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Lietuvoj verda rinkinni 
kampanija.

KLERIKALAI NORI AP- [žinokite, kad Pažanga su 
GAUT LIAUDJ.

> z

Žemdirbiais nors neva pe-' 
šasi su krikščięnimis, bet:

matininkai). a LIETUVA ĮVEDA
Rinkikams stačiai galvos j
-----1— i--------•----------- i--------- x i-l-.- !susisuks besirenkant balsa

vimo "lioterejos” biletėlį. 
Panašus sąrašų skaičiai nu
matomi ir kitose apygar
dose.

suomet bus vertas 10 ameri- 1 v • •• T”’ • ■

košnžXen^i sunku at.- Didžioji Entanta
pasiduoda Turkams.

flavma DINT/^ITC Šiandien į tai sunku a 
□A V vu 1 ulluuO* kyti. Tą parodys ateitis.

10 LITŲ EIS I AMERIKOS 
DOLERĮ.

KIEK IŠVAŽIAVO LIE
TUVON PER RUGPIU- 

ČIO MĖNESI.
Washington. — Per rug- 

piučio mėnesį Lietuvon iš
važiavo :

Vyrų — 
Moterų - 
Berniukų 
Mergaičių

IŠSIŽADA TRAKIJOS IR 
PRAŠO TAIKOS.

KUNIGĄ UŽMUŠĖ 
PARAPIJONKOS.
"Keleivyje” buvo andai 

rašyta, kad netoli nuo New 
Brunswick, N. J,, ant far
mos po obele buvo atrastas 

58 nušautas kunigas Hali su 
zakristijono pačia, bet kas 
juodu užmušė, tuomet da 
niekas nežinojo. Dabar gi 
išeina aikštėn, kad juodu 
užmušė susitarusios 3 para- 
pijonkos, su kuriomis "dva- 
siškas tėvelis” taip pat ture- kare 
ięs meiliškų reikalų. Taigi' 
jos nudėjo jį iš pavydo, kad 
jis mvlavosi su vedusia mo
teriške.

Litas turės 100 lietuviškų 
centų.

Galų gale Lietuvos val
džia nutarė įvesti savus pi
nigus. Tai bus visai nauji, 
lietuviški pinigai. Iki šiol 
vartojami "auksinai” nebu
vo jokie auksinai, bet vo
kiškos markės.

Markės, kurias žmonės 
vadino "auksinais”, bus pa
naikintos. Jų vietą užims; 
litai. Litas bus padalytas į 
100 centų. Bet tai bus ne 
amerikoniški, o lietuviški 
centai.

Į vieną- Amerikos dolerį 
eis 10 Lietuvos litų, kitaip 
sakant, litas bus lygus Ame
rikos dešimtukui.

Amerikos centas bus ly
gus 10 Lietuvos centų.

TTHn'Svklos te rinkta NaU^ LfetUV0S P“igai
bus spausdinami Čeko-Slo-

AUKSO-SIDABRO FON- 
DAN AUKOS.

i Išviso suplaukę iki šiolei 
____  ______ __ ! Aukso-Sidabro Fondan au- 
ninkų fšnaudotojų' reikalu, kų: auksinių ir sidabrinių 

” Nebalsuokite už [daiktų 75 svarai; pinigais

Socialdemokratai perspėja ištikrųjų yra to paties lizdo 
žmones nuo šmugelninkų.

Artinanties rinkimams į 
pastovų Lietuvos seimą, po

paukščiai. Jie darbininkų 
klasės priešininkai, darbi- 279

90
visa krašta užrirė nartiiu gynėjai. Nebalsuokite už daiktų 7a svarai; pinigais ZriLtata p juos. Krikščionys ir Pažam'§13,727.07; Lietuvos pasko-
^Kri&ionįs demokratai, fa. su Žemdtabiais patekę Į - — 1

t.y. klerikalai, nori praeiti į Seimą susiderms ir pus vie- 
Seimą per apgavystę. Susi-n« 
tepę šmugeliu ir pridarę ki
tokių šunybių, jie šituose 
rinkimuose pridarė viso
kiais vardais partijų, kad 
paslėpus už jų tikrai krikš
čioniškąjį savo veidą.
trauWakl17kKėn S^sX!alde' gavote”žemės? Darbininkai, ■ Herrino miestelio Įvyko su- 

mokratas”, kuris 36-tam 
numery rašo:

Krikščionis demokratai bus neužmiršo, 
sudarė ištisą savo organiza-' Krikščioniškasis ___ . . o .. .
ei jų tinklą, kad tik daugiau Bankas, prie kurio yra pri-Įdėtinis su savo mušeikomis 
balsų_ rinkimuose sužvejo-dėjęs savo pirštus “ ne tik i pradėjo į juos šaudyt ir tris

51

Senoji Turkijos sultono val
džia rezignuoja.

Iš visų sumuštų per di
džiąją karę tautų, pirmuti
nė atsistojo ant kojų Turki
ja, tik ne senoji Turkija, ne 
Turkija su sultonais ir hare
mais, bet revoliucinė Turki
ja, kuri atmetė savo sultoną 
ir visą jo valdžią ir pakėlus 

j išvijo iš savo krašto 
svetimus užpuolikus.

Pasiskaityk’* kokių nusi
leidimų ir pa- avmų jauna
jai Turkijai daro galingoji 
Entanta, o pamatysit, kad 
tarpe plėšriųjų valstybių 
šiandien tiktai per karą ga
lima savo teises ir laisvę ap
ginti.

Turkai pakėlė kovą ir lai
mėjo. Didžioji Anglija, 

J t ir Italija, kurios 
i nesenai buvo nutarusios ir

los bonais apie $2,000.
Kitos kolonijos aukų da 

neprisiuntė. —(Elta.)
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I

IŠNEŠĖ 212 APKALTINI
MŲ DĖL HERRINO 

SKERDYNĖS.
Kaip "Keleivio” skaityto-' 

jai žino, tūlas laikas atgal 
tuos du metu. Bežemiai, ar Illinojaus valstijoj, netoli 

ar sulaukėte lengvesnio gv-, rirėmimas streikuojančių 
venimo? Krikščionys demo- angliakasių su ginkluotais 
kratai tik save ir savo dar- kasyklų kompanijos ske- 
____________ i bais. Streikieriai ėjo prie _   . -  ___- ’n i e . .ii .

Steigiamajame Seime ! 
krikščionys demokratai su-' 

_ darė didžiumą. Jie du metu 
J su viršum buvo krašto šei-į 

mininkais. Apsižiūrėkite, Į 
draugai, ką jums jie davė į

balsų rinkimuose sužvejo- dėjęs savo pirštus vakijoj. Kolkas jie da nega- 
tavi, bet valdžios mokesčiaijus. Federacija — darbinin- stambus bankininkas kun. užmušė. Šitaip išprovokuo- ? ’ • Lietuvoi skaitomi

kams mulkinti, Ūkininku Vailokaitis, _ bet ir daugiau ti, maineriai pasitraukė ir iau nebe ”auksinais” bet 
Sąjunga — ūkininkams su- dievobaimingu krikščionių sugrįžo su ginklais, šaudy- „litais” ’
žvejoti. Pavasarininkai — demokratų žmonių, varo ge« mas ėjo visą naktį ir kelio-' AnUcinai rubliai ir lritn.žvejoti, Pavasarininkai — demokratų žmonių, varo ge» 
neprityrusiam jaunimui pa- rą biznį ir krauna milijonus, 
gauti. Blaivininkai, Katali- Valstybę gi privedė jie prie 
kįų Moterų dr-ja ir treti- to, kad darbininkas nieko 
mnkes — dievobaimingoms nebepaiiegia iš savo uždar- 

susemti- Pati gi bio nusipirktu Taigi, drau- 
knksciomų demokratų par- gai darbininkai, nei vieno 
“ja — stambiems pramo- balso jokiam krikščionių de- 
ninkams, bankininkams i? mokratų ir Pažangos su 
šmugelninkams. Tinklai žemdirbiais sąrašui, nors 
gudriai užtiesti, o dar gu- jie jus gąsdintų ir patim 

vis varoma. Tikriausias 
įrankis užtiestuosna tin- 
kluosna daugiau žuvų su^ 
žvejoti, tai tikyba. Krikščio-i 
nys demokratai dedasi uo- -- - - - |

oriau tuosna tinkluosna-žu- Liuciperium.

liausiais tikybos gynėjais, o 
socialdemokratus rūpinasi ; 
visur nupiešti paties šėtono 
sąjungininkais ir tikybossąjungininkais ir tikybos 
griovikais. Kam ir kodėl jie 
taip daro savaimi aišku. Pa
sižiūrėkite aplink save ir pa-: 
tys pastebėsite, kiek jiems 
tikyba rupi. Krikščionių de
mokratų agentai — kuni
gai liepia jums nerinkti 
turtų šioj ašarų pakalnėj, 
kur kandys suėda ir vagys 
išplėšia, o pataria krauti jį: 
dangaus karalijos iždan.' 
Pažiūrėkite į išsiputusius I 
kunigų ir jų šalininkų dėl-Į 
monus. Jie liepia jums ma
rinti savo griešną kūną, kad 
jis išsibujojęs jūsų dūšių 
pragaran nenutemptų, žvil-, 
gterėkite į taukais apteku-' 
sius jų kunus. Jie skelbia:] 
nekalbėk neteisiai prieš ar
timą tavo. Pasiklausykite, j 
kokius šmeižtus ir nesąmo- 
nes jie visur skelbia apie 
tuos, kurie nebenori ilgiau 
būti po jų skvernu. Ne vel
tui jie patys sako: "Klausy
kite ką kunigas sako, o ne
žiūrėkite ką jis daro”, nes 
nes jie eilgiasi griežtai prie
šingai tam, ką skelbia. 
Krikščionys demokratai ir 
jų vadai, kunigai, pavertė 
tikybą įrankiu savo kišenės 
reikalams ginti ir darbinin
kams pažaboti. Ne vieni 
krikščionys važiuoja tiky
bos arkliuką pasikinkę. Pa
žanga su Žemdirbiais irgi 
naudojasi tikyba savo poli
tiniams tikslams pasiektu

Viso----------
—(Elta.)
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FORDAS ATIDARĖ 
DIRBTUVES.

Fordo "protesto streikas" 
jau pasibaigė. Jis buvo už
daręs savo automobilių fa

brikas ir paleidęs apie 100,- 
000 darbininkų, kad pareiš
kus tuo budu savo protestą 
prieš anglies pelnagrobius, 
kurie pakėlė anglies kainą, rius Haynes reikalauja, kad 
Bet pereitoj pėtnvčioj jis kongresas paskirtų $9,125,- 

000 blaivybei palaikyt per

$9,125,000 BLAIVYBEI 
PALAIKYT.

Prohibicijos komisdonie-

i

vėl tas fabrikas atidarė, pa
aiškindamas, I 
trustas nusileido ir sutiko 
pristatyti jo dirbtuvėms ku
ro "vidutiniškom kainom”. 
Darbininkai, kurie buvo pa
leisti, vėl sugrįžo darban.

kad anglies ateinančius metus. Iš tų pi- 
idn ir sutiko nigu reikia užlaikyt visus f • - n * i- x 'Hie&eiiai uuvu nuuiiuoiuo nolaivybes agentus, apsaugot risiekusios. kad turkai turi 

rubezius ir palaikyt "sausa- L,, t; lž’F.nrnnns

nigų reikia užlaikyt visus

būt išvyti iš Europos ant vi
sados, dabar su drebančio
mis kinkomis ir su didžiau
siu nusižeminimu praneša 
turkams, kad jos sutinka 
jau sugrąžinti jiems visą 
Trakiją (Turkiją Europoj) 
iki pat Maritzos upės, ir ati
duoda jiems Adrianopolį.

Negana to, aliantai prašo 
turkus Į taikos konferenciją 
ir kviečia jau prisidėti prie 
Tautų Lygos.

Kaip greitai persimainė 
dalykai. Kuomet karei pasi
baigus senoji sultono val
džia bandė ką nors laimėti 
pataikavimu aliantams, jie 
išspyrė ją iš Trakijos kaip 
tą rudą kalę, užėmė Kons
tantinopolį, Dardanelius, o 
ko patįs nenorėjo, tai grai
kus pakurstė, kad jie pa
imtų.

Turkijos pataikavimas di
džiosioms valstybėms pra
žudė ją, lygiai taip kaip Lie
tuvos klerikalų šunvuode- 
gavimas Tautų Lygai pra
žudė pusę Lietuvos.

Susidėję su Rusija, turkai 
išpėrė kailį savo priešams ir 
atsiėmė savo žemes. Jei Lie
tuvos valdžia nebūtų patai
kavus užsienio reakcijai, bet 
susidėjus su Rusija, tai len
kai butų turėję b^o-ti taip iš 
Vilniaus, kaip graibai turė
jo bėgti iš Smyrnos.

Lietuvos valdžia turėjo 
keliais šliaužti ir prašytis, 
kad ją priimtų į Tautų Ly
gą. O turkus šiandien pati 
Tautu Lyga prašo prie jos 
prisidėti.

Tai ve, koks skirtumas 
tarpe kovos ir vergiško pa
taikavimo. Kas kovoja, tą 
ir priešai gc ..o kas pa
taikauja, ta ■ "prieteliai” 
laiko šunies vietoj.

jį” laivyną, kuris ant jūrių 
gaudo degtinės kontraban
dą.

i Arti 10 milionų dolerių
i Auksinai, rubliai ir kito
kie svetimi pinigai, kurie iki 
šiol buvo Lietuvoj vartoja
mi, bus keičiami j lietuviš
kus litus. Kursą tam keiti
mui kas sąvaitė nustatys

lika kompanijos mušeikų 
buvo užmušta. Apskričio 
teismas dalyką ištyrė ir pa
skelbė, kad dėl tos skerdy
nės yra kalta kasyklų kom
panija, kuri prigabeno iš ki
tur streiklaužių, apginklavo 
juos ir pradėjo šaudyt į ne
kaltus žmones. *

Šitas raportas sukėlė ka
pitalistų spaudoj didžiausio 
triukšmo. Plutokratai pra
dėjo šaukti visa gerkle, kad 
valdininkai, kurie tokį ra
portą paskelbė, turi būt nu
bausti, nes tai negirdėtas 
dalykas, kad tokiuose atsi
tikimuose valdžia kaltintų 
kompaniją ir streiklaužius. 
Reikia paskirti speciali 
"grand jury” Herrino sker-j 
dynei ištirti, jie šaukė. Rei-! 
kia nubausti angliakasių i 
uniją ir reikia nubausti vai- į 
dininkus, kurie stojo už tą 
uniją.

Šitaip šaukė be jokios at
laidos visi plutokratų laik
raščiai.

Taigi buvo sudarytas spe- 
cialis "grand jury”, kuris 
per kelias sąvaites klausi-; 
nėjo visokiu liudininkų,' 
daugiausia, žinoma, skebų' 
ir kasyklų kompanijos 
agentų, ir 23 rugsėjo savo 
tyrinėjimus pabaigė, apkal
tindamas išviso 212 žmonių. 

Kaltinami daugiausia uni
jos nariai ir viršininkai, ir 
kaltinama taip pat daug ap
skričio valdininkų, kad ne
pašaukė kariumenės ir lei
do streikieriams skebus su
mušti.

Pavyzdžiui, šerifas Thax- 
tbn kaitinamas tuo, kad: bū
damas valdininku, prigulė; 
io prie angliakasiu unijos ir 
jiems simpatizuodamas ne
pavartojo tinkamų priemo
nių "tvarkai palaikyti”.

Dabar visi apkaltinti žmo
nės bus traukiami teisman 
ir teisiami. Pelnagrobiai 
stengsis tuo budu atkeršyti 
savo priešininkams. Unija 
žada dėti didžiausių pastan- 

pė. ‘ ’gų, kad apgynus savo žmo-
Žydų liaudies sąrašas nes

22’PARTIJOS PANEVĖ
ŽIO APYGARDOJ.

"Lietuvos Žinios” prane
ša, kad Panevėžio apygar
doj rinkimuose dalyvauja 
net 22 partijos; tiek bent iš
statyta kandidatų sąrašų, 
būtent:

1.
!

t

38 VAIKAI SUŽEISTA
PITTSBURGHO TEATRE, šalis turi išleisti iš visuome- 

Pittsburgh, Pa. — Nau- . , ... •
jam Strand teatre ant Lin- aegirtuokliautų:

nės iždo tam, kad žmonės 
., ir vistiek

i

AA1L4.A 0<J’C41vv 11 L4O vd vj 0 Jculll k-7 VA C4 A A VI UVttvlV C4AAV AJAAl • • . - «« • __ #

pati valdžia. Iškeitimui se- coln avė. čia atsitiko didelė j*e girtuokliauja. Tai ve, ką1 • • ... • - • , • _ ___ .. ___ tt- reiškia vvkinti toks įstatv-nelaimė pereitą sąvaitę. Ke- 
liasdešimts vaikų susirinkę 
laukė, pakol įleis juos ant 
perstatymo, kaip staiga įlu-Į 

cemento grindįs ir visi' • i 1__ -

reiškia vykinti toks įstaty
mas, kuriam žmonės nepri
taria !

RUSAI SVEIKINA 
TURKUS.

Rusams labai patinka,

nujų pinigų į naujuosius, 
žmonėms bus duota 3 mėne
siai laiko.

s Visi kaltina Lietuvos val-( 
džią, kad ji taip suvėlino‘žo < 
savo pinigų įvedimą. Dėl to'vaikai sukrito į skiepą. 38 iš ____
suvėlavimo šalis turėjo apie jų liko sužeisti, o viena 8 ųad turkai išpėrė graikams 
$100,000,000 nuostolio, nes metų mergaitė, M. Kunkliu- kaili jr ]jepg aijantams išsi- 
ant tiek nupuolė Lietuvoj tė, užmušta. Miesto staty- kraustyt iš Konstantinopo- 
esamų markių vertė. i bos inspektorius pripažino, Įį0 ”Turkai veda apsigyni-

i Bet ar savų pinigų kur- kad grindįs buvo netinka- ,mo karę,” pasakė einąs Ru
sas nenupuls? Ar litas vi- mai padarytos. sįjos užsienio reikalu komi-

$100,000,000 nuostolio, nes metų mergaitė, M. Kunkliu- jr ijepė nlfantams išsi- 
x_ x_ Miesto staty-.kraustyt iš Konstantinopo-

2.

3.

4.

6.
7.

8.
9.

Biržų apielinkės be- 
partyvių kuopa.
Darbininkų ir darbo 
valstiečių.
Latvių ir vokiečių blo
ko sąrašas.
Valstiečių Sąjunga.

5. Socialdemokratų par
tija.
Ūkininkų Sąjunga. 
Krikščionių demokra
tų partija.
Darbo Federacija. 
Zubausko "Dalgis”.

10. Darbininkų kuopa.
11. Lietuvos latvių kuopa.
12. Žemdirbių ir Pažangos 

blokas.
13. Grupė vad. "Žemė ir 

Laisvė".
Rusų Baltgudžių blo
kas.
Žydų sionistų "Už tau
tos autonomiją" sąra
šas. /
Sočiai. Liaud. Demo
kratų partija.

17. Namų savininkų są
junga.
Lenkų Centrai. Rinki
mų Komiteto sąrašas.
Žydų liaudies sąrašas 
"Achdus”.
Bepartyvė "Lietuvos 
Atgimimo” partija.
Panevėžio miesto ir ap
skrities darbininkų, be
žemių, mažažemių gru-

14.

15.

16.

18.

19.

20.

21.

22.

TURKŲ ARMIJOS VADAS.

Šis paveikslėlis parodo Mustafą Kernai Pašą, 
turkų nacionalistų vadą, kuris sumušė graikų 
armiją ir įvarė didelį kinkų drebėjimą Anglijai.

| sijos užsienio reikalų komi- 
l saro pareigas Karachanas. 
"Rusija siunčia turkams gi
lios broliškos užuojautos ir 
linki jiems atgauti savo 
laisvę.”

Taip pasakė Karachanas 
savo notoj Anglijos val
džiai, kuri norėjo turkus su
naikinti.

Kas dėl Dardanelių ir 
Bosforo, tai jų klausimas 
paliečia tik tas šalis, sako 
Rusijos komisaras, kurios 
prieina prie Juodųjų Jūrių. 
Anglija ir kitos tolimesnės 
valstybės neturi teisės kišti 
savo nosį į tuos reikalus.

SULTONAS REZIG
NUOJA.

Turkijos sultonas, kuris 
iki šiol sėdėjo Konstantino
poly su savo ministeriais 
kaipo senoji Turkijos val
džia po sąjungininkų virše
nybe, dabar pranešė Kernai 
Pašai, kad jis rezignuosiąs 
su vfsu savo kabinetu ir ne
sipainiosiąs jaunajai Ango- 
ros valdžiai.

RUSŲ JAPONŲ DERY
BOS PAIRO.

Iš Maskvos ir Tokio pra- 
nešama,kad rusų-japonų de
rybos, kurios tęsėsi Can Čun
mieste, jau pairo. Japonai 
pasitraukė iš konferencijos 
dėlto, kad rusai pareikalavo, 
kad Japonija tuojaus apleis
tų šiaurinę pusę Sachalino.

ZECERIS
Kuris moka dirbti visokį 

spaustuvės darbą ir nors 
biskį moka spauzdinti ant 
"cilinder” preso, lai atsišau
kia tuojaus į "Keleivio" 
spaustuvę:

255 Broadway,
So. Boston, Mass.

Y 
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PILIETYBE, REGISTRA
CIJA IR PASAI.

"Naujienos” aiškina, kaip 
kvailas yra tas registracijos 
įstatymas, kuris suvelia i 
krūvą ir pilietybę, ir pasų 
klausimą. Neužsiregistruosi 
ir neišsiimsi paso — neteksi 
pilietybės. Išeina, kad žmo
gaus pilietybė priklauso 
vien tik nuo paso.

Šitokios kvailybės da nie
kas pasauly negirdėjo.

Visose civilizuotose šalise 
pilietybės pamatu skaitosi 
ne kokia ten registracija ar 
pasai, sako "Naujienos”, bei 
žmogaus gimimas. Kur 
žmogus negyventų, jis vi
suomet yra tos šalies pilie
čiu, kurioje jis yra gimęs.

Tai yra naturalė, taip sa
kant, prigimta žmogaus pi- 

• lietybė.
Paskui yra da natų ra li

tuotoji arba priimtoji pilie
tybė, kuri reiškia^ kd žmo
gus išsižada gimtinės savo 
šalies ir patampa kito kraš
to piliečiu.

Jokios kitokios pilietybės 
pasauly nėra.

Tuo tarpu gi registracijos 
įstatymas reikalauja, kad 
butų da ir kokia tai "regis
truotoji pilietybė”, arba 
"pasų pilietybė”.

Jei gimęs Lietuvoje žmo
gus skaitosi jos pilietis (pa
kol jis pats tos pilietybės ne
išsižadėjo), tai jis bus pilie
tis, nežiūrint, ar jis užsire
gistruos, ar ne.

Jei jau Lietuvoj gimimo 
neužtektų, kad būti jos pi
liečiu, ir išvažiavęs kitur 
žmogus netektų pilietybės, 
tai jam reikėtų tada natura- 
lizuotis, kad patapti lietu- 
vos piliečiu iš naujo. Bet to 
negalima padaryti gyvenant 
Amerikoje. Įstatymas apie 
Isietuvos pilietybę sako, kad 
ne pilietis gali tapti Lietu
vos piliečiu tiktai tuomet, 
kai išgyvens tenai 10 metų. 
Tuo tarpu gi šita registraci
ja taikoma ne Lietuvon su- 
grjžusiems, bet Amerikoje 
gyvenantiems. Ji daro Lie
tuvos piliečiais žmones, gy
venančius kitoj šalyje 
užmokėk Atstovybei $10 už 
pasą, ir busi Lietuvos pi
lietis.

Užsiregistruoti gi ir išsi
imti pasas būtinai reikia, 
nes Latvijoj ir Estonijoj gy- 
venantįs lietuviai senai jau 
užsiregistravę. Taip sako ir 
liaudininkų atstovas kap. 
Natkevičius.

Šitą argumentą "Naujie
nos” tuojaus sumuša, nuro
dydamos, kad pasų klausi
mas neturi nieko bendra su 
pilietybe. Jos sako:

"...joks žmogus netvirtins 
tokio absurdo, kad tiktai tas 
asmuo yra pilietis, kuris turi 
Pasą.

"Pasai yra reikalingi tiktai 
tenai, kur jų reikalauja polici
ja. Amerikoje nuolatos gyve
nant, jokių pasų nereikia, čia 
jų niekas nereikalauja, ir butų 
net juokinga, jeigu čia žmogus 
vaikščiotų, įsidėjęs pasą Į ki
šenių. Kam tad Lietuvos val
džia sumanė tokį kvailą daly
ką, kad amerikiečiai turi išsi
imti pasus ir paskui kasmet 
atnaujint juos? Ar daug jus 
rasite čionai žmonių, kurie no
rės iš metų i metus mokėti pi
nigus už tą niekam nereikalin
gą popiergalį?

”Kap. Natkevičius visai klai- 
, dingai nurodo į tai, kad Latvi
joje arba Estonijoje gyvenan
tys lietuviai jau senai turėjo 
užsiregistruoti. Tenai sąlygos 
yra visai kitokios. Beveik viso
se Europos šalyse šiandien 
žmonės gyvena po policijos 
priežiūra, o ypatingai svetim
šaliai. Bet Amerikoje po to, 
kai pasibaigė karas, tie polici
niai suvaržymai išnyko ir nie
kas nenori, kad jie kada nors 
grįžtų.

"Darydami galutinas išva
das iš to. kas pasakyta aukš
čiau, mes išreiškiame nuomo
nę, kad neišlaiko jokios kriti
kos nė pats registracijos ‘prin
cipas’, nė atskiri jos patvarky
mai. Ažuot registravus savo 
piliečius Amerikoje, tegul Lie
tuvos valdžia sutvarko piliety
bės klausimą taip, kaip jį tvar
ko visas civilizuotas pasaulis; 
o savo pasų ji geriaus tegul 
visai nekiša amerikiečiams. 
Kada jie norės keliaut Lietu
von. tai jie išsiims pasus (jei
gu bus reikalo), liet kol jie gy
vena ant vietos, tol jiems tie 
popiergaliai yra nereikalingi.”

Gerai ir teisingai 
kyta!

KUNIGAI NORI 
PAČIUOTIS.
Šiomis dienomis 

riuose Amerikos

tik

pasa-

kaiku- 
laikraš- 

čiuose tilpo karikatūra, pa
rodanti, kaip Romos katali
kų kunigas šliaužia keliais 
prieš popežių ir prašo, kad 
tas leistų jam apsivesti.

Po ta karikatūra buvo iš
spausdinta šitokia žinia iš 
Romos:

"šiandien sužinota, kad Va
tikanui tapo prisiųstas prašy
mas paliuosuoti kunigus n.io 
celibato. Tečiaus išrodo, kad 
prašymas neatneš jokių pasek
mių.

"Italų laikraštis ’Epoca’ bu
vo pranešęs, kad po prašymu 
esą pasirašiusių daug kunigu 
ir net kelintas kardinolų, bet 
pasiteiravus apie tai Vatikane, 
pasirodė, kad prašymas buvo 
anonymus ir kas jį rašė, ne
žinia.

"Vatikano valdininkai neti
ki, kad visi kunigai norėtų pa
čiuotis. Kaip į tą klausimą 
žiuri pats popežius, tai galima 
suprasti iš to, kad andai jis at
skyrė nuo bažnyčios vieną če- 
ko-Slovakijos kunigą, kuris 
prisirašė prie vedusiųjų kuni
gų organisacijos. (čeko-Slova- 
kijoj daug Romos katalikų ku
nigų patįs atsimetė nuo pope- 
žiaus. kuomet šis neleido jiems 
pačuotis.)

"Akyvaizdoje šitokio Vatika
no nusistatymo, ir akyvaizdoj 
to fakto, kad prašymo autoriai 
nedrįso pasirašyti savo pavar
džių. į prašymą veikiausia ne
bus atkreipta jokios domės."

Žinoma, kunigai nedrįso 
pasirašyti, nes žino savo val
džios žiaurumą ir bijosi 
bausmės. Bet kad jie yra pa
prasti žmonės ir nori gyven
ti kaip visi žmonės gyvena, 
tai parodo netik tas jų pra
šymas, o ir tas faktas, kad 
kiekvienas jų laiko pas save 
jauną gaspadinę.

Ir ar nekeista ta katalikų 
bažnyčia: Romoj ant sosto 
sėdi ilgu andaroku apsimo
vęs, sugrybėjęs senis, o 
tūkstančiai sveikų ir jaunų 
vyrų, juodais rūbais apsivil
kę, dūsauja prie moterų, bet 
nedrįsta vesti, nes tas senis 
neduoda leidimo!

gų persekiojimų, sako Nesvj 
Menace". Amerika esanti 
šalis, kurios ide- lai esą nu-' 
statyti Nepriguimybės Pa-į 
skelbimu, perkurt amerikie-j 
čiai pirmu kartu išėję ir pa-, 
reiškę savo nepriguimybę ^niauja mirties socialistams 
nuo visko, kas yra Romos 
bei Europos. Toliaus. tie 
idealai buvę suformuluoti 
konkretėj formoj šios šalies 
konstitucijoj, kurios vy- 
riausis principas esąs tas, 
kad visi žmonės yra lygus, <» 
tas principas esąs griežtai 
priešingas Romos kataliku 
mokslui. Toliaus, Amerika, 
turinti tą auksini įstatymą, 
vadinamą Monroe D<' k u-i- 
na, kuri Romai ir visoms 
autokratijoms stačiai šau
kianti: "šalin nuo šio žemės 
puskamuolio!”

Tas reiškia, sako "New 
Menace", kad Amerikoje ji 
(t. y. Roma) negali skiepyt 
prakeiktos savo monarchijų 
tvarkos.

"The New Menace" sta
čiai reikalauja, kad visi kle
rikalai. kurie skleidžia Ame
rikoj Romos tikybą ir bru
ka ją i politiką, butų depor
tuoti. Girdi:

"Kuomet žmogus išsiima pi
lietiškas popieras, jisai turi 
prisiekti, kad išsižada buvusios 
savo vyriausybės; kaipgi tuo
met Romos klerikalas gali 
Amerikos piliečiu kuomet 
yra prisiekęs Romai ir jos 
išsižada ?

"Kiekvienas Romos katali
kas ant musu žemės yra sve
timšalis (an alien) ir ameriko
nu niekuomet negali būt. Jis 
neturi teisės ir balsuot. Jis yra 
nolis ant politinio musu kūno, 
ir vaistas nuo to yra tiktai vie
nas — deportuoti visą šitą 
svetimžemiu elementą.

"Tik vienas būdas mums 
yra apsivalyti nuo šito brudo 
(filth), tai reikalauti jo depor
tavimo ir deportavimo. Kalbė
kit apie tai skersai ir išilgai vi
sos Amerikos, kalbėkit visur ir 
visuomet, pakol risi žmonės 
supras, kad tai yra vienatinis 
būdas apvalyti švarią musų že
mę... Kiekvienas Romos kata
likas turi būt deportuotas."

Taip kalba Ku Klux Kla
nas, patriotinė amerikiečių 
organizacija, kurios pasiro
dymas politikos arenoje 
Įvarė Romos klerikalams 
baisų kinkų drebėjimą. Kle
rikalų spauda pradėjo kelti 
prieš Ku Klux Klaną di
džiausi riksmą, o vyskupai 
ir kardinolai bandė už
gniaužti tą organizaciją per 
savo intaką kongrese. Bet 
jiems tas nepavyko ir Ku 
Klux Klanas smarkiai auga.

Komunistai Rusijoj rei-

ŽINELES

b .it 
jis 
ne-

DIDELIS GAISRAS.
Atlanta, Ga. — Pereitą 

nedėldienį išdegė šio miesto 
centras. Nuostoliai apskai
tomi Į $1,500,000.

AREŠTAVO VYRĄ SU 
SVETIMA PAČIA.
Baltimorėj pereitą nedėi- 

dieni tapo suimtas Halfred 
Chambers iš Fichburg, 
Mass., su tūla Mrs. E. Mil- 
ier, taip pat iš Fichburgo. 
Chambers paliko Fichbur- 
ge savo pačią, o Millerienė 
vyrą, ir abudu išdūmė auto- 
mobiliuje. Abudu dabar kal
tinami svetimoterystėj.

NORI DEPORTUOT 
VISUS KLERIKALUS.
Ku KIux Klan, galinga 

antiklerikalinė organizaci
ja, nori apvalyti Ameriką 
nuo Romos katalikų kleri
kalizmo. Klano organas, 
"The New Menace”, straips
nyje "Ar bus Amerika už
teršta Europos srutomis” 
nurodo, kad visi Romos ka
talikų klerikalai yra prisie
kę ištikimybę Romai ir nors 
tampa šios šalies piliečiais, 
Romos neišsižada ir visuo
met stato ją pirmoj vietoj. 
Taigi tokie žmonės esą pa
vojingas Amerikos laisvei 
elementas ir nuo jo reikia 
kraštas apvalyti. _______ _

Amerika buvo įkurta tų j apie 2 galionu gazolino, tai 
žmonių, kurie turėjo bėgti sudėti krūvon jų nuostolia
is Europos nuo Romos kuni- kas diena siekia $250,000.

džia liepia.” Išvada viena, - v* • —į
nors rusų darbininkai ir vai- C71 T"!
diški žmonės, bet jų sąžines “ 
komunistų valdžia nei pie- ----------
tumis nei pajokais vistik ne- Pastaruoju laiku, ypač 
nupirko, — Rusijos darbi- priėmus Lietuvos konstitu- 
ninkai prieš mirties bausmę. * 
Dengkitės bendro fronto 
šmugeliu, šaukite, anot An- 
gariečio "staugkite” (Ko
munisto 6 N r. — 22 m.) apie 
soc. demokratų išdavystę, 
bet atminkite, kad ne jums 
komunistams, anot Piloto, 
plautis rankas mirties baus
mės klausimu. Ir Maskvos 
darbininkai jus jau 
smerkė. „ I. Z

("Š-tas”)

tai turime, ir tai darome. 
Kodėl ji taip nemokyt, kaip 
ištikmjų yra? Kam kalbėti 
ir mokyti jį to, ko visai 
nęra?

Tokiems žmonių tamsini- 
mams mes turime pristatę 
galybę bažnyčių. Jose per 
metų eiles yra kalbama tas 
pats ir tas pats. Ką girdė
jai būdamas 10 metų, tą pa
tį girdėsi ir 60 metų. Nieko 
naujo. Ar nebūtų šimtą kar
tų naudingiau Lietuvos ūki
ninkams, kad jie ten butų 

„ mokinami, daleiskime, vieną 
nedėldienį apie gyvulių au- 

Gi klerikalu spauda rašo ginimą, kitą — apie javus, 
kaip tik priešingai, sakyda- trečią — apie žemės išdir- 

’i "bedieviai” norį pa- bimą, ir Lt.?
Lietuvos žmonių są-Į F 

sa- kaip

kad konstitucijoj .tokių punktų, 
sąžinės kurie liepia išguldinėti mo

kyklose tikėjimą, J ”

ciją, pradėta daug kalbėti ir 
rašyti apie sąžinės laisvę. 
Pažangioji lietuvių visuo
menė, kaip Amerikoje, taip 
ir Lietuvoje, yra nepasiga- 
nėdinusi klerikalų padirbta 
konstitucija, kuri riša į 
krūvą du vienas kitam priė- 
ringtf dalyku, būtent, tikėji
mą su mokslu. Ji sako, kad 
įdėjimas kofištitucijon tokių 
punktų, kurie verčia vaikus 
mokytis tikėjimo mokyklo
se, yra varžymas žmonių ša
binės laisvės.

ir socialdemokratams. Tą 
baisų, viešą reikalavimą pa
smerkė visa pasaulio darbi
ninkai ir socialistii partijos. 
Tada tą savo kraujo trošku
li komunistai bando padeng
ti JvtiSiji

i ’V : ( 
Į darbi 
. kurb 
j rašė
/esencijų mažai, nes pasau- 
ho darbininkų sąžinė nesu
pranta to baisaus reikalavi
mo, ji netiki, kad darbinin
kai, tie žmonės, kurie savo 
darbu tveria gyvasties šal
tinius, sąmoningai naikintų 
tą gyvastį ir dar gyvastį so
cialistų — tų žmonių, kurie 
galvas deda darbininkų kla
sės gerovei ir ateičiai. To 
negali būti, sako darbinin
kai kitų kraštų. Į Maskvos 
gatves birželio 20 d. su 
šauksmu "mirtis” turbut iš
ėjo ne darbininkai, bet mies
to valkatos, komunistų val
dininkai — komisarai, nau
jai gimusi raudonoji buržu
azija. tarybiniai spekulian
tai, tik ne darbininkai. Tie 
žmonės, kurie sunkiu darbu 
tveria tų pačių komisaru 
gerovę.

Tuomet komunistai ruo
šia kitą įrodymą, kad darbi
ninkai nori mirties socialis
tams. Teismo salėn, kur tei
sia soc. rev., įsiveržė atsto
vai neva nuo darbininkų ir 
2l valandos rėkia, šaukia, 
blevizgoja, kolioiasi, — tai 
reiškia darbininkai reika
lauja mirties. Įsiveržia teis
man, kur turi gimti, nors ir 
komunistų,’— teisėtumas i s 
teisybė, Įsiveržia ne darbi
ninkai, bet komunistų re
presijomis organizuota mi 
nia, neva, atstovybė darbi
ninkų. šlykštucininga! y

šito negana pasiteisini
mui prieš pasaulio darbi
ninkų sąžinę, sumanyta 
dirbtuvėse, fabrikuose — 
staklių (varstotų) rašyti 
vardu darbininkų rezoliuci
jos ir reikalauti jose mirties 
teisiamiems socialistams. 
Čionai ir pasireiškė darbi
ninkų sąžinė — Rusijos dar
bininkai pasisakė prieš mir
ties bausmę. Komunistai 
(bolševikai) —už, darbinin
kai — prieš? Kada buvo ruo
šiama keršto demonstracija 
prie stoties, pasitinkant už
sienio socialistų gynėjus, 
darbininkas Ivanovas pro
testavo prieš šlykštybes. 
Darbininką Ivanovą arešta
vo. jis 7 paras badavo, rei
kalaudamas paliuosavimo. 
Fabrikoje "Bogatyr” iš 
2500 darbininkų atėjo susi- 
rinkiman 300-400. Nors fa
briko vartus išanksto užra
kino, nors buvo grąžinta ne
išmokėtos už 3 d. algos, dar
bininkų dauguma pabėgo 
per tvoras, mirties rezoliu
ciją priėmė 35-40 balsais. 
Kalinino dirbtuvėje iš 300 
darbininkų niekas nebalsa
vo patiektos rezoliucijjos. 
Centrosojuze, kviečiant ma- 
nifestacijon siūlyta veltui 
pietus. Farmazavod 2 Nr. iš 
Į 20 darbininkų už rezoliuci
ją 5, manifestacijoje dalyva
vo 5 žmonės. Elektros stoty 
—1500 darb., mitinge daly
vavo 100 žmonių. Rezoliuči- 
fą pasirašymui nešiojo sto
ties administracija. Maika- 
nato fabr. darbininkai pa
reikalavo sunaikinti vėliavą 
su mirties reikalavimu. Ko
munistų ječeika vienui vie
ta maršavo manifestacijo
je. Ir taip visa eilė faktų, 
kurių neįvardysi visų. Bir
želio 20 d. manifestacijoje 
laugelis dirbtuvių visai ne
dalyvavo. Laike jos buvo 
rirdėti- kalbų tų, kurie daly
vavo: "mes valdišku žmonės, 
kaip gi nedalyvausi, jei val

i
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VAGIA GAZOLINĄ.
Motoristų draugija skel

bia, kad aliejaus trustas 
ia nuo automobilistųnuvągi; , ____

už $90,000,000 gazolino ant 
metų. Gazolino stotįse auto
matiški aparatai gazolinui 
mieruoti esą taip įtaisyti, 
kad ant kiekvienų 5 galionų 
vis nutraukia apie 2 paintes. 
Kadangi Amerikoj yra apie 
10,000,000 žmonių, kurie tu
ri automobilius ir kurių 
kiekvienas suvartoja į dieną

ės darbininkų vardu 
rg r.nizuoja Maskvoje 
cinkų manifestacijas, 
s ant savo vėliavai pa
tirties obalsiųs. Mani-

pa-
2.

ŠURUM-BURUM.
Lietuvos užsienių reikalų’ 

komisaras kunigas .Jurgu
tis, rašydamas kitų valsty
bių valdžioms "notas”, pasi
rašo "Lietuvos Respublikos 
Užsienių Reikalų Ministeris 
V. Jurgutis.”

Ką tas reiškia? Juk kle
rikalai Steigiamam Seime 
išbraukė žodi "respublika” - 
iš Lietuvos konstitucijos, e 
Įrašė "valstybė’*.

Matomai, Lietuvos kuni
gai pradeda pažint gėdą ir 
•oclel kunigas Jurgutis gėdi
nasi prieš svetimas valsty
bes pasirašyt, kad Lietuva 
jau ne respublika, o tik 
"valstybė” (valstybe gali 
vadintis ir monarchijai. 
Kun. Jurgutis gėdinasi ir 
savo titulo — "kunigas”.

Nors aš žinojau, kad mu
sų tautininkai skiriasi nuo 
klerikalų tik tuomi, kad jie 
nepripažįsta "spavied- 
nies”, vienok nemaniau, kad 
jie butų taip susirūpinę kle
rikalų likimu. Štai kap. Nat
kevičius pasikalbėjime su 
"Tėvynės*’ redaktorium > pa
reiškė, kad kun. Kemėšio re- ■ 
gistracijos Įstatymas netik j 
reikalingas, o ir būtinas. 
Kad parodžius, jog jis tiesą 
kalbąs, p. Natkevičius pri
veda ir "faktus”, būtent: 
Estonija ir Latvija toki-pat 
Įstatymą pravedusios.

Klausimas, kodėl p. Nat
kevičius nenurodė, kaip An
glija, Francija, Norvegija, 
Šveicarija ir kitos senos val
stybės tame klausime nusi- 
stačiusios?

Generalis Suv. Valstijų 
prokuroras Daugherty sa
ko: ”Kad aš bučiau fabriko 
darbininkas, tai prigulėčiau 
prie unijos, ir jeigu aš bu
čiau fabrikantas, -tai nepri- 
pažinčiau unijos.”

Ir ponas Daugherty el
giasi kaip tikras fabrikan
tas. x

s

Nevien tautininkai ėmė 
varyt ”anti-polską” propa
gandą — varo ją ir komu
nistai.

Štai, kada "Keleivis” iš
nuomavo savo namą len
kams, tai Brooklyno "Lais
vės” visų skyrių rašytojas 
pradėjo jį už tai niekint.

Beto, kuomet Chicagos 
lietuvės parapijonkos pra
dėjo vyt laukan iš parapi
jinių mokyklų lenkes "mo
kytojas", tai "Vilnies” per
sonalas savo lėšomis suren
gė prakalbas ir nurodė, kaip 
lenkės mokytojos yra lietu
vystei pavojingos.

Brooklyno "Laisvė” per
spausdino straipsnį iš "Ko- 
munaro”, kuriame tarp kit
ko sakoma: "Grįžus demo
bilizuotiems raudonarmie
čiams prasidėjo ‘ sodžiuje 
kultūros organizacijos.”

Dabar bus aišku, kodėl 
komunistai šaudė profeso
rius. Jie tai darė todėl, kad 
demobilizuoti kareiviai ga
lėtų užimti jų vietas kultū
ros darbe. Mat, komunistų 
supratimu, paprastas karei
vis daugiau žino ir už pro
fesorių.

Laisvės Mylėtojas.

ma, buk "bedieviai” 
vergti L 
žinės laisvę. "Draugas” 
ko:

"Socialistai rėkia, 
ten panaikinta 
laisvė, bet nurodymų ne
duoda. Jei pasirodo koki 
nors socialistų prirodymai, 
tai jie prirodo, kad socialis
tai geidžia sąžinės suvar
žymo, o ne laisvės."

rp - - - - -

liau. pažvelgti Į dalyką ir pa
matyt i, kur yra tėtšybė.

Tik ką užgimęs kūdikis 
turi tvra, nieku*nesuvaržv- 
tą sąžinę. Jis yra svetys šia
me pasauly, kur jam viskas 
nesuprantama. Jojo kūno ir 
proto augimas priklauso 
nuo mus. Jeigu mes gerai 
prižiūrėsime ir atatinkamu 
maistu maitysime jį, tai jis 
užaugs sveiko kūno žmogus'. 
Bet jeigu mes panorėtume, 
kad kūdikis neišaugtų Į 
gamtos paskirtą dydį; arba 
panorėtume, kad jojo bent 
kuri kūno dalis proporcijo- 
nališkai butų mažesnė, mes 
turėtume tą kūno daly su
veržti, ar ne? Tatai daryda
vo kiniečiai Pas juos buvo 
fliaią^ kad moterys turėtu 
mažas kojas.* Todėl jie su- 

įverždavo moteriškos lyties 
kūdikiams kojas ir sulaiky
davo jas nuo laisvo augimo. 
Dabar jau, rodos, jie to ne
daro. Mes gi to nedarėm ir 
nedarysim. Tečiau pas mus 
yra užsilikęs nuo primtyriųi 
žmonių paprotys, kuris yra 
taip-pat kenksmingas, -bū
tent. kūdikio proto varžy
mas. Jr štai kaip mes da
rome.

Augdamas kūdikis prade
da visu kuo domėtis. Tą jo 
žingeidumą mes aiškiname 
melu. Sakau •"melu”, remda
masis mokslu, kuri visos ci
vilizuotos šalis, neatsižvel
giant savo tikėjimams, turi 
priėmę teisingu faktu. O jei
gu mokslas teisingas, tai re
ligija melas. Dviejų nuomo
nių apie, tai negali būti. Mes 
savo gentkartę mokinam, 
kad Dievas sutvėrė žemę, ir 
visus gyvūnus ant jos esan
čius; kad Dievas sutvėrė 
saulę, kad dieną mums švies
tų, o mėnuli ir žvaigždes, 
kad naktį žibėtų. Toliau mes 
aiškinam, kad Dievas duoda 
mums lietų, idant javai aug
tų ir butų mums duonos. 
Aiškiname jam apie dangų, 
kur taip labai gerai po mir
ties gyventi, ir apie peklą, 
kur smala nuolatos verda. 
Mes sakome jam, kad jeigu 
tu busi geras, tai miręs eisi 
Į dangų, kur amžinai links
minsies su aniolais, o jeigu 
blogas, tai miręs eisi į peklą, 
km* ..reikės degti smaloj per 
amžius. <

Na, ar, čia nėra varžymas 
kuęlikio sąžinės laisvės? Ko- 
dd nepasakyti jam teisybę? 
Kodėl neaiškinti jam moks
lišku budu apie žemę, saulę, 
lietų ir kitokius jam nesu- 
Drantamus daiktus. Paga
lios, kodėl kūdikiui nesaky
ti, kad mes turime tokius 
įstatymus, kurie draudžia 
daryti blogai. O jeigu kas 
prieš juos prasižengia, tas 
huną nubaustas kalėjimu 
arba kitokiu budu? Juk mes

Pažangioji** lietuvių dalis, 
ir josios atstovai St. 

Seime, priešinosi įdėjimui

Todel bandysime Čia gi-

kokis jis 
nebūtų. Jie norėjo, kad mo
kyklose butų mokinama 
vien tik mokslo, o tikėjimą 
palikti kiekvienam liuosai. 

Lietuvos konstitucija ne
turi nei ginti nei raginti ti
kėjimo. Na, o ''Draugas” sa
ko, kad "bedieviai” norį su
varžyti sąžinės laisvę! Bent 
taip jis nori įtikinti savo 
skaitytojus.

Manau, kad kiekvienas 
sveikai protaujantis žmogus 
pasmerks tokį Lietuvos 
krikščionių demokratų žygį.

J. Naujalis.

Kaip klerikalai nnban
>•

Vokiečiai išeidami iš Lie
tuvos paliko 2,000,000,000 
obosto markių ir 1,000,000,- 
000 tikrų vokiečių markių, 
reiškia, kartu 3 bilionus 
markių.

Steigiamam Seimui susi
rinkus markės kursas buvo 
tiek pakilęs, kad už 30 mar
kių buvo perkamas 1 doleris.

Tuomet buvo sumanyta 
iškeisti visas markes į Ame
rikos dolerius ir išleisti tiek 
vertės svarų pinigų.

Skaitant po 30 markių į 
$1, už 3,000,000,000 markių 
Lietuva butų gavus tuomet 
$100,000,000.

Bet krikščionįs demokra
tai tam pasipriešino. Jų žy- 
miausis finansistas ir ban- 
kierius Vailokaitis Steigia
mam Seime paaiškino, kad 
nereikia markės kritimo bi
joti, nes juo daugiau ji nu
kris, tuo pigesnis busiąs gy
venimas ir geriau visam 
kraštui. Krikščionįs savo ly
deriui patikėjo, o kadangi 
Seime jų buvo didžiuma, tai 
jie ir nutarė markes palikti.

Tuo tarpu markės vertė 
taip nupuolė, kad šiandien 
už Amerikos dolerį reikia 
jau mokėti 1,600 markių. 
Reiškia, jei šiandien Lietuva 
iškeistų savo pinigus ant do
lerių, tai už 3,000,000,000 
markių ji gautų jau tik apie 
$1,875,000, O pora metų at
gal ji butų gavus net $100,- 
000,000!

Vadinas, ačiū krikščionių 
demokratų šeimininkavi
mui, į 2 metu Lietuva nete
ko $98,125,000! Kitaip- sa
kant, į tuos du metu Lietu
va pasidarė biednesnė apie 
53 kartus, negu ji buvo 
pirma.

Plėšikai nužudė žmogų.
Telšiai. — šiais metais 

rugpiučio 28 d. miške neto
li Telšių rado nužudytą žmo
gų Joną Smilingį, kurį be
važiuojant užpuolė galvažu
džiai, atėmė jo turtą ir patį 
nužudė. J. Smilingis buvo 
baigęs Šiauliuose gimnaziją 
ir tenai buvo likęs mokyto^ 
jauti.

Antanas iš Padvos.
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iKELEIVIS

DETROIT, MICH.
Lietuvių progresyvių drau

gijų prakalbos. ~
10 d. rugsėjo Lietuvių Sve

tainėj įvyko prakalbos, pa
rengtos Detroito progresy
vių draugijų paminėjimui 
pripažinimo Lietuvos per 
Suvienytas Valstijas. Kalbė
jo "Naujienų" redaktorius 
drg. P. Grigaitis.

Nors lietus ir komunistai 
šioms prakalboms kenkė, te
čiaus žmonių prisirinko pil
nutėlė didžiulė svetainė.

Vietos draugijų atsto
vams pareiškus, kaip jie su
tinka Lietuvos pripažinimą 
ir St. Seimo priimtą konsti
tuciją, o taipgi kaip žiūrima 
į Astovybės paskelbtą lietu
vių registraciją, pirminin
kas F. Motuzą perstatė kal
bėti "Naujienų” redaktorių 
drg. P. Grigaitį.

Pirmoje savo kalboje drg. 
Grigaitis aiškino, kad Suv. 
Valstijų pripažinimas Lie
tuvos de jure neveda mus 
prie didelio džiaugsmo, nes 
Lietuva jau išgyveno ketu
ris sunkiausius metus kaipo 
nepriklausoma valstybė. Bet 
visgi šis pripažinimas pri
duoda mums džiaugsmo 
bent tidk, kad Suv. Valstijų 
valdžia pripažino Lietuvą 
besąlyginiai, kuomet kitos 
valstybės reikalavo neitrali-į 
zuot Nemuną, kas Lietuvai• 
yra begalo kenksminga. Po-[ 
tam drg. Grigaitis aiškino! 
Lietuvos konstituciją, nuro- [ 
dydamas jos gerąsias ir; 
blogąsias puses. .

Žmonės klausėsi kalbėto-! 
jo išvadžiojimų su didžiau-' 
siu atsidavimu ir rodė piI-[ 
niausio pasiganėdinimo kai-į 
bėtojo išvadomis. Pabaigus 
kalbėtojui prakalbą svetai
nėj suužė garsus aplodis
mentai Taip atrodė, kad pu
blika nenorėjo paleist kalbė
tojo nuo estrados.

Antru atveju drg. Grigai
tis kalbėjo apie lietuvių re
gistraciją. Čia publika netik 

. kad išgirdo daug naujo apie 
piliečių teises, bet turėjo ir 
gardaus juoko, kuomet kal
bėtojas charakterizavo Lie
tuvos Atstovybės skelbimus 
apie registraciją. Nors kal
bėtojas visapusiškai gvilde
no registracijos klausimą, 
bet negalėjo surast jokio 
rimto pamato dėl lietuvių 
registravimo. Anot kalbėto
jo,tokius sąrašus vesdavo tik 
caro policija, kuri stengda
vosi sekiot kiekvieną pilietį, 
kad gavus daugiau kyšių.

Po prakalbų buvo atsaki
nėjama į paklausimus. Vie
nas klausimas buvo sekamo 
žioplumo: "Kaip žiuri su 
burnom?" Kalbėtojas atsa
kė, kad tokio sutvėrimo nė
ra matęs, katras su bumą 
žiūrėtų.

P. Jurkšaitis.

guli ligonbutyje mirtinam duoliams. Prasidėjus anglių-į 
padėjime. į kasių streikui Juozukas į

31 d. rugpiučio Collinsvil- pradėjo girtis važiuosiąs] 
lės apielinkėj sausieji vai-j Europon. Visi manė, kad jis! 
džios agentai užtiko vieną [važiuos į Rusijos rojų. Bet 
bravorą tr konfiskavo už 
10,000 dolerių vertės degti
nės. Iš tos priežasties kai 
kurie Collinsvillės girtuo
kliai nešioja "žėlabą”. Nesi
gailėkit, vyručiai, to rojaus 
skystimėlio jums nepri
truks, nes kūmutės raugina 
ji cėberiuose, iš kurių kadai
se karves girdė.

* » *
Pereitą gegužės mėnesy 

CollinsviUę apleido pagarsė
jęs komunistėlis J. Steponą- no~ko*nori
vičius, kuris su savo žmona 
vaikščiodami gatvėmis gar
bino Lenino ir Trockio rojų 
ir rinko aukas Rusijos ba-

PHILADELPHIA, PA. liuninkas, kuris buvo nu- 
Lietuviai perka sali anus.

! Vargiai kitur yra toks davinėjimą svaiginančių gė- 
miestas, kur lietuviai taip rimų, sugrįžo atsėdėjęs. Da-, JXS,

i s.allu”USA : bar rengiasi važiuoti į Lie- pirmininku. Nėra abejonės,
delphijoj. ...Kolinasi pinigų luVą pasisvečiuoti P. Miko- kad jis liks išrinktas, jeigu 
ir visi xas tik gali eina į njs įu1.j įabaj daug orlaivių, fiiai Janoniai
saliunų bizni. Dabar saliu-kurių puse tuzino dovane
liai pradėjo kilti ir pusėtinai Lietuvos valdžiai tik Lie- 
brangiai kaštuoja. Bet ku-Auvos vyriausybė turės pati 

pirko pasidarę Į parsigabenti. Mikonis yra 
pavirto i klerikalą. Dabar|Pini&4- Alkoholis atpigo iki ia:jai geras žmogus ir linki- 
iš Lietuvos jis rašo laiškus,^4-50 gall0ne-o iš galiono, ..............................
savo pažįstamiems, kuriuo- Padaro po du. Parduoda git 
se išsijuosęs giria buožin P° 25c- už stiklelį. Tokiu bu-! 
valdžią. Anot jo, Lietuvos du padaro daug pinigų.: 
darbo žmonės arba kaip jis Munšainieriai jau suban- 
vadina "žemoji kleisa” neži- krutijo, nes saliunai iš j 
_ ‘_____ _ jau neima, kadangi jie alko-

Tai mat kur musų karšta-£auna uaug pigiau, 
košia i atsiduria. Parvažiavo iš kalėjimo.

Pasaulio Pilietis. P. Mikonis,

,kur tau! Išgirdome, kad jis 
[atsidūrė buožių valdomoj 
Lietuvoj pas savo broli ku
nigėlį. Važiuodamas į Lie
tuvą jis prisipirko pilną bea
kę škaplerių ir rąžančių ir 
iš karšto komunisto staigiai i

nesiams i kalėjimą už par
davinėjimą svaiginančių gė-

Wasikonis, labai populiariš- 
kas ir darbštus žmogus, 
šiais metais nuo pirminin
ko atsisakė. Bet žmonės rei
kalauja, kad jis vėl liktų

COLLINSVILLE, ILL. 
Darbai ir kiti dalykai.
Angliakasių streikui pa

sibaigus anglių kasyklose 
darbai eina gerai. Angliaka
siai linksmi, kad išstreikavę 
beveik 5 mėnesius gauna 
nors kiek geriau padirbėt. 
Angliakasiai yra organizuo
ti į U. M. W.‘ of A. uniją ir 
drūčiai prie jos laikosi, tai 
ir darbo sanlygos neblogiau
sios. Darbininkai gauna 7 
dol. 50c. už 8 vai. darbo, o 
kurie dirba nuo tonų uždir
ba 10 ir 11 dolerių į dieną.

Kaip anglių kasyklos po 
streikui pradėjo dirbti, į 
trumpą laiką tapo sužeisti 
du lietuviai. 26 d. rugpiučio 
tapo sužeistas V. Katilius, o 
2 d., rugsėjo labai pavojin
gai sužeidė A. Stankų. Jam 
tapo nulaužta koja į du 
daiktu ir penki šonkauliai 

^nulaužti. Dabar A. Stankus

TURNERS FALLS, MASS. 
Prigėrė lietuvis.

Nedėlios ryte, 17 d. rugsė
jo, čia prigėrė lietuvis, kuris 
vadinosi Krank Stetski.Taįp 
jo vardą paduoda Greenfie’^ 
do anglų laikraštis.

Minėtas Stetskis atvažia
vo į čia iš Bostono ir apsi
gyveno pas lietuvį A. D. Ka
dangi Turners Falis’o lietu
viai yra pusėtinai pripratę 
gerti naminę, tai ir Stetskis 
nuo jų neatsiliko. Kaip teko 
nuo kaimynų girdėt, tai su- 
batos vakare Stetskis, jo 
šeimininkas ir dar vienas 
vyras pradėjo garbint mun- 
šainą ir gėrė per ištisą nak
tį, nes kaip kaimynai pasa
koja, tai dar trečią valandą 
ryte juos girdėjo dainuo
jant. Gi apie 6 vai. ryte jie 
visi tris sutarė eiti žuvaut i 
Connecticut upę. Kuomet jie 
susėdo į valtį ir pasiirė apie 
30 pėdų nuo krašto, tai Stet
skis pasigyrė, kad jis pa- 
gausiąs žuvį be meškerės. 
Jo draugai manė, kad jis tik 
juokauja. Bet Stetskis ilgai 
nelaukęs šoko į vandenį ir 
po kelių sekundų iškilo, vie
nok žuvies neturėjo. Jo 
draugai, nučiupę jį už 
sprando, įvilko atgal į valtį. 
Vienok įkaitusi nuo munšai- 
no Stetskio galva dar neat
vėso. Jis padavė savo ciga- 
retus ir degtukus palaikyt 
draugams, o pats ir vėl šoko 
Į vandenį Dagaut žuvį. Kaip 
pasinėrė, tai daugiau jau 
neiškilo. Jo draugai išsigan
dę pranešė apie tai policijai, 
kuri pribuvusi ištraukė 
Stetskio kūną iš vandens ir 
nuvežė į Greenfieldą paS 
graborių.

Velionis buvo 29 metų 
amžiaus. Iš kur jis paėjo ir 
ar turi giminių — neteko 
sužinot.

Tai matot, prie ko žmones 
priveda munšainas. Jeigu 
vieton svaigalų Stetskis bu
tų skaitęs "Keleivį", tai ir 
po šiai dienai butų buvęs gy
vas ir linksmas. O dabar pa
čioj jaunystėj pasidarė sau 
galą. Gaila.

Aukštaitis.
------------- 1 

WESTERNPORT, MD.
X

Streikierių muštynės su 
skebais.

Tris mailės nuo Westem- 
port randasi anglies kasy
klos, kuriose darbininkai 
streikuoja. Kompanija par
sitraukė streiklaužių, su ku
riais pradėjo dirbti. Strei
kieriai kelis kartus perspė
jo streiklaužius, kad jie nei
tų dirbti, vienok šie neklau
sė. Tuomet streikieriams ki
tokio išėjimo neliko, kaip tik 
išeiti į viešą kovą su strei
klaužiais. Kovoje du skebai 
tapo užmušti, o du sužeisti. 
Delei šitos kruvinos kovos 
streiklaužiai labai nusigan
do ir bijo eiti dirbti.

Katukas.

nis turi iabai daug orlaivių, tik apsiima. Šiai draugijai 
jis yra labai naudingas.

Kadangi čia lietuviai gy
vena išsiskyrstę, tai suma
nius Sabui Mankui ir adv. 
Paukščiui, North pusėj pe
reitą žiemą liko sutverta 
nauja bendrovė, vadinama 
Centrai Building & Loan 
Asso., kuri irgi gerai laiko
si. Šios bendrovės suorgani
zavime daugiausiai garbės 
vertas S. Mankus. Jis važi
nėjo po biznierius, leido sa
vo pinigus ir agitavo pakol 
bendrovė liko sutverta. Da
bar prie jos priklauso pa
rinkti ir smarkus biznieriai: 
Tumaitis, Dapšis, Tribulas, 
Žalis ir kiti.

jam laimingos kelionės.
Budavojimo ir paskolos 

bendrovėms sekasi.
į Čia nuo senai gyvuoja Pir- 

į‘ujma Lietuvių Budavojimo ir 
Paskolos Bendrovė. Ji labai

' tvirtai laikosi ir daug yra 
įpagelbėjusi lietuviams nusi-
I pirkti namus. Per kelis ne

smarkus sa- tus pirmininku buvo Stasys

i
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Sveikas ir linksmas Kūdikis yra 
Džiaugs II as visoms MotinomsII

Visi kūdikiai, jeigu jie gauna tinkamų maistą, gerai tarps ir augs stipri ir vikrus. Jei 
pati negali žindyti savo kūdikio, kam statyti ji pavojan su valgiais, kurie gali jo vidu
riukus suardyti. Jūsų pirmoji mislis turėtų būti

CONDEN5ED JVULK.

Tas maistas buvo "pirmoji mislis” motinoms trijų 
gentkarčių. Beveik visi kūdikiai greitai ir smar
kiai auga nuo valandos, kada dedami ant Eagle 
Pieno.

Jei turi vargu su savo kūdikio penėjimu — jei jis 
neauga kaip norėtumei, verkia ir dažnai pyksta 
bei raukosi, pradėk tuoj jį maitinti su Eagle Pienu. 
Tuksiančiai molinu jau rado, kad jis kūdikiams 
duoda vikrios sveikatos. Gydytojai jį rekomenduo
ja tiems kūdikiams, kurie menki ir mažiukai, ka
dangi jis lengvai suvirškomas ir suteikia pilno 
sotumo.

Nesirūpink apie pirkimą pieno ir cukraus. Pasi-

Jusu krautuvninkas gali jus aprūpinti 
su Borden's Eagle Pienu — įsitėmykit 
keno paveikslą ir neimkit jokio kito.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

Narys.

MONTELLO, MASS. 
Moterų prakalbos.

16 d. rugsėjo vietos pro- 
gresistės surengė prakalbas. 
Kalbėjo "Moterų Balso” re
daktorė K. Petrikienė. Klau
sytojų susirinko apie trisde-

I

Į __ ___ __________
šimts ypatų. Nors komunis-

< a • _ 5   1 1 _ *-- * —. — • 1 —— J  •

I

pirk keną Eagle Pieno šiandien ir vartok jį val
giuose ir virtuvėje, kavoje ar šokolade — žodžiu, 
visur, kur paprastai vartoji pieną ir cukrą. Jis yra 
pigesnis ir be to skanesnis, o dėl jo tokios augštos 
rūšies ir išnašumo, jis yra GERIAUSIAS jusu 
stalui.

Iškirpkit šio paskelbimo kuponą ir pasiuskit jį 
The Borden Company, o ji prisius jums ką norčsi- 

. te, visai dykai, ar pamokinimu knygelę jūsų kal
boje kaip kūdikis penėti, ar kūdikių knygelę, ar 
virėjystės knygelę, kur pasakoma, kaip su Eagle 
Pienu pagaminti skanių valgių. Įvardinkit ko no
rit, o šitas patarnavimas yra jūsų tik už papra- 
švmą.

V U P O N A S _________

Pažymėk Kryželiu Katrą Nori
Penėjimo Kūdikių Pamokinimų
Instrokeijoe Knyga Knyga

Vaidas .

Adresas . (Liltraanian)

lėliai nuolat giriasi, kad mi
nios eina su jais, bet taip at
rodo, kad minios šalinasi 
nuo jų.

Petrikienė kalbėjo be te
mos, vien tik graibstėsi, kas 
jai ant minties pakliuvo. Ji 
ragino visas moteris orga
nizuotis Į revoliucijoniškas 
organizacijas ir veikti iš
vien, kad pasiliuosavus iš 
šeimyniško gyvenimo. Su
lygtos išvedimo, tai susior
ganizavę moterįs turės ap
skelbti streiką prieš auklėji
mą šeimynos. Bet aš norė
čiau paklausti ponios Petri- 
kienės, kam ta moterų revo- 
liucijoniška organizacija bus 
reikalinga, jeigu moteris at
sisakys vaikus auginti ? Ką 
gi moteriškė prirengs prie 
revoliucijoniško judėjimo, 
jeigu ji- neauklės naujos 
gentkartės? Butų daug ge
riau, jeigu ponia Petrikienė, 
vieton revoliucijoniškų šu
kavimų, pamokintų musų 
moteris, kaip šeimynas au
klėti ir namus užlaikyti, nes 
tas gyvenime yra svarbiau
sia. Jeigu kalbėtoja butų 
perėjusi per lietuvių stubas, 
tai butų pamačiusi, kad dau
gelis moterėlių, kurios pir
miau buvo neva progresy- 
vės, dabar varo biznį iš svai
ginamų gėrimų.

Tėvo Vaikas.

HAVERHILL, MASS. 
Kas pagirtina ir kas ne.
Haverhillio pažangiosios 

organizacijos suorganizavo 
ir palaiko lietuvių vaikų mo
kyklą. Tai yra pagirtinas 
darbas. Bet pereita vasarą 
toj mokykloj mokytojavo 
klerikalų plauko mokytojai: 
Leonaitė ir Bugnaitis. Už 
tą neapsižiūrėjimą progre
syviai Haverhillio lietuviai 
yra verti papeikimo. Juk vi
siems yra gerai žinoma, kad 
mokytojas savo mokinius 
ne vien tik mokina, bet kar
tu ir auklėja juos, įskiepy
damas tam tikras pažval- 
gas. O kas būna įskiepyta 
mažiems, tą sunku išmušti 
jiems užaugus. Kokias gi 
pažvalgas gali įskiepyti vai
kams klerikalad mokytojai? 
Beabejonės, kad klerika
lines.

O kad Leonaitė ir Bug
naitis yra klerikalai, tai pla
ti visuomenė apie tai gerai 
žino. Juk jiedu sekretoriavo 
škaplierninkų federacijos 
Kongrese, kuris neperseniai 
atsibuvo So. Bostone.

Pašalinis.

(T»sa korespondencijų ant 6

Geriausi
Cigaretai
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu I

įėjo prieš dvarų dalinimų 

jkams dvarus čielybėje del- 
ro

žins Lietuvai širdį, ar gal1! .. . . . • g jvju uvarą uaumuv
musų klerikalai atiduos len- £OU1S (J0| LlCtUVOS SO" ; 0ie norėjo pavesti darbiniu 
kams visą Lietuvos kūną?
Juk kūnas be širdies ir šir
dis be kūno gyventi negali. e

atsišaukimo Į Ame
cialdemokratu Partijos’" kad ™padar

i.1 * daug nuostolių valstybei. -

• •

Sako, kunigas Kamašas 
jau nebedirba Lietuvos At
stovybėje.

Gal pa’bego nuo registra
cijos, kad nereiktų uzsirno- 
kėt 10 dolerių.

Lordas uždarė dirbtuves, 
kad anglis pabrango. Dabar 
jo darbininkams prisieis nu- 
stot valgyt, nes maistas 
brangus ir nebus už ką jo 
nusipirkti

rikos Drangas”.
"Naujienose” ir "Keleivy

je" esame skaitę minimą at
sišaukimą ir radome rietą.! sisauiuiuą u įduvuic v 
kur kliudomos Social-Liau-

Sako, kad jeigu komunis- 
"Vilnis” turėtų dar tiek 

skaitytojų, kiek dabar turi, 
tai galėtų dienraščiu tapti, 
nes išviso butų du tūkstan
čiai skaitytojų.

Jeigu į Darbininkų Par
tiją įstotų dar tiek lietuvių 
komunistų, kiek dabar jų 
yra, tai pasidarytų 300 na
rių. Tokią skaitlinę turint 
galima butų sakyti, kad re
voliucija jau nebetoli.

Buvusio kataliko 
išpažintis.• X X •

Red.) — kitais klausimais 
(mokyklų, konstitucijos, so
cialiuose klausimuose) so
cialdemokratai palaikydavo 
liaudininkų ir valstiečių są
jungos nusistatymą.

Vyriausybei (Ministeriu 
Kabinetui) interpeliacijas 
kad ir dėl žvalgybos darbų 
švenčiant 1-mą gegužės die
ną, pats Ministeris Pirmi
ninkas (d-ras Grinius — 
liaudininkas) Seime prašy
davo priimti, kurias, deja, 
krikščionių demokratų 
frakcija visvien atmesdavo.

Krikščioniii žmonėms, 
esantiems valdžioj, pradė
jus šmugelį, d-ras Grinius 
to nepakentė ir išvedė eikš- 
tėn. St. Kairys, kalbėdamas 
dėl šmugelio interpeliacijos 
St. Seime, rado kristaliniais 
liaudininkų žmones, pasta
tytus valdžioj.

Iš partijų, tikrai norinčių 
(darbininkams gero, mes no
rėtume matyti daugiau nuo
širdumo, kad galima butų 
tvirčiau atsispirti siaučian
čiam Lietuvoje klerikaliz
mui ir paliuosuoti iš "ne
laisvės retežių” Lietuvos 
darbo liaudį, ko nori ir atsi
šaukimo rašytojai.

Social-Liaudininkų Demo
kratų Centro Komiteto ir 
frakcijos Steigiamajame 
Seime narys

Ladas Natkevičius.
Valstiečių Sąjungos Cen

tro Komiteto ir frakcijos 
Steigiamajame Seime narys 

Balys žygelis.

Redakcijos Pastaba: Dė
dami "Keleiviu” šį liaudi
ninkų ir valstiečių atstovui 
pasiaiškinimą, turime pa
stebėti, kad jie, tyčia ar ne
tyčia, iškraipo socialdemo
kratų atsišaukimo prasmę. 
Socialdemokratai kaltina 
liaudininkus ne dėlto, kad 
jie dalyvauja ar dalyvavo 
valdžioje, bet dėlto, kad jie 
buvo sudarę su klerikalais 
bloką Steigiamam Seime ir 
ėję su jais ranka rankon 
prieš socialdemokratus. Jie 
balsavo išvien su klerikalais 
už kares stovų, už mirties 
bausmę ir kitas represijas. 
Beveik visos socialdemokra
tų interpeliacijos ir suma
nymai tuomet buvo atmeta
mi klerikalų ir liaudininkų 
balsais. Taigi socialdemo
kratai savo atsišaukime sa
ko tiesą, kad tais laikais 
liaudininkai buvo prisikin
kę prie krikščionių demo
kratų vežimo ir padėjo 
jiems reakciją stiprint.

Pp. Žygelis ir Natkevičius 
apie tai visai nekalba. Jiedu 
nukreipia klausimą taip, 
kad išrodytų, jog socialde
mokratai smerkia liaudinin
kus dėl dalyvavimo valdžio
je. Ir tuomet jie teisina sa
ve, sakydami, kad ir patis 
socialdemokratai valdžioj 
dalyvavę. Tai yra kraipy
mas dalyko. Dalyvauti val
džioje ir ginti tenai darbi
ninkų reikalus socialdemo
kratai netik nepriešingi, bet 
skaito viena svarbiausių sa
vo pareigų. Taigi socialde
mokratų dalyvavimas val
džioje yra vienas dalvkas, o 
’iaudininkų blokas su kleri
kalais — kitas.

Gerbiamieji darbininkai 
Į ir darbininkės! Aš noriu 
(jums pasiskųsti ir kartu 
persergėt jus nuo veidmai
nių ir apgavikų, kurie deda
si patriotais ir lietuvių 
draugais, o ištikro yra’ žmo
nių mulkintojai

Man teko skaityt 36-tam 
ir 37-tam "Keleivio” nume
riuose, kad sandariečiai ir 
klerikalai * užsipuola ant 
"Keleivio", kam jis spausdi
na lenkams laikraštį. Šituo 
užsipuolimu musų sandarie
čiai su klerikalais nori pa
rodyt žmonėms, kad mes, 
ve, esame daug geresni lie
tuviai, negu keleiviečiai; 
mes su lenkais nenorim nie
ko bendra turėti, nes lenkai viau savo dalį biznio, kurį 
yra Lietuvos ponai, o ponai turėjau su kitais užsidėjęs, 
yra didžiausi musų priešai.

Bet, gerbiamieji, man te
ko dalyvauti kaip katalikų, 
taip ir sandariečių suvažia
vimuose ir visokiuose jų su
sirinkimuose, ir aš žinau, 
kad pono vardas jiems labai 
malonus. Jie kitaip vieni ki
tų ir nevadina, kaip tik "po
nas”. Aš priguliu prie dvie
jų katalikų organizacijų — 
Rymo Katalikų Susivieniji
mo ir Šv. Juozapo Brostvos 
Sąjungos — ir žinau, kad jei 
tik kokį jų raštininką ar pir
mininką pavadintum "drau
gu”, tai jie išmestų tave ir 
iš organizacijos. Turi va
dint "ponais", ir gana. Nu- 
eikit į Rymo Kat. Susivieni
jimo organo "Garso” redak
ciją Brooklyne; tenai rasite 
jo redaktorių šimutį ir Tau
tos Fondo ir Federacijos se
kretorių Krušinską, Mačiulį 
ir A. Kižį, ir jei į juos pasa
kytumėt "draugas”, tai jie 
jus "išgamom” išvadintų. 
Tie mums, darbininkams, ne 
draugai, bet ponai! Ir jie 
reikalauja, kad juos taip va
dintume. Tai yra tikri lenkų 
ponijos vuodegos.

Tas pats yra su sandarie- 
čiais — jie irgi "ponai". Ne 
vienas jų eina kiaurom ke
linėm, bet vistiek "ponas”, 
gali sakyt, tikras varšavia- 
kas!

Visa tai parodo, kaip tie 
žmonės yra prisirišę prie 
lenkų buržuazijos. Jie yra 
tikri jos pantapliai!

Nežinau, kaip jums, drau
gai darbininkai, tas patinka, 
bet kas dėl manęs, tai aš 
šimtą kartų verčiau paduo
siu ranką lenkų, rusų ar ki
tos tautos darbininkui, negu 
tokius buržuazijos panta- 
plius "ponais" vadinsiu.

Tarp mus, darbo klesos 
žmonių, neprivalo būt jo
kios tautinės neapykantos. 
Ir lenkas darbininkas man 
turi būt draugas, nes jis ma
no klesos žmogus. Kaip visi 
darbininkai man yra drau
gai, taip visi buržujai ir kle
rikalai, vistiek kokios tau
tos jie nebūtų lenkų ar lie
tuvių — yra mano priešai.

Šito mane išmokino pats 
gyvenimas.

Aš atvažiavau į Suvieny
tas Valstijas da 15 metų vai
kas. Dabar gi aš turiu jau 
45 metų amžiaus. Man teko 

, per tą laiką visko matyti, vi- 
i sur dirbti ir su visokių tau
tų žmonėmis gyventi. Per 
visą tą laiką aš buvau karš
tas katalikas ir kitokių laik
raščių neskaičiau, kaip tik 
kunigų. Aš buvau įsitikinęs, 
kad jei risi lietuviai klausy
tų savo kunigų, tai lietuvių 
tauta butų laiminga.

Bet aplinkybės taip susi
dėjo, kad man teko susipa
žinti ir su kitais laikraščiais. 
Dabar man ateina "Kelei- naukalas, išleido A. L. D. L 

vo įkurtas 2 metu atgal su ris", "Vienybė," "Tėvy- D. 1-mas apskritys, Chica- 
$653,000 kapitalo, šiandien ‘ nė", "Darbininkų Tiesa" ir go, III. Pastatymui reikia 18 
turįs jau $17,532,487.13 da kažin kas siunčia man žmonių, 2 merginų ir 16 vy
turto. ‘"Darbininką" ir "Garsą", rų. Knygelės kaina 45c.

'J (Što.

Ir tik pradėjęs skaityt "Ke
leivį” ir kitus pažangius 
laikraščius, aš pamačiau, 
koks aš pirma buvau neiš
manėlis. Jei aš pirma bu
čiau tiek proto turėjęs, kiek 
dabar, tai šiandien aš bu
čiau buvęs vyras.

Aš jums pasakysiu, ger
biamieji, kaip skaudžiai aš 
buvau savo tautos kunigų 
nuskriaustas. 1916 metais 
aš prisirašiau prie S. L. R. 
K. A. ir prie vyčių. Tuomet 
aš pinigą daug neturėjau ir 
niekas manęs nežinojo. Bet 
1917 metais aš buvau New 
Yorke sužeistas ir netekau 
dešinės akies, už ką aš ga
vau $4,800. Paskui aš parda-

dininkų Demokratų ir Val
stiečių, Sąjungos partijos.

Skaitome pareiga tą vietą 
atitaisyti. Atsišaukime yra 
pasakyta: "beveik vieninte
liais kovotojais už Lietuvos 
darbininkų reikalus ir visos 
demokratijos siekimus buvo 
socialdemokratai Kuomet 
liaudininkai ir valstiečių są
junga, prisikinkę prie krikš
čionių vežimėlio, faktinai 
padėjo musų reakcijai vyk
dyti jos politiką, gniužinti 
darbininkų judėjimą, slo
pinti laisvą politini gyveni
mą. pataikauti valdžios sau- 
valiai, Seime ir gyvenime 
socialdemokratams vie
niems teko pakelti sunkiau- 
sią kovos naštą...”

Didelio nusistebėjimo ver
ti žodžiai. Artimų rinkimų į 
Lietuvos parlamentą laikas, 
matomai, išvedė iš lygsva
ros draugus socialdemokra
tus, ir jie neapsiėjo nenusi
kaltę gyvenimo tikrenybei. 
Apleidžiame tas vietas atsi
šaukimo, kuriose socialde
mokratai taip save išsigiria, 
kad jie net pasisako esą kuo
ne "vieninteliai kovotojai už 
demokratijos siekimus", o 
kreipsime domės į tai, kas 
mus tiesioginiai liečia.

Tas faktas, kad liaudinin
kai ar valstiečiai dalyvavo 
ministeriu kabinete (vy
riausybėje) dar negali 
reikšti, kad jie "gniužino 
darbininkų judėjimą, slopi
no politinį gyvenimą” ir t.t.

Nereikia pamiršti, kad 
natys socialdemokratai savo 
laiku irgi buvo priešaky. 
Tas pats Steponas Kairys, 
easirašęs po atsišaukimu, il- 
?ą laiką ministeriavo. O kur 
dar Janulaitis, Paknys, By
la? Vis tai socialdemokra
tai. kurie buvo tai ministe- 
riai, tai vice-ministeriai ir 
lar "žiauriosios reakcijos” 

’aikais.
Net ir dabartiniame kabi

nete, išimtinai krikščioniu 
demokratų sudarytame, į 
kurį neįeina nei liaudinin- 
kas ar valstietis, socialde
mokratas Paknys yra Fi
nansų, Prekybos ir Pramo
nės vice-ministeriu ir, žino
ma. dažnai pavaduoja mi- 
listerį Dobkevičių pačiame 
Ministeriu kabinete.

Todėl,’ jeigu jau monopo
lizavimą sau "kovotojų už 
Lietuvos darBininkų reika
lus ir už visos demokratijos 
siekimus” ir lygiai "sun
kiausios kovos naštos pakė- 
”mą” saikuoti "prisikinki- 
mu prie krikščionių vežimė- 
’io,” tai ne vien liaudininkai 
buvo "prisikinkę”.

Dalyvavimą koalicinėje 
-yri ausy bėję mes neskaito
me nei sau nei s.d. prasižen- 
rimu ir tuomi "niekam akių 
nebadom.” Socialdemokratų 
tarpe buvo ir yra daug 
mums žinomų žmonių, kurie 
klausime dalyvavimo vyriau
sybėje mums pritaria ir pa
tys neatsisakytų jon įeiti, 
žinoma, tam reikalingos iš 
krikščionių demokratų ga
rantijos, kad nebūtų princi
pai laužomi

Liaudininkai ir valstiečiai 
tol dalyvavo valdžioje, kol 
klerikalai nepradėjo šėlti ir 
savo partijos reikalus staty
ti augščiau valstybės ir dar
bo žmonių reikalų.

Išskyrus žemės reformos 
klausimą, kuriame nusista- 
tvmas liaudininkų ir vals
tiečiu sąjungos skyrėsi nuo 
socialdemokratų nusistaty
mo, nes socialdemokratai

_‘S, 
ir gavau da karėje užmušto 
pusbrolio apdraudos pinigu, 
taip kad 1918 metų gegužės 
mėnesį susidariau $14,800.

Kaip tik lietuviški musų 
kunigai pajuto, kad aš turiu 
tiek pinigų, tai apspito ma
ne iš visų pusių ir pradėjo 
sakyti, kad juo daugiau aš 
duosiu ant Dievo garbės, 
tuo daugiau turėsiu: už 
kiekvieną paaukautą jiems 
dolerį Dievas sugrąžinsiąs 
man trigubai. Ir pakol aš 
pinigų turėjau, patol kuni
gėliai su manim vaikščiojo 
ir kitaip nevadino, kaip ”po
nas Petkevičius”.

Aš buvau tuomet kvailas 
ir tikėjau kunigų žodžiams. 
Aš pradėjau aukauti ant 
bažnyčios ir ant šv. Kazi
miero seserų, ką sėdi Chica- 
gos klioštoriuje. Aš tikrai ti
kėjau, kad už gerus mano 
darbus Dievas atiduos man 
trigubai, nes taip man sakė 
kunigai.

Tikėdamas iš Dievo malo
nės pralobti, aš pasiėmiau 
du savo brolio našlaičiu, ku
rie buvo purauzėj (betur
čių prieglaudoj), apsive
džiau ir pradėjau tuos naš
laičius auginti.

Tuo tarpu vis lankėsi pas 
mane kunigėliai prašydami 
aukų, ir vis aiškino, kad 
Dievas man atiduos kelia- 
riopai. Ir aš vis aukavau, 
nes nesitikėjau, kad kunigai 
galėtų meluoti ir apgaudi
nėti savo tautos žmogų.

Bet 1920 metais man jau 
pristigo pinigų ir priėjo prie 
to, kad neturėjau ko valgyt 
nei aš pats, nei biedni mano 
našlaičiai.

Nuo to laiko kunigėliai 
pradėjo nuo manęs lenktis 
ir Dievas nieko neduoda, 
šiandien aš turiu jau $200 
skolų. Iš Rymo Katalikų Su
sivienijimo man priklauso 
už 5 mėnesius ir 3 savaites 
pašalpos, bet ir tos negaliu 
gauti, nes kunigai sako, kad 
biednam žmogui pinigai ne
reikalingi.

Kaip sakiau, esu visko 
matęs ir gyvenęs ir dirbės 
su visokių tautų darbinin
kais — ir su lenkais, ir su 
rusais, ir su negrais — ir 
nei vieni jų manęs nenu
skriaudė. Bet kada susidė
jau su savo tautos klerika
lais. tapau apiplėštas ligi 
kaulų.

imam iš tų aukų, ką žmonės 
duoda ant Vilniaus atvada
vimo, tai nuo to laiko aukos 
visiškai sustojo. Lietuvos 
bonų žmonės irgi neperka. 
Prašportai, tai vienatinis 
šaltinis, Maike, iš katro mes 
galim pasidaryt sau pėdės 
Vašinktone. Taigi tu matai, 
kad jie turi dvi geras puses: 
padės musų valdžiai sužino
ti visus bedievius ir tuo pa
čiu laiku duos musų atsto
vybei pinigų.

—O aš tau pasakysiu, tė
ve, kad tu klysti. Tu žiuri į 
tą klausimą iš savo pusės.

„ Bet tu pažiūrėk į jį iš žmo
nių pusės ir jis tau išrodys 
visai kitaip. Žmonėms jūsų 
atstovybė-Washingtone vi
sai nereikalinga, ir ar jus 
gaunat algas, ar ne, jiems 
visai nesvarbu. Žmonėms, 
rupi Lietuva ir Lietuvai jie 
gausiai aukavo. Aukavo ne 
dėlto, kad Lietuvos valdžia

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!...

—Sveikas-gyvas,
Ką pasakysi?

—Atėjau pas tave, Maike, 
pasišnekėt apie legistraciją.

—Turbut norėjai pasa
kyt: apie registraciją.

—Jes, vaike. Pereitą sykį 
mudu apie tai jau ginčijo- 
vos, bet tu sakei, kad legis- 
tracija nereikalinga.

—Aš taip nesakiau.
—Ar jau tu nori užsigin

ti? Neužsiginsi, Maike, ba 
aš gerai atsimenu, ką tu

, šnekėjai.
—Ne apie registraciją aš 

kalbėjau, tėve, bet apie tą 
dešimtį dolerių, ką atstovy
bė reikalauja už pasportą. 
Aš sakiau, kad Amerikoj 
pasportai nereikalingi ir to
dėl nėra reikalo žmonėms 
po 10 dolerių už juos mo
kėti. ___ 7 ___________

—Palauk, vaike, aš tau pakui įvestų šnipinėjimo si- 
prirodysiu, -kad pasportai stemą su visokiais paspor- 
vra reikalingi. Tu žinai,kaip tais ir registracijomis, bet 
dabar svietas ištvirkęs: pri-dėlto, kad Lietuva butų lais- 
viso visokių mandragalvių, va šalis ir kad visi paspor- 
ką nepripažįsta nei ponų, Į tai ir kitos carizmo liekanos 
nei valdžios. Amerikoj tokių išnyktų iš jos ant visados, 
yra daugiausia, ir jeigu jie Pečiaus žmonės pastebėjo, 
parvažiuotų Lietuvon, tai kad jų aukos neatneša pa- 
subuntavotų tenai visus • geidaujamų vaisių. Laisvės 
žmones. Jie tuojaus ap-;nėra netik pačioj Lietuvoj, 
skelbtų, kad nereikia nei,bet da ir Amerikoj gvve- 
kunigų nei bažnyčių, kad nančius " x * — ‘‘
žmogus paeina iš monkės ir pastatyti r _ _____ _  _
kad nėra nei Dievo, nei du- priežiūra ir įvesti paspor-

tėve I

lietuvius norima 
po' atstovybės

šios, šitokių maištininkų 
Lietuva negali įsileisti. Bet 
kaip tu juos, Maike, sužino
si, jeigu nebus prašportų? 
Užtaigi, Maike, mes Vašink
tone ir sugalvojom įvesti 
Amerikoj prašportus, taip 
kaip buvo Rusijoj prie jo 
Didybės Mikalojaus val
džios.
—Vadinasi, jus norit Ame

rikoj įvest caro tvarką, ar 
taip, tėve?

—Jes, vaike, tas reikalin
ga dėl apsaugojimo musų 
lietuviškos katalikiškos na- 
čalstvos. O prie to, vaike, 
mums reikia pinigų, ba už 
pereitą sąvaitę aš jau pėdės 
negavau. Musų juriskonsul
tas Tiltauskas negalėjo nu
važiuot su mergomis nei 
ant tijatrų, ba pinigų ne- 
daug. Žmonės cicilistų su- 
buntavoti visai jau nebeau- 

~ kauja Vilniaus atvadavi
mui. O tas Vilniaus atvada
vimas. vaike, tai buvo ge
ras daiktas. Žmonės dėjo pi
nigus ir mislino, kad mes 
šiur faituojamės už Vilnių. 
Bet bedieviai viską sugadi
no. Kaip jie pradėjo rašyt 
savo* gazietose, kiek mes tuva gyvena be širdies.

’ imam algų, ir kad tas algas Kažin, ar lenkai sugrą-

Žiuriu, "Vilnyje” ant pir
mo puslapio parašyta: "Ku
nigas Krušas su policija trė
mė motinas ir kūdikius.” 
Kiek man yra žinoma, tai
netrėmė, nes nei vienos mo
linos su kūdikiais iš Chica- 
gos neištrėmė. Matomai, 
"Vilnis” norėjo pasakyti 
"trempė”, bet... įvyko klai
da. Jeigu pas komunistus 
tiek daug klaidų nebūtų, tai 
jie ir komunistais nebesava- 
dintų.

A. Garbukas.

Baisus dalykai dedasi

Viena lietuvė moteris, iš
važiavusi iš Amerikos į Lie
tuvą 
"laisve",

Baisus
laisvoj 

kiauru ir 
žiauriai ir 
vos 
piliečiais. Tris tūkstančiai 
žmonių sėdi geltonajam 
Kauno kalėjime. Pusantro 
tūkstančio kalinių sėdi vien 
už tai, kad išdrįso skelbti 
laisvės ir teisybės žodi. Jų 
tarpe sėdi 70 moterų uz 
skelbimą laisvu pažiūrų. Di
džiuma tų kalinių kenčia 
kalėjime be jokio teismo. 
Yra ir tokių, kurie išsėdėjo 
be teismo po metus ir dau
giau laiko ir nežino už ką 
jie kankinami ir kada bus 
jų kančioms galas. Mat po
nai tardytojai neturi laiko 
įtariamus ištardyti. Jie at
eina į savo raštines, pasėdi 
po kokią valandą laiko ir ei
na ant gatvės "gegučių" 
gaudyt. O tų "gegučių” 
(paleistuvių) pilnos Kauno

Su jomis Lietuvos 
visa — t

savo laiką ir pinigus. Kuo
met algų jiems neužtenka, 
tai ima nuo žmonių kyšius 
ir vagia valstybės turtą.

Kiek man teko patirti ir

pasigerėti Lietuvos 
rašo iš Kauno:

dalykai dedasi 
Lietuvoj. Net 
pamislyti, kaip 
beteisiai Lietu- 

valdžia elgiasi su savo

tus. Vėliaus gal būt ir žval
gybos skyrių kunigai norės 
čia atidaryti šnipinėjimo 
tikslams.

—Jes. vaike, tas labai rei
kalinga ir mes Vašinktone 
jau galvojam apie tai.

—Bet žmonėms tas visai j gatvės, 
nereikalinga, tėve, ir dėlto,į valdininkai praleidžia 
kad jus einat prieš žmonių? 
valią, žmonės pradėjo nebe-; 
duoti jums pinigų. Su šitais 
pasportais ir registracija; 
jus visai sau bizni sugadi- !
not, ir jeigu jus tų kvailys-, nuo žmonių girdėti, tai Lau
cių neatsauksit, jums neuž
ilgo prisieis sumažinti savo 
dykaduonių štabą ir apka
poti jam algas.

—Maike, aš protestuoju 
prieš tokią šnektą*

—Ne protestuok, tėve, bet 
pasidėk savo šoblę ir gene
roliška kepurę po lova, o eik 
pajieškoti naudingo darbo.

ŽARIJOS.
Tautininkai sakydavo: 

"Vilnius — tai Lietuvos šir
dis."

Jeigu taip, tai dabar Lie

no kalėjimas užlaikomas la
bai nešvariai. Delei nešva
rumo siaučia visokios ligos 
ir kaliniai miršta b6, jokios 
mediciniškos įTagelbbs. Sa
koma, kad vienu tarpu net 
cholera kalėjime buvo apsi
reiškusi. Kalėjimo sargai 
viešai kalba, kad iš numiru
sių kalinių kūnų kalėjime 
yra daromas muilas. Turbui 
todėl žmonės kalėjime pa
dirbto muilo nenori pirkti.

Tai šitokį dalykai dedasi 
"laisvoj” klerikalų valdo
moj Lietuvoj. Tokių žiauru
mų neteko girdėti nei po ca
ro jungu esant.

. ; , / . Kauniškė.

GELžKELIEčię BAN
KAS AUGA.

Gelžkelių mašinistų broli
ja dabar nupirko Clevelan- 
de 16 lubų bankinį namą ir 
turi jau. gatavą pieną kitam 
namui statyt. Naujas na
mas bus 21 lubų ir tenai bus 
pastovi vieta unijos bankui.

Koperatyvis Garvežių 
Mašinistų Bankas, kuris bu
vo įkurtas 2 metu atgal su

M. Petkevičius.
■J------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nauji Raštai
Janonio Raštai (eilės), 

kooperacijos bendrovės 
"Šviesos” leidinys, Kaune. 
Skaitymo 180 puslapiai ;kai- 
na nepažymėta.

Buožės, drama 3-se veik
mėse iš revoliucijos laikų 
Lietuvoje; parašė J. P. Kar-

*

t
\



KELEIVIS s
Bet dabar buvusiame Inker- 
man, Pa., sennmkų mitinge 357 Park st., Holyoke. Mass. 
buvo ir P. Petrauskas ir jau di Sf?.”.“

I aplinkinių miestelių. Fordą gražumu prašė, kad tie pa- ro draugystės kliube, 44 Sargent st.,

KORESPONDENCIJOS.
NASHUA, N. H. --------- -------------- T.------- -t . ... . . ,

Atsakymas M. StreikierkaL laimėjo Mrs. Winship (ame- lįs šėnmnkąi pirktų dau- --------------------
Kolmvin” Nn 3K tilno M rikonė). Pelno liko apie giau serų jeigu nenori, kad NAUJAS LAIVAS ”S1ERRA Keleivio No. 3b tilpo M. / pirmesni pinigai žūtų. Nėra j NEVADA”.

kuo biznio varyti. Pagelbėk Naujas NORTH GERMAN 
darni anuos pinigus, apie ke- lLOYD pasažierinis laivas 
turi dar davė po dešimtinę, *>siERRA NEVADA” išplaukė 
o kiti.šėrmmkai tik sėdėjo iš ^emeno | New Yorką ir

<

Streikierkos kores^nJenci- Ijetuvių

Draugijos yra dėkingos 
''Keleiviui” už įdėjimą nu
piginta kaina apskelbimo. 

A. R.
' - *

VVILKES BARRE, PA. 
Lietuvių Industrijos Ben

drovės teisinas. ,

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

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

Cranberry, W. Va.

(40)

REIKALAVIMAI.
PAJIEŠKAU DARBO

Bučernėj arba kitokio darbo; esu 
dirbęs bučernėj per 9 metus. Kaucijų 
arba property uždedu atsakančią.

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

ja iš Nashua, kurioje ji kai-1 
tina streiklaužiavime visus 
vietos lietuvius, išskyrus so
cialistus.

Aš, kaipo stovintis vidu
ryje tarp socialistų ir kata
likų, bepartyviai aprašysiu 
apie skebus. Kaipo senas 
Nashua gyventojas aš pa
žįstu beveik visus šios kolo
nijos lietuvius vyrus ir galė
čiau paduoti vardus visų tų, 
kurie pirmutiniai nuėjo ske- 
bauti.

Neteisingai M. Streikier
ka rašo, buk iš socialistų tik 
viena moteris nuėjusi 
streiklaužiauti, o mes, tauti
ninkai ir katalikai, visi 
streiklaužiaujame. Man yra šėrų pirkėjus turtingais ir 
gerai pažįstama ir M.e Strei-jajmjngajs an^ visados, o ir 
kierka. Ji yra ne socialiste,, Lietuva bus laiminga. Pini- 
bet komunistė, fad kam jai | gUg gaįa anį kožno pareika- 
ginti socialistus, kurių Na- iavįm0 atiduoti ir su dide

liais nuošimčiais. Pliauškia 
daug stebuklingų dalykų,

APSIVED1MAI.
Pajieškau apsivedimui merginos,----- —• .i ./ t XXTt:IIldlO į 1UXK^ IX i i ajjcsaau apoi»uuunuj

nU£mfe atgal i Bremeną panedė- ^n^r^L 28
gero, kad ir daugiau pirks, , 2 
taigi niekas nepirko. Jų 
laikraštį remia dar keli Pe- . 
trausko bendrai kunigai. i‘ 

Negražu butų tokiems į

”SIERRA NEVADA” yra vi
siškai naujas laivas, kuris prisi
dėjo prie trijų šios linijos jau

Lietuvių Industrijos Ben-j biznieriams vilioti iš žmo- „Smbus” eksDresinis naša- veiksi* pasiųstų, 
drovės, Wilkes Barre, Pa.,1™ pinigus aiškinimu, buk .CoIumb"s ’ eksPreainis P“? .kiekvienai ir Pav • . •/ 1 zienms laivas, taipgi prisidės lavinio gražinsiu.

.__ •- IV-V. '• ; — • i ■ • ” ’ prie šios linijos nuo balandžiolomjas ir rengia prakalbas,; dėkis ir tu, viskas gerai,gau- mėnesio 192S metu 
įkalbinėdami žmones pirkti si dideli nuošimtį, ir t.t. Kiti, Ant iiniios ia’;vu Vre <*». 
tos bendrovės šėrus už visus.geresnf kunigai persergstiXnkumai 
pinigus kiek tik kas jų turi, savo žmonelius nuo visokių į 113 
Jie kalba buk ta bendrovė skylių, kur žmonės gali pra- ‘ 
padarys ką gero Lietuvai ir r ------
tai ypatai, tai yra padarys

»V4XWW, Mimvo ****>tiuų piIUgUČ a©!HHlIUU, VUA

agentai laksto po kitas ko- Įtai tavo klebonas priguli,

shua yra vos keli, o kiti visi 
išvirto į komunistus? uaug

Męs, tautininkai, čia esą- jje pastatys dirbtuves, 
i._,z _ t .įteigs pramones, ii* t.t. Bet 

Wilkes Barre apielinkėj tas 
jiems nesiseka, todėl jie 
vyksta toliau.

Vienas iš tų bendrovės 
tvėrėjų atsidangino iš Bos
tono ir čia sudarė sau lizdą. 
Jis susibičiuliavęs su neku
rtais kunigais pradėjo vilio
ti iš negudrių žmonelių pi
nigus. Jis, su rodą kunigė
lių, padarė laiškus, kuriuose 
aiškiai ragino žmones dėti 
visus savo pinigus į jų ben
drovę, žadėdamas atgrąžin- 
ti pinigus ant kožno parei
kalavimo. Daugelis žmonių 
ir sudėjo visus savo pasku
tinius centus. Blogiausia 
dar štai kas. kad kun. Bum- 
ša ir kun. Kasakaitis su tos 
bendrovės vadovais rengia 
prakalbas, šaukia žmonelius 
duoti pinigu kuodaugiausia.

* 1 ir visokie
programai su dainomis ir 

‘ i su-

me neskaitlingi, taigi ir Lie- į 
tuvos reikaluose dirbame iš
vien su katalikais, nes ko
munistai aiškiai veikia prieš 
Lietuvą (O gal tik prieš 
Lietuvos valdžią? — Red.) 
ir todėl su jais dėtis nega
lime.

Aš manau, kad pralaimė
jime streiko yra kalčiausi 
tie, kurie pirmutiniai nuėjo 
streiklaužiauti. O vardan 
teisybės reikia pasakyti,kad 
ne lietuviai pirmieji nuėjo 
streiklaužiauti, bet ameri
konai, francuzai ir lenkai. 
Tik mėnesiui praslinkus 
pradėjo eiti ir lietuviai. Apie 
tai visi žino. Tai kam M. 
Streikierka kaltina lietu
vius?

Kada daugelis lietuvių 
pradėjo eiti dirbti, tai para
pijinėj salei tris dienas bu-|

I

Mr. C. G.
C. P. Rd., R. D. Freehold, N. Y.

Pajieškuu apsivedimui merginos ar
ia našlės tarpe 30 ir 40 metų am- 

ižiaus. Aš esu vaikinas 40 metų. Geis- 
Laivaš tina butų, kad su Dimiu laišku ir pa- 

’ \ Atsakymą duosiu
• • kiekvienai ir paveikslą ant pareika-

_ . T. K.
1704 Davison avė. E., Box 63, 

Detroit, Mich.

Pajieškojimai
Aš, Pranas Mikulevičius, pajieškau 

savo pusbrolio .Jurgio Ginkevičiaus, 
, esančio Amerikoje ir gyvenusio Phi- 
' ladelphijoj, prašau atsišaukti ant šio 
i antrašo:
Į Kaunas, 2-ro Atskiro Lazareto 

raštinė, P. Mikulevičiui.

rasti savo centus, bet musų j 
tėveliai tą užtylėjo, o dar 
patįs patarė.

Daugelis žmonelių su vi
sokiomis bendrovėmis susi- 
biednino save: sudėjo pa
skutinius centus ir liko nuo-. 
gi kai pirštai. Tikėjosi sena-i _____ ______ __
tvėj ka turėti, bet nemokėjo DRiu'šio7“iš'~Gudeiiųvkahuo *ir vaiš- 

................... * " čiaus, Mariampclės apskr. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu atsisaukt, ar
ta jo pažįstami tegul suteikia žinią. 
Mano antrašas:

Onj tė Andriušytė, 
Karo Butų Skyrius, Vytauto 
prospektas No. 59, Kaunas, 

, Lithuania.

Aš, Morta Raudo vaite, pajieškau 
Juozapo Butkaus. Jis paeina iš Kau- 

, no rėdybos, Pasvalio apskr., Dau.in- 
I nų valsčiaus, Smelteinės kaimo. A.
■ gavau svarbią žinią iš Lietuvos ir 
: noriu apie jį sužinoti. Meldžiu atsi-
■ šaukti arba kas apie j; žinote praneš- 
Į kits ant šio adreso

Miss Morta Raudo vaite 
1816 Wrights Ally, :

S. S. Pittsburgh, Pa. 
j-------------------------------------------------

Aš, Juozas Wurbonas, pajieškan 
i Antano Arlausko, Kauno rėdybos, 
i Šiaulių miesto. Prieš karę gyveno 
Šiauliuose, o dabar nežinau kur jis 
randasi. Jei esi gyvas meldžiu atsi
šaukti arba jei kas apie jį žinote ma
lonėkite man pranešti, už ką busiu

Jos. WurbonasAberdeen, Wash. U. S. A.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
merginos, mylinčios dorų šeimyniš
kų gyvenimų, nuo 18 iki 25 metų am
žiaus. Merginos mylinčios apsivesti 
malonėkite atsiliepti ir su pirmu laiš
ku prisiųsti savo paveikslų. Platesnes 
žinias suteiksiu per laiškų. Atsa
kymų duosiu kiekvienai ir paveikslų 
ant pareikalavimo gražinsiu. (40) 

A. T. S.
726 W. 18th st., Chicago, 111.

Pajieškau savo dėdės PETRO AN-

REIKALINGA MOTERIS dėl pri 
turėjimo namų ir trijų vaikų. Duo
siu šiltų kambarį ir valgį. Butų geis
mą. kad atsišauktų sena moteris, au- 
ri negali dirbtuvėj dirbti, tai aš ją 
užlaikysiu visados. Meldžiu kreipeis 
šiuo adresu: , (40)

Pranas Stravinskas
Sta. 12 Box 3»6, Lav.rence, Masu.

REIKALINGI > 
MAŠINŲ MOLDERlAI 

dėl 
GELEŽINIŲ FOUNDRIŲ 
Atsišaukit (40)

Generai Electric Co. 
Prie Tileston St., 

Everett, Mass.

‘ •

pasirinkti vietų kur yra pel
ningos, o kišo ten kur kas 
gražiausia pašnekėt mo- į 
kėjo.

Katalikų įstaigos tokios: 
meluoti ir apskriausti žmo
gų tai valia. Bet jam paaiš
kinti ir jį apsaugoti nuo ten 
kur bloga — tai griekas.

šėrininkas.

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

Charles Mason (40)
Powder River, Wyo.

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

Frank Mack (42)
465 Alai n st., Charlestown, Mass.

PARDAVIMAI.

..•>

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETUVYS GYDYTOJAS 

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis-

Nuo 1—a po pietų; ; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVĖ, ■
DETROIT, MICH. ;

AUKOS LIETUVOS 
SOCIALDEMOKRATAMS 
Surinktos L. S. S. Rytinių 
Valstijų kuopų konferen

cijoj 4 d. rugsėjo, 
Brooklyn, N. Y.

Aukautojų vardai:
1. P. Motiečius ...
2. C. A. Herman ..
3. A. Lukaševičius
4. V. Poška.........
5. Račiutė-Herman
6. E. Ulčinskaitė ..
7. M. Michelsonienė 1.00
8. J. Pacenkis ...... 1.00
9. J. Naudžius .... 1.00

'10. P. Raškinis......... 1.00
11. J. Glaveckas .... 1.00
12. Inžinierius Dem-

binas ............  1.00
13. B. Songaila......... 1.00

GERA PROGA.
Parsiduoda čeverykų krautu

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

SMOLSKIS & MAČYS
1105 Washington st-,

Norwood, Mass.

vo kuviosc ii* j vakarai
buvau. Per du vakaru kai- programai su x******v*** 
nėjo kun. Kemėšis. Jo kai- kitokiais pagražinimais cu 
ba buvo gana prielanki dar- šaukimui žmonių į prakal- 
bininkams, kad net komu-į^as^ na 0 afėjus, kun. Bum- 
nistai jam pritarė. AlenasL.a užrašinėja laikraštį ir 
Komunistas pnejęs pasvei-j paix]U(>da šėrus.
-:i”o Kemešį sakydamas: ~___ _____ L J
Jei vienu mėnesiu anks- pinigų ir jie panorėjo iš- 

ciau butum atvažiavęs, tai gauti iš bendrovės, kaip bu- 
tiek daug streikierių nebu-1 - . .
tų nuėję dirbti.” Tose pra
kalbose buvo visokių žmo
nių ir besikalbant paaiškė
jo, kad iš komunistų tarpo 
yra daugiau skebų, negu iš 
vyčių.

M. Streikierka kaltina 
franeuzus, kad jie nėjo ant 
piketlainės ir kad jų kuni
gai rengė misijas, norėda
mi tuomi atitraukti darbi
ninkus nuo streiko reikalų. 
Aš nežinau ar franeuzų ku
nigai norėjo, kad streikas 
butų pralaimėtas ar ne, ber 
lietuvių kunigas tai nėjo 
prieš darbininkus, nes ir 
prakalbas rengdavo ir pats 
kalbėdavo vis už darbinin
kus (Jeigu jis taip darė, tai, 
veikiausia, tik veidmainiau
damas, kad įsigyjus dau
giau įtekmės darbininkų 
tarpe ir padarius sau iš to 
didesnį biznį. Jeigu jūsų 
kunigas ištikrujų butų dar
bininkų draugas, tai jis 
mestų mulkinimo amatą ir 
nebūtų daugiau kunigas. — 
Red.) M. Streikierka pras
tai daro, kad streiklaužiavi- 
me ji kaltina visus lietuvius 
ir tuomi pažemina visą Na
shua lietuvių koloniją.

Tautietis.

kino Kemešį sakydamas: Bet kada žmonėms prirei-

09 AA lonekite man
. , jabaį dėkingas.
. .2.00| ----- 1 001 409 Haron st,

..1.00
1.00
1.00

į 
Į

A, Uršulė Bauzjenė, pajieškau savo 
vyro Kastantino Baužio. Meldžiu at
sišaukti ant šio antrašo:

Uršulė Bauzienė
17 S. Leonard st., VVaterbury, Conn

FIRESTONE-APSLEY 
RUBBER CO.

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

Taipgi reikalaujam paty
rusių:

ta Sh«e Malterni 
Lumbennin’s Mikėną 
Giiter Mikėnų 

. Celendtr Cett Mekenų 
Vyrai ir jų pačios gali 
išmokt šiuos amatus

Atsišaukit (40)
Employment Dept. 
or write interpreters. 

FIRESTONE-APSLEY 
RUBBER CO. 

HUDSON, MASS.

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS. 

Parašė M. H. Sangerienė. 
Knyga papuošta tam tikrais 

veikslais. Išleido F. J. Stropienė, 
dedami naudingų patarimų ir 
lerims.

Kurios da šitos knygos neturit, 
tuojaus užsisakykit. Ji kainuoja 
$1.00. Pinigus galima atsiųsti per 
money orderį, arba įdėjus popierinį 

(52)

------

5 Tel. No. 550
g LIETUVIS GYDYTOJAS

| Dr. Francis A. Reynolds
z (RINGA1LA)
L Ofiso valandos:
g Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo
A 2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9.
y Nedaliomis nuo 1 iki 3.
C 419 MAIN ST, ATHOL, MASS.

Bus atdara
Kožną ketvergą nuo 

ryte.
182 CEMRAL
GARDNER, MASS.

Patarimai ir gydymas dykai.

IKI SEKANČIO PRANEŠIMO

PRENATOL CLfflIC
10 iki 11

(41)
ST,

NAUJOS PLUNKSNy LOVOS
Prirengk jas dabar šaltam 
orui. Rašyk dabar reikalau
damas Dykai Didelės Nupi
ginamų Knygos ant naujų 
sanitarių Plunksnų Lovų, 
Paduškų ir Plunksnų. Musų 
dirbtuvės kainos yra labai 
žemos. Dešknts dienų iJ-

Landymui ir mes užmokam už expre- 
są. Kostumeriai užganėdinami visur. 

' Pasiųsk atvirutę šiandien reikalauda
mas dykai knygos ir sampalų plunksnų 

(42) 
American Feather & Pillow Co.

Desk F 12. Nashville. Tenn.

pa- 
pri- 
mo-

PARSIDUODA MĖSOS 
~ MAKBETAS.

Biznis išdirbtas per daugelį metų, 
randa pigi, tik 13 dol. 50c., geso švie
sa uždyką, elektros šviesa apmokama 
kiek išdega. Pardavimo priežastį pa
tirsi! ant vietos. Nepraleiskit gero? — ----—„-----
progos. ' (40)1 dolerį į laišką. Adresuokit taip:

A. Kuprenis MRS. V. RADAVICH . .
226 Montrose st.. Philadelphia, Pa. 506 N. Ellaood avė., Baltimore, Md. ii

70 DAINŲ! I
Chorų ir jų vadovų. žiniai: K 

Atspausdinta 70 chorelių dai- 7) 
nų vienoje knygoje. Diduma tų X 
dainų maišytų chorų balsams; K 
dalis jų vyrų arba ir moterų 3 
kvartetai ir dalis duettų, kurie % 
tinka geriausiai vaikų chorams. ¥

Ifnygos kaina 1 d. 50c. K
Atyda! Kas ims iš karto 20 k 

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

M. PETRAUSKAS §
769 Broadway, So. Boston, Mass

Skausmus ir galimus nutildo 

4*
PAIN-EXPELLER

▼atebstenUii užreg. S. V. Pat Oflaa

vo žadėta. — kur tau, jau 
neduoda. Vaikščioja žmone- 
liai mėnesį, antrą ir trečią, 
ir vis negauna. Bendrovės 
vadai pasako, kad už šėrus 
sumokėtų pinigų nevalia iš
duoti Tu atsiimsi, ir kitas 
panorės. Tada žmoneliai pa
ima laiškus, kuriuose sako
ma apie pinigų atgavimą 
ant pareikalavimo, ant ku
rių yra parašai dviejų Pe
trauskų ir dar vieno žmo
gaus, ir paduoda teismui. 
Bet teisme jie užsigina, kad 
jie tų laišku nerašė, kad per 
prakalbas jie nežadėjo pini
gų atiduoti, o dar geriau, jie 
nei prakalbų niekur nesakė, 
ne tik kad jie sakė pobažny- 
tinėse salėse su kunigais. 
Liudininkų tuo tarpu skun
dėjai neturėjo, o jie po pri- 
siega išsigynė. Tada teismas 
ant visų trijų uždėjo po $500 
kaucijos, ir bus tardymai.

Po tam kun. JCasakaitis 
susišaukia advokatėlius į 
bažnytinį skiepą ir visus ap
gavikus, ir pradeda prakal- 
bas-šmeižtus nekaltų žmo
nių, kam jie reikalavo atgal 
savo pinigų, kaip žadėta. 
Sako, kaip jie reikalauja pi
nigų, nes juk šėrus pardavi
nėjant valia meluoti, o tuos, 
kuine nori, pinigus atsiimti, 
reikia j kalėjimą susodinti, 
nes jie griauja bendrovę.

STOUGHTON, MASS 
Pasekmingas piknikas.
9 d. rugsėjo atsibuvo Nors, tiesa, kunigėlis su sa- 

Stoughtono Suvienytų Lie-’vo gizeliais žmonių negali i 
tuvių draugijų piknikas, kalėjimą įkišt už reikalavi- 
nuo kurio visas pelnas bu- mą savo pinigų, o dar pats 
vo skiriamas pastatymui su jais gali patekt, bet dur- 
tautiško namo Stoughtone. nelius įbaugino.
Piknikas buvo pasekmingas Jie savo laikraštyje gyrė- 
visais atžvilgiais. Žmonių si surinkę tokiu budu $50,- 
privažiavo daugybė iš visų 000, ir tas gali būti teisybė.

Jie savo laikraštyje gyrė-

Viso.........$15.00
Konferencijos sekretorius

B. Songaila.

LINKSMA NAUJIENA!
-J

«SS6SS8SSSSW

i

INFORMACIJŲ BLANKA 
To U. S. Shipping Board 
Pasaenger Dept. 824 J 5 
45 Broadway. New \ork City.

Aš, Karolis Rašįpskas, pajieškau-te- 
tulėr.o Petro Rimšo; bus apie 18 m. 
kaip gyvena Amerikoje,prieš karą gy
veno apie Chicagą. -Turiu labai svarbų 
reikalą, norėčiau, kad tetulėnas Rim
ša atsišauktų, arba kas apie jį žino 
man praneštų, busiu labai dėkingas. 
-Jo moteris yra man tikra teta po tė
vais vadinasi Uršulė Urgaičiukė. Ma
no adresas:

K. Bašinskas
Gružių dvaras. Vaškų valsčiaus, 
Pasvalio apskrities, Lithuania.___ ■ ■
Aš, Jonas Valeckas, pajieškau savo 

draugų Franciškaus ir Povilo Mara- 
:-.ų, paeina iš Unčiškių kaimo, Vabal
ninku parapijos. Biržų-Pasvalio aps
kričio, Kauno rėdybos. Meldžiu atsi
šaukti arba jeigu kas žinote praneš
kite, už ką busiu labai dėkingas. Tu
riu prie jų svarbu reikalą.

John Valeckas
109 Washington st. Worcester, Mass.

Aš, Jenas Stanevičius, pajieškan 
savo brolio Jurgio Stanevičiaus. Mel
džiu atsišaukti. Mano adresas;

Jonas Stanevičius
Duonelaičio gatvė No. 7, Kaunas, 

Lithuania.

1

Redakcijos Atsakymą.
e

M. A. — Kiek mes atsime
name, tokio veikalėlio, vers
to iš Kanados franeuzų lai
dos, mes nesame nuo tams-! 
tos gavę. Gal žuvo kur nors.

S. B. — Dinosauro pa
veikslėlį, kurį tamsta pri- 
siuntei mums iš Kanados 
laikraščių, reprodukuoti ne
galima, nes negana aiškus; 
bet žinią apie to gyvūno at
radimą paminėsime. Ačiū 
už prisiuntimą.

P. S. B. .Tusų korespon
dencija neaiški. Netilps.
LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJU 
DRAUGYSTĖ, VVALKEGAN, 1LL.

Valdyba:
Pirmininkas Kaz. Grinius. 

802—8th st.
Pagelbininkas Kaz. Ambraziunas, 

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

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

1320 S. Victory st.
Kasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd. 
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

1126—lOth st
J. Povilaitis, 1206—lOth

<

Pajieškau Antano Slavinskio. Kau
no gub., Šiaulių apskričio, Stakminių 
kaimo. Pirmiau gyveno Nashua. N.H. 
Prašau atsišaukti, turiu svarbią ži
nią iš Lietuvos.

Peter Shilinsky
78 Leverett st., Boston, Mass.

Pajieškau Kazimiero Mikalausko, 
pirm 3 metu gyveno Detroit, Mich. 
Yra svarbus reikalas iš Lietuvos. Iš 
Lietuvos paeina Jedžiotų kaimo, Ila- 
kių paštas, Mažeikių apskr. Kas apie 
j; žiro malonėkit pranešt arba pats 
lai atsišaukia.

Jonas Mikalauskas
108 Hampton st., Roxbury, Mass.

DRAUGAS REIKALB

Saptybią Katalogas

st.
Knygiai: W. Gabris, 1027—8th st - 

J. Jokūbaitis, 728—lOth st 
Maršalai: A. Delkus, 919—8th st

J. Jokūbaitis, 114 S. Water st 
Susirinkimai atsibuna paskutini 

nedėldieni kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 801—803—8th st

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

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

Pagelb. Antanas Ražukevičius,
580 So. Summer st,

Holvoke, Mass. 
Sekretorius Domininkas Velička, 

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

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

588 So. Summer st.
Holyoke, Mass. 

Stasys Pikturna,

t

Aš, Ona Karpavičienė, pajieškau 
savo švegerio Jono Sutkaus, kuris ap
leido savo moterį Uršulę keli metai 
atgal. Dabar jo moteris Uršulė Sut- 
kienė randasi ligonbutyie jau keli 
mėnesiai, o jos dukrelė yra pas ma
re, nes nėra kam ją užlaikyk Jeigu 
turi tėvišką širdį, tai sušelpk savo 
dukrelę arba atsiimk pas save, nes ji 
jau yra 10 metų.

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

Aš, Antanas Geležius, pajieškau 
savo pusbrolio Jokūbo 2iunnsko, pa
eina iš Kalvarijos apskričio, Menku
pių sodžiaus. Girdėjau, kad. kada tai 
gyveno Worcester, Mass. Jei kas apie 
jf žinot, malonėkite man pranešti, už 
ką busiu lnbai dėkingas. (40i

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

Cranberry, W. Va.

Tegul Dėdė Šamas Atveža Jūsų 
Mylimuosius i Ameriką

JEIGU jūsų mylimieji arba draugai nori atvažiuo
ti pas jumis į šią šalį, pasiuskit jiems laivakortes 
ant Suvienytų Valstijų valdžios laivų per United 
Statės Lines. Užtikrinkit jiems patogumą, sveikus 
kambarius, gerą valgį ir Suv. Valstijų valdžios 
priežiūrą, kuomet jie ant jūrių.

Amerikos laivai plaukia Į seną šalį ir atgal. Jų 
trečios klesos 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 jus patįs manote važiuoti į seną šalį, pa- 
sinaudokit valdžios laivų geru patarnavimu. Tik 
orisiųskit informacijų blanką, kurią matote že
miau ir jus aplaikysit 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.

Norinti parsitraukti Slaptybių 
Katalogų pri šių skite 20 centų. 
Taipgi parašykite savo aiškų 
antrašų. — Jūsų reikalavimas 
bus į trumpų laikų išpildytas.

W. MISEVIUH, (40) 
4630 S. Ashland a v., Chicago, IIL

Knygelės 
Reikalauk
Pasiuskit šių informa
cijų blankų dabar. Jus 
gausit dykai aprašymų 
apie Urvus ir knygutę 
apie keliones faktus. 
Jus neturėsit jokios at
sakomybės.

Pajieškau pusseserės Bronaios Gar- 
duliutės (po vyrui Šileikienės). Se
niau gyveno Detroit, Michigan; paei
na iš Suvalkų rėd., Veisijų parapijos, 
Radzvilonių kaimo. Malonės pati at
sisaukt’, arba žinantieji teiksis pra
nešti, nes jos dvi seseri atvažiuoja iš 
Lietuvos — Elzbieta ir Ona. (41) 

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

Meldžiu prisiųsti man knygutę apie 
kelionės laktus, taipgi informacijas 
apie Sov. Vai. valdžios laivus, 
plaukiančius į Europa.

Vardas .....................................
Gatvė .......................................
Miestas ...................................\----------------—--

UNITED STATĖS LINES 
Moore and McCormack, Ine. Roosevelt Steamship Co^ Ine.

45 Broadway
110 So. Dearborn
92 Statė st.

Managing Operators for
U.S.SHIPPINGBOARD vik city.
SLaae-• ..." i =

New York City 
st. Chicago, III. 

Boston, Mass.

J

Skaityk šią naujieną, 
. Ji daag laimės neša — 

Dėl Jūsų sveikatos 
Salutaras ligas peša.

KĄ-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLAT1NTA8 SA
VO BUDAIS DELEI • DAUGELIO 
į V AIRIŲ LIGŲ ISfiJjO SALUTA
RAS BITTERIS IS , MUSŲ CHE
MIŠKOS LABORATORIJOS. KURIS 
DŽIAUGĖSI SALUTARO BITTE- 
R1O GERUMU. DABAR GALĖS PA- 
SIGERĖTI, NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

Taipgi ėoame pasirengę išpildyt 
visus norus bei užsakymus į trumpą 
laiką.

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

laukite tiesiog iš musų.
SALUTARAS DRUG A CHEMICAL 

CO- DEPT. 1«.
1707 So. Halsted *U Chicago. IR.

t
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Kas girdėti Lietuvoj.
(Iš ^Lietuvos laikraščių)

vietą, tai čia ir noriu pratar
ti . keletą žodžių i draugus, 
draugijos reikalais. Pasitart 
su draugais, pasidalyt min-i 
timis ir šį bei tą pranešt iš_! 
Centro Valdybos darbuotės." 

Bet pirma nesru darius ko
ji* kį pranešimą, aš noriu tart

Amerikietis išvaikė iėbau- , ta. kur jo gulėta; buvo padė- 
jančius kunigus. j to šieno ir indas su vande-- 

Gruždžiuose per šv. Roką nįu atsigerti. Matyt, savi-
K^^rkuSgasf b^i? abudu1 suimti. Eina tardy-(keletą žodžių musų fpi
damas per šventorių, užpuo- mas. .nansus, nes, bene tai svar
lė kažkokią amerikietę, kam ' 
ji, girdi, perdidelę dekoltę: 
(perdaug iškirptą dresės; 
krutinę) nešioja, ir biau-' apielinkėje naktį iš 26 i 27 
riausiais ciniškais žodžiais 
ją išvadino. Davatkos apsto
jo ir ėmė baisiausiai rėkau
damos reikalauti, kad mote
riškė atsiklaupus kunigą at
siprašytų. Amerikietė ne
paklausė ir Įtužusios mote- bėgti iš namų ir gelbėti gy-l 
rys pamažėli išsiskirstė. ; valius. Kai kuriem namam i

hiausias dalykas.
j Užėmęs Centro Sekr. vie-

• tą ir peržiūrėjęs L.D.L.D’.
11 knygas, suradau, kad dar 

v - ‘daugelis kuopu nėra užsi-d. šio liepos m. ištiko smar- ^ j sios ^n&! mokes. 
;:us lietus su audra ir per- , Ar ,
kunija. Ties upeliais gyve- k vaMvbos neprisiuntė 
nanaiųų namai buvo uzsem- -1 praugai t Jus visi 
u. Kai kuriuose namuos? .- e ^(1 d^ja

‘Ž? ™™;Je„k°|t:k tada būna tvirta, kada ji 
turi daug nariu ir tie nariai 
yra uilnai užsimokėję savo 
duokles. •

Todėl šiuomi aš ir krei
piuos i jus. draugai, kurie 

nesate užsimokėję už 
>s;uvs metus, pasistengkite 
(Užsimokėti, nes mokestis la
ibai maža, tik reikia nepa- 
’ miršt, nelaukt pabaigos me- 
;tų. Draugai, kuopų komite
tai, nuo jūsų pasidarbavi
mo. nuo jūsų veiklumo taip
gi daug tas priguli, todėl, 
draugai, imkitės darbo.

Oras pradeda atvėsi, lai
kas patogus veikimui. Šau- 

i kitę kuopų susirinkimus, 
; svarstykite organizacijos 
reikalus, kalbinkite naujus 
narius prisirašyti ir t.p.

L.D.L.D. tikslas prakil
nus, todėl dirbkime, drau
gai, kad pastačius draugiją 
ant tvirto pamato.

Pora mėnesių tam atgal 
Centro Valdyba buvo pa

skelbus per organus ”Nau- 
jiiėnas” ir "Keleivį” L.D.L.

, ...... . - - |D. 25 kp. sumanvma. pa-
bejus girtus kreivius, turi bikzuota visa policija ir ka- r;nvt literatūros" Lietuvos būt pranešama vyriausiam rinės pajėgos. <darbininkam™ Bet iki šiolei,
traukinio konduktoriui, ar- Vilenskaja Reč” praneši- a-o^os tik draugai brooklv- 
ba artimiausiam stoties vir- mu, išsprogdintas gelžkelio Svečiai atsiliepė* pranešda- 
sinmkui sustatyti protoko-(tiltas netoli Marcinkonių ir įa(j jje jau pradėjo tą 
lui. Į sugadintas gerokas galas! darbą. Todef aš noriu at-

----  .. |gelzkelio. Deltai to susisieki-ikrejPt jusu domę i šį taip 
Gclzkeheciai negali pra- ^as tarp Gardino ir Varė->varbn reikalą Kiekvienas 

gyvent.------------- (nos pertrauktas. Esama ži-;jųs? draugai, kurie skaitote
.; laikraščius, galėjote paste- 
įbėt, kad atsišaukimas po aU 

, x».«x »iic^nv s1-*-,yišaukimo ateina iš Lietu-
re- oernės apskrityse kilęs ju- vos. kuriuose tiesiog mal-

Audra ir potvinis.
Rumšiškės miestely

\ Pradik Dabar Pi r k t i
V’ STANDARD,

ir

Challenge Pieną
IR TAUPYK LEBEUUS KAD 
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ.

Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant teibelių kitos 
pusės dėl paveiksluoto dovanų katalogo. 
"Apsimoka Taupyti Leibelius ’

1

»

Tūkstanti kartų vely vi
sai neištekėti, negu būti nu

mirkta ar parduota. Mergi-i 
nos turi tai jsitėmyti.

I -
i

į
i

rys pamažėli išsiskirstė. ; valius. Kai kuriem namam 
Greit atėjo nukentėjusios vanduo išnešė pamatus.

moteriškės vyras. Eidamas. Laukuose daug javų su- 
tiesiog i kleboniją sutiko maišyta su žeme, nunešta 
klebono tarnaitę — trumpu- šieno, nuplautų rugių, daug;1 , 
čiu sijonėliu ir dar .didesne išplauta bulvių.
dekolte. Amerikietis išstu-Į ----- ----- įsiuos
mė tarnaitę laukan, rody-- Kaišedorys. Lietus truk-' 
damas miniai, kokius rubus do ūkininkams lauko dar- 
nešioja kunigų gaspadinės. bus -dirbti. Laukuose stovi 
Minia pritarė amerikonui.' daug nupjauto šieno, o vie

tomis net ir rugių, kurių dėl 
lietaus negalima vežti. Vie-

; tomis bulvės jau pradėjo 
. Dilti.

šis reikalas pavesta. Kaip Draugai, skaitykite ir pla- 
greit aplaikysiu Lit. Kom. tinkite »darbo žmonių laik- 
sprendima tuo reikalu, taip "Keleivi”
greit pranešiu L.D.L.D. ha-1__ __ ____ L__________
rių žiniai. Taigi, kaip mato-
te. draugai, Centro Valdyba v v V| IŠRADĖJA! !I

Amerikonas gi Įpykęs su
grįžo i kleboniją ir apstum
dė kelis bepietaujančius ku
nigus, vis klausdamas, ku
ris jų jo moterį Įžeidė. Vis
kas pasibaigė tuo, kad kuni
gai išlakstė nuo Įtūžusio 
amerikono — kas per duris, 
kas per langą, palikę nesu
valgytus viščiukus, neišger
tą koniaką.

: Gudų sukilimai užimtoj 
Lietuvoj.

I Gudų sukilimai užimtam 
Vilniaus krašte ir toliau ple- 

įčiasi. Lydos apskrityje pa
sirodė gudų sukilėlių būriai, 
į Gyventojų tarpe sklei-

Girtų neįleis i traukinius, džiami atsišaukimai raginą 
Susisiekimo ministerija gudus ginkluoton kovon už 

išleido Įsakymą, kad girti savo nepriklausomybę, 
keleiviai, neskiriant ir gelž-Į Valdžia labai nerimauja 
kelių tarnautojų, — nebus dėl tų Įvykių, kovai su besi- 
leidžiami Į traukini. Pašte- plečiančiu bruzdėjimu; mo-

nos pertrauktas. Esama ži 
Paskutiniuoju laiku taįp niu, kad tai darbas gudų su 

žymiai pabrangus pragyve- kilėlių. __
nimui labai pasunkėjo gelž-į Kai kuriose Vitebsko gu-^sišaukimo ateina iš Lietu- 
keliečių, o ypač linijų re- nemes apskrityse kilęs ju-‘įoS. kuriuose tiesiog mal- 
monto padienių darirminkų dėjimas prieš vietinę admi- (]auja pas mu3 amerikiečius 

, nistraciją. ! literatūros. O mes jos turi-
Pne siu dienų brangyme-. Polocko apskrities An- ’ me ir turime apsčiai, kuria 

čio, jiems tuotarpu temoka-driejevo valsčius pažymėta galėtume sušelpt Lietuvos 
ma 40-50 auksinų dienai ir/’juodon lenton”, kaipo pi les darbininkus, trokštančius li- 
delto daugelis jų meta dar- valdžią nusistatąs plėšikų ’ teraturos. tik reikia noro, 
bą ir eina jieškot sau gėrės-;valsčius. (reikia pasišventimo, a to tu-
nių uždarbių. Per tai kaiku-1 Lenkų valdžia kreipėsi į rėtų pas mus, kaipo pas sū
riuose gelžkelių ruožuos?, valstiečius, patardama jiems sinratusius darbininkus, be
trūksta būtiniems darbams susiprasti ir nekilti, nes bu- tu rastis. Tai juk musų pri- 
reikalingų darbininkų. Į šią žiauriai baudžiami. jvalumas šviesti Lietuvos 
ti ~ j ----------- darbininkus, kad jie grei-

Įkun. Purickį kviečia grįžti čiau galėtų nusikratyt kle- 
Lietuvon. likaiizmo jungą.

; Kunigas Purickis, kaip Tcdel, draugai, be atidė- 
;girdėti, savo partijos (kr. Lojimo imkimės darbo, rin

kime knygas Lietuvos dar
bininkams. Tas labai lengva 
munič-padaryti. Aš gerai ži
nau, kad kiekvienas L.D.L. 
D. narys turi apsčiai per
skaitytų knygų, iš kurių ke
letą egzempliorių mielai Su
tiks paaukauti; jo draugas 
bei pažįstamas taip-pat ne

su vesti jo sąskaitas atsisakys. Ir kada risi na-

Blogi metai.
Stakliškės apielinkėj (Aly 

taus apskričio).žmonės la-1 
bai nusiminę, nes pradėjus 
pievas šienauti prasidėjo demokratų) yra kviečiamas 
smarkus lietus. Lyja be per- grįžti Lietuvon ir stoti teis- 
traukos dieną ir naktį jau man, kad išbaltinti ir save 
bus dvi savaitės. Nušienau- kr. dem., kurie juk taip 
tos pievos visiškai baigia pu- ‘uoliai apsaugojo ji nuo teis
ti. Užpuolė kenksmingi'mo. Purickis dabar vaikš- 
vabzdžiai, kurie visoje apie- čioja po Berlyną, gražią juo- 
nnkėje naikina javus, bu-! barzdą užsiauginęs, o jo 
tent žirnius, vikius, linus, j >asamdvtas buhalteris sten- 
darzoves ir t.t. jgiasi  _____ _ _____ ______ w_.

Taip pat baugina žmones'taip, kad išrodvti jo visiška riai suneš i daiktą, pasida- 
osmarkės kurso kritimas; nekaltę. * '
sankrovose viskas trigubai' ______ 
pabrango. L _

rys gerokas pundas knygų, 
kurias, pagal Centro Valdy
bos patarimą, kuopos komi
tetas ir pasiųs Į Lietuvą šiuo 
adresu: ’’SociaIdemokra-
tas”, Keistučio gatvė No. 40 
butas 1, Kaunas, Lithuania. 

Pavieniai nariai, arba 
kuopos, kurios nenorėtų pa
čios siųst i Lietuvą knygų, 
galite pasiųst Centro sekre
toriui, o Centro Valdyba pa
sius jas Į Lietuvą.

Dabar dar keletas žodžių 
iš Centro Valdybos darbuo
tės. Be abejo, jus visi, drau
gai, susirūpinę, kaip bus šį 
meta su išleidimu knygos L. 
D. L. D. nariams, šiuo reika
lu aš turiu pranešt jums štai 
ką. Centro Valdyba jau turi 
rankraštį apklausus ir nu
tarus imt. Bet galutinas 

__ knygos klausimo išrišimas 
bėgti į gretimais esantį miš- D. Centro^ Sekretorystės, priklausys nuo L.D.L.D. Li
ka. Ant aukšto atrasta vie- man teko laikinai užimti jo teraturos Komiteto, kuriam

žmogžudžiai.
Luokės milicijos valdinin

kas L. nuvyko su milicinin
ku Ur. į Kliniukų kaimą pa
daryti tardymą dėl užmuši
mo Silkuno. Ten gavo suži
noti, kad gretimame Girlau- 
kio kaime slapstosi kaž koki 
blogi žmonės Marcinkiukai, 
kurie įtariami Silkuno už
mušime. Abu milicijos tar
nautoju nuvyko tenai. Iš 
kaž kur tuojau pradėta šau
dyti: norėta iš daržinės pa
taikyti į stovintį pas daržinę 
milicininką Ur., bet -nepa
taikė. Tuo tarpu ėjo prie 
daržinės valdininkas, kuri 
žmogžudys ir nušovė ant 
vietos, pats gavęs progos iš-

L. D. L. D. REIKALAI.
L. D.L.D. KUOPŲ IR PA
VIENIŲ NARIŲ DOMEI.

Dėl tūlų priežasčių drg. J.
M. Bučinskui rezignavus iš 
L.D.L.D. Centro Sekreto- 
rystės, jo vieton tapo nu
skirtas iš eilės daugiausia 
balsų gavusis drg. K. Matu- 
iiauskas 418 N. Carrollton 
Avė., Baltimore, Md.

L.D.L.D. Centro Valdyba: 
Pirm. J. S. Prusalaitis,
Ižd. K. Liutkus, 
Sekr. K. MatuKauskas.

ŽODIS I L.D.L.D. NARIUS.
Kadangi drg. J. M. Bu

činskui rezignavus iš L.D.L.

1

veikia, draugijos reikalai ei
na pirmyn. Bet didesnė dar
bo dalis puola ant jus, drau
gai. Tverkit kuopas, kur jų, 
dar nėra, kalbinkite naujus 
narius, užsimokėkite duo
kles, o Centro Valdyba taip- 
pat dirbs, kad pastačius 
draugiją ant tvirtos papė
dės. y

P. S. — Draugai, kuopų 
komitetai ir pavieniai, kada 
siųsite mokestis, čeki arba 
menev orderi, išrašykite ji 
iždininko vaidu: K. Liut
kus, 11 N. Euto\v St., Palti- 
rnore, Md.. ir mano adresu 
siųskite: aš, Įtraukęs i kny
gas, perduosiu drg. K. Liut
kui.

4
-------------------------- . A|

„ Prisiųskite man savo braiži- «£♦ : 
i t nius išradimo išegzamhiavimui. ’ , V Reikalaukite išradimų knygų- i j 
A tės "Patarimai Išradėjams,” V i X kuri duodama dykai. A
X Rašykite lietuviškai savo *d- Jį! 
Y vokatui. |

MARTIN LAB1NER
JL Patent Atty. o« DADL’ DfklV KTt'kA/ Y
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NORTH
GERMAN 

LLOYD
Dulieiiavais Sriubsniais 

Laivais į

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN

Laivei išplaukia kas antrą 
S.'-rtd;. Puikiai įtaisyta 
Trečia K lesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
G ypatų.

CilAS. kaufman
99 Statė St.. Boston, Mass.

I
I

Iš BOSTONO f LIETUVĄ 
per Liverpoolį

Ant nenjta didelių, patogių, greitų, 
aliejum deginamų

SAMARIA .... 
TYKRHENIA .
ATGERIA ....

TAIPGI Iš NEW YORKO
Personaliai vedama ekskursija į 

LIETUVA ir kitas Baltijos valsty
bes, kas UTARNIN’KAS. ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
persalimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Southamptone
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas..
Delei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie
THE CUNARD STF.A.M SHIP 

CO.MPANY LIMITED
126 Statė st., Boston, Mass.

laivų:
.............. Spalių 20 
........ Lapkričio 4 
.......  Lapkričio 25

I

į 
I

K. Matuliauskas,
L.D.L.D. Centro Sekr., 

418 N. Carrollton Avė., 
Baitimore. Md. I

(

I

ŠVEDUOS
AMERIKOS

LINIJA

Lenkai mobilizuojąs i.
Gautomis žiniomis. Vil

niaus ir Gardino kraštuose 
eina smarki mobilizacija. 
Imami visi karininkai iki 60 
metų ir jaunimas iki 27 m.

Arklių mobilizacija už 
baigta. Rekvizuojami ra
guočiai.

FARMOS!
PARSIDUODA FARMA!

160 akru geros žemės. 70 akrų dir 
hatnos. likusioji ganykla ir miškas 
20 melžiamų karvių, pora arklių. 4 
veršiai, 300 vištų, visoki farmos pa
dargai, vežimai ir pakinkai. Sodas 
visokių vaisinių medžių, gera 9 rui
mu s tūba, pilna šieno ir avižų barne 
vištininkai ir kitoki budintai. 2 mai- 
Its iki miesto ir marketų. Kaina u: 
viską S6000. jr.ešt $2000. Rašykit tik 
angliškai. (39)

NATHAN VE1SI.F.R
4 Bank st„ New London. Conn

PARSIDUODA FARM4
60 akrų žemės, 34 akrai dirbamo: 

ir užsėtos javais, 600 kordų malkų 
daug rąstų- ruimų stuba, gera kai 
nauja, 2 baimės ir kitoki budintai; 
119 vaisinių medžių, daug vandens, 
11 karvių,' 2 arkliai, 2 kiaulės, daugy
bė vištų, pieną nuperka is namų, už 
kurį gaunu po 11c-už kvortą. Taipgi 
kartu parsiduoda visi padargai, veži
mai pakinkai. 2 maiičs iki miestui. 
Labai graži vieta. Kaina už visk; 
’JOOO. Jnešt $1400. Likusieji ant leng 
vu išlygų. Rašvkit angliškai. (40,

MRS. ANNA HOLPER
R. F. D. 4, Piitnani. Conn.

FARMOS! FARMOS!
štai parsiduoda Nevc Jersev farnia 

53 akęriai žemės. 9 ruimų stuba, di
delė bamė ir kiti budinkai. 2 arkliai 
3 karvės, 150 vištų, žąsų, keturi; 
akerių sodas. 6 aKeriai girios ir viso; 
i'armai reikalingos mašinos ir kitok. 
p adargai, taipgi visi javai. Parsiduo
da sykiu tik uz $4000. Įneš: $2000.

Aš žinau ir daugiau farmų, kurios 
□arsiduoda. Kreipkitės laišku arde 
ypatiškai. Visiems suteiksiu teisinga: 
informacijas. (39;

Aliki
Bos 46,

PARSIDUODA FARMA!
4-rių akerių farma netoli Bostono 

parsiduoda tuojaus. Daug šieno bai- 
rėj, 6-ių ruimų stabą su visais įtai
symais. Hen-nousčs, banės, garadžius 
i- automobilius. Viskas už $3500.

JOSEPH BALUSZAITLS (39) 
361 W. Broadnay, So. Boston. Mass. 

Telephone: So. Boston—605.

Churir.skas
San J Brook, N. J.

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

Reto šį laikrodi gaii.-na užsėatyt 
pagrajit bile kada. Jis grsjina ke
tais tonais ir užganėdins tave ir tavo 
šeimyną. Jo dėžė padaryta iš drūto 
rnateriolo ir labai gražiai išdabinta. 
Labai teisinga: rodo laiką ir pada
bins jūsų kemody, lentyną arba sta- 
ą. Laikrodžio didumas lol- coliu 
tuksėto ir 10 colių pločio.

Tik per trumpą laiką mes parduo
da# šį laikrodi už S dolerius. Jus įlie
to nerizikuoiai. T'k prisiųskit Si.OC 
_kpo7.it o. Tuomet mes pasiųsime 
jums laikrodi per paštą ir jus užmo
kėsit pastoriui $7.00. NEATIDĖLIOK 
—RAŠYK DABAR! Už visus orde
rius už Suvienytą Valstijų rubežiaus 
reikalaujant pinigus iškalno. (

VVESTERN SALES CO.MPANY
2136 W. Chicago Avė., Depu G. 30, 

Chicago. Iii

i 
i

ANERICA UNE
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandeni su LIETUVA. 

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PILIAVĄ.

Laivai išplauks iš New Yorko

DOTTERDAM
Rugsėjo 30 ■ ■

WTį?AM 
loivufiignui 
n Spalių 21 Ti

N°®PAM
Musų laivai turi geriausius pa

togumus trečios Liesos pasažie- 
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA UNE 
89 Statė SU Boston. Mass.

Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO IKI UEPOJAUS 

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

LIEPOJŲ
S. S. STOCKHOLM 

Spalių 14, Lapkričio 25
S.S. DROTTNINGHOLM

Spalių 28. Gruodžio 9 
Trečios klesos kainbs:

I HAMBURGĄ--------------- $10330;
J DANZIGĄ ir PILIAVĄ $10630 
I LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasazieriai turi ka

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

21-24 Statė Street, New York City.

PINICUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU- 
KIAM GIMINES IŠ LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

laivakortes
J LIETUVĄ PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ 
A PR U PIN A M PR A DEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
PASODINIMO AN^ LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKU PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS I

LITHUANIAN TRAVEL BDREAU tcaVeVbueeau
136 East 42nd St, NEW YORK, N. Y.

i

Šitie armonika: padaryti pi r
mos klesos materiolo. o ypač kls- 
višiai, kurie padirbti su didžiausi; 
atyda geriausių mėkanikų. Naujo; 
mados keisai, puikiai išdabinti 
ekstra stiprios dumplės, sa skuri- 
niais kampeliais, nikeliuoto pliene

IMPORTUOTI ARMONIKAI
NAUJAUSIO MODELIO. EKS
TRA DRŪTI KLEVIši ri.-GAR 

MUZIKA, GERI REISAI 
NUMUŠTA KAINA.

kampiniai apsaugotojai, gera' 
skambanti balsai. Tai yra nepa 
paprastos vertės arnio ni&i. Ka
dangi mes juos pirkom didelė 
kiekybėj Europoj, toliai galine, 
parduoti labai žema kaina.

i ARMONIKAS NO. 95 SU Ii 
DUMPLIN1U r’OLDŲ. 21 RAK 
TU, 8 BASAIS — KAIN A S9..7G.

ARMONIKAS NO. 79 SU 14 
DUMPLIMŲ 1OLDU. 19 RAK
TŲ, 4 BASAIS — KAINA S7.95. 

rarašyk savo vardų ir adresų, 
taipgi pažymėk numerį ir kainą 
armoniko, kuri tu nori pirkt ir 
primušk 50c. persiuntimo lėšoms, 
o už armonika užmokėsi, kai ji 
aplaikysi savo namuose. Nėra jo
kios rizikos. Pilnas uzsiganėdini- 
mas gvarantuotas, arba pinigai 
bus sugrąžinti. Rašyk šiandien.

(39)
UNION SALES COMPANA

15 S. Desplaines st„ Dcpt. 255, 
Chicago, III.

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

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunėiam per 
Parcel Post tiesiui iš labara tori jos.

Jie prašo daugiau L. Kūdikiai mčgata jį! I

F. AD. RfCHTER & CO.
104-114 So. 4tfe M. Brooklyn. N. Y. L

Li NI JA 9 Broadvay, Neverk. N YI
KEIJONĖ iLIETUW
I - PER HAMbUPGĄ.ta 

/A I / AREA LJEPOJą.____ jh ”
VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 

Lietuviai važiuojanti į Piliavą 
aplenkia Lenkų karidorį.

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

S. S ESTONTA ............................ Spalių 4
LITUAN1A ................................ Spalių 18

Iš NEW YORKO AR BOSTONO:
Į Hamburgu $10330 l Piliavą $10630 

I Liepojų ir Memelį $107.
Mes apmokam gelžkelio tikietą nuo 

Bostono į New Yorką.

United p-^Hamhur:-
K -r*-* n v -i o •»-» A m ori c* 7Y

Tarp New Yorko ir Hamburgo 
Trumpas susisiekimas su visais portais Centrai inčs Europos 

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

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

pasažieriams.
Laivai "Hansa”, ”Bayern”, "\Vuertteiuberg” ir rMount 

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

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

Užsisakydami kreipkitės prie mtsų aatsrinotą 
JULIUS ROTTENBERG. 260 H

PINIGUS PERSIUNČIAME Į ^ISAS DAUS 
LIETUVOS IR LENKIJOS

Išmokami tena labai greitai.
Mes parduodam Lahmkortm aat visą geriaoBfy Uniją.

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

Musu auiovai išvažiuoja J Lietuvą bėglu kelta sąraKta. Jie gali an
okių informacijų ir galis paaUcalbiti $u Jusq draugais 

ją priežiūra.
teikti Jums visokių informi •eiMir _______ _
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška

ERG, Ine. 
BOSTON, MASS.

Ateikit ir pasikalbėkit su jais
JULIUS R0

260 HANOVER ST,
■ _ ■ ■ MĮjgnataapmma— b>

_kpo7.it
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aip Lietuvos kunigai kovoja 
su mokytojais.
(Iš St. Seimo stenogramų.)

St. Seimo nario prof. Če
pinskio švietimo Ministe
riui paklausimas.

Plungės klebonas kun. 
Senkus ir kamendorius 
Kniukšta sumanė prašalin
ti iš Il-sios Plungės lietuvių 
pradžios mokyklos mokyto
ją Virmanską, kad davus 
galimybės savajam žmogui 
Tapti minėtos mokyklos mo
kytoju. Taip bent aiškina 
vietos žmonės1 tokią abiejų 
Plungės kunigų nusistaty
mo priežastį.

Kadangi klebonui Senkui 
nepasisekė tai padaryti per 
tėvų komitetą ir švietimo 
Komisiją, tai jis griebėsi 

. paprastos' tokiais atsitiki
mais pas mus priemonės, 
būtent, panaudojimo tikybi
nių tėvų jausmų, kad suda
rius pas juos ūpą prieš mo
kytoją Virmanskį. Taigi 
klebonas ir kamendorius, 
kad atitraukus vaikus iš tos 
mokyklos, bažnyčioje ir 
šiaipjau besikalbėdami su 
parapiečiais skelbia, kad ta 
mokvkla esanti žvdu ir kad V w
krikščionys nieko bendra su 
ja negali turėti; Maža to. 
Abudu kunigai grasina, kad 
tos mokyklos mokiniai ir jų 
tėvai nebusią išpažinties 
priimami ir jiems arba jų 
šeimynose kam susirgus ar- 
na numirus busią atsakyta 
krikščioniškų apeigų.

Ne tik grasina, bet jau ir 
vykdą savo grasinimus. 
Gautomis mano žiniomis, 
susirinkus šįmet vaikams į 
pirmąją išpažintį ruoštis, 
kun. Kniukšta atskyrė mi
nėtos mokyklos -mokinius 
nuo kitų ir pasakė jiems, 
kad jie nebus prileisti prie 
komunijos. O mokiniui Mi- 
kąiauskiui, pasityčiodamas 
iš jo, kun. Kniukšta pasiūlė 
eiti pas žydų rabiną tikybos 
mokytis.

Dalis Plungės piliečių yra 
labai pasipiktinus dėl tokios 
kunigų agitacijos, ypač, kad 
mokytojas Virmanskas vi
siems Plungiečiams yra ži
nomas kaipo dieyobaimin- 
gas žomgus, kuris atlieka 
visas tikybines apeigas ir 
niekuomet neįžeidžia tiky
bos. Be to, jis aukštai Plun- 
giečių įvertinamas kaipo 
doras ir rimtas žmogus ir 
gabus mokytojas.

Taigi aš klausiu poną 
švietimo Mnisterį, ar žino
mos jam Plungės kunigų 
pastangos suardyti ramų ir 
tvarkingą II-sios Plungės 
pradžios 'mokyklos darbą, ir 
-Jeigu jis apie tai žino, tai ką 
jis mano padaryti, kad ap
saugojus mokyklą nuo ne
doros agitacijos pasekmių.

Vincas Čepinskis,
Steigiamojo Seimo narys.

švietimo Ministerio atsaky
mas ir debatai.

šv. Ministeris prof. Juod
akis. švietimo Ministerija 
dasižinojo apie šitą atsitiki
mą labai greit. Dalykas ta
me, kad nelaimė yra ta, jog 
kiekvienas pilietis skaito tu
rįs teisės kišti savo nosį į 
švietimo Ministerijos daly
kus ir mokyti švietimo Mi
nisteriją, kaip ji turi elgtis 
pedagogijos atžvilgiu. Musų 
gerbiamieji kunigai visą sa
vai gyvenimą, žinoma, moko, 
niekia ir mokys doros, pilie- 
čįs, vaikus ir t.t. — tai jų 
pareiga.- Bet, gerbiamieji, 
kad musu kunigą?, ir musų 
socialistai, ir visa gal musų 
visuomenė visai nesupranta, 
kad jei nėra įstatymo, kuris 
neleidžia ne pedagogams ar
dyt ar tvarkyt mokyklą, tai, 
mano nuomone, yra etikos 
dėsniai, kurie turėtų sulai
kyt kiekvieną. Aš suprantu, 
kad kanauninkas Senkus, 
kaip pamatysite, turi tam 
tikros teisės žiūrėt ir tvar

kyt doros žvilgsniu visą sa
vo parapiją, bet, mano nuo
mone, ir aš nesuprantu, ko
dėl kanauninkas Senkus ne
suprato, kad bažnytinis mo
kymas ir mokyklos lavini
mas turi labai didelį skirtu
mą. Skirtumas yra toks, 
kad bažnytinis lavinimas — 
yra lavinimas emocijų musų 
sielos, musų jausmų; moky
klos lavinimas — yra lavi
nimas proto, širdies, jaus
mų ir t.t. Kiekvienas turi at
likt savo pareigas, čia klau
siama, ar Švietimo Ministe
riui žinomas šis atsitikimas. 
— Žinomas, ir labai gerai ži
nomas, bet sunku su tuo ko
voti, nes reikia auklėti ne 
tik vienus vaikus, bet ir pe
dagogus ir visą visuomenę 
auklėti. Reikia kantriai eiti 
prie to. Dar turiu pasakyt, 
kad kanauninkas Senkus 
nesutiko su mokytojo Vir- 
mansko nuomone, o kadan
gi apie tai buvo instrukto
riaus pranešimas, tai buvo 
pasiųstas Departamento di
rektorius dalykui ištirti. Iš- 
tyyus pasirodė, kad Vir
manskis visai tinkamas ir 
geras mokytojas. Toliau, 
Virmanskis visai ne bedie
vis, o mokytojas geras ka
talikas, eina išpažinties, lan
ko bažnyčią ir t.t. žodžiu 
sakant, nepatiko, ir kuni
gas Kniukšta pasiryžo pa
šalinti jį. Toliau eina toks 
atsitikimas, kad kanaunin
kas Senkus renka tėvų ko
mitetą. Čia vėl mane labai 
stebinau kol kas, švietimo 
Ministerijos įstatymuose 
niekur nėra numatytą, kad 
tėvų komitetai turėtų teisės 
pašalinti pedagogus. Kol 
kas, to nėra, bet čia, matyt, 
numatyta klaida, kuri, tur
but, bus padaryta naujame 
įstatyme, kad tėvai turės 
teisės šalinti pedagogus. Tai 
ot, buvo surinktas tėvų ko
mitetas, kur pasirodė, kad 
mokytojas Virmanskis visai 
netinkamas esąs ir buvo pa
leistas. Susirinko antru 
kart tėvu komitetas. Antru 
kart buvo pastatytas klausi
mas, ar geras ar blogas tas 
pedagogas? čia, mano nuo
mone, buvo labai keistas at
sitikimas, kadangi buvo 
stengtasi numažinti peda
gogo autoritetą, o buvo nu
mažintas kaip tik kunigo 
autoritetas, nes tėvų komi
tetas nesutiko su kanaunin
ko nurodymu, kad pedago
gas netinkamas, ir išnešė 
nepasitikėjimą kanauninko 
Senkaus nurodymui, o pe
dagogą paliko. (Iš kairės: 
labai gerai.) Tada kanau
ninkas atsisakė lankyti mo
kyklą. (Iš kairės: klausy
kit!) Atsisakė eili savo pa
reigas, neleidžia savo vika
ro ir toliau griebėsi priemo
nių, kad sunaudojus šventą 
vietą — bažnyčią ir saky
klą varyt akcijai prieš mo
kytoją Virmanskį. Žinomą, 
tas pasielgimas visai nepe
dagogiškas ir neleistinas, 
čia. švietimo Ministerijai, 
kuriai tenka palaikyt mo
kyklą tinkamoj pedagoginėj 
atmosferoj ir kovot su pa
sikėsinimais kaip iš kairės, 
taip ir iš dešinės pusės, liko 
eiti Vienu keliu, ty. kreiptis 
į Vyskupijos Kuriją, kas ir 
buvo padaryta, švietimo 
Ministerija kreipėsi į Kuri- ■ 
ją, prašydama, kad ištirtų 
vietoje ir padarytų ątatin- ’ 
karnų žingsnių. Vyskupijos l 
Kurija ištyrė, ir turiu pra- | 
nešimą įr pasiaiškinimą ka
nauninko Senkaus ir jo pa- : 
dėjėjo, kurie visai nepaten- ' 
kiną švietimo Ministerijos. 
Dabar lieka viena —
• .f •_• •

v*

kairės: o-o!), ir kad kape-j 
lionas eitų pareigas, ir kad] 

• kanauninkas Senkus ir jo] 
padėjėjas suprastų galų ga
le, kad mokyklas prižiūri 
švietimo Ministerijos in
struktoriai, vizitoriai, ir 
kad nevalia varyt akcijos 

, prieš mokytojus, bet dirbti 
, per Ministeriją. Ministerijos 
, uždavinys — stovėti ant 
, grynai pedagoginio pamato 

ir kovot su nusistatymu ir 
nesumanumu žmonių, kurie 
neturi jokio pedagoginio su
pratimo ir nusistatymo ir 

’ tuo budu kenkia Švietimo
Ministerijos darbui. (Kairėj 
ploja.)

Pirmininkas. Dėl papildo
mųjų žinių žodj turi atsto
vas Čepinskis.

Čepinskis. Bendrai turiu 
pasakyt, kad aš esu paten
kintai p. Švietimo Ministe
rio atsakymu, bet vis dėlto 
čia klausimas yra be galo 
didelės svarbos musų gyve
nime ir todėl aš noriu pa
statyt keletą papildomųjų 
klausimų ponui švietimo 
Ministeriui. Aš sakau — 
klausimas begalinės svar
bos. nes čia, taip sakant, yra 
preliudija, kuri aiškiai pa-J 
rodo, koks bus sandarbinin- 
kavimas tarp tėvų komite
tų, kaip juos supranta šita 
va, dešinioji pusė, ir tarp 
musų klebonu ir jų tarnų 
kamendorių. Tai mano pa
pildomieji klausimai seka
mi : visų pirma aš prašyčiau 
o. švietimo Ministeri, ar jis 
negalėtų perskaityti čia at
sakymą, kuri jis gavo iš Ku
rijos. Tas butų labai įdomų 
ir labai svarbu. (Iš kdb.: vi
sai neįdomu.) Antras klau
simas butų toks: ponas švie
timo Ministeris tvirtino, 
kad kanauninko Senkaus, 
taip sakant, kompetencijom 
įeina doros palaikymas vi
soj parapijoj. Aš norėčiau 
klausti, ar ponas Švietimo 
Ministeris mano, kad doros 
galima išmokyti žmones to
kiais aktais, kokius pareiš
kė kanauninkas ir ar nerei
kia doros mokyti ne žo
džiais, ne liežuviu, bet ge
rais darbais ir geru gyveni
mu? Sekantis klausimas 
toks: ar nerastų p. švietimo 
Ministeris reikalingu smul
kiau ištirti, taip sakant, vei
kimą Plungės kanauninko ir 
kamendoriaus, kaipo moky
klai nepalankių, ir nepasi
tenkinti tais daviniais, ku
riuos jis turi iš Kurijos ar 
kuriuos jis turi iš mokyklų 
inspektoriaus? Dalykas yra 
tame, kad yra visokių kal
bų. Ponas švietimo Ministe
ris tvirtino, kad kanaunin
kas Senkus nesutiko su Vir- 
manskio nuomonė ir darė 
pastangų, kad Virmanskį 
nušalint iš tos vietos; bet aš 
girdėjau ir tokiu kalbų, kad 
čia yra materialiniai moty
vai pūras ar du kviečių; 
kiti sako, kad rolę vaidina 
estetiniai pobūdžiai, — aš 
nežinau. Reikia tuos daly
kus smulkiai ištirti, nes 
žmonės kalba visaip. Pa
vyzdžiui, vietos davatkos 
sako, kad kanauninkas Sen
kus tvirtinęs, kad mokyto
jas Virmanskis turįs tris 
pačias. Tos atbėga pas da
vatką, kur Virmanskis gy
vena, ir klausia: ‘Susimilda
ma. kur yra mokytojo trys 
pačios?” — Ar iš proto iš
ėjot, jis nė vienos pačios ne
turi! (Kairėj juokas.) Rei
kėtų ištirti smulkiau klausi
mas ir labai rimtai pamąa- 
tvti, kaip išvalyti atmosfe
ra. kad mokykla galėtų tin
kamai veikti. Pagaliau, pas
kutinis klausimas p. švieti
mo Ministeriui yra toks: p. 
Švietimo Ministeris pats pa
stebėjo, kad pradžios moky
klų įstatyme, kaip dešinieji 
yra - nusistatę... (Skambu* 
tis.)

Pirmininkas. Aš tuo klau
simu negaliu duoti tamstai

i

J*

Prancūzijoj

i
a

Geri Dantjs Gera Sveikata

>!
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"Colifate” vardas ant toiJetinių daiktu, gvarantucja 
Teisingumą, Tyrumą, ir Gerumą. įsteigta 1806 n;.

■»
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Francijoj, kur. viliojantis gražumas 
ir mados eina, ranka rankon, gra
žuolė žino, kokį didelį patraukimų 
turi žibanti dantjs.

Ir tenai, kaip ir čionai, gražios moteris, ku
rios rūpinasi apie savo išžiūrą, pasirenka 
COLGATE’S. Jis išvalo dantis saugiai ir šva
riai. Jo gardus skonis, priduoda valymai 
aantu smagumą. Didelė triubelė, kaina 25c.

'«• • A-

Vartojamas 
Kur tik 
žmonės 
Turi 
Dantis

1

PAS MUS TIKRAI GAUSITE
Daugelis lietuvių turi savo namuose genis Fonografus, kiti ir 
’ I’iaytrs Pianus”, bei mažuma teturi lietuviškus Rekordus arba lie
tuviškus Volialius su lietuviška muzika, mai ne visur yra, kiti neži
no nei kur gauti.
TODĖL .auOMi PRANEŠAME VISUOMENEI, kad mano krautu
vėje lar.dasi virš 200 lietuv-škų dainų, dialogų, monoliogų ir muzikos 
ant Rekordų įgrajinta. Taipgi 65 Volialiai su lietuviška muzika, 
ko nei vienoj kitoj lietuviškai įstaigoj negausite tokio didelio pasi
rinkimo, kaip tik mano krautuvėje, čia pažymime keletą iš daugelio.
NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI, ANT ABIEJŲ 
KAINA CENTAI.
i <!;■: i nuo i a Staniuliutės ir Ruduuskiutės Duetas: 
76o2 "Plaukia sau laivelis" ir "Aš įsivilkčia čigono rūbą”.
760:: ”I<ą Močiute padarei" ir "Kaipgi gražu, gražu”.
įdainuota Jono Butėno t>asso, su orkestro akompan.:
7025 "Plaukė žųselė per Nemunėli” ir "Noriu miego.snldaus miego”

{dainuota Miko Petrausko, su orkestro akompan.: 40" .> •’ * * — • --- - >• —
4171 ’*aii.i

ŠONŲ.

■Spragilų daina” ir "Strazdelis”, 
irdystė” ir "Vai verčia, laužu”.

Komiški dialogai Įkalbėti J. Geležiūno ir P. Eukšnaičio, labai juo
kingi:
7092 "Pas fotografą" ir "Jonas mokina kariauti”. 

"Kas bus be degtinės” ir "Pykai nieks neveža”. 
"Sibyro nelaisvėje” ir "Lekcija iš Biblijos".

VOLIALIAI—PI.AYEP. ROLLS. LIETUVIŠKA MUZiKA:

anfrn uuovj tamstai
• r.,™ nc* dabar ne tas

kartą kreiptui Kuriją, pra- įgtąąyuiąg svarstomas.
šaut, kad mokykla nepalik- čeįiMkis Atsipra-
tų be tikybos pamokų (iš Sau, tas įstatymas yra su-

rištas su tuo, ir aš klausiu 
p. švietimo Ministeri, ar jis 

j negalėtų išimti šitą įstaty- 
Įmą, naudodamasis savo tei- 
!se? (Kairėj smarkus ploji
mas).

Pirmininkas, žodį 
Švietimo Ministeris.

Švietimo Ministeris. 
biamieji Seimo nariai! Aš 
turiu pranešti štai ką. Ga
liu pasakyti p. Čepinskiui, 
kad, žinoma, atsakymas 
Vyskupijos Kurijos nėra se
kretas ir yra toks dalykas, 
kurį galima perskaityti. 
(Draugelis: neįdomu. Pra
šom negaišti laiko!) Kai dėl 
rašto kanauninko Senkaus, 
tai aš turinį to rašto esu iš
dėstęs, žinoma, galima butų 
jį perskaityti, bet turinys 
yra išdėstytas ir todėl skai
tyti jį ištisai nėra jokio rei
kalo. (Iš vietų : prašom per
skaityti. prašom perskaity
ti!) Kad aš esu jau išdėstęs 
visą turinį. (Iš yietų: reika
laujamą perskaityti..
Kyla triukšmas.)

Prie trečio klausimo. Kad i 
tas klausimas yra labai 
svarbus, aš visai sutinku. 
Tiek aš sakiau, kad buvo iš
kelti tie gandai, kuriuos mi
ni ir atstovas Čepinskis, bet 
kadangi tai yra gandai, tai 
aš jiems nepridaviau didelės 
reikšmės ir jie yra palikti 
šaly. Dabar Pradžios Moks
lo Departamentas siunčia 
vėl mokytoją Vokietaitį į 
Plungę šiomis dienomis, ir 
jis išbirs viską iki galui.

Teisingai čia pasakyta 
ats. Čepinskio, kad tai yra ' 
labai platus ir didelės reikš
mės klausimas.Aš pasakysiu 
tik vieną: jeigu tai butų pa
prastas kunigas vikaras, 
tai gal dalykas kiek kitaip 
ir atrodytų, bet kadangi , 
taip pasielgė gerbiamas ka
nauninkas, tai Švietimo Mi
nisterija negali apeiti tą vi
są ir turės čia ištirti viską ■ 
iki galui ir tas iki galui bus : 
privesta. Yra pasiųstas mo- : 
kytojas Vokietaitis, kuris 
yra žinomas kaipo bešalis 
žmogus, nuvažiuos ir suži
nos, ir ištirs, kame dalykas. 
Aš pasakysiu atvirai, kad 
sunkenybė Švietimo Minis
terijos yra tame. Kai pasi
elgė savo laiku nepedago
giškai Žiežmarių mokyklos 
vedėjas Serbentą, kuris yra 
kairiai nusistatęs, tai švie
timo Ministerija pašalino jį 
per 24 valandas, bet čia 
švietimo Ministerija neturi 
jokios teisės šalinti kapelio
no iš mokyklos. (Triukš-, ,____ _ ____ ,
mas.) Kapelionus gali paša-j kas rupi visų šalių (taigi ir 
.mti tIktai VysKUpijos Ku-. Lietuvos) kunigijai,tai isiti-'

ja turi tik teises skųstis Ku
rijai. (Triukšmas. Šleževi
čius: vadinasi, socialistą 
galima per 24 vai. išmesti, o 
kunigą tik per metus?) Jis 
buvo pašalintas kaipo žmo
gus, kuris buvo nusistatęs 
vesti mokyklą nedvasiskai. 
neteisingai. (Šleževičius; » mnunrvcmuc®.
gerai, gerai. Žinome). Kai (”Mok. ir Gyvenimas”.) '

turi

Ger-

I

I

’ dėl dvasiškių prašalinimo, 
tai yra tiktai vienas kelias: 
tokiais atsitikimais kreip
eis į Kuriją ir, Kuri jai suti
kus, galima kapelioną iš- 

: kraustyti. Dalykas tame, 
! kad kiekvienoj parapijoj 
’vra vienas antras kunigas 
ir jie gi turi atlikti tas pa
mokas. Kadangi musų so- 

i cialistai nesupranta tikybos 
reikalo, atsisako eiti tiky
bos mokytojų pareigas, tai 
mums lieka tiktai viena: 
reikalauti, kad kunigai tą 

; darbą dirbtų. Kapelionus 
nori prašalint, o patys pa
dėti švietimo Ministerijai 

■nenori. Tokia kova yra ne- 
j sveika, neš partijos savo 
i tarpe pešasi, jieško visokių 
i priemonių kovai viena prieš 
kitą, o iš viso to kenčia tik 

'vaikai. (Socialistai: mes ne
privalome mokyti tikybos.

: Kr. d.: tai leiskite kuni
gams mokyti.) Tas dalykas 
bus ištirtas.

Kai dėl tėvu komiteto ir 
to naujo įstatymo pradeda
mosioms mokykloms, tai 
Švietimo Ministerija jau 
senai mano, ir aš esu nusi
statęs, kad tas dalykas ne
turi praeiti, ir jeigu neger
bia tų, tai reikės griežtai 
užprotestuoti prieš tuos pa- 
regrafus, kurie duoda ne
girdėtų pedagogijos atžvil
gių teisių tėvams dalyvauti 
mokytojavimo srity, teisės 
pašalinti mokytojus. Negir
dėtas dalykas, kad butų 
leista įtekmė į mokyklą vi
sai pašalinių žmonių. Ka
dangi tokio paragrafo nė 
viename pasaulio mokyklų 
įstatyme nėra, tai prieš tokį 
paragrafa reikės protestuo
ti iki to. kad jeigu butų tas 
paragrafas priimtas, tai eiti 
iki atsistatydinimo. (Socia
listai ploja.)

Redakcijos prierašas. Įdė
ję šią ištrauką iš Steig. Sei
mo stenogramų, nepridėję 
ir neatėmė iš jos nė pusės 
žodelio, mes labai norėtume, 
kad i ją gerai įsiskaitytų ne 
tiek nusistačiusieji* ”profe- 
sininkai”, kiek vadinamieji 
„katalikai”. Profesininkams 
ir taip aišku, jog kunigų ir 
mokytoju interesai vieni ki
tiems priešingi. Bet musų 
„katalikams” tas dalykas 
taį, matyt, be galo neaiškus. 
Jie vis dar tebetiki, jog ku
nigams ne jų luomo reikalai 
rupi, o krikščionybė. Jeigu 
musų „katalikai” panorėtų 
apsidairyti aplinkui po pla
tųjį pasaulį ir pagalvotų,!

<

Meilė”, su žodžiais 
"Lietuvių Hyninas" 
"Jojau dieną” ____
"Saulelė raudona” 
"Pas darželi trys 

mergelės ..........
'Vai kalba, žada” 
Kas nuranivs man 

širdelę”'............

Priimam orderius iš kitų _ _ . .
pasiųsdami per paštų arba -sęres.-ą ant bile adreso į S. V. Dėl ge
resnio pasirinkimo lietuviškų rekordų arba vohalių, meldžiu rašyti 
man, suteikiant savo adresą, o mielu noru bus kožnam pasiųstas 
katalogas dovanai. Kasant laišką arba siunčiant užsakymą, adre
suokite: (39)

•>

>»

•F

$1.00 !J "Noriu iiiiei-o”, šokis .. ...

1.00 12 "Varpelis”, vairas ........ ... 70
19i) 22 "Vėjo vestuvės” .......... .... 70

1.<M) 23 "Dunojaus Bangos” ... ... 70

75 
. ’a 5

. 75

mazurka ___
polka__ •__

Kaimietis’’ . 

atsargiai išpildome,

"Sudiev”, 
"Dėdienė’’,

"Linksmas

1.00 » 35
1.00 36

1.00 49
«

miestų ir greitai ir

»

JUOZAPAS F. BUDRICK
3343 Si Halsted St. Dept. K. Chicago, lUinois
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LAWRENČIO IR APIELINKES

LIETUVIAMS
PINIGUS SIUNČIAME sulyg pigiausio dienos kur- 

§o perlaidomis ir pinigais į paštą, į visas dalis Lietuvos 
ir Lenkijos.

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

KELIAUJANČIUS LIETUVON IR Iš LIETUVOS 
tinkamiausia ir pigiausia aprūpiname visais jų kelio
nės reikalais: išgauname pasportns ir vizas, išpildome 

' įgaliojimus, afidavitus grįžimo atgal arba giminių ati
traukimo į Ameriką ir sutaisome visokius įvairios rų- 
šies dokumentus.

MUSŲ PASAžIERIAI keliauja geriausiais ir pasta
rais laivais, aplenkdami lenkų koridorį jūrėmis ir tokiu 
budu išvengia daug įvairių nemalonumų.

VIETINIAI IR A PI E LINKĖS LIETUVIAI, turėda
mi reikalus ir norėdami gauti tinkamą ir sąžiningą pa
tarnavimą, malonėkite visada ir su visais reikalais 
kreiptis vpatiškai arba laiškais tik pas tikrai lietuvių 
įstaiga: (39)

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

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

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma- 
.oni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

I
j

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jus iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Pataikymui sveikos 

galvos odos ir gražiu žvilgančių plaukti, nandokit littfflt*.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 

tiesiai iš laharatorijos.
F. AD. RKZHTER « CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

I Lietuviškai - Lenkiška Aptieks 
.* Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
.5 ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
$ visokių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjime, nuo užsisenėjuaio 
a reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo vėlimui, nuo uždefimo 
< plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- 
♦k tingų ii^ų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
J) de! vyrų ir moterų. Diclių iš Lietuvos ir jvasrių šaknų ir žolių. 
A Mes jums patarnausimo kuogeriausiai, pasaukiame geriausius 
M daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
£ vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite j APTIEKĄ po numeriu 
| 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

kintų, jog visos "katalikų” 
organizacijos jiems tereika- 
lipgos įsigalėti jų kastai. 
Buk tu geriausias katalikas, 
bet jeigu busi kuo nors ne
paklusnus dvasiškam tėve
liui, kaip bematant busi iš- 

(Šležeričius; iškoneveiktas.

c
-
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Lai būna vandeny valandą 
ar daugiau
(Kole luotus drabužius tik pusę valandos)

jis ateina reguliario didumo' 
ir dideliuose naujuose pake
liuose. Parsiduoda groser- 
nėse ir department krautu
vėse visur. Lever Bros. Co., 
Cambridge, Mass.

Rinso putos įsigeria į kiekvieną skalbinio raukšlę ir 
paliuosuoja purvą neužkenkiant nei vienam audinio 
siūleliui.

Mirkyme — skalbinio mašinose — ant kiekvieno 
žingsnio šeimynų skalbimuose Rinso atlieka darbą.
Rinso padirbtas didžiausių
muilo išdirbėjų sviete, 
mynų skalbiniams jis 
taip geras, kaip Lux 
niems drabužiams.

Gauk Rinso šiandien —

Tik mirkymas į Rinso paliuosuoja visą purvą

8

Vietinės Žinios

tBNMIMMMM

PARDAVIMAI.

o 
s

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
(AKIU SPECIALISTAS)

I

i
visi laikro-

jungia absoliutėn harmonijon— 
santarvėn, tai ir "Garsinas” pa-

1

Vyras gali apkulti pačios 
viliotoją.

"Jei vyras sumuša žmogų, 
kuris nori pavogti jam pa
čią, ji galima išteisinti.”

Tokį nuosprendi išnešė 
So. Bostono teisėjas Logan 
lietuvių byloje, kurioj Pe
tras Gelažis buvo apskundęs 
Joną AudukonĮ už sumu
šimą.

Teisme Audukonis prisi
pažino mušęs GelažĮ, bet pa
aiškino, kad jis mušė ji už 
viliojimą jo pačios. Jis vilio
jęs ją visokiais budais; pa
galios jis parašęs jai laišką, 
kad jis noris su ja susitikti 
Puidoko krautuvėj ant Se
cond streeto.

Perskaitęs tą laišką, Au
dukonis pasiėmė su savim 
draugą ir nuėjo paskirtu 
laiku Į Puidoko krautuvę;

Dusevičius ir Grigaliūnas 
areštuoti.

Pereitą sąvaitę So. Bosto
ne buvo areštuoti Juozas 
Dusevičius, gyvenantis po 
Nr. 343 Fourth st., ir Domi
ninkas Grigaliūnas, kuris 
gyveno po N r. 3011 į Broad- 
way. Juodu kaltina apiplėši
mu tūlo J. Wassell’io, ku
riam buvę atimta $300 ties 
Dusevičiaus krautuve.

Pasiuto nuo mušaino.
Brookline pereitą sąvaitę 

buvo atleistas nuo darbo 
juodveidis dženitorius. Iš to 
susirūpinimo jis pasigėrė ir 
neteko proto. Gavęs šruoti- 
ni šautuvą, jis atėjo į tuos 
namus, kur pirma dženito- 
riavo. Namų savininkas 
apie tai sužinojo ir išėjo lau
kan policmano pajieškot. 
Policmaną jis susitiko tuo
jaus prie savo namų ir pra
dėjo jam pasakot, kad juod
veidis noris jį nušaut. Tuo 

tenai jiedu rado Gelaži jau Tarpu iš skiepo pasigirdo 
* ‘ šūvis ir namų savininkas

krito sužeistas. Antras šū
vi patiesė policmaną. Su
žeistiems i pagalbą atbėgo 
d-ras H. V. Reynolds. Juod
veidis pasislėpęs skiepe, tuo 
tarpu užtaisė šautuvą iš 
naujo ir šovė daktarą, už
mušdamas ji ant vietos, 
šruotai netyčia sužeidė da 
vieną darbininką ant gat
vės. Tuo budu vienas žmo
gus buvo nušautas, o trįs 
sužeisti.

Visa tai atsitiko praėjusi 
cetvergą ant Beacon st.. 
ies Nr. 1768.
Juodveidis galop buvo su

nitas ir nuginkluotas, lšsi- 
)?.giriojęs jis sakosi nieko 
leatsimenąs, ir labai nuste
bo, kada jam pasakyta, jog 
jis 3 žmones sužeidė ir vieną 
ižmušė.

laukiant, ir prasidėjo 'lai
tas”.

Ir kada Gelažis patraukė 
Audukoni teisman už muš
tynes, teismas pasakė Gela
žiui: "Gerai tau, neviliok 
svetimų moterų!”

Už §50 siūlė 25c. radybų.
Vernon streetu važiavo 

pereitą nedėldienĮ ant mo- 
torcykliaus tūlas Abrien iš 
Lowellio. Jam važiuojant iš
krito piniginė su §50. Buvęs 
netoli vaikas pinigus pakėlė 
ir šaukė motoristą sustot, 
bet per motoro užimą tas 
negirdėjo ir nuvažiavo. Vai
kas kreipėsi Į policmaną su 
klausimu, kas jam daryt su 
tais pinigais.Policmanas lie
pė jam laikyt juos, pakol sa
vininkas atsišauks. Ir tuo
jaus motoristas sugrižo jieš- 
kodamas savo pinigų. Kada 
vaikas jam sugražino paket- 
buką, motoristas ištiesė jam 
25 centus radybų. Policma- 
nas tai matydamas taip su
siraukė, kad motoristas Įsi
kišo kvoterį Į kišenių atgal, 
o vaikui padavė 5 dolerius.

Nenusisekęs bėgimas.
Šį panedėlį iš Deer Island 

. kalėjimo pabėgo du kaliniu, 
, išsipiovę nakties laiku lan

gų grotas. Bet neturėjo kaip 
pabėgti nuo salos, ir po pie
tų vieną jų rado pasislėpusį 
komuose (kukuruzoj). Kito • 
da nesurado, bet manoma, 
kad ir tas tebėra da ant sa
los kur nors pasislėpęs.

Vakarinės mokyklos 
atsidarė.

Bostone ir jo priemies
čiuose atsidarė jau ir vaka
rinės mokyklos. Pamokos 
būna panedėlių, utarninkų: 
ir ketvergu vakarais, nuo 
7 ;30 ligi 9:30 vai.

Taigi visi, kas tik nori 
pramokt anglų kalbos ir 
rašto, tegul nueina nurody
tais vakarais ir užsirašo. 
Visas mokslas, knygos ir 
oopiera duodama miesto 
dykai.

So. Bostone vakarinė mo
kykla yra Bigellow School 
bildinge, kertėj E ir Fourth 
latvių.

Brightone — Brighton 
High School bildinge, kertėj 
Cambridge ir Warren gat
vių.

Dorchesterv — John Mar- 
'hall mokykloj, ant West- 
ville gatvės, ir Phillips 
Brooks mokykloj, ant Perth 
•treeto.

Roxburyje — Comins mo
kykloj, ant Terrace ir Tre- 
mont gatvių kampo, ir 
Dearborn mokykloj, ant 
Crchard Pk. ir Chadwick st.

Hyde Parke — Hyde Park 
High School bildinge, -ant 
Harvard avė. ir Everett st. 
kampo.

Užsirašymo laikas: 25, 26 
ir 28 rugsėjo vakarais.

Ištarpinkite 
karštam vandeny

Dekite daug kad 
butų dideles putos

Gaisras elektros stotyje.
Somervillėj elektros ga

minimo stoty pereito ket- 
’ergo vakarą Įvyko eksplio- 
<ija ir kilo gaisras. Iš tos 
priežasties visoj Somervil- 

’ėj ir Arlingtone per visą 
•alandą buvo tamsu.

renis valuioms
Tik vienas lietuvis.

Aakaoriua ir Laikrodininkas•
Per 12 metų So. Bostone per. 

tuodu ir taisau visokios rūšies 
alkrodžius. žiedus, lenciūgus ir 
iiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbų ir užsa
kymus priimu per paštų ir iš
pildau teisingai ir greitai (?)

P. VALUKON1S 
Vf. BOSTON, MASS.

875 BROADWAY

Tel.: Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakar*. 
$21 HANOVER ST,

BOSTON, MASS. 1

"čigonai” scenoje.
Pereitam subatvakary 

"Aido" Choras iš Worces- 
ter’io perstatė Lietuvių Sve
tainėj operetę "Čigonus". 
Nors ši operetė perstatyti 
yra nelengva, vienok "Ai
do" Choras atliko ją pagir
tinai. Ypač gerai lošė ir dai
navo J. Butėnas čigonų va
do Roto rolėj. Jo stiprus bal
sas, čigoniškas vikrumas ir 
tinkami gestai pilnai tiko 
tai rolei. Taipgi gerai lošė 
B. šaliniutė vado pačios 
Eros rolėj. Rodos niekas ge
riau ir negalėtų suvaidinti 
jaunos čigonaitės rolę, kaip 
tą atliko šaliniutė. Prie tin
kamų nudavimų ji pasižy
mėjo stipriu ir gražiu balse
liu dainavime. Karina, sena 
čigonė, M. Visbarienė ir 
grafas Garija, A. Maišius 
— abudu lošė ir dainavo ge
rai. Orija, jaunas čigonas, 
V. Tumanis dainavo gerai, 
tik pas jį nesimatė čigoniš
ko apsukrumo ir gyvumo; 
taipgi jo gestai buvo nega
nėtinai pritaikinti prie žo
džių. Į tai režisierius turėjo 
atkreipti daugiau atydos.

Čigonai ir čigonės — "Ai
do" Choras — irgi atrodė 
gražiai ir gerai dainavo. 
Nors buvo kelios moterįs ar 
merginos, kurios negana 
tinkamai ant scenos užsilai
kė,vienok tas abelno įspū
džio negadino. Berods ge
riausia iš visų čigonių ant 
scenos mokėjo užsilaikyti ir 
nuduoti M. Rutkauskienė.

Abelnai imant, "Aido” 
"Čigonai” paliko So. Bosto
ne gana gerą įspūdį.

Pamatysime, kaip sekan
čiam subatvakary pasižy
mės "Aušrelės" "Čigonai", 
kurie tai-pat atvažiuos iš 
Worcesterio.

Reporteris.

Pavogė iš banko §45,000.
Šiomis dienomis policija 

suėmė Downev, 20 metuV 7 v

amžiaus vaikėzą, kuris tar
naudamas Federal Trust 
Co. banke pavogė §45,000 ir 
pralošė. Jo sėbrai, su kil
iais jis tuos pinigus praki

šo, taipgi areštuoti.

Juodveidžiai susimušė su 
baltveidžiais.

Netoli Bostono yra 
telis Winchester, kur 
na dykaduonių klesa. 
lenaudėliai visuomet 
to save 
žmonėmis ir neapkenčia 
darbininkų, o ypač juodvei- 
džių. ŠĮ rudenĮ jie tą savo 
neapykantą perkėlė net Į 
mokyklas, kur visus ateivių 
darbininkų ir juodveidžių 
vaikus atskyrė nuo savu ir 
sutalpino Į atskirus kamba
rius. Juodveidžiai prieš tai 
protestavo, bet nieko negel
bėjo. Ši utarninką tų dyka
duonių vaikai pradėjo juo
dukus erzint ir tyčiotis iš jų. 
Juodukai atsikirto ir prasi
dėjo mokyklos kieme tokios 
riaušės, kad reikėjo šaukti 
policiją muštynėms sustab
dyt. Tai vis tautinio šoviniz
mo vaisiai.

mies- 
gyve- 
Šitie 
skai- 

"geresnės veislės" 
ir neapkenčia

Užtroško gazu.
ŠĮ utarninką ”Boston 

American” išspausdino ži
nią, kad ant šeštos gatvės 
po Nr. 766 nakties laiku už
troško nuo gazo tūlas John 
Vargina vimis, palikdamas 
pačią su vaiku. Gazą paju- 
ęs jų kaimynas Antanas 

: Kalinauskas.
Užtroškusio žmogaus pa

vardė, matyt, iškraipyta, 
bet vistiek galima suprast, 
kad jis buvo lietuvis.

f;

Atsukit laikrodžius atgal.
Pereitos subatos naktį 12 

valandą pasibaigė "šviesos 
taupymas” ir -------
džiai turėjo būt atsukti 1 
valandą atgal. Todėl jei kas 
to da nėra padaręs, lai pada
ro dabar.

Šviesos taupymas buvo 
įvestas 
metu; bet karei pasibaigus 
jis buvo panaikintas ir tik 
apie 10 valstijų jį pasiliko, 
tų tarpe ir Massachusetts. 
Jis praktikuojamas tik va
saros laiku, kuomet dienos 
ilgos.; rudeniui atėjus, laik
rodžiai vėl atsukami atgal 
ir grįžtama prie normalio 
laiko.

Amerikoje karės rista tęs yra jungt visus chorus 
......................... ir muzikales draugijas sutarti- 

non veikmėm "GARSMAS” su 
šiais dviem veikalais daro pra
džią. Prašome visus ateit, žiū
rėt ir gėrėtis.

Gaunami tikietai "Sandaroje”, 
327 E St., So. Boston ir pas 
"Gabijos narius, ir "Aušrelės" 
narius Worcesteryje.

Rengia "Garsino" Komitetas.

LSS. 60 kuopos mitingas.
Ateinančios pėtnyčios va

karą bus LSS. 60-tos kuopos 
mitingas "Keleivio” name, 
pradedant su 8 vai. Visi 
draugai turi atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų.

Sekretorius.

Koks buvo dievas Perkūnas?
Perkūnas buvo vyriausis seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
kokių stebuklų jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai jį garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, kaip jis su
naikino pasaulį, ir kaip paskui 
ant tuščios žemės sutrėrė lie
tuvių tautą?

Ar žinot apie dievą Pa
trimpą?

Ar žinot ką veikdavo vyrų 
dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis 
ir Pizius, arba moterų deivės 
Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
kitos?

Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus Žmonės 
Garbino Senovėj?”

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 Įvairių dįevu. Podraug | 
susipažinsit ir su tomis tauto
mis, kurios tuoš dievus garbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jau 
nebėra).

Knyga netikybirlto jobudžip, 
bet grynas mokslas. Jų’perskri
tęs galėsi stoti į diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą. į 

■ Veikalas yra parašytas labai I 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios I 
popieros, turi apie 300 pusią- j 
pių skaitymo ir kainuoja tik- ; 
tai $1.00. Tas pats dailiai apda- i 
rytas, $1.25. Jis gaunamas ”Ke- Į 
leivio” redakcijoj. Nusiųsk pi- ’ 
nigus, ir tuojaus gausi knygą, j 

"KELEIVIS”,

i

REIKALINGAS BUČERIS
Kuris butų apsipažinęs 

bent kiek su tuo darbu. Bu
tų pageidaujama, kad mo
kėtų važiuot ir automobi- 
lium. Kreipkitės tuojaus pas 

JOS PETERSON
1143 Commonwealth avė., 

Brookline, Mass.

7;GARŠMAS"~
Rengia Jungiamoji Muzikos 

ir Dramos Draugija "Garsmas’. 
Susidėjusių Worcesterio "Auš
relės” ir Bostono "Gabijos”, su- 
batoje, RUGSĖJO-SEPTEMBER 
30 D.. 1922 metuose. Pradžia 
8:00 vai. vakare, LIETUVI V 
SVETAINĖJE, kampas E ir 
Silver Sis., South • Boston. Mass. 
Stato dvi Operetes: Stasio Šim
kaus ^ČIGONUS* ir Miko Pe
trausko "RAMINA KRETI”.

Worcesterieciai dainuos "či
gonus", o Bostoniečiai — "Ka- 
minakreti". Aiškint nereikia kas 
?us, nes vertė ir tobulas tų 
draugijų prisirengimas visuo- 
met dailę stato čiukuro aukš
tumom

"GARSMAS" tą padarė, ką ' 
polifonijos mokslas daro, bu- ' 
tent: daug savistovių prigul- 1 
mingų ar nepngulmmgų balsų 255 Broadway, So. Bakm, Mass

r f

irPARSIDUODA BUČERNĖ
STUBA. Biznis ”cush”, tarp svetim
taučių. Norintieji adreso, kreipkitės 
pas

'KELEIVIS’-,
255 Broad'vay, So. Boston. Mass.

PARSIDUODA NAMAS ant 265 
Belton st., gesai ir loiletai, atneša 
randu §33 ant mėnesio, {nešt $100. 
Savininkas gyvena ant 029 East 
Broadway, M. Stanaivhite.

■ z______________________ ___
PARSIDUODA NAMAS

3-jų šeimynų, su gesais. Parduodu 
greitai ir pigiai. Savininkas eina į 
kitą bizni. (40)

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

Dviejų šeimynų Namas
12 kambarių, su visais Įtai

sais, su šiluma, užtektinai 
žemės dėl dviejų automobi
lių garadžiaus, naujas sto
gas, puikioj apielinkėj Dor- 
chester’yje, netoli nuo South 
Boston’o. Kaina $6,850 — su 
$1,500 įnešimo. Dėl pilnes
nių informacijų kreipkitės 
pas

V. A. JENKINS,
395 Broadwav, So. Boston.

Tek So. Boston 2340.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
šeimynos sveikata.

/

ir reumafišRo uždėjimo galima 
pasekmingai išįyiyfi su

SEVERAS
gothARDOL

Ištikima* i "n i mantas

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tinimo, raumenį! slyvuma 
skausmus strėnose ir šonuose.

ia
iY

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAH RAPIDS. IOWA

PARSIDUODA KOSTU- 
MERSKA KRIAUČIŲ ŠA- 
PA, arba išsiduoda ant 
RANDOS, po num. 395 W. 
Second st., So. Boston, Mass. 

(40)

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Is- 
randavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome erpertą, 
mekanikų dėl sutaisymo mašinų. (?) 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadvray,
South Boston. Maso.

Telefonas: So. Boston 51370.
F

I

GERIAUSIA MUZIKOS 
MOKYKLA.

Smuikos pradinės lekcijos $10 
už 10 lekcijų; S15 už 10 koncer
tinių lekcijų, $25 už profesiona- 
nalių lekcijų.

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

Sutaisymui balsų iš vieno 
balso dėl beno ar orkestras $35 
už 10 lekcijų. (39)

LONGIN BUINIS
26 School s t., Cambridge, Mass. 

Tel. University 7322.

t 
I

Telefonas 5112*W. į

| Dr. 1 G(mi-6iimii$ta i
LIETUVIS DENTISTAS i

A Valandos: nuo 10—12 dieną; ' 1
a nuo 2—5 po pietų; B
> nuo 6—8 vakare; *
f)J Nedėliomis nuo 10—12 dieną) X
V <05 N. Main st. kamp. Broad |t.

MONTELLO, mass. <

Į

I

A

Iiegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamų kainų.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M 

SUSINK M. PUISHEA SUILLNA 
(PUIšIUTt)

Lietuvė Moteris Advokate
353 Broad*ay, So. Boston. Mase.

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

TREJANKA
Trejanka išrasta ir pripažin* 

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

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

Trejanka biteris sutaisomas 
namie pagal nurodymų Lietu
viškai ant pakelio.

Trejankos pakelis 50c.
KRAUJO ir NERVŲ 

VAISTAI
Kraujo valymui.

Nervų stiprinimui, 
Apetito pataisymui, 

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

$1.50
ATBUDAVOJIMO 

TONIKAS
Gelbsti maisto virinimų, tai

so sugedusias dalis 1cuno—pri-' 
pildo žmogų gyvybės. Tikrai 
geras tonikas. Bonka (supri- 

k KkMtfntn? $1^0. •

.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 re- 
munėles. citvoras, visokios šak
nis ir žievės.

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptiekoriua

373 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

t

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

LIETUVYS DENTISTAS.
VALANDOS Nm t iki 13 taą

Nee\2 iki • rak. 
NEDALIOMIS: 
IU 1 r. Matų.

Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas "Keleivio” narna

351 Broadwąy, tarpe C ir D st.
SO. BOSTON. MASS,
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KAINA JO M 60 CtKTAt.

KlabsRife pas apfiekoribs.
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