieš turkų— 
tautininkų judėjimą, fran- 
cuzai pradėjo proteguoti 
Angoros vyriausybę ir pe
reitų metų spalių" 20 d. pa
sirašė su ja sutartį, kuri už-

t

Antanos Rudzinskis, ku
ris gyvena So. Bostone, 28! 
kovo išsiuntė savo broliui 
Jurgiui Rudzinskiui Lietu
voje 25,000 auksinų čekį re
gistruotam laiške. Laiškas 
buvo adresuotas į Kuršėnų, 
paštą.

• j • • •• • Oliacu O V4 a OLlLdl L J.. U Z.“Šiomis dienomis jisai ga- w už ;
vo nuo savo brolio zmiiycad Mažojoj A■
teki anas atsiėmė tintai 221 Mes jau 'žjJ J į d 
nigpiueio. nors antspaudos Angoros sutarties kilo ilga 
uudijancios kad jis buvo b , kuri iki šiai dienai * 
Kuršėnų pašte jau 22 balau- - 
džio. Kodėl gi jis buvo išlai
kytas tenai net 4 mėnesius?

Todėl, kad pašto valdinin
kas buvo jį pasisavinęs. Ji
sai, matomai, tikėjosi, kad 
niekas neatsišauks ir gal 
būt jis pats galės jį kaip 
nors iškeisti.

Jurgis Rudzinskis sakosi 
buvęs ant pašto ir klausęs 
laiško apie 20 sykių, ir vis 
jam atsakydavę, kad „nė
ra”. Tik labai jam užsispy
rus, paštininkas laišką su ___ _
čekiu jam atidavė; bet galas tenkinančiu juos kompensa- 
konverto buvo jau nukirp- cijų. Anglai, kuriems grai

kų laimėjimas buvo ytin rei
kalingas, nedraudė jiems 
svajot net apie didžiosios 
Bizantijos imperijos atsta
tymą. Dabar gi inspiruoto- 
tose santarvininkų taikos 
sąlygose graikai nieko sau 

---- r__ nerado. Neradę suprato, 
Tuomet kad dėjo aukas karo lauke 

• verti už svetimus reikalus ir pra-

. pabaigta. Savo laiku an
glams reikalaujant, francu- 
zai sutiko šios sutarties 
vykdymą atidėti iki Arti
mųjų Rytų klausimas bus 
sutartinai visų santarvinirf- 
kų išspręstas. Tuom tarpu 
gi anglai tikėjosi „atsilošti” 
ant graikų laimėjimų, beka
riaujant šiems su Kemaliu. 
Tačiau ilgas graikų-turkų 
karas nei vieniems nei ki
tiems neduoda laukiamos 
pergalės. Pradėdami karą, 
graikai tikėjosi gausią pa

Nauji Raštai.

tas. z
Nors čeki Jurgis Rudzins

kis atsiėmė, bet toks ilgas 
jo užturėjimas padarė žmo
gui daug skriaudos, nes da
bar jis gali nusipirkti vos 
tik penktą dali to, ką tuo
met butų galėjęs už tuos pi
nigus nusipirkti. 
25,000 auksinų buvo ' __________________
apie 100 dolerių, o dabar vos dėjo dairvtis, ar teisingu 
tik apie 20 dol. *ke!iU einą?

Tai ve, ką daro katalikiš- Pareinančios paskutinė- 
kos Lietuvos valdininkai! mis dienomis iš to krašto te-

„Keleivio” redakcijai pri
siųsta paminėti sekantis 
nauji leidiniai:

Psichologijos Vadovėlis 
(mokykloms ir savamoks
liams) su piešiniais. Veika
las parašytas prof. G. Če- 
planovo, verstas J. Gedmi
no, išleistas. Tėvynės Mylė
tojų Draugijos. Skaitymo 
160 puslapių; kaina nepažy
mėta.

Idėja ir Darbas, Lietuvos 
šaulių žodis broliams ameri
kiečiams. Brošurėlė išleista 
Lietuvoj (Klaipėdoj); joje 
telpa paaiškinimas, kas yra 
Lietuvos šauliai, ir jų padė
ka amerikiečiams už aukas; 
pridėta taip pat auku apy
skaita nuo 1920 pradžios iki 
1921 metų pusės.
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Pajieškau pusseserės Katrės Vai-

ir

i

Trombono, Bari-
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APSIVEDIMAI.

apie 
pati 
rei-

Antanas Aleksynas
5413 So. 33rd st., So. Omaha, Neb.

balsų iš vieno 
ar orkestras $35 

(39)

Paeina iš Kauno radybos, 
atsi-
pra-

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

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

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

M. PETRAUSKAS
769 Broadway, So. Boston, Mase

Iš Lietuvių Socialistų Sąjun- Pajieškojimai 
gos konferencijos.

-i

t

Panedėlyje, rugsėjo 4 die
ną, Brooklyne, N. Y., Įvyko 
konferencija Lietuvių So
cialistų Sąjungos rytinių 
valstijų kuopų. Konferenci
joje dalyvavo draugai Broo- 
klvno, Elizabeth’o, Bin#- 
hamtono, Waterburio ir 
Boston*) kuopi!. Nebuvo 
Baltimorės, Cambridge 
Worcesterio atstovų.

Konferencija priėmė 
lėtą svarbių sumanymų 
rezoliucijų.

Taip, buvo priimta rezo
liucija, išreiškianti pageida
vimą užkviesti porą Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos atstovų . Amerikon, ši 
rezoliucija iššaukė labai gy
vų diskusijų. Mat, buvo iš
reikšta nuomonė, kad reikė
tų kviesti vienas atstovas, o 
kita — kad dįi-

Didžiuma draugų sutiko, 
kad yra pageidaujama ma
tyti du atstovu. Dalykas’ta- 
me, kad mums, Amerikos 
lietuviams socialistams, 
šiuo laiku stoka aktyvių vei
kėjų. Kuomet metai arba 
pora atgal abelnos sąlygos 
buvo prieš mus; kuomet 
metai arba dveji atgal musų 
darbuotės sąlygos buvo to
kios, jog dalis darbininkų 
buvo sužavėti Rusijos roju
mi, o kita "patriotiniais" 
klerikalų šauksmais,—šian
dien gyvenimas nemielašir- 
dingai išvaikė jų svajones 
ir atidarė platų lauką mu- 

_> su, t.v. socialistu darbui. 
Prieš porą metų socialistų 
darbas, jų siūlomas progra
mas linkusiems prie radi
kalumo darbininkams išro
dė bereikalingas, išrodė be
prasmis, nes palaima, Rusi
jos komunistinis rojus išro
dė Įvykęs faktas. Šiandien 
darbininkai jau žino, kad 
Rusijos komunistinis rojus 
buvo ne rojus, o pekla.

Prieš porą metų nepri
klausomos Lietuvos respu
blikos obalsiai žavėjo tauti
nius darbininkų jausmus 
taip jau galingai, kaip ko
munistinis Rusijos rojui. 
Klerikalams, kurie daugiau
sia griežė ant tautinių jaus
mų, taipgi sekėsi pagauti 
miniu užuojautą. Tečiaus 
šiandien darbininkai jau 
turi patyrimų, kad klerika
lai yra pasimoję ne tiek pa
daryti Lietuvą nepriklauso
ma, laisva, turinčia jiegos 
žengti pirmyg respublika, 
kiek parapija, kiek klebono 

'daržu, kuriame didžiuma 
Lietuvos gyventojų, darbi
ninkai, — butų tik avelės, 
duodančios labai reikalin
gas klerikalams šiltas vil
nas.

Štai, ačiū tiems patyri
mams, darbininkai yra nu
sivylę ir komunistų šauks
mais ir klerikalų pamoks
lais? Darbininkai vis daž
niau ima minėti, kad socia
listų buvus teisybė, kai jie 
kritikavo ir bolševistinę 
Rusijos, ir klerikalinę Lie
tuvos valdžios politiką. Iš 
konferencijos atstovų pra
nešimų tatai aiškiai matėsi. 
Užtenka nurodyti tik vien 
Brooklyną.

Brooklynas buvo komu
nistų tvirtovė. Čia jų dien- 
raštis> čia jų inteligentinės 
spėkos —• kalbėtojai ir ra
šytojai. čia jų daugiausia, 
čia jie geriausia susiorgani
zavę. čia jie turėjo daugiau
sia Įtakos miniose. Bet kas 
iš jų beliko dabar? Net 
kioje rubsiuvių unijoje 

* kurių komunistų vardas 
po paniekos vardu.

Taip dalykams esant 
cialistai gali tikėtis puikaus 
pasisekimo. Reikia, pasidar
buoti, Bet bėda tame, kad 
esantieji šiuo k;ku Ameri
koje lietuviai socialistai per
daug užimti darbu, perdaug 
pririšti prie tų vietų, kur

ke- 
ir

to
kai 
ta-

so-

jie gyvena ir dirba. Sužadi
nimui socialistinio judėjimo 
reikalinga kelių draugų, 
kurie įgalėtų apvažiuoti vi
sas lietuvių kolonijas. Drau
gų socialdemokratų pasise
kimas, ktmferencijos many
mu, butų užŲkrintas, ir du 
draugu atneštų dvigubai 
daugiau naudos, negu vie
nas.

Antroji rezoliucija, priim
ta'konferencijoje, — tai iš
vados iš minėtų aukščiau 
diskusijų. Rezoliucija at
kreipia draugii sąjungiečių 
domę Į tai, kad objektyvės 
(abelnosf sąlygos socialistų 
darbuotei Amerikoje žy
miai atsimainė pastaruoju 
laiku. Socialistams atsidarė 
plati dirba. Jų kritika ko
munizmo pasirodė teisinga. 
Taip-jau teisinga pasirodė 
ir kritika, kurią atkreipė 
Lietuvos Socialdemokratai 
'r Amerikos lietuviai socia
listai prieš Lietuvos valdžią. 
Žmonės yra linkę šiandien 
klausyti to, ką sako socialis
tai, reiškia susidomėjo so
cialistu veikimu. Taigi re
zoliucija ir ragina draugus 
sąjungiečius smarkiau pasi
darbuoti. Konferencija' iš
rinko organizacinį sekreto
rių dr-ga J. Glavecką, 229 
Ainslie Avė., Brooklyn, N. 
Y., kurio pareiga bus paru- 
ninti kalbėtojų, jeigu kuri 
silpnesnė kuopa norėtų su
rengti prakalbas, paskaitas 
ir t.t. Drg. Glaveckas taipgi 
turės parūpinti organizato
rių ir kitokios pagelbos 
tiems draugams, kurie porė
tų naujai suorganizuoti ar
ba atsteigti kuopas tose ko-' 
lomiose, kuriose kuopos žu
vo komunistams i 
džius Lietuvių Socialistų 
Sąjungą; " (

Parūpinti kalbėtojų ir or
ganizatorių, konferencijos 
manymu, bus galima tokiu, 
budu. Jeigu jų bus reikalau
jama kolonijon, kuri randa
si arti Bostono, dragas Gla
veckas susižinos su 'drau
gais bostoniečiais. O jeigu 
reikėtų. organizatorių ir 
kalbėtojų kitai kolonijai, 
kuri, pavyzdžiui, randasi 
arčiau Chicagos, tuomet 
:rg. Glaveckas stengsis su
sižinoti su chicagiečiais. Be 
to, . jo pareiga bus surasti 
butą, kad reikalaujančios 
nagelbos kuopos gautų ją 
Dip-iausia ir kur galima vel
tui.

Dar buvo priimta rezoliu
cija, liečianti socialistų san
tykius su kitomis srovėmis. 
Rezoliucija pareiškia, kad 
rageidaujama, idafit ateity
je socialistai dalyvautų juo 
veikliau visuomeniniame 
Amerikos lietuvių gyveni
me ir veiktu kįrtu. jei rei-' 
kalinga, išvien su kitomis 
oažangiemis srovėmis, ypač 
kovai prieš atžagareivius.

Šitoje rezoliucijoje nėra 
nieko naujo, kas nebuvo 
praktikuota iki šiol. Tečiaus 
draugai sąjungiečiai, bent 
tūlose kuopose, vis kažin 
kain abejodavo delei daly
vavimo bendruose pasiro
dymuose su kitomis srovė
mis.

Buvo priimta konferenci
joje daugiau rezoliucijų, bet 
delei vietos stokos ju nebe
minėsiu. Nurodysiu tik dar 
vieną, mano supratimu, la
bai svarbu tarimą, kurį Įne
šė, rodosi, Binghamtono 
kuonos atstovas, drg. Son
gaila. būtent: kad socialis
tiniai laikraščiai. „Keleivis” 
ir „Naujienos” butų siunti
nėjami' pigiau tiems žmo
nėms, kurie užsirašo šituos 
laikraščius per Sąjungos 
kuopas: kad nuošimtis užsi
rašantiems per Sąjungos 
kuopas asmenims butų te
kis pat, kokis yra duodamas 
agentams; Korespondentas

Pajieškau Izidoriaus Suuseno (Sov- 
son), pirmiaus gyveno Brooklyn, 

i N. Y. Wm. Zinko
32 Perry st., Stoughton, Mass. j 

čiuliutės-Valinėienės. Girdėjau, kad 
alvažiavo į Ameriką apie 12 metų 
atgal, bet nežinau kur ji gyvena. Aš 
Petuviškai vadinuosi J. Krauzlis, pa- 
e'r.u iš Suvalkų vedybos, Punsko pa
rapijos, Vidugirių kaimo. Kas 
ją žino malonės pranešti arba ji 
lai atsišaukia, nes yra svarbus 
kalas.

Pajieškau Antano Slavinskio. Kau-1 
no gub.. Šiaulių apskričio, Stakminių 
kaimo. Pirmiau gyveno Nashua. N.H. j 
Prašau atsišaukti, turiu svarbią

> nią iš Lietuvos. (39)
Peter Shilinsky

78 Leverett stn Boston, Mass.

Pajieškau Domininko Pe&ucio. Jls 
yra labai senai Amerikoj, bot neži
nau kur gyvena- Paeina iš Kauno rė
dytos, Kretingos miestelio. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jį žinot pra-1 
neškit.

Antanas Aleksynas į

Aš, Antanas Geležius, pajieškau 
■ savo pusb-'olio Jokūbo Žiuru.sko, pa- 
Į eina iš Kalvarijos apskričio, Menku- 
- pių sodžiaus. Girdėjau, kad kada tai 
'gyveno '.Voraester, Mass. Jei kas apie 

i; žinot, malonėkite man pranešti, už 
ką busiu labai dėkingas. (401

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

Cranberry, W. Va.

I
• Tek: Market 6234

ir Market ^»26

r DAKTARAS

t F MATULAITE
LIETI VYS GYDYTOJAS

Priirrta ligonius sekančiomis 
valandomis-

Nuo 1—d po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS C.UJPAU AVEL.
DETROIT, MICH.

Pajieškau Onos Vasiukevicienčs. JI 
j ra senai Amerikoj, bet nežinau kur 
gyvena.
Kretingos miestelio. Meldžiu 
šaukti arba kas apie ją žinote 
neškite.

Antanas Aieksynas
5413 So. 33rd st., So. Omaha,

Pajieškau brolio Juozo Suscavage, 
Suvalkų radybos, Vilkaviškio apskri
čio, Paežerių valsčiaus, Oželių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti.

Wm. Suscavage
478 Milės North Coast Line

P. O. B! tek Pit. via Roekhampton, 
Quennsland, Australia.

Pajieškau Marijonos ir Simono 
Kaupavičių, paeina iš Sarvičių kai
mo. Laukuvos parapijos, Kauno aps- i 
kričio. Atsišaukit arba kas apie juos 
žinot praneškit, už ką busiu dėkingas. 

Simonas Grikszas
1646 N. Hermitaga avc., Chicago, III.

Aš, Izidorius Rudzenskas iš Lie
tuvą, pajieškau savo brolių jlyko’o, 
•Juozapo ir Jono Rudzenskų, kurie 
gyvena Amerikoj. Aš dabar gyvenu 
Ežerynuose. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie juos žinote praneškite, bu
siu labai dėkingas.

Izidorius Rudzenskas 
Ežerėnai. šaulių gatvė No. 29, 
Kauno rėd., Lit'nuania.

Aš, Adomas Atkočjunas, pajieškau 
pusbrolių Andriaus ir Jurgio ir pus
seserių Onospr Agotos, paeina iš Ra- 
z;unų kaimo, Deltuvos parapijos, Uk
mergės apskričio, Kauno rėdytos. 
Dar nesu Amerikoj matęs, tai malonu 
butų susižinot. Girdėjau, kad jie gy
vena. apie Newark, N. J. Meldžiu at
sišaukti arba žinantieji praneškit 
busiu dėkingas. Taipgi meldžiu atsi- 
šišaukt ir kitus gimines ir pažjsta- 
iiius. Mano adresas:

Adam Atkins
4 Lafayette st., VVorcester, Mass.

Pajieškau pusbrolio Motiejaus Vai
tekūno, Šietkaimio sodžiaus, Betiga- 

. . los valsčiaus, Kauno rėdytos. Turit
SUSkal-' prie jo labai svarbų reikalą iš Lietu- 
' ■*' i vos. Meldžiu atsiliepti arba žinančius 

- pranešti. (39)

Pajieškau Kazimiero Mikalausko, 
pirm 3 metų gyveno Detroit, Mich. 
Yra svaraus reikalas iš Lietuvos. Iš 
Lietuvos paeina Jedžiotų kaimo, lin
kių paštas, -Mažeikių apskr. Kas apie 
ji žino malonėkit pranešt arba pats 
lai atoišaukia. (39)

Jonas M’kalauskas
108 Hampien st, Roxbury, Mass.

Aš, Antanas Geležius, pajieškau 
savo draugo Vinco čiuplio, paeina iš 
Lietuvos Kalvarijos apskričio ir pa
rapijos, Ęglebalių sodžiaus. Girdėjau, 
kad kada tai gyveno Worcester, 
.Mass. Turiu svambų reikalą. Kas ži
not apie jį malonėkit man pranešti, 
už ką busiu labai dėkingas. (40) 

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

Cranberry, W. Va.

Aš, Ona Karpaviėienė, pajieškau 
-avo švogerio Jono Sutkaus, kuris ap
leido savo moterį Uršulę keli metai 
atgal. Dabar jo moteris Uršulė Šul
ijienė randasi ligonbutyje jau keli 
mėnesiai, e jos dukrelė yra pas ma
ce. nes nėra kam ją užlaikyt. Jeigu 
turi tėvišką širdį, tai sušelpk savo 
4ukrelę arba atsiimk pas save, nes ji 
jau yra 10 metų. (39)

Mrs. Anna Karpavicienė
155 N. 4th st., Brooklyn, N. Y.

Aš, George Milashus, pajieškau ap- 
sivedimui merginos arba našlės, gali 
būti ir gyvanašlė, nejaunesnė kaip 30 
įlietų ir nesenesnė kaip 40. Turi būti 
laisvų pažiūrų. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti ir savo paveikslą. Aš 
?su vaikinas 38 metų, turiu gerą dar
bą, įkerai užsilaikau, nerūkau ir nege
riu svaiginančių gėrimų. Merginos ar 
našlės nepraleiskit progos.

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

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų, be skirtumo tikė
jimo, tarpe 20 ir 35 .meta amžiaus. 
Aš esu vaikinas 30 metų, pasiturinvs, 
pagal užsiėmimą angliakasis. Katra 
mylėtų dailų gyvenimą meldžiu atsi
liepti ir savo paveikslą prisiųsti.

Petras Vaitekūnas I S. Ęudkus
300 Front st, Hartford, Conr, 16 Manus P, Verdunville, W. Va.

f

Mylimuosius į Ameriką
JEIGU justi mylimieji arba draugai nori atvažiuo
ti pas jumis Į šią šalį, pasiuskit jiems laivakortes 
ant Suvienytu Valstijų valdžios laivu per United 
Statės Lines. Užtikrinkit jiems patogumą, sveikus 
kambarius, gerą valgi ir Suv. Valstijų valdžios 
priežiūrą, kuomet jie ant jūrių.

Amerikos laivai plaukia Į seną šąli ir atgal. Jų 
trečios kiesos patogumai suteikia atskirus kamba
rius kiekvienai šeimynai, su 2, 4 ir 6 lovom. Dideli 
rūkomieji kambariai, skaitymui kambariai ir kito
kį keleiviams patogumai už nepaprastai pigią lai
vakortę.

Taigi, jeigu jūsų mylimieji nori atvažiuoti Į šią 
šalį, arba iųs patus manote važiuoti Į seną šalį, pa
sinaudoki! valdžios laivų geru patarnavimu’. Tik 
pasiuskit informacijų blanką, kurią matote že
miau n jus apiaėčysit knygelę dykai, atspausdin
tą jūsų kalboj, kuri suteikia keleiviams naudingų 
patarimų kaslink pasportų, kainų ir t.t. šios infor
macijos-jums nieko nekaštuos ir jos yra lengvai 
suprantamos. Reikalauk šiandien.
i

Knygelės 
Reikalauk
Pasiuskit šią informa
cijų blanką dabar. Jus 
gausit dykai aprašymą 
apie laivus ir knygutę 
apie keliones faktus. 
Jus neturėsit jokios at
sakomybės.

Norite Atvežti
Savo Mylimuosius 

į Ameriką
Jau laikas pradėti prisirengti i kelionei, 

kad su pradžia pavasario „DĖDĖ SAMAS” 
Suvienytų Valstijų Laivyno laivais galėtų 
juos atvežti.

Smulkesnius paaiškinimus ir pilnas in
formacijas kaslink atvežimo iš Lietuvos ar
ba keliavimą į Lietuvą suteiks visiems dy
kai SUVIENYTŲ VALSTIJŲ LAIVYNO 
LIETUVIŲ SKYRIUS.

Kreipkitės ypatiškai arba laišku'sekančiu 
.adresu:

BALTIC STATĖS FINANCE

Pajieškau draugės šeimyniškam 
gyvenimui, nuo 23 iki 31 melų senu
mo, laisvų pažiūrų, kuri nebijo civi
liško šliubo. Geistina, kad su pirmu 
laišku prisiųstų savo paveikslą. Pla
tesnes žinias suteiksiu laiškais.

M. B. S.
2215—24fh st, Detroit. Mich.

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

Pt. L. B.
First Signal Co.

Miller Field Staten Island, N. Y.

Pajieškau -apsivedimui dailios ir 
meilios merginos, nepaisant tikybos 
ir pažiūrų- Meldžiu atsišaukti ir savo 
paveikslėlį prisiųsti.

John Sprair.is
39 Kingsland avė., Kearny, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės su vienu vaiku, tarpe 27 ir 
4G metų amžiaus. Aš esu našlys su 
trimi vaikais, kurių vyriausias 7 me
tų. Turiu formano darbą, uždirbu po 
48 dol. į savaitę. Užinteresuotos šiuo 
pajieškojimu prisiųskit savo paveiks
lą. Norėčiau .gauti tokią, kuri turi 
gerą širdį dėl vaikų.

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

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarp 23 ir 26 metų. Aš esu 28 metų. 
Meldžiu vaikinus nerašinėti. (39) 

M r. C. G.
C. P. Rd., R. D. Freehold, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
katra mylėtų gerą gyvenimą, nuo 18 
iki 30 mėtų. Aš esu 37 metų, dirbu už 
kuponų. Meldžiu prisiųsti savo pa
veikslą, o aš aplaikęs prisiųsiu savo. 

Charles Mason (40)
Powder Rivcr, Wyo.

REIKALAVIMAI.

INFORMACIJŲ BLANK A 
To U. S. Shipping Boa r d 
information Section 824 J V 
Washington, 1). C. U. S. 4

Meldžiu prisiąsti man knygutę apie 
kelionės faktus, taipgi informacijas 
apie Suv. Vai. valdžios laivus, 
plaukiančius į Europa.

Vardas ...
Gatvė .
Miestas Jv------------------

UNITED STATĖS LINES
Moore and McCormack. Ine. Ruosevelt Steamship Co., Ine.

45 Broadavay New York City
110 So. Dearborn st. Chicago. III.■ «■
92 Statė st. Boston, Mass.

Ma^aging Operatore for

U
 o o w t hitu tiži a Information Section 824 J.V.. S. SHIPPING BOARD washington. d. c.

I 
h
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REIKALINGA MOTERIS
Dėl prižiūrėjimo namų ir 

Kreipkitės pas
ADAM SVIRSKIS

51 Intervale st, Monteilo,

PARDAVIMAI

vaiku.
(38)

Mass.

PARSIDUODA LAIKRODĖLIU 
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 October mė
nesy.

F. J. PAŠAKARNIS 
1103 VVashington str<>

So. Norwood. Mass.

(38)

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS.
Parašė M. H. Sangerienė.

Knyga papuošta tam tikrais pa
veikslais. Išleido F. J. Stropienė, pri
dėdami naudingų patarimų ir mo
terims?

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

MRS. V. RADAVICH (52) 
506 N. Ellu.ood avė, Baltimore, Md.

LIETUVIU GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
randavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome espertą, 
mekanika dėl sutaisymo mašinų. ( ?» 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadvvay.
Šou t h Boston. Mass.

Telefonas: So. Boston 51370.

< ——————————
NORĖČIAU PAS LIETUVIUS 

ŪKININKUS GAUTI DARBĄ. Mo
ku staliorišką darbą ir turiu tulšis. 
Kam butų reikalingas toks žmogus, 
prašau atsišaukti per laišką suteik
siu visas žinias.

Juozas Klevinskas
208 Sycamore st., Camden, N. J.

PAJIEŠKAU DARBO
Bučernėj arba kitokio darbo; esu 

dirbęs bučernėj per 9 metus. Kauciją 
arba property uždedu atsakančią.

J. P. (39)
255 Broadway, So. Boston. Mass.

I

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo. neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

4* PAIN-EXPELLER
V&izbažonklis nžreg. S. V. Pxt. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikare (Aacher)
YaizbaženŪIe*

1 PETRAS VALŪKOMIS :

REIKALINGI
Tik vienas lietuvis.

Auksorius ir Laikrodininkas

Gerai patyrę 
Batų, Arktikų ir Geiterių 

Dirbėjai 
HOOI) RIBBER 

COMPANY 
WATERTOWN, MASS.

4 Per 12 metų So. Bostone par- 
luodu ir taisau visokios rūšies

♦. aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk- 

% suotus daiktus. Darbą ir užša
li kvmus priimu per paštą ir iš-
5 pildau teisingai ir greitai. (?)
į P. VALUKONIS
| SJįt BOSTON,' MASS.
| 375 BROADWAY

A
s _

feL Beaeh 6»»

OR. X. M. FRIEOMAM 
sr Et i AUSTAS VENERINI V 

LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo lig*| ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakar*.
1869 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

GERIAUSIA MUZIKOS 
MOKYKLA.

Smuikos pradines lekcijos $10 
už 10 lekcijų; $15 už 10 koncer
tinių lekcijų, $25 už profesiona- 
nalių lekcijų.

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

Sutaisymui 
balso dėl oeno 
už 10 lekcijų.

LONGIN BUIN1S
26 School st-, Cambridge, Mass.

Tel. University 7322.

70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai: J 

Atspausdinta 70 choraiių dai- J1 
nų vienoje knygoje. Diduma tų 1 , 
dainų maišytų chorų balsams; 
dalis jų vyrų arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duettų, kurie 
tinka geriausiai vaikų chorams. ’

Prisiųskite man savo braiži
nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygu
tės "Patarimai Išradėjams,” 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo ad
vokatui.

M ARTI N LABINĘ* 
Reg. Patent Atty.

8 P ARK ROW. NEW YORK

Slaptybių Katalogas

I
Norinti parsitraukti Slaptybių j 
Katalogą prisiųskite 20 centų- 5 
Taipgi parašykite savo aiškų £ 
antrašą. — Jūsų reikalavimas f 
bus į trumpą laiką išpildytas. / \V. .MISEV1CH. (40) g 
4630 S. Ashland av„Chicago,IIL S

LINKSMA NAUJIENA!

Skaityk šių naujienų. 
Ji daug laimės neša — 
Dėl Jūsų sveikatos 
Salutaras ligas peša.

KĄ -T1K PAGERINTAS - SUSTI- 
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO BUDAIS PELEI DAUGELIO 
ĮVAIRIU LIGŲ IŠĖJO SALUTA
RAS BITTERIS Iš MUSU CHE
MIŠKOS LABORATORIJOS. KUKIS 
DŽIAUGĖSI SALUTARO BITTE- 
RIO GERUMU. DABAR GALĖS FA- 
SIGERĖTI. NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

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

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne
gausite, tai neimkite kitokio, bet rei
kalaukite tiesiog iš musą.
9ALUTARAS DRUG £ CHEMICAL 

» CO, DEPT. 18.
1707 So. ITalsted st, Chicago, UL
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Tėvo pėdom

—Kodėl tarffsta palikai 
graborium? Aš maniau, kad 
tamsta eisi tėvo pėdom ir 
paliksi aptiekorium.

—Taip, tamstele, aš tėvo; 
pėdom ir einu. Ką tėvas gy
do. tą netrukus aš palaidoju.

KEEflVIS
^■e***“'

Taip greit gaminantis ir taip 
parąnkus kaip gesinis pečius 
ir su Socony Kerosinu daug pigiau atsieina ji kurint

Tūkstantį kartų vely vi
sai neištekėti, negu būti nu- 

I pirkta ar parduota. Mergi
nos turi tai įsitėmytį

Seniau ir dabar.
Seniau (penki metai 

gal) jei žmogus išgerdavo 
penkis stiklelius degtinės, 
tai buvo smagus ir uždai
nuodavo: "Linksminkimės, 
linksminkimės, pakol jauni 
esam”. 0 dabar, kuomet iš
traukia penkis stiklelius 
munšaino, tai prisieina liūd
nai giedoti: "Aš prie tavęs. 
Dieve, artinuos".

Kodėl žmonės paliko 
bedieviai?

—Kunigai savo suvažiavi
me atrado, jog blogumai 
tarp žmonių atsiranda x to
dėl, kad žmonės paliko be
dieviai.

—Kaip žmonės turės die
vą, kad kunigai jį iš žmonių 
atėmė ir daro sau iš jo bizni.

at-
Bažnytinėj mokykloj.
Kunigas:— šuo nors pro

tingas sutvėrimas, bet netu- 
. ėdamas dūšios, nesupranta 
to, ką išsimokina. Pavyz
džiui, ar galėtų šuo 
kortomis su žmogum?

Vaikas:— Ne!
Kunigas
Vaikas:— Nes šuo neturi 

pinigu...

Kodėl?

Jis velniui nefundina.
Kunigas:— Žmogau, 

tu žinai, kad kuomet tu eini 
i saliuną. tai ir velnias kartu 
su tavim eina? '

Žmogus:— Aš nepaisau, 
nes už velnio drinksus man 

z nereikės mokėti.

ar

Dabar Lietuvoj.
Ubagas:—Ponuiiuk. dušu- 

liuk, susimylėk ant manęs 
nelaimingo, išmesk šimtinę 
ant duonos, ba jau tris die
nas nevalgęs.

Ministeris:— Ogi tu turi 
rankoj 25 rublius. Kam ei 
tie?

Ubagas:— Tai ant 
kos, ponuli!

drus-
I

Suprato.
Jonukas turėjo paprotį 

žįst savo pirštą. Motina už 
tai jį barė:

—Nežįsk, Jonuk, pirito, 
nes jei žisi, tai išsipusi kai ’ 
bačka. *

Tas motinos perspėjimas! 
giliai įsmigo Jonukui i gal-; 
vą.

Vieną kartą Jonukas va
žiavo gatvekariu, kuriame 
sėdėjo pusėtinai pastorėjusi 
moteris. Jonukas, žiūrėda
mas Į tą moterį, gabiai ėmė 
juoktis. Moteris, tuomi vai
ko juoku įsižeidusi, piktai 
klausia:

:-i-Ko tu, brude, iš manęs 
juokiesi?

—Aš žinau, ką‘tu darei! 
Aš žinau, ką tu darei! — 
garsiai šaukė Jonukas.

—O ką. gi aš dariau? — 
vėl paklausė moteris.

—Tu žindai pirštą...

Krautuvėj.
Moteris:— Šis šveicariš

kas suris turi daug skylių, 
todėl tamsta turi parduot ji 
pigiau.

Krautuvninkas:— Dabar 
to padaryt negaliu. Bet kuc- 
me tamsta suvalgius sūri 
sugrąžiusi man jo skylutes, 
tai aš už kiekvieną skylutę 
sugrąžiusiu tamstai po 
centą.

Tarp studentų.
—Profesorius, X. išrado, 

kad žolė yra gardus ir svei
kas valgis.

—Tai kas čia naujo? Apie 
tai žino kiekvienas asilas.

Tėvo vaistas.
—Daktare, skubinkis, ma

no moteris išmetė iš rankų 
kūdiki ir perskėlė jam 
galvą!

—rd ką tamsta darei?
—Ką gi darysi, daviau pa

čiai per ausi ir viskas.

Mat ir tame skirtumas.
—Taip visados. — tarė Jo

nas — kaip darbininkas ser
ga, tai sako, jog jis girtas, 
o kaip ponas girtas, tai sa
ko, jog jis sergąs.

lošti

I

Į
i

Geriausias iausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PiLlAVĄ.

Laivai išplauks iš New Yorko

JųS galit dabar gaut aliejinį pečiu su visais viri
mo ir kepimo prietaisais! kaip ir gesinis pečius. 
Vėliausio modelio New Perfection Aliejinis Pečius 
su Superfex Degintojais paliko labai populeris- 
kaip mieste, taip ir jo apielinkėse. , 
Aliejus visada buvo pripažintas kaipo ideališkas 
ir saugus virimo kuras. Ir šitas naujas New 
Perfection ištiso meto pečius — yra užganėdinan
tis, greit gaminantis, nesmardinantis ir parankus. 
Pardavėjas yra jūsų apielinkėj, kuris maloniai jums jį pa
rodys. Nepraleisk progos pamatu, kaip jis operuojamas, 
pirm negu pirksi naują pečių. Jis yra rekomenduojamas 
Good Housekeepntg Instituto.

Parsiduoda pas rakandų pardavėjus visur
STANDARD OiL CO. OF NEW YORK

26 Broad’.vay

i

NORTH’ i-------------------GERMAN 
LLOYD

Kalėdojant.
Kunigas:—Kelios asabos ?
—Trys.
—Kaip vadinasi?
—Aš pats, mano pati 

mergaitė.
ir

Už savo pinigus.
Įėjęs žmogelis į restoraną 

klausia:
—Ar aš galiu už savo pi

nigus pavalgj7!?
—Gali, gali!
—Duokita man tris kiau

šinius, kavos ir pyragaičių.
Pavalgęs duoda du centu 

ir sako:
—Jus man sakėte, jog ašį 

už savo pinigus galiu paval- 
i gyt, tai štai mano pinigai.! 
Į Aš daugiau neturiu...

I
žingeidus Jonukas.

Jonukas:— Tėtuši,kas tai 
yra ministeris?

Tėvas:— Ministeris, mano 
vaike, yra tai toks didelis 
ponas, katras tik paliepimus

Pakuta už girtybę.
Pirmas girtuoklis (laike 

išpažinties):— Pasigėriau,, 
dvasiškas tėveli, dvidešimts 
kartų.

Kunigas:— Už pakutą su
kalbėk tris "Tėve musų'’, 
tris "Sveika Marija" ir -vie
ną "Tikiu i Dievą tėvą".

Antras girtuoklis:— 
dvasiškas tėveli, pasigėriau 
dešimts kartų.

Kunigas:— Pasigerk dai 
dešimts kartų ir už pakutį 
sukalbėk tris "Tėve musų", 

i tris "Sveika Marija" ir vie- 
(na "Tikiu Į Dievą tėvą".

- Aš,

Ant misijų.
Parapi jonas:— Dvasiš- 

v«>. kas tėveli, ar šie škaplieriai
duoda; jo paliepimai turi buvo Ryme pašven-

Ibųt tuoj išpildyti. Jo žodis 
lyra įstatymu, ir visi turi jo 
i klausyt.

Jonukas (užsimąstęs):— 
Tėte, ar tat musų mama yra i 
■ministeris?

Misijonierius:— Supran
tama. Juk aš nemeluosiu, 

i nes iš to butų velniui 
džiaugsmas.

Parapi jonas 
siškas tėveli, 

xt • « « rbi v visais turi gyvent geruose> e viską ir Dievas gali. santikiuose.^
Kunigas:— Ko Dievas ne- ----------

a - Tarpe paaugusiu mergaičiųMergaite:— Serganti iš- _ \ „
gydytu ' • Onutė:— Ar tu tiki, Ma-

Kunigas:— Netiesa, duk-, r^e’ garnys atneša
rele, šimtai ligonių pa- ’ beiues • Tr -i . i
sveiksta su Dievb pagelba.

Mergaitė:— O kai musų 
karvė apsirgo, tai mamė ir 
poteriavo ir ant mišių davė, 

vienok pastipo ir gana.

— Taip, dva- 
biznierius su

Mariutė:— Kvailas klau
simas! Tai tik seniau tąip 
būdavo, bet ne dabar.

o

Kodėl ji nestreikuoja?
Ona:— Pas mano pii-mes- 

ni bosą man buvo geriau 
dirbti, negu dabar. Už as
tuonias valandas darbo gau
davau šešiolika dolerių. O 
dabar dirbu dieną ir naktį 
Ir vos gaunu ant,pragyve
nimo.

Marė:— Tai kodėl nesu- 
sMkuoji?

Oną:—* Negaliu. Juk da
bartinis bosas yra mano vA^^ras

Kas yrą meilė.
— Kas yra meilė?
- Tai yra toks niežėji-

Jis
Ji:- 

mas apie širdį kurį gali pa- 
kasyt tik apsivedimas. ,

"Geresnioji pašė”.
Vaikas:— Ąr tiesa, tėve

li, kad moteris yra geresnio
ji vyro pusė?

Tėvas:— Taip, sunau!
Vaikas:— Tokiu budu jei 

apsiveda du\ sykiu,

Be gyduolių ilgiau gyvena.
Ligonis:— Kaip daktaras 

gyvenai, kad sulaukei tokios 
žilos senatvės?

Daktaras:— Visą savo 
gyvenimą rašinėjau recep
tus ir kitiems daviau viso
kias gyduoles, bet pats jo
kių gyduolių nevartojau.

Vyčiai išleido savo orga
no "Vyčio” padidintą su
kaktuvių numerį, kuriame 
sudėta visų generolų "pik- 
čiai”. Trūksta tik Maikio 
tėvo.

Taupyk savo anglis! 
Nereikia pradėt ka
rint furnj taip 
anksti. Perfection 
Aliejinis šiidytojas 
išvys šaltį iš stubos

PERFECTION 
OUHeaters

Vartok
SOCONY 

KEROSINA
nes jis geras

♦

M

PRADEK NSIUį SU MUZIKA! »
c

Sis puikus jr gražus laikrodis pri
kels jumis iš miego su saldžia, llps- 
ūą apkurtinančiu skam
bėjimu. Ji suteiks tau getą ūpą.

Beto ši laikrodį galima užstatyt 
lagraiit bile kada. -Jis grajina ke- 
ais tonais ir užganėdins tave ir tave 
eirivną. -Jo dėžė padaryta iš drute 
late.'iolo ir labai gražiai išdabinta 

Labai teisingai rodo laiką ir pada
lins jūsų komodę, lentyną arba sta- 
ą. Laikrodžio didumas .10’,į colių 
-ukščio ir 10 coliu pločio.

Tik per trumpą laiką mes parduo
tai šį laikrodį už 8 dolerius. Jus nie- 
o rarizikuojat. Tik pasiuskit $1.00 

lepozito. Tuoųiet mes pasiųsime 
:ums laikrodį per- paštą ir jus užmo
kėsit pastoriui $7.00. NEATIDĖLIOK 
—RAŠYK DABAR! Už visus orde
rius už Suvienytai Valstijų rubežiaus 
eikuaujam pinigus iškalno. . (?) i 

vestern sales COMPAN’Y 
2136 W. Chieaja Avė., Dept. G. 30,

Chicago, 11L

Tik ką išėjo iš spaudos

“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.

KYLA-IŠGYDOMA. 
StuartoPlapao Ptduškaitė.

Jus galite tneati šalta visus diržus, 
kadangi Plapao padurtai# yra vien 
tam padaryta, kad faą išgydyti nuo 
Rylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ta tuo budu ge
resnė negu diržai Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medaBdE Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABOBATOBIES
M55 Staart Mfc, M. Mk M*

Dubeltavais Šriubimais
Laivais į

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN

Laivai išplaukia kas antrą 
Šen d>. Puikiai jtaiiyia 
Trečia k lesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2. 4 Ir 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN
99 Statė Si.. Boston. Mass.

R™PAM 
NK1W AMSIRUU ** spalių 21 rą

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.

Iš BOSTONO I LIETUVĄ 
per Liverpoolį

Ant didelių, ^patogių, greitų,
aliejum degHamų laivų:

SAMARIA ..................... Spalių 20
'i*YRRHEN! \ .......... Lapkričio 4
Ai GERIA .................  Lapkričio 25

TAIPGI Iš NEW YORKO
Personalai vedama ekskursija j

LIETUVĄ ir lėtas Baltijos valsty- 
I bes. kas FTARNINKAS, ant vieno 
I iš trijų didžiausiu jūrių milžinų, su 
':;ers<'dimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
: Sout’iamptcne
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
r Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas.-

Dciei informacijų kreipkitės prie 
artimiausių agentų arba prie

TtlE Cl N AKI? STEAM SHIP 
COMPANY Y.IM1TED

126 Statė st., Boston, Mass.

ŠVEDUOS
AMERIKOS

LINIJA
J LIETUVĄ

Greitas pasažieritiis kelias nuo 
NEW YORKO IKI LIEPOJ AUS 

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

LIEPOJŲ
S S. DROTTNINGHOLM

Rugsėjo 23, Spalių 28
S. S. STOCKHOLM 

Spalių 14. Lapkričio 25 
Trečios klesos kainos:

I HAMBURGĄ--------------- $103.50;
J DANZ1GA ir PILIAVĄ $106.50 
I LIEPOJŲ ir KLAIPĖDA — $107

Su damokėjirau $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi* ka

binus tiktai- su 2—-.1 iovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar

S1VEDIS1I AMERICAN LINE. 
21-24 Statė Street, New York City.

<
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PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
R ANTUODAMI. PARTRAU
KIA..! GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

LAIVAKORTES
I LIETUVĄ PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ 
APRŪPINAU PRADEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
PASODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PAlAĮtNAVIMĄ KREIPKITĖS I •

LITBOAMAN TRAVEL B0RE.45
136 East 42nd St NEW YORK, N. Y.

Tel. South Boston 2613
Residence Brookline 4739-M

SUSIME M. PUISHEA SHALLMA 
(PU1HUT£>

Lietuvė Moteris Advokatė
253 Broajlway, So. Boston, Mas*.'

Tel. So. Boston 5(W5-W
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS;
LIETU VYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo I iki 12 dieną.

Nuo 2 iki * vak.
NEDALIOMIS:- 
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway. tarpe C ir D «t
SO. BOSTON. MASS.

.1 
Į
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i IMPORTUOTI ARMOMKAI
Į NAUJAUSIO MODELIO. EKS- 
iTRA DRŪTI KLEVišIAI. GARSI 

MUZIKA, GERI REISAI, 
NUMUŠTA KAINA.

šitie armonikai, paaaryti iš pir
mos klesos materiolo, o ypač kle
viniai, kurie padirbti su čaižiausia 
atyda geriausių mekanikų. Naujos 
mados Reisai, puikiai išdabinti, 
ekstra stiprios dumplės, su 
niais kampeliais, nikeliuoto 
kampiniai apsaugotojai, _ 
skambanti balsai. Tai yra nepa 
paprastos vertės armonikai. J* 
dangi mes juos pirkom didelėj 
kiekybėj Europoj, lodei galime 
parduoti labai žema kaina.

ARMONIKAS NO. 95 SU 16 
DUMPLIMŲ FOLDŲ, 21 RAK
TU. 8 BASAIS — KAINA $9.50.

ARMONIKAS NO. 19 SU 14 
DUMPLIMŲ FOLDŲ, 19 RAK
TŲ, 4 BASAIS — KAINA $7.95.

Parašyk savo vardą ir adresą, 
Į taipgi pažymėk numerį ir kainą 
j armoniko, kuri tu nori pirkt ir 
I prisiųsk 50c. persiuntimo lėšoms, 

o už armoniką užmokėsi, kži ji 
aplaikysi savo namuose. Nėra jo^ 
kioa rizikos. Pilnas uzsiganėdini- 

Fmas gvarantuotas, arba pinigai 
bus sugrąiluti. Rašyk šiandien. 

I UNJON SALES COMPANY^
15 S. Dnplaiųes Dept 255. 

I Chicago, IH.

Naujos

skuri- 
piieno 
gerai

Ka.-

Uiuted
American S23 Aineri Lines IncET T

\ e
Tarp New Yorko ir Hamburgo

Trumpas susisiekimas su visais pertais Centraiinės Europos - 
LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS 

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

gymui kambariai, salionai ir puikus dėkai 3-čios klesos 
pas&žieriams.

Laivai J’Hansa”, •’Bayern”, ”Wuerttemberg” ir rMount
• C!ay” turi kelis specia liūs kambarius. \ 

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

išplauks kas antras utarnink^ su pirmos, antros ir«trečio« 
klesos pasažieriais.

Užsisakydami kreipkitės prie musą autorizuotų agentą 
JULIUS ROTTENBERG. 260 Haaover SU Boston. Mase.

i =-=
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PINIGUS PERSIUNČIAME J VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS

Išmokami būna labai greitai. /
Mes parduoda* Laivakortes ant vis? geriausią linijų. 

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
| Kauną iš Bostono ar New Yorko $105.15. Karės taksų $5. 

Musų atstovai išvažiuoja j Lietuvą bėgiu kelių savaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų drangų 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit ra jąja ypatiikal.

jumuhu «■ įvaręs
išvažiuoja j Lietuvą bėgiu kelitf savaičių, 
okių informacijų Ir galės pasikalbėti su Ji 
įčiami per mus pinigai bus po ypatiška 

pasikalbėkit su jąjs ypatiikal.
JULIUS ROTTENBERG, Ine. 

260 HANOVER ST„ BOSTON, MASS.

*



KORESPONDENCIJOS.
CHICAGO, ILL. 

Iš rubsiuvijį susirinkimo.
Rugsėjo 1 dieną, papras

toj unijos svetainėje, Įvyko 
Rubsiuvių Unijos Lietuvių 
269 Skyriaus mėnesinis su
sirinkimas. Susirinkimą ati
darė pirmininkas -brolis 
Butvilas. Skaityta ir priim
ta pereito susirinkimo pro
tokolas. Taipgi buvo skaity
ta ir priimta Pildomosios 
Tarybos protokolas, kuria
me tarp kitko skambėjo,kad 
"Naujienų” reikalą, arba 
gcriaus pavadinus komunis
tų priekabių jieškojimą prie 
"Naujienų”, Pildomoji Ta
ryba pavedus lokalo valdy
bai išspręsti. Paskui skaity
ta laiškas iš rytinių valstijų 
nuo audėjų, kurie*išstreika- 
vo jau virš 30 savaičių ir dar 
vis tebestreikuoja. Laiške 
prašoma streikieriams pa
ramos. Bet tam reikalui lo
kalus jau yra aukavęs pir
miau, tai prašymas nesvars
tyta.
“Toliau sekė delegatų pra- 

nešftnai iš Jungtinės Pildo
mosios Tarybos veikimo. 
Pirmiausia pranešė Vikšris, 
kad kirpėjai, spončeriai ir 
bušelmanai gausia apmokė
ti už amerikoniškas šventes, 
bet Miseviče vėliau priparo- 
dė, kad už tokias šventes ne- 

- bus jiems mokama, nes su- 
lyg unijos padarytos sutar
ties su bosais, niekam nemo
kama už šventes. Pagalios 
Vikšris pranešė, kad laike 
Jungtinės Tarybos delegatų 
posėdžiavimo atsilankęs nuo 
streikuojančių geležinkelių 
darbininkų Įgaliotinis ir 

— prašęs moralės ir materia- 
lės paramos streikieriams. 
Toliau jis pranešė, kad 
Jungtinė Pildomoji Taryba 
iš visų lokalų išrinkus ir su
darius specialę komisiją iš
tyrimui visokių darbininkii 
skundų, kaip tai ant firmų, 
pavienių asmenų ir ant uni
jos agentų, nes pastaruoju 
laiku visuose lokaluose Įvy
ko visokių nesusipratimų.

Antras delegatas F. Mise- 
' viče (Mason) pranešė, kad 

b unijos "Joint Board” nuta
ręs ateinant} žiemos sezoną 
visose miesto dalyse sureng
ti rubsiuviams apšvietos va
karus su muzikaliu progra
mų. Tuose rengimuose ap
švietos vakaruose bus pra
kalbos, paskaitos ir debatai. 
Žinoma, tie unijistai, kurie 
supranta anglų kalbą, tais 
vakarais galės naudotis.

Levins pranešė, kad jie£ 
kant skebšapių mažuose 
miesteliuose rasta, kad Chi- 
cagos didelė firma (Majes- 
tic Co.), kuri čion unijai 
pranešus, kad dėl neturėji- 

,050 darbo kai kuriam laikui 
uždaranti šapą, bet kaip pa
sirodo, tai minėta firma tu
rinti atidarius be unijos ži
nios Detroite, Mich., skebša- 
pę, ir jau nuo pereitų metų 
ten dirbama. Be to jis pra
nešė, kad ir mažuose mieste
liuose surandama skebša
pių. Bet unijai sunku prie 
ju prieiti ir padaryti jas 
unijinėmis. Mat tų miestelių 
savivaldybės turinčios pa
darę Įstatus, draudžiančius 
iššaukti darbininkus streL 

• kan arba pikietuoti dirbtu
ves. Pagalios jis pranešė, 
kad neužilgo Rubsiuvių 
Unijos prezidentas Hillman 
pradėsiąs vajų pardavinėji
mui Rusijos Industrijos At- 
budavojimo Korporacijos 
Šerų*

Po jo skyriaus sekreto
rius Chapas perskaitė pri
siųstą atskaita nuo suren
gimo apalgameitų suvažia
vimo Komisijos. Atskaita 
pasirodė, kad šiais metais 
Chicagoj buvusioji amalga- 
meitų konferencija lėsavus 
Rubsiuvių Unijai suvirs 28,- ’ trynė rankas^ kad jiems pa- 
000 dol. Iš tos sumos 4,0001 vykę atlikti toks "revoliu- 
dol. paimta išlei<įimui_uni- cioningas” darbas, kokio jie 

•jai................  ...............
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pios jis pranešė, kad minė
jos unijos ižde, išskyrus 
fondus, randasi suvirs 96,- 
000 dol.

Vakaro rengimo komisija 
pranešė, kad neužilgo bus 
rengiamą vakaras.

Pranešta, kad "Friends oi 
Soviet Russia” fondui išmo
kėta mėnesinių duoklių 15 
dol. Mat lokalas vis dar pri
klauso prie tos "sosaidės”.

Priėjus prie neužbaigtų 
reikalų svaAtymo, pirmi
ninkas pareiškė, kad bus 
svarstomas ”Naujiemr 
"keisas”. Mat, kaip jau mi
nėta, Pildomoji Taryba pa
vedus tą "keisą” iokalo val
dybai išspręsti. "Mes”, sako 
pirmininkas, "valdyba, su
ėję ir surinkę visus Taktus’ 
prieš ’Naujienas’ parašėme 
rezoliuciją. Sekretorius 
Chapas ją mums perskaitys. 
Visi gerai Įsitėmykite.”

Minėtoje "valdybos” pa
rašytoje rezoliucijoj© tarp 
kitko skambėjo, kad "Nau
jienų” redakcija neigdavusi 
tų korespondentų vardus, 
kurie rašinėją i "Naujie
nas” ir vadina unijas veikė
jus komunistais. Nes, girdi, 
jie prirašę daugybę visokių 
"griekų”, taigi jiems dova
noti negalima, ir visos tos 
"striošnvbės” suverčiama 
ent "Naujienų”, jog jos bu
tų kaltos.

Perskaičius minėtą taip 
komunistiškai "vožnią" re
zoliuciją. vienas sušuko: — 
"Aš duodu Įnešimą, kad šita 
rezoliucija butų patalpinta i 
vietinj laikrašti "Vilnį" ir 
organą "Darbą”. Tečiaus 

' pirmininkas pastebėjo, kad 
’ pirma reikia ją priimti, o 

tada tartis siųsti.
Tuojaus tapo įnešta ir nu-

1 balsuota rezoliuciją priimti.
Kalba Katilius. Jis sako: 

‘ —"Jeigu mes patalpintume 
tą rezoliuciją tik į du laik
raščiu, tai klausimas ar mu
sų rezoliucija pasiektų pla- 
čiasias lietuvių minias, nes 
jie visai nedaug skaitytojų 
teturi. Aš patariu išleisti tą 
rezoliuciją lapelių formoje 
ir tuojau šapose išdalinti 
darbininkams*’

Po jo pasikėlė nuo sėdy
nės moderniškai pasirėdžiu
sį, su trumpai nukirptais 
plaukais moteris ir sako:- — 
"Aš duodu Įnešimą; kad toji 
rezoliucija butų patalpinta 
visuose lietuvių laikraš
čiuose.”

—■"Aš paremiū draugės 
Lekešienės Įnešimą." 
sigirdo balsas kitame kam
pe. "Tegul visi žinos, kad tas 
socialistų laikraštis • ("Nau
jienos”) yra neunijinis."

"Klausykite,” • atsiliepė 
rimtas balsas, "juk Ameri
koj yra gal apie 40 lietuviš
kų laikraščių, tai į visus tal
pinti jau butų perdaug."

"Ne, aš manau, kad tik į 
tokius laikraščius kaip 
"Kardas" netalpinti, bet į 
visus kitus socialistiškus 
laikraščius, būtent, "Kelei
vį”, "Darbininkų Tiesą’’ 
ir t.t. reikia talpinti", pa
kartojo "vožnioji leidė".

”As manau, kad mes nie
ko neturime bijotis. Pasiųs
kime tą rezoliuciją į "Nau
jienas”, tegul pasirodo tas 
socialistų laikraštis, kadjis 
yra darbininkų laikraštis,” 
pastebėjo Bendokaitis pasi
prašęs balso. "Bet kaip jau 
daugelis išsireiškė, tai ir aš 
sutinku, kad rezoliucija bu
tų patalpinta i visus dides
nius lietuvių laikraščius.”

Taip ir nubalsuota.
Dar kiek pasvarsčius 

smulkesnius kai kurių narui 
nusiskundimus, susirinki
mas uždaryta.

Po susirinkimo komunis
tai susispietę rateliuose šne- 

1 kučiuodamies iš džiaugsmo

pa-
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>1. paimta išleidi;
i reikalingų knygų. Paga- net nesitikėję...

Reikia pažymėti, kad iš 
1,400 nariu susirinkime da
lyvavo vos arti 30.

šapos Darbininkas.

PITTSBURGH, PA. 
Atsišaukimas j Pittsburgho 

ir apielinkės lietuvius.
Broliai Lietuviai! Kaip 

jau esat girdėję iš pirmes
nių pranešimų, Pittsburgho 
ir apielinkės lietuvių' drau
gijos rengia didelę manifes-i 
raciją ant 24 d. rugsėjo, kad ■ 
išreiškus padėką Suvienytų* 
Valstijų valdžiai už pripa
žinimą musų tėvynės Lietu
vos de jure. Šis pripažini
mas turi didelės reikšmės 
netik musų broliams Lietu
voj, bet ir mums, gyvenan
tiems Amerikoj.

Kaip džiaugsmingai Lie
tuvos žmonės pasitiko Ame
rikos pripažinimą, mes ma
tom iš Lietuvos laikraščių, 
jogei Amerikos atstovas p. 
Edivards buvo netik sveiki
namas, bet ir gėlėmis api
bertas.

Mums, Amerikos lietu
viams, irgi reikia pasirody
ti, jogei mes esam prisirišę 
prie savo šalies ir brangiui 
įvertinam Amerikos drau
giškumą linkui Lietuvos.

Geresniam pasirodymui 
visi dėkimės prie iškilmin
gos manifestacijos. Draugi
jos ir pavieniai, kurie dar 
neužsiregistravot, meldžia
me tuojaus tai padaryti. 
Manifestacijos rengimo at-' 
stovų susirinkimai atsibuna 
kas nedėldienis, 7 vai. vaka
re, L. M. D. name, 142 Orr 
st., Pittsburgh.

Nors šį kartą, broliai ir 
sesutės, nesiskirstykime į 
partijas, bet dėkimės ben
drai. Lai musų obalsiu bū
na: Daugiau bendrų pajie- 
gų, mažiau tamsių abe
jonių !

Lietuvaitė.

MONTREAL, CANADA. 
Mirė Petras Smalinskas.
12 d. liepos pasimirė musų 

draugas Petras Smalinskas, 
apie 45 metų amžiaus, išgy
venęs Kanadoj 12 metų. Ve
lionis priklausė prie D. L. 
K. Vytauto Neprigulmingo 
Kliubo, kurio ^rupesniu su 
paroda ir muzika 14 d. lie
pos buvo iškilmingai palai
dotas.

Petras Smalinskas buvo 
neVedęs, paėjo iš Kauno rė
dytos, Rokiškio apskričio, 
Abelių valsčiaus. Lietuvoje 
ihri tris brolius. Tegul būna 
jam lengVa ilsėtis svetimoj 
žemelėj.

Norėdami gauti apie ve
lionį platesnių žinių kreipki
tės šiuo adresu: Lithuapian 
Club, 104 Delormer Avė., 
Montreal. Canada.

M. Andrijauskas.

HAVERHILL, MASS. 
Pavyzdingi darbai.

Šią vasarą Haverhillio 
lietuviai turėjo sunkaus 
darbo, kurį pasekmingai už
baigė.

Iš eilęs jau ketvirtą vasa
rą Vaikų Mokykla buvo rū
pestingai vedama per drau
gių; ir kuopų atstovus. Mo- 
kyklą lapkė virš 70 vaiku
čių. Buvo du mokytojai: Ju
zė Leonaitė iš Worcesterio 
(baigusi Normai School) ir 
Steponas Bugnaitis iš Bos
tono. Kvotimii vakaras at
sibuvo 1 d. rugsėjo. Dau
giau pasižymėjusiems vai
kučiams buvo duodamos do
vanos knygomis, kūpąs au
kavo mokyklos komiteto 
nariai S. D., S. U. ir L. M. 
P. S. kuopa. Mokytojos Leo- 
naitės rūpesčiu vaikučiai
buvo išmokyti deklamacijų, 
dainelių ir visokių šokių. 
Ypač visiems patiko 
gaičių "drilius”. Beto ponų 
Truskų šešių metų sūnelis 
paskambino pianu, žodžiu 
almant,• vakaras buvo įdo-

mer-

s;
mus.
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DENTISTAS SAKO:
"Aš patariu savo pacijentams duot savo dan
tis išvalyt dentistui du kartu i metus. Vis;; 
kitą laiką jie privalo valyt savo dantis du syk 
Į dieną su COtGĄTE’S DANTŲ VALYTOJŲ 
COLGATES išvalo dantis visai švariai. Jis 
nesunaikina dantų paviršiaus, tik apsaugoja 
dantis užlaikant juos švariai.

Jus irgi privalot vartot COLGATES.

Didelės Tr utelės 
Kaina 25c.

rius žemės, įkūrė laisvas ka
pines ir pastatė puikią salę 
vertės $7,000. 3 d. rugsėjo 
įvyko vasarinės salės atida
rymas. Vietiniai chorai su-) joseph baluszaitis (39) 
dainavo keletą dainelių J 361 W. Broadwav, So. Boston, Mass. 
taipgi buvo pakviestas pasa
kyti prakalbą "Keleivio” re
daktorius drg. S. Michelso-; 
nas, kuris atvažiavo savam! 
automobily kartu su dakta
ro Kapočiaus šeimyna. Visi 
svečiai gyrė Haverhillio lie
tuvius už jų pavyzdingus 
darbus. Darbininkas.

PARSIDUODA FARMA!
4-rių akerių farnsa netoli Bostono 

parsiduoda tuojaus. Daug šieno bu
rėj, 6-ių ruimų stuba su visais įtai
symais. Hen-’nousės, banės, garadžms 
ir automobilius. Viskas už $3500.

Telephone: Šo. Boston—605.

Z
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PAS MUS TURAI GAUSITE
Daugelis lietuvių turi savo namuose gerus Fonografus, kiti ir 
"Piaycrs Pianus", bet mažuma teturi lietuviškus Rekordus arba lie
tuviškus Volialius su lietuviška muzika, mat ne visur yra, kiti neži
no nei kur gauti.
TODĖL ŠIUOMI PRANEŠAME VISUOMENEI, kad mano krautu
vėje lanuasi virš 200 lietuviškų dainų, dialogų, monoliogų ir muzikos 
ant Rekordų įgrajinta. Taipgi 65 Volialiai su lietuviška muzika, 
ko nei vienoj kitoj lietuviškoj įstaigoj negausite tokio didelio pasi
rinkimo, kaip tik mano krautuvėje. Čia pažymime keletu iš daugelio. 
NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI, ANT ABIEJŲ 
KAINA 75 CENTAI.
įdainuota Staniuliutės ir Rud >uskiutės Duetas:
7602 "Plaukia sau laivelis” ir "Ai jsivilkčia čigono rūbų”.
7603 ”Kų Močiute padarei” ir "Kaipgi gražu, gražu”.
Įdainuota Jono Butėno basso, su orkestro akompan.: 
7025 "Plaukė žąselė per Nem'.mėlį” ir "Nul iu miego.saldaus

įdainuota Miko Petrausko, su orkestro akompan.: 
4272 "Spragilų daina” ir "Strazdelis”.
4471 "Mielašinlystė” ir ”Vai verčia, laužo”.

Komiški dialogai įkalbėti J. Goležiuno ir P. Bukšnaičio, labai juo
kingi:
7022 "Pas fotografų” ir "Jonas mokina kariauti". 
7395 "Kas bus be degtinės" ir "Dykai nieks neveža”.
7616 r "Sibyro nelaisvėje” ir "Lekcija iš Biblijos".

VOLIALIAI—PLAYER ROLLS, LIETUVIŠKA MUZIKA: 
"Meilė”, su žodžiais 
"Lietuvių Hyinpas” " 
"Jojau dieną” ”
"Saulelė raudona” 
"Pas darželį trys 

mergelės ..........
"Vai kalba, žada”

62 "Kas auramys man 
x širdelę” ............

Priimam orderius iš kitų

resnio pasirinkimo lietuviškų re cordų arba volialių, 
man, : ’ ’
1 
suokite:

ŠONŲ.
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Pranešimas Pittsburgho ir 
apielinkės lietuviams.

Pittsburgho ir apielinkės draugijos 
rengia parodą nedėlioj, rugsėjo 24, 
2922. kad pažymėjus S. V. pripažini
mą Lietuvos.

Paroda prasidės lygiai nuo 2 po 
oiet iš North Side Park ir eis per 
Fifth avenue iki Scheneley Park, o 
paskui nusistos Soldier’s' Memorial 
Hali (Fifth avė. ir Bigelow Blvd.). 
Ten bus prakalbos, kalbės ameriko
niškai ir lietuviškai. Dainuos Pitts
burgho chorai susivieniję į vieną mil- 
zinišką chorą. Taigi kas jaučias save 
lietuviu, privalo dalyvaųt taip svar
biam lietuvių gyvenimo atsitikime.

Šiuonu taipgi kviečiame visus lie
tuvius kareivius su uniformom, ką 
turi iš S. V. kariumenės; taipat kvie
čiam vyrus, moteris, mergaites ir vai
kus drauge maršuot ir pasirodyt, kad 
mes lietuviai, o ne lenkai ar rusai, 
kaip daugelis amerikenų apie mus 
mano.

Kelrodis: Į Pittsburghą atvažiavę 
paimkit transfer ir išlipkit ant Fifth 
avė. ir Ssnithfield st., čia gausit 
Crosstown Car No. 22, kuris nuvež 
jus į N. S. Ten, išlipkit ant North 
a ve., ir Federal st., kur visi lietuviai 
grupuosis.

Bus daug benų, išrėdytų vežimų 
visokių papuošimų.

Spaudos Komisija:
Juozas Virbickas, 
Anele Akelaitė.

FARMOŠf
--------------  i

PARSIDUODA FARMA! ;
160 akrą geros žemės, 76 akrų dir- t 

'narnos, likusioji ganykla ir miškas. 
2) melžiamų Karvių, pora arklių. 4 
veršiai, 300 vištą, visoki farrr.es pa
dargai, vežimai ir pakinkai. Sodas 
visokių vaisinių medžių, gera. 9 mi
mų stuba, pilna šieno ir avižų barnė, 
vištininkai ir kitoki oudinkai. 2 mai- 
lės iki miesto ir marketų. Kaina už 
viską $6000. į nešt $2000. Rašykit tik 
angliškai. • (39)

NATHAN WE1SLER
4 Bar.k st.. New London^Conn.

ir

PARMOS! FARMOS!
Štai parsiduoda New Jersev farria, 

53 akeriai žemės. 9 ruimų stuba,.di
delė barne ir kiti bttdinkai, 2 arkliai, 
£ karvės, 150 vištų, 20 žąsų, keturių 
akerių sodas, 6 akeriai girios ir visos 
farmai reikalingos mašysęs ir kitoki 
padargai, taipgi visi javai. Parsiduo
da sykiu tik už $4606. Įnešt $2000.

Aš žinau ir daugiau farmų, kurios 
parsiduoda. Kreipkitės laišku arba 
ypatiškai. Visiems suteiksiu teisingos 
informacijas. - (39)

, Mike Churinskas
Box 46, SAnd Brook, N. J.

I

Dr. M. v. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą
SO. BOSTON TeL Sa Boatoa 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. J

■3-
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« Kalba Lietuviškai, Lenkiškai iri 
] / Rusiškai. ;
IGYDO CHRONIŠKAS IR f 

SLAPTAS LIGAS. !

VALANDOS:
Nuo 8 iki 10 ryto. '
Nuo 2 iki 3 dieną. f
Nuo 7 iki 8 vakaro.
321 HANOVER ST, 

• BOSTON, MASS. |
I
9
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LIETUVIS OPTOliETBISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

Išegzaminuoju akis, pntaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS

PARSIDUODA FARMA
60 akrų žemės, 34 akrai dirbamos 

ir užsėtos javais, 666 kordų malkų, 
daug rąstų, 10 ruimų stuįa, gera kai,
ruiuju. 2 bamės ir kitoki budintai; iri 
119 vaisinių medžių, daug vandens. I5 
11 karvių, 2 arkliai, 2 kiaulės, daugy- i 2 
bė vištų, pieną nuperka is namų, už I4 
kurį gaunu po 11c. už kvortą. Taiftęi " 
kartu parsiduoda visi padargai, veži
mai ir pakinkai. 2 mailčs iki miestui. 
Labai graži vieta. Kaina už viską 
$4000. jnešt $1400. Likusieji ant leng
vų išlygų. Rašykit angliškai. (40)

/ MRS. ANNA HOLPER
R. F. D. 4, . Putnam, Conn. Cr"

Lietuvių Ukėsų Gedemi- 
Kliubas nupirko prie

miesty Bradforde 34 ake-1
no

Telefonas 5U2’W. V

Or. A. Gorman-Gomauskas |
LIETUVIS DANTISTAS $

Valaadue: nuo 10—12 dieną; «
nuo £—5 po pietų; S 
nuo 6—8 vakare;

Nedėliomis nuo 10—12 dieną. JJ 
705 N. Ma-n st. kamp. Broad at. p 

MONTELLO, MASS. I

fl
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“Matai kaip gretai jisai naštoj* 
verkti. Ak tik ką dariai jam desą

BAMBINO
Vaisbaženkla Reg. 8. V. Pat. Biur»

ir matomai ta* palengvino jo skau- 
' mos tuojaaa.”
Taip, motinos! Bambino parodė pui
kius rezultatus paleagvinimc vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. J is 
Jrra geriausiu kūdikių draugu! Kūdi

kiai mėgsta jį 1 Jie prašo daugiau!

$1.00
1.00
100
1.00

1.00
1.00

1.00

mieri.ų ir gi'eitai ir atsargiai

.........  CO 

........ 70 

......... 70 
....... .... 70

.........  75 

......... *5

...V75

____________    w_____. _ . išpildeme, 
pasiųsdami per paštą arba ęxures:-:ą ant bite adreso į S. V. Dei ge
resnio pasirinkimo lietuviškų re eordų arba volialių, mėldžiu rašyti 
man, suteikiant savo adresą, o mielu noru bus kožnam pasiųsta* 
katalogas dovanai. Rašant laišką arba siunčiant užsakymą, adre
suokite:__________________________________________________ (3»)

JUOZAPAS F. BUDRICK
3343 Ss. Balsted St Dept. L Chicajo, Illinois

RC

11 "Noriu miegu”, šokis
12 "Varpelis”, valcas .. 
22 "Vėjo vestuvės” .
2o 'Dunojaus Bangos’

35 "Sudiev”, mazurka ..
36 "Dėdiene”, poika -...

"Linksmas Kaimietis"49

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 p visas 
dalis pasaulio. x ______

KELIAUJANČIUS LIETUVON IR Iš LIETUVOS 
tinkamiausia ir pigiausia aprūpiname visais jų kelio
nės reikalais: išgauname pasportus ir vizas, išpildome 
jgaliojimus, afidavitus gręžimo atgal arba giminių ati
traukimo į Ameriką ir sutaisome visokius įvairios rų- 
šies dokumentus.

MUSŲ PASAŽIERIAI keliauja geriausiais ir pašta- 
vais laivais, aplenkdami lenkų koridorį jūrėmis ir tokiu 
bildu, išvengia daug įvairių nemalonumų.

VIETINIAI IR APIE LINKĖS 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 lietuvių 
ištaigą: (39)

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

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

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis k .rtus panau
dojus

t

tą pleiskanų mirtinąjį priežą — ir jūsų 
gaivos otia bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Rnįlfs pageliais jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari ga1v<« oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanas tuojau* sunoikiaa juos.
Nusipirkite lw>nką snvo,aptiekoje šiandie už Cūc., arba prisiųskite 75c.
pašto ženkleliais tiesiai į lutairalvriją.

F. AS. R1ČKTZ3 & CO.
104-114 $O. 4tb St. Brooktyn. N. Y.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaiatų žemoms kainoms, tai visad* ateikite 

ant 100 Salėm st, kur rasite visokią naminių vaistą, šaknų nuo 
visokią ligą, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strieną, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitą ligą. Taipgi tarime nuo visokią slap
tingu hsą ir geriausiu* patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
L.Z _ __ Z airių šaknų ir tolią.
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame , geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite i APTIEKA po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

& ________ _ ________,_________________
m dėl vyrą ir moterų. Dietių iš Lietuvos ir įvi avnuneirti* V rvianeinl

t /I
%

35c. aptiekose. . Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTRR & CO.

104-114 So. 4th St. “rooklya, N. Y.

X

farrr.es


! sitiko su policija ir prasidė
jo bėgimas.

Areštuotas vežėjas kald
inamas keturiuose prasižen
gimuose, būtent užtai, kad 
važiavo be žiburių, kad po-; 
licijai liepiant nesustojo,! 

. i kad bėgdamas šaudė tikslu i
du gatvekanai susikūlė. 1 užmušti, ir kad per greitai 
Po Harvard skveru tune-' važiavo. Jis pastatytas po

V

Vietinės Žinios
NELAIMĖ CAMBRIDGE’- 

AUS TUNELYJE.
Sužeista 30 žmonių, kuomet

Pavogė 75 šiebes.
Tarp pereitos subatos ir 

šio panedėlio tapo išplėšta 
moteriškų drapanų krautu
vė po No. 149 Tremont 
ir pavogta 75 šlebės.

st.

4

Po Harvard skveru tune
lyje pereito nedėldienio va-'gįooo kaucijos? 
karą susikūlė Arlingtono ■ -----------
karas su kitu karu ir toj ne- Sudegė žvejų laivas, 
laimėj tapo sužeista 30 žmo- Anksti pereitos nedėlios 
nių. Apie 20 sužeistųjų buvo rvta užsidegė garinis žveju 
nugabenta Į. Cambridge’aus; Įaivas "Kinį Philips”, kuris 
miiesto ligoninę, o kiti par- • stovėjo prieplaukoj T. Ant 
važiavo namo automobiliais jajvo miegojo 74 metų am- 
arba kitais strytkariais. Su- žiaus kapitonas ir 15 darbi- 
žeisti beveik visi žydai.

Kablegrama iš Kauno.
šiandien gavome iš Kauno nuo 

musų skyriaus vedėjo Kastanto 
Norkaus sekančią kablegramą: i 

Atvažiuoja iš Lietuvos laivu 
PRESIDENT ADAMS”:
Julijona Mosiče, iš Mažionių) 

kaimo, Traškunų valsčiaus, pas Į 
Praną Apšiegą, 22 Laurel st.,' 
Aubum, Maine.

Elzbieta Doreliutė, iš Kalne-!

i
i

i

TAUPYK 
ŠIUOS 

LEIBELIUSRinso jau užėmė vietą 
muilo šmotuose

ninku, kurie išsigelbėjo tik nu kaimo, Jurbarko valsčiaus, 
_r:„ 1__,:s ’ " 1

žmonių. Vienas jų buvo jau! durnu kartumo pabudo ir j st. So. Boston, Mass. 
sustojęs ties platforma ir * - ’ • ‘ - - - —
rengėsi atidaryt duris, kad 
išleidus žmones, kaip staiga 
atbėgęs kitas smogė jam iš 
užpakalio visu smarkumu. 
Smarkus sukrėtimas ir ap- 
glušinantis trenksmas sukė
lė didelę paniką. Žmonės, 
kurie buvo jau sustoję lipti 
laukan,* visi sulėkė į vieną 
galą ir suvirto į krūvą. Tuo 
pačiu laiku subarškėjo lan
gų stiklai ir pasipylė ant 
žmonių, daugeliui supiaus- 
tydami veidus, galvas ir 
rankas. Paskui visi pradėjo 
grūstis prie durų, ir čia bu
vo sumindžiota daug vaikų 
ir moterų.

Katastrofos priežastis ti
krai da neištirta. Ji bus vie
na iš dviejų: arba karo tor- 
mazai (brakes) atsisakė 
veikti, arba motormąnas už
sižiopsojo.

Abudu karai buvo kupini i ačiū tam, kad vienas jų nuo,pas Mykolą Aleksandroffo, 61 I 
■» ■» i -s Ln vt-nyn zx i v* !

laiku juos visus prikėlė. Pa- ■ 
p-nl irici iŠ •anotinin JcniA ><- : 
sigavo ant viršaus, laivas

r

I 
I 
i 

laiku juos visus prikėlė. Pa- i La je Kaplanaitė (žydelkaitė) | 
kol visi iš apatinio denio iŠ- iš Butrimonių miesto, pas Jacob; 
sigavo ant viršaus, laivas Kaplan. 22 Belfour st., Dorches- • 
buvo jau visas liepsnų ap- ter. Mass. .
suptas ir •kaikurie jų apsvi-j Valatkienė Magdelena, su 
lo. Kapitonas išbudintas; dukterimis Nelija ir Augenija, 
tuojaus pradėjo skambinti, iš Zavados kaimo, Punsko vals- 
pavojaus varpą ir nepasi- čiaus, pas Pil. Valatką, 625 - 
traukė iš savo vietos pato!, < 8th st., So. Boston, Mass. 
pakol visi jo žmonės išsigel-' . „ ___
bėjo. Jo veidas labai apdegė. į <

Laivas taip jsi^egė, AŽ1LK?^:
kad skambinta du gaisro , 01,3 ^as,eniene’ ls Neska' 
alarmu ir tik per dideli va r- dvarčio kaimo, Jezno valsčiaus, 
gą ugnis buvo nuslopinta.; ?as Vinc^ N^eną, 315-4th st.. 
Vienu tarpu rodėsi, kad vi- B°ston’ ^Iass- 
sa prieplauka supleškės.

”King Philips’’ gerai bu
vo žinomas ir lietuviams,

Nociunų
pas
st..

VARTOK

STANDARD
IR

CHALLENGE PIENĄ
JŪSŲ VIRTUVĖJ KEPI
MO IR VIRIMO REIKA
LAMS.

TAUPYK ŠIUOS LEIBELIUS 
DELEI BRANGIŲ 

DOVANŲ
PASIŲSK BILE KURIUO 
ADRESU. KURIS RAN
DASI ANT LEIBELIO UŽ
PAKALIO, REIKALAU
DAMAS ILIUSTRUOTŲ 
PREMIJŲ LISTO.

Verta taupyt šiuos Leibelius”

kad pasidarytų tokios
TAUPYK

ŠIUOS
LEIBELIUS

purvą, 
vietas 
lštar-

Tik išmirkyk tirštose Rinso 
putose

Jos saugiai paliuosuoja 
Tik labiausiai įdėvėtas 
reikia truputi patrinti,
pink Rinso verdančiam vandeny. 
Vartok užtektinai, kad butu 
tirštos ir didelės putus.

Nieko nėra geresnio kai

muilo išdirbejų sviete.

Bus atdara
Kežną ketvergę nuo 

ryte.
1S2 CENTRAL 
GARDNER, MASS. |

Patarimai ir gydymas dykai, s

IKI SEKANČIO PRANEŠIMO

FRENATOL CLIFIIC *

Padirbtas didžiausių
Parsiduoda visur. Jis ateina regeliario didumo 
ir dideliuose naujuose pakeliuose. Gauk Rinso 
šiandien — grosernėj arba department krau
tuvėj bito kur. Lever Bros. Co., Cambridge, 
Mass. f

TeL No. 550

FRANCIS A REYNOLDS | 
(RINGAILA)

| Ofiso valandos: •£
.J Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo
> 2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. •* 

Nedėliomis nuo 1 iki 3. p
5 419 MAIN ST, ATHęL, MASS. »

10 iki lt
(41) 

sr.

Jeigu norit virint baltus 
marškonius drabužius

Tegul saugios Rinso putos per- 
siėda per juos verdančiam van
deny.
Rinso katile. Vartok užtektinai 
Rinso,
putos, kokių tu nori.

Alena Vilkaitė, iš
kaimo, Žeimelio valsčiaus, 
Feliksą Vilką, 548 High 

. Conn. /
Kleopas Pakutinskas. iš Vė

žaičių kaimo, Gauzės valsčiaus, 
Areštavo blaivybės agentą. pas Jona Pakutinską, 3 Sennett

Bostono* policija areštavo,bt’ B^ockton^ Mass.
blaivybės agentą J. Peraul- Juz® Valaityte, is Vaišvilų 
tą, 'užtai kad grasinimais kaimo' S^tautų valsčiaus, pas 
norėjo išreikalauti iš vienos rrank Viltrakj, 22 Telegraph 
moteriškės $50 kyši. Radęs st” So- Boston’ Mass.
pas ją kiek degtinės, jis jai Pov-vbs Gaigalas su pačia 
pasakė, jei duosi $50, tai A^ena* duktere Ona ir sunum 
niekas nežinos, o jei ne, tai is Daujočių Kaimo, šve-
tuoi busi areštuota. Moteris dasil? valsčiaus, pas Juozą Le- 
prižadėjo gauti pinigų ir saysk3> 335 \V indsor st., Cam- 
liepė jam ateiti vėliau, o tuo Mass.
tarpu pranešė apie tai poli- . Alena Kučkaitė, iš Klauseikių 
cijai. Kada blaivvbės vvkin- -<aimo’ Rakių valsčiaus, pas Fe-i 
tojas ; 
policija jo tenai jau laukė.

|nes daugelis važiuodavo juo LIį”n Clty; 
i žuvauti ant jūrių.

I

Dėl labiausia Įpurvintu vietų
Užbėrus sauso Rinso tiesiog ant 
purvinų vietų ir truputi pitry- 
nus purvas tuojaus dingsta.

Jeigu vartojai skalbimo masiną.
Dėkit užtektinai Rinso soliuci- 
jos, k'ad pasidaryt geros putos. 
Prie Rinso jums nereikia kito
kio muilo, nei pauderio.

šaudydami gąudė automo
bilių.

Apie 2 valandą pereitos 
nedėlios rytą vienas polic- 
manas Brookline patėmijo 
automobilių, kuris važiavo 
be žiburių ir keliose vietose 
bandė sustot, bet nestojo, 
lyg ir jieškodamas vis pa
rankesnės vietos.

Policmanas pasišaukė ki
tą policmaną ir pasiėmę po
licijos automobilių jiedu 
pradėjo nužiūrėtąjį automo
bili sekti. Galu gale tas au
tomobilis be žiburių sustojo 
nuošalioj vietoj ir iš jo išli
po du vyrai ir viena mote
riškė. Bet kada privažiavo 
prie jų policmanai, jie grei
tai sulipo Į savo automobili 
atgal ir leidosi bėgti. Poiic- 
manai pradėjo šaukti, kad 
sustotų, bet vietoj stoti, au
tomobilius be žiburių pra
dėjo važiuoti ir pasigirdo 
iš jo šūviai. Viena kulipka 
pataikė i policijos automo- 
biliaus sparną, o kita pra
švilpė pro policmano galvą.' 
Tada policmanai išsitrau
kę savo revolverius ir
gi pradėjo šaudyt, šau
dydami jie vijosi bėgan
ti automobilių per visą Bro
okline, Jamaica Plain, Rox- 
bury, Allstoną, Brightoną ir 
Watertowną. Abudu auto
mobiliai skriejo po 55 my
lių i valandą, bet Water- 
towne policijos automobi
lius pagedo ir vejamieji pa
bėgo. Policmanai tečiaus 
spėjo pasiimti pabėgusio 
automobiliaus numeri ir vė
liaus jį suėmė, bet tuomet 
jame buvo jau tik vienas ve-' 
žėjas, Harry- Saum. Jisai! 
prisipažino, kad jis yra tas 
pats žmogus, kuris bėgo 
nuo policijos, bet teisinasi, 
kad jis turėjo tai daryti, 
nes tas vyras, kuris buvo jį 
pasamdęs, buvo Įrėmęs 
jam j šonkaulius revolverį 
ir liepė leisti mašiną visu 
greitumu. Kas jis buvo do 
vienas, Saum sakosi neži
nąs. Jis pasamdęs jo auto
mobilių prie teatro subatos 
vakarą apie pusė po vienuo
liktos ir atsisėdęs su mote
riške liepęs važiuoti į Milto- 
ną. Tenai ties tuščiu namu 
jam buvo pasakyta sustot 
ir tas vyras su moteriške iš
lipė kažin ką veikte 
šiai. Paskui sugrįžk ir liej 
jmžiuot j Brookline) kur si

potam-

Į
I
I

atėjo pasiimti kvšio, kks^ Glodeną, 72 A ine st., Mon- 
*’ ’.tello, Mass.

Elzbieta Baužaitė, iš Palasių 
kaimo, Šimkaičių valsčiaus, pas 
Joną Baužą, 197 FalI River avė.,

! P1
i

Bostono taksos pakils.
» Šią sąvaitę Bostono majo-
i ras ketina paskelbti, kiek. Mass.
j namų ir kitokio turto savi- Laivu "AMERICA” atva-
! rinkai turės mokėti miestui ^juoja:
i taksų nuo SLOGO vertės tur-' Antanas Tulaba su pačia Ro- 
jto. Laikraščiai spėja, kad že, duktere Anele ir sunum An- 
j taksos šįmet bus pakeltos, į tanu, iš Kaimynų kaimo, Simno 
ines miesto išlaidos padidėjo. ■ valsčiaus, pas Juozą Tulaba, 61 
Anglis irgi pabrango. Tas Capron st., Providence, R. I. 
reiškia, kad randos irgi tu-; Minnie Gron, Bertha Gron ir 
rėš kilti. ĮAthel Sklior (žydelkaitėsf, iš!

----yy _ L Nemunaičių miesto, Alytaus ap-i 
i A. I\ AŠKEX IČLA IŠV A-1 sfcričio, pas Harry Gron, 212 

ŽIUOJA LIETU V ON. ! Broadway, So. Boston, Mass.
23 rugsėjo laivu George j Pranešdami šią kablegramą 

jWashington , žynius Bosto-! visuomenei, sykiu pažymima, 
Ino biznierius A. Ivaškevi- kad Bostono Lietuvių Bankinė 
j čia, išvažiuoja Lietuvon ap- Įstaiga teisingu savo patamavi- 
! silankyti ir peržiūrėti Baltic ” . - . .
Statės Finance Co. reikalus
Lietuvoje.

Jis palydės visus keleivius, 
kurie važiuoja per Baltic 
Statės Finance- Co. laivu 
"George Washington’u” iki 
pat Kauno.

Jeigu kurie norėtų grei
tai pasiųst pinigų į Lietuvą, i 
tad pasiskubinkit, ir tuojaus 1 
kreipkitės į Baltic Statės 
Finance Co. 357 Broadivay, i 
So. Boston, Mass.

! Ištarom t/dsincni savn natamavi- 
mu užinteresavo net žydus, ku
rie kreipiasi Į ją su visokiais 
reikalais, kaip tai pinigų siunti
me, atvežimu giminių iš Lietu
vos ir t.t.

Taigi norintieji atsivežti savo 
gimines iš Lietuvos, kreipkitės 
delei visų informacijų Į —
BALTIC STATĖS FINANCE 

CORPORATION
. 357 Broadvay,

South Boston, Mass.

A ūkus Biržų gimnazijai.
Aukavo šie draugai:

S. Vileišis $11; M. Karo
sas, J. T rečiokas ir J. Matu- 
zevičius, po $10; M. Jevaltas 
ir K. Galiackas, po $5; V. 
Vaitaitis $3; J. Mažuika, P. 
Baltušis, J. Reinantas, I*. 
Šlegeris ir K. Petrauskas, 
po $2; P. Trečiokas $1. Viso 
surinkta $65, ir visi pinigai 
nusiųsti (doleriais) Biržų 
gimnazijai statydinti drau
gijos pirmininko P. Jokubė- 
no vardu. Persiuntimo lėšas 
paaukavo Baltic Statės Fi
nance Corporation. ,

Visiems aukavusiems ta
riu L D-jos girų. stat. 
3š ' apsir
iš jo nieką Petrauskas,J or st, S. Boston.

5EVER05 GYDUOLE5 UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA

5EVERA5
gothaRDOL

l
KAINA 30 f* €0 C£0TAh

Klauskite pas apftekorius.

Storiems skalbiniams Rinso taip geras 
ir saugus kaip Lux ploniems

Sprogo aliejaus tanka. | PARSIDUODA KOSTU-
Ant New Haveno geižke- ■ MERSKA KRIAUČIŲ ŠA-

Iio anądien Įvyko ekspliozi- p\ arba išsiduoda ant 
ja. Iš nežinomos priežasties Į RAND0S, p0 num. 395 w. 
darrbfninkai,U pildė VieTas Second s‘- Boston>Mas*;
darbininkų buvo sunkiai ap- '
degintas. ...........- -

REIKALINGA MERGINA 
prie abelno namų darbo mažoj 
šeimynoj. Turi suprast gerai 
angliškai.

MRS. GOLDMAN
82 Fuller st_ * Brookline, 

netoli Coolidge Comer.

PARDAVIMAI.

GERA PROGA.
Parsiduoda čeverykų krautu

vė, geroj vietoj, tarp lietuvių. 
Savininką galima matyt vi
sados. ’ (39)

SMOLSKIS & MAČYS
1105 Washington st-, 

Norwood, Mass.

PARSIDUODA MŪRINIS
su 5 kambariais, ir sykiu 
Už viską $3,300.00.

Z. KUMIN
479 Main st., Charleslovn. Mass.

NAMAS 
bučerač.

(38)
)
Į

į “ČIGONAI” ;
; Dviejų Aktų Muzikališka Tragedija-Operetė. <

► Muziką ir žodžius parašė ST. ŠIMKUS. <► ^ 4
I Rengia Birutės Kanklių Choras-, vadauja gerai žinomas dainius- j
* muzikas JONAS BUTĖNAS ,

: Subatoj, Rugsejo-Sept. 23, 1922 :
; Vaidinimas prasidės 7:30 valandą vakare. <

LIETUVIŲ SALEJE
► KAMPAS E ir SILVER STS-, SO. BOSTON, MASS. ;

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ.

Labai geroj vietoj, apgyvento] lie
tuvių, renku ir amerikonų. Priežastis 
pardavimo — važiuoju į Lietuvą.

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

Operetę ”čigonus” suvaidins iš Woltester’io 
"Aido” Choras.

Svarbiausias roles vaidins šie aktoriai: Roto, čigonų vadas — 
J. Butėnas, basso; Era, Roto' moteris — B. šaliniutė, soprano; Ka
rina, sena čigonė — M. Visbarienė. soprano; Orija, jaunas čigonas 
— V. Tumanis. tenoras;.Grafas Garija — J. Maišius, baritonas, či 
gonai ir čigonės — visas "Aido” choras iš Worcester, Mass.

Pirmą kartą Birutės Kanklių Choras surengia tokį 
puikų muzikos veikalą, puikiausi lietuvių kalboje.

Visi užprašomi atsilankyti pamatyti šio veikalo.

ir reumatiško uždegimo galima 
pasekmes* išgydyti su

i
? s

PARSIDUODA NAMAS
3-jų šeimynų, ęu gesais. Parduodu 

greitai ir pigiai. Savininkas eina j 
kitų biznį. (40)

JOS. KAZIULIS
185 Silver st- So. Boston. Mass.

<

SUSIDĖ-

SOUTH BOSTON, MASS.

“GARSMAS”
RENGIA JUNGIAMOJI MUZIKOS IR DRAMOS DRAUGIJA ’GARSMAS”.

JUSIU WORCESTERIO "AUŠRELĖS” IR BOSTONO "GABIJOS* 
SUBATOJE, RUGSĖJO-SEPTEMBER 30 D., 1922 METUOSE.

Pradžia 8:00 vai. vakare.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE KAMPAS E ir SILVER STS„

Stato dvi Operetes:
STASIO ŠIMKAUS "ČIGONUS*.

* " IR MIK^ PETRAUSKO ’KAMINAKRETI".

Worcesteriečiai dainuos "čigonus”, o Bostoniečiai ”Kaniinakretį”. Aiškint nereikia kas bus, nes ver
tė ir tobulas tų draugijų prisirengimas visuomet dailę stato čiukuro aukštumom

"GARSMAS” tą padarė, ką po'ifoni.ios mokslas daro, būtent: daug savistovių prigul m i ngų ar ne- 
prigulmingų balsų jungia absoliutėn harmonijon — santarvėj tai ir "Garsmas” pasistatęs yra jungt 
visus chorus ir muzikales draugijas sutartinon veikmėn. "GARSMAS” su šiais dviem veikiais daro 
pradžią. Prašome visus ateit, žiūrėt ir gėrėtis. ................................ , n

Gaunami tikietai "Sandaroje , 327 E St., So. Boston ir pas Gabijos narius, ir Aušreles na
rius Worcesterj'je. Rengia "GARSMO” KOMITETAS.

Išftk*n|4» lintmentas

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tinimo, raumenų šfyvuma 
skausmus strėnose ir šonuose.

i

Landyi

NAUJOS PLUNKSNŲ LOVOS

Prirengk jas dabar, šaltam 
orui. Rašyk dabar reikalau- 
damas*Dykai Didelės Nupi- 

? ginimų Knygos ant naujų 
sanitarių Plunksnų Lovų, 
Paduškų ir Plunksnų. Musų 
dirbtuvės kainos yra labai 
žemos. Dešimts dienų iš- 

mui ir mes užmokam už expre- 
są. Kostumeriai užganėdinami visur. 
Pasiųsk atvirutę šiandien reikalauda
mas dykai knygos ir sampalų plunksnų 

(43) 
American Feather & Pii«ow Co.

Desk F 12, Nashville, Tenn.

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

LITHUANIAN AGENCY 
A. Ivaškevičius, Savininkas,

361 Vest Broadway, 
South Boston, Mass.

K. SIDLAUSKO 
APTIEKOSE 
Visokį Receptai, ar jie butų 
Amerikos ar Europos dakta
ru, būna išpildomi teisingai.

f

I

I

TREJANKA
Trejanka išrasta ir pripažin

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

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

Trejanka biteris sutaisomas 
namie pagal nurodymą Lietu
viškai ant pakelio.

Trejankos pakelis 50c.
KRAUJO ir NERVŲ 

VAISTAI
Kraujo valymui.

Nervų stiprinimui, 
Apetito pataisymui, 

- Nuo silpnumo* ir kt. 
Kraujo ir Nervų vaistai pagel- 

* bes atgauti pilnai sveikatą 
kiekvienam vyrui ir moterei. 
Didelė bonka (su prisiuntimu) 

$1^0
ATBUDAVOJIMO 

TONIKAS
Gelbsti maisto virinimą, tai

so sugedusias dalis kūno—pri- 
Tikrai 

(su pri-•
pildo žmogų gyvybės, 
geras tonikas. Bonka 
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- ■ 
nįs ir žievės.

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekorius

373 Broadvay,
SO. BOSTON, MASS.

/




