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T riukšmas
Washingtone

Metai XVII
POPIEŽIUS GINA 

IŠDAVIKUS.
Popiežiaus pasiuntinis 

Šveicarijoj, mgr. Maglione, 
įteikė Graikijos delegacijai 
popiežiaus protestą dėl su
šaudymo šešių mįnisterių ir 
generolų. Vadinasi, popiė- SUŠAUDYTA 6 M1NISTE- 
žius gina išdavikus. j ——— * -

RUSUA PERKA BOVEL- 
NĄ AMERIKOJ. ‘

Texas valstijoj farmerių 
biuras gavo iš Maskvos už
sakymą ant 50,000 bundu- 
lių bovelnos, kuri sieks apie nrudsin 
$6,000.000. pradėjo

TVERUSI NAUJA 
PARTIJA.

Washingtone pradėjo or
ganizuotis nauja partija. 
Manoma, kad jon ineis ne- 

• senai gimusi Farmerių- 
| Darbininkų Partija ir Non-

NORIMA PRAŠALINT (leidžia jiems vogti visuome-Partisan League, taip pat 
JUSTICIJOS MINISTERĮ. nės turtus ir pinigus, slepia farmerių organizacija ir

: grafterius ir sukčius ir at- gana radikalė.
! sisako reikalauti iš jų grą-1 Šitą judėjimą remia tokie 
ižinimo pinigų, kuriuos jie liberalai, kaip senatorius 
išvogė karės metu iš visuo- Lafolette, senatorius Bo- 
menės iždo. rah, pagarsėjęs advokatas

Tai ve, kokių ”patriotiš- ‘iš New Yorko Untermyer ir, 
“ valdininku Amerikoj beveik visi taip vadinami

- ’ • • • "--------- —— ’ republiko-
nai".

Pereitą sąvaitę Washing- 
tone buvo kaip ir steigia
moji tos partijos konferen
cija, kurioj dalyvavo Ame-! 
rikos Darbo Federacijos! 

! pirmininkas Gom persas a* vu nenane apie ow paviy, 
Į apie tuzinas kitų unijų va- Į7et apįe DUSg jų nutarė grįž- 

Amerikos buržuazija len-. dų. Visi jie ketina naujon ti Turkijos gilumon pas sa- 
f—f T"? - tėvus;kitos nori ište“ 

rias korporacijas už laužy-.cuzų reakcininką Clemen- Liberalai mato, kad repu- kėti ir valdžia rūpinasi su
mą anti-trustinio įstatymo, ceau ir sako, kad visa Ame-įbhkonų ir demokratų papti- rastj joms vyrus. x

2. Kad jis sužiniai ir tyčia ^.ika€^ti su juo. Bet kurjomisg^ento^ai yrabaisiai: vienas heremo viršininkų; ~-------- -------------
------------, , ; (enuchas) sako: Didžiuma viena moteris, Duaama jau areštuoti generolai Papolus, 

gauna grąsi-į partijai dabar kaip tik lai-;^u moterų yra čerkesės ir 3*2 metų amžiaus, susilaukė — ~ *
ir tai viskas patraukti žmones savo i nįpaprastai gura. J penkių kūdikių, i) r visi pen- ’

ti tokioms moterims vyrus į1 sveiki. Motina esanti 
----- ----------—7 —— ~ į . - . . .’ turėtų būt nesunku. Jos vi- ® pėdų ir 4 colių ūgio ir dir- 

;j St. Louisą, tai prisiėjo iš- apsisekimo, sunku pasakyti, sog y*a išrinktos j heremą ^si kasykloje kaipo darbi- 
----- x- _•------ 1------ --------- —ivu- mnnhhbAnnc dailauį ““k® bgi paskutinės valan- 

i liemens. Didžiumą jų sulto^os-
! nas gavo nuo provincijų gu-i ------- t—’ S^o -dSvsmą:^ UŽPYKO ANT AMERI

Graikų revoliucionieriai 
žudo senus valdininkus.

Smyrnai autonomiją ir pa
statyti graiką gubernato
rių. Jos perspėjo mus atgin
siančios ekonominę ir fi
nansinę paramą, jei mes ne
atšauksime savo armijos iŠ 
Turkijos. Valdininkai nieko 
Sau iš to nedarė ir šitą per
spėjimą slėpė nuo žmonių 

• *• - u- • , per pusantrų metų. Aliantai
Į naikinti senuosius valdiniu- t taipgi reikalavo, kad Konš- 

ATSIVĖRĖ STROMBOLI i svetimiemTunreriSa^1 ^aas tut5-
VULKANAS. bute“ AngliKtdėS k?- buTO Volaetų°8

c .Is-Romos pranešama, kad ,rę su turkais ir užtraukė 
Sicilijos pakrašty atsivėrė ant gavo šalies didžiausia 
Stromboli vulkanas ir išsi- nelaimę, 
veržimas esąs labai didelis.

62 METU’ MOTERIS PA
GIMDĖ 5 KŪDIKIUS.

150 sultono pačių 
jieško v^rų.

VISOS GRAŽIOS, VISOS 
KARĖTOS.

Jei kam nepatiks, pinigai 
bus sugrąžinti atgal.

Ei, vyrai, štai gera pro
ga; 150 buvusio Turkijos 
sultono pačių nori ištekėti 
ir jieško sau ‘ ~ 
galima pasirin 
norima, nes jų — 
17 iki 35 metų |im 
neturi, dabai* i skatiko 
prie dūšios ir naujoji Turki
jos valdžia turi jas maitin
ti, ir' ne vien tik jas, bet ir 

,apie 100 enuchų (skapų), 
; kurie jas prižiūri.

Iš viso sultonas paliko sa- 
l vo hereme apie 300 pačių,

Jį kaltina graftu ir visokio
mis šunybėmis.

Washingtone kilo didelis 
lermas. Rongresmanas Kel- 
ler iš Minnesotos padavė 
reikalavimą, kad valstybės kų” ' . - . „
gynėjas, tai yra justicijos esama. O reikia juk neuz-į progresyviai 
departamento galva Daug-! miršti, kad šitą Daugherty 
hertv, butu prašalintas iš i valstybės gynėjus išrinko 
vietos. Kelleris daro tam pats prezidentas Hardin- 
mekleriui net 14 apkaltini- gas.
mų. ------------

1. Kad Daugherty suži- 
yoioi .v*iz\ cnrYor‘j_ t
ližiuoti ir sunaikinti fede- 
ralę pramonės komisiją, ku- , . - . > i _x-- ..... ... i-------- j— »-------------t— —
ri stengėsi nubausti kai ku- kia save‘ galvas, prieš I vo tėvus; kitos gi nori ište-

mą anti-trustinio įstatymo, ceau ir sako, kad visa Ame-1 takoti?1; rast* Joms vyrus.
atŽs^« ^trauktt adS“ 'nu^uojį; fta7 ;
" beveik visur gauna grųsi-,partijai dabar kaip tik lai-j
anti-trustinj įstatymą, ku- ^anci_Ų laiškų, ir tai 
rie buvo jam New Yorko daugiausia nuo buvusių ka-.pu^n 
komisijos įrodyti ir doku-feiyių. K^a^ps nuva&w| Kiek

P^tatyiti. vesti visą ponelis jo ąpsau- uev repuonaonus ir uemv-
^2: gai- ApieMm.ua, kur Clę.įkratus ji jau gana nugąs- 

nakvojo, visą nak-J amo.Kuany ueii piasin.«i4Lciiuo ,. __ij—_nnjr; rii fra-i ————— ____

mm—ŠumZ. mm. gįįęį&sL.’fSSLITy —RSBR WMP*1*i* a

................. - POLICIJA DABOJA
PRANCŪZU-HGR4-.

I Kiek šita partija turės

r -vesti visą policiją jo apsau- bet republikonus ir demo-

čia atsisakė patraukti atsa- ~ *
koimybėn prasikaltėlius

mą, kuriuds jam buvo nuro- -buvo detelrtavų civilėse dra-

čius Senato Komisija namų 
reikalams.

4. Kad jis sužiniai ir ty-

dino.

Jie pataikaudami Anglijai 
pradėjo karę su turkais ir 

pražudė savo armiją.
Graikijoj prasidėjo tero

ras. Revoliucinė valdžia 
> be pasigailėjimo

4
”Bet musų žmonės ir ar

mija nieko apie tai nežino
jo. Mes ėjome aklai kaip bų-

Karinis revoliucionierių rys avių į skerdyklą. Prie 
teismas pereitą sąvaitę pa- Sangariaus uDės mes buvo- 
smerkė miriop penkis buvu- me sulaikyti ir apie 30,000 
sius karės ministerijos na- musn buvo išmušta.

Apriko? D-SrclrracriS - ?enero!ą ”Mes laikėmės tenai savo
Amerikos iJ-ras carracrio- ylsl ]ie jau SUsaudyti. Be to eįnklais nėr ištisus metus 
ti praneša, kad Venesueloje da šiomis dienomis tapo -

turėtų būt nesunku. Jos vi- £ pėdų ir 4 colių ūgio ir dir-

idel savo gražumo ir dailaus^^n^e paskutines valan- 
iliemens. Didžiumą jų sulto-i^os*

__ _______•____________ _ - *

. ibematoriu k;

jį taip saugoti, jei jis nie- valstijoj jau užsidarė me-
. u LV- kam skriaudos nepadaręs, džioklė. Per šį sezoną Ban-

čiaate^kė vridnti KoŽ- jeiĄmerikos žmonės jį taip gOre suskaityta 1,982 
iqtatvma myli, kaip buržuazija sako, muštos stirnos ir 20 mesnu. 

anie JSSiLa1 nilmčiG Kuomet važiuoja franeuzų Meškos šįmet nesiskubina 
P ^i8 l8?™ H1™8. anta?'

jo saugot visai nereikia ir mos ir išeina visai i pakras-

myli, kaip buržuazija sako.greso

gyvybės kelionėje. 
ticy^epZSnto teista- n’ekas » 

gus tarnautojus, kurie tyri-j 
nėjo karės laikų vagystes. „KLIUKSAI” PERSPĖJA

6. Kad jis laiko tarnyboj NEW yORKO MAJORĄ*
sukčius, nors jam buvo nu- _ . __
rodyta, kad jie užsiima New Yorko majoras Hy- 
graftu ir kitokiomis šuny- lan įsakė policijos virsinm- 
bėmis. kui panaudoti visas savo

7. Kad jis be jokio reika- sP®kaą, kad nuslopinus pra-
lo pavartojo Suvienytų ridėjusį tenai Ku .KIuk Kla- 
Valstiju teismą persekioji- no judėjimą. Jis jsakė 
mui atskirų žmonių, kaip dyt ”kliuksus. ir vaisinti 
lygiai smaugimui žodžio, juos taip kaip raudonuo- 
spaudos ir ramių susirinki-sius ’ arba bombinmkus . 
mų laisvės, kuri yra konsti- ”Kliuksai” šito įsakymo 
tucijos gvarantuota. netik nenusigando, bet dar

8. Kad jis biauriai ir drą- paskelbė perspėjimą, kad 
šiai dengia stambias korpo- šitokiais įsakymais majoras 
racijas, kompanijas ir as-pasistatysiąs sau kartuves, 
menis, kurie turi ryšių su Jie kaltina jį, kad eidamas 
Morgano bankine firma. prieš Ku Klux Klaną jisai

9. Kad jis suktybėmis ir remia Romos katalilqrbę, 
apgavyste prikalbino buvu- kuri teršianti skaistų Ame- 
sį prezidentą Taftą paleisti rikos veidą kaip koks šlykš- 
iš federalio kalėjimo sukčių tus šašas.
Morse, o kada Morse paskui Ku Klux Kanas yra slap- 
atsisakė duoti jam už tą pa-, ta organizacija, kurios vy- 
liuosavimą pažadėtą kyšį, riausis tikslas yra kova su 
tai tapęs dabar iš naujb Romos katalikais, su žydais 
valstybės gynėju, Daugher- ir su juodveidžiais. Jie sako, 
ty pavertė justicijos depar- kad Ameriką Dievas sutvė- 
tamentą į prostituciją ir dėl ręs baltveidžiams protesto- 
asmeninio savo keršto pra- nams, kad visa šios šalies 
dėjo tą Morsę iš naujo tąsyt kultūra esanti protestonų 
po teismus, kuomet kitų va- kovos vaisius ir kad to fak- 
gių netik , nepersekioja, bet, to negalįs užginčyti visas 
dar laiko savo departa-į pragaras su Romos kum- 
mente. ,gais.

10. Kad jis nelegaliai eik- Taigi K. K. K. yra savo-
voja visuomenės pinigus, ’ tiški fanatikai. Bet jie nėra 
samdydamas agentus sekio- nei kiek aršesni už tokią 
jimui paskui tų Kongreso Knights of Columbus ir ki- 
narių, kurie kritikuoja jo tas katalikų fanatikų orga- 
politiką. Iniizacijas. Jei jau drausti

Toliaus nurodoma, kad Ku Klux Klaną, tai reikėtų 
ponas Daugherty nuolatos uždrausti ir Romos popistų 
tarnauja prinagrobiams,'organizacijas.

Tuo tarpu turkai suorgani
zavo didelę armiją, gerai ją 
apginklavo ir pradėjo for-

KOS, IŠDAUŽĖ BANKO 
LANGUS.

Portlande, Maine’o valsti
joj, ant didžiausios gatvės

ŽIEMĄ. . j tamsus, išvaizda žavėjariti. 
Gruodžio 1 dieną Maine o-Visos yra dievuotos, visos 

meilios, visos karštos.
”Jų viešpačiui dabar pa-'pasidarė anądien triukš- 

bėgus, jos turi jieškoti sau mas. Kažin koks žmogus 
kitų vyrų, nes kitaip joms pradėjo svaidyt plytomis į 
gręsia badas. Viskas, ko jos didelius U.S. Trust Co. ban- 
3" * - ’’1 ’’ --------- ko langus. Kada jį suėmė,

(jis pasisakė esąs tūlas Bal
tramiejus Shajbel, ir kad 
jis išdaužęs banko langus 
dėlto, kad ant jų buvo para
šytos raidės U.S., kas reiš
kia United Statės arba Su
vienytas Valstijas. Jis sa
kėsi to vardo baisiai neken

kiąs, nes jau visą sąvaitę 
i nieko nevalgęs.
i j_____________

PROTU MOTERIS 
LYGIOS SU VYRAIS.

Skirtumas tarp vyro ir 
moteries yra tik tame, kad 
jos ilgi plaukai, o jo trumpi. 
Bet kas dėl proto, tai mote
ris jo turi nei kiek ne ma
žiau už vyrą. ®

Taip sako ' psichologijos 
profesorius Woodworth iš 
Columbijos universiteto, 
kuris darė tam tikrus ban
dymus. Skaitliavime ir kal
bų mokėjime, kur reikia ge
ros atminties ir greito pro
to veikimo, moterįs pralen- 
Kia da ir vyrus.

[už
muštos stirnos ir 20 meškų.

čius. Seni Maine’o farmeriai 
sako, jog tai reiškia trumpą 
žiemą. Meškos nujaučia, 
kad šalčių ir sniego greitai 
nebus, ir kad ilgai žiema ne- 
sitęs, dėlto ir nesislepia.

nori, tai nedidelio pasogo 
nuo vyrų. Jei pati vyrui ne
patiktų, tai sulyg musų įsta
tymo pinigai paskui bus su
grąžinti atgal.”

Taigi, kas nori sau gražią 
pačią išsirinkti, tegul va
žiuoja į Konstantinopolį.

i Valetas ir Dusmanis. Kara- w
i liūs Konstantinas yra arės-j prje§ frontą,
jtuotas ir sėdi kalėjime, jo- get jr tuomet mes nebuvom 
brolis, princas Andrius ta- atšaukti. Mes buvom jau ka
po ištremtas iš Graikijos - * - - -
ant visados. Buvo manoma, 
kad jam taip pat bus nuim
ta galva, bet revoliucijos 
tribunolas atrado, kad jis 
nėra joks generolas, karės 
reikaluose balso neturėjo, o 
tik dėl garbės figūruodavo 
generolų priešaky. i

Avie sušaudytus valdi- jtovė’im kaip“l’u<fra.‘Ne^ 
mnl™, <zmik,i kat^trofos> .

valdininkai da pradėjo pie
nuoti kampaniją prieš Kon
stantinopolį. Ar galima tad 
stebėtis, kad kilo revoliuci
ja.

”Mirties bausmę tiems 
valdininkams užgiria visa 
šalis. Jei teismas nebūtų pa
smerkęs juos sušaudymui,

ninkus graikų generolas 
Mazarakis papasakojo Lo- 
zannos konferencijoj šito
kių dalykų:

”Mes dabar pergyvenam 
baisų krizį ir visi esam už
siėmę reorganizavimu ir va
lymu savo tautos gyvenimo, 
žinoma, revoliucija yra ab- 
normalis apsireiškimas ii 
tankiai pridaro nepaprastų

riavę 8 metus, ginklai musų 
buvo menki ir patįs buvom 
nuvargę Valdininkai namie 
nieko apie tai tik
tuko savo vietose ir rūpino
si palaikyti karalių ant sos
to.

"Tuomet prasidėjo didis 
turkų ofensivas, kuris nu-

PELNAGROBIAI KOVOS 
PRIEŠ 48 DARBO 

VALANDAS.
New Hampshire valstijos 

fabrikantai organizuojasi 
ir rengiasi stoti į mirtiną 
kovą prieš 48 valandų įsta- f--.---- f----• ---- • _ 1
ra ketina išleisti.

Pelnagrobiai sako, kad 
įvedus N. H. valstijoj 48 va
landų darbo sąvaitę, jie ne
galėsimą išlaikyti konkuren
cijos su kitų valstijų fabri
kantais ir turėsią savo fa
brikas uždaryti.

KAIZERIS ĮSIDĖJO 
"JAUNYSTĖS 
INKSTUKA”.

Šiomis dienomis išėjo 
aikštėn didelis sekretas: 
kaizeris Vilius prieš apsive*

tymą, kurį nauja legislatu- dimą buvo pasidavęs opera-

NESĄ PAMATO PERSE
KIOT KU KLUX KLANĄ.

Romos katalikai Massa- 
chusetts valstijoj baisiai su
bruzdo* prieš Ku Klux Kla
no organizaciją, kuri nori 
išvyt iš Amerikos visus 
"švento tėvo vaikus”. Per 
savo atstovą Walshą kleri
kalai norėjo pasirūpinti 
VZashingtone, kad federalė 
valdžia uždraustų K. K. 
Klano organizaciją visose 
Suvienytose Valstijose. Bet 
justicijos departamentas 
Washingtone atsakė, kad 
nėra pamato tai organiza
cijai persekiot. Tai reiškia, 
kad Romoą klerikalai užta
rimo Washingtone neturi. 
Tikri amerikonai nekenčia 
Romos klerikalų kaip ko
kios ligos.

cijai, kad įdėtų jam "jau
nystės inkstuką”. Šita ope
racija buvo laikoma didelėj 
slaptybėj, bet dabar atvyko 
Londonan garsus chirur
gas Dr. Burchardt, kuris tą 
operaciją kaizeriui darė, ir 
visą paslaptį išdavė.

D-ras Burchardt yra spe
cialistas inkstukų operacijo
se ir dabar Londonan atvy
ko tuo tikslu, kad įdėjus ke
liems seniams turčiams 
"jaunystės inkstukų". Jis 
yra austras ir paeina iš 
Viennos.

Kokį inkstuką jis įdėjo 
kaizeriui, ar kokio jauno 
žmogaus, ar beždžionės, tai 
nepasakyta.
■.S- -

DUOS 30 BIZŪNU IR 
IŠVARYS Iš DARBO.
Iš Konstantinopolio pra

nešama, kad kemalistai nu
tarė uždrausti Turkijoj val
džios tarnautojams gerti 
svaiginamus gėrimus. Pasi
gėręs valdininkas gaus 30 
bizūnų ir bus išvarytas iš 
darbo..

Fan*iai, ^paprastų tai apie 1,500 armijos oficie-
ir šiurkščių dalykų. Tą pa- rjų buvo jau susitarę užpul- 
rodo pasaulio istorija,, ir ti kalėjimą ir tenai be teis- 
graikų revoliucija rodo to- mo jUqS išžudyt.”
kių pat požymių. Musų ša
lies revoliucija buvo pri
versta nubausti mirtimi ke
lis ministerius be pasigailė
jimo, nes teisme aiškiai bu
vo prirodyta, kad tie valdi
ninkai, norėdami palaikyti 
ant sosto savo karalių, iš
davė savo šalį ir armiją.

"Šitie valdininkai ir ka- 
riumenės vyriausybė gerai 
žinojo apie musų armijos 
padėtį Mažoj Azijoj, o bet
gi nenorėjo baigti karės. 
Taigi jie buvo kaltininkai 
tos katastrofos, kuri ištiko 
musų armiją ir liaudį, sukė
lė krašte ekonominę suiru
tę ir suvarė prie musų durų 
apie milijoną benamių pa
bėgėlių.

"Musų teismas, pasmerk
damas tuos valdininkus mi
riop, vadovavosi liaudies va
lia, kuri reiškėsi per armi
jos balsą. Musų armija, se
nųjų valdininkų sujudinta, 
ėjo pirmyn didelėmis vilti
mis, tikėdamosi pasiekti 
Kaukazo ir Persijos sienų, 
šitokiu metu valdininkai 
parsikvietė Graikijon kara
lių Konstantiną, kuris pir
ma buvo nuverstas ir išvy
tas. Didžiosios valstybės 
matė, kad mus laukia nelai- 

tijoj, sudegė Ben Hur hote- mė Mažoj Azijoj ir liepė pa
lis ir gaisre žuvo 3 žmonės, sitraukti, žadėdami duoti

Žinios iš -Paryžiaus sako, 
kad dabar tapo susekta, jog 
tarp tų valdininkų ir buvu
sio Anglijos premjero Lloyd 
George buvo padaryta 1920 
metais slapta sutartis, kad 
Graikija pradėtų prieš tur
kus karę, o Anglija žadėjo 
ją remti ginklais ir pinigais. - 
Ir šitą patvirtina buvęs 
tuomet Lloyd George sekre
torius G. H. Shakespeare, 
bet jis sako, kad sugrįžus 
Graikijon Konstantinui, 
Llcyd George atsisakė to
liaus graikus remti ir pata
rė jiems iš Turkijos pasi
traukti.

PER 6 MĖNESIUS NUSI
ŽUDĖ 234 ŽMONĖS.

Per 6 mėnesiu^ Massa- 
chusetts valstijoj šįmet nu
sižudė 234 žmonės, sako 
valstijos sekretoriaus ra
portas. Pereitais metais 
savžudysčių buvo 472. Beto, 
per šį pusmetį 4,740 žmo
nių mirė nuo širdies ligo3, 
2,058 nuo džiovos ir 2,834 
nuo vėžio. Iš viso iš 100,000 
gyventojų per metus nu
miršta 119.

SUDEGĖ TRIS ŽMONĖS.
Portlande, Oregono vals-

LAIVO ANGLĮSE RADO 
Už $50,000 DEGTNĖS. 8

Ties "Laisvės Stovyla" \ 
New Yorko uoste policija 
suėmė garinį laivuką, kūno 
anglįse atrasta paslėpta ne- 1 
mažiau kaip už $50,000 dag
tinės. šeši laivo -darbininkai > 
•likos areštuoti.

HARDINGAS VĖL 
RUNYSIĄS.

Republikonų mekleris Ho- 
overis pranašauju kad 1924 
metais Hardingas vėl bu
siąs nominuotas republiko
nų kandidatu į prezidentus.

į
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LIETUVOS KOVA SU 
KLAIPĖDOS ŠMU- 

GELN INKAIS.
"Klaipėdoj šiuo metu toks 

sumišimas, kokio gal nuo 
pasaulio įkūrimo gadynės 
tas kraštas nėra regėjęs”, 
rašo "Lietuvos žiniose” Pa- 
degėKs Kasmatė. _

Tas sumišimas kilo dėlto, 
kad Lietuva uždarė rubežiu 
ir tuo budu užkirto visiems 
šmugelninkams keli|. O 
šmugelninkų Klaipėdoj 
knibždėte knibžda, sako Pa
degėlis Kasmatė. Pirma tie 
kontrabandininkai važinė
davo per rubežių į viena ir į J * • ' • - • *•
reikėdavo tik išsiimti 
"Grenzscheiną” (rubežiiaus 
liudysią), kurį galima buvo 
gaut beveik pas kiekvieną 
vokiečių policmaną. Tais 
"šeinais” apsirūpinę, viso
kie gešeftinjnkai gabendavo 
šmugelį vagonais ir laivais, 
ir darydavo didelius pini
gus. Iš tokio šmugelio Klai
pėdos kraštas tik ir vertėsi. 

Dabar gi Lietuvos Atsto
vybė Klaipėdoj įvedė tokią 
tvarką, kad visos prekės, 
gabenamos iš Klaipėdos 
Lietuvon, turi būt jos pati
krintos. Ir kas atstovybės 
leidimo neturi, to rubežiaus 
sargyba jau nepraleidžia.

Klaipėdos šmugelninkai, 
kurie turėjo prisikrovę san
delius Lietuvai skiriamų 
prekių, dabar jų įvežti ne
gali ir neturi kur dėti. Pra
sidėjo bankrutai. Dėlto ir 
kilo toks triukšmas.

Kad atkeršijus už tai lie; 
tuviams. Klaipėdos kupčiai 
sušaukė savo seimą ir nuta
rė reikalauti, kad Klaipėdos 
Krašto valdžia uždarytų vi
sas vietines ^lietuvių įstai
gas, neišskiriant net "Lietu
vos Banko".

Įnirtę vokiečiai pradėjo 
užpuldinėti net Lietuvos at
stovą Joną žilių. Padegėlis 
Kasmatė rašo:

"Kaip Santarvės pastatytie
ji valdininkai elgias su lietu
viais ir kiek jie yra lęulturingi. 
liudiją, kad ir tas faktas, kad 
Lietuvos atstovo pono žiliaus 
bute vokiečiai jau du kartu da- 
ri kratą! Ir dar kokiu buduti 
Vieną kart atėjo, kad atstovo 
nebuvo namie, išvertė viską, 
išvertė ir išėjo! Antrą kartą 
atstovas buvo namie, atėjo vie
nas policistas, p. atstovą, pasi
klausiusį įgąliavimų, nustūmė 
į šąl| kumštimi ir vėl viską iš
vartė. Taip gerbia tarptautines 
teises Santarvės pastatytieji 
ir globojamieji valdininkai!”

O štai ir kitas įdomus at- 
sitikimas: ’

"Vienas Lietuvos atstovy
bės tarnautojas Klaipėdos 
krašte ne taip senai gabenosi įl 
Klaipėdą savo tarnaitę iš Lie
tuvos. Bajoruose jam muito 
reikalais nuėjus kiek į šalį, 
vienas stoties valdininkas už
klupo vokiškai nesuprantančią 
tarnaitę. Tuomet atstovybės 
tarnautojas pastebi išsikarš- 
čiavusiam vokiečiui, kad jis tą 
patį galėtų pasakyti ir lietu
viškai, nes tokiu ir tokiu įsta
tymu einarit abidvi kalbos 
esančios lygios. Tuomet valdi- 
pinkas, pats pasirodė paskui 
gerai mokėdamas lietuviškai, 
pąsiskundė pasų kontrolės vir
šininkui, kad kažkas nori lie
tuviškai kalbėti. Pasų kontro
lės viršininką? pakeltu, panie
kinančiu tonu prie stalo tebe
sėdėdamas šaukia per visą sa
lę: lietuviškai kalbėti galima 
tiktai už durų — ir tuojau pa
reikalavo lietuviškai kalbantį
jį apleisti salę, šiam salę ap
leisti ^its is^^ld U 8, ponas, virsi-. - ■
atakas, kiek galėdamas pasi- Į visį yra lygus, ar jie bus vo- 
šiaušęs, pribėgo prie lietuvis- kiečiai, žydai, ar kun. Pu
kši kalbančiojo, ir visa gerkle Į rieki© tautiečiai.

Į

šaukia: Verlassen Šie sofort 
das Saal (tamsta tuojau ap- 
leiskie salę). Bet šiam ir šiuo 
kart nenusigandus ir nepa
klausius, intužęs vokietis, ap
sukęs jam apie veidą kumšti 
(bet nepalietęs) sumurmėjo 
'tai yra abuojumas* — atsisė
do savo suolan, tiktai iš paso 
sužinojęs, kad minėtąs lietu
vis yra Lietuvos atstovybės 
narys, darė visokių kliūčių,kad 
jį sulaikyti, bet vistik tai jo
kios priežasties išrast negalė
jęs, savo nosimi tąį padaryti 
nebedrįso!”

Be vokiečių, Klaipėdoj 
esą daug žydų, kurie pabėgę_ - A-r —o ----- x----

kitą pusę nieko nekliudomi, 1Lietuvos nuo kariumenės 
filr išsiimti

!

AMERIKIEČIŲ ŠUVA- SOCIALDEMOKRATAI gus. 0 davatka visuomet lai- 
ŽIAVIMAS LIETUVOJE! APIE SAVO LAIMĖJIMUS kosi įsikibus kunigui į suto- 

lajkrąščių ■ Lietuvos socįaldemokra- o kunigas davatkai į si- 
iai pravedė į nuolatinį Sei-- J?n> T?1 tikras juodųjų su
mą 11 savo partijos atsto- slvieniJunas.
vų. Konstatuodamas šitą _ .. v—------- , , ,
faktą, "Sodaldemokratas”!,. L* Jcrasc-iaipranesa, kad 
saka. Darbininkų Tiesa" jau mi-

* . . , . , rė. Amžiną atsilsį. Dabar
Palyginus su tuo, kiek mes lietuviai darbininkai bus be 

turėjome vietų St. Seime prie yesos< Sakoma, kad Baltru- 
dideemo bendrojo narių akai- §3^ ’Tiesa" nebuvo tiesi, 

- eitus,- mes esame laimėję. Lai- paraližiuota, todėl ir mi- 
T a j?1 A. Garbukas.

neteką keliolikos nuošimčių 
mandatų, o Valstiečių Sąjun
ga pasiliko au tuo pačiu nuo
šimčiu, nežiūrint savotiškai iš
aiškinto jų naudai rinkimų įs-j^ 
tatymo.

"Musą laimėjimo reikšmė 
yra da tuo didesnė, kad šį kar
tą turėjo^ pakelti daug sun
kesnę rinkimų kovą. Kuomet 
iš vienos pusės mus puolė įnir
tę klerikalai, iš kito šono pur
vais ir šmeižtu mus drabstė 
tie, kurie pasivadino "darin

is Lietuvos
gaunam patirti, kad 25 lap
kričio Kaune buvo šaukia
mas (ir turbut įvyko) ame
rikiečių suvažiavimas.

■ Tarp svarbesnių klausi
mų, kuriuos suvažiavimas 
turėjo svarstyt, buvo:

1. Ar amerikiečiai neturi 
teisės pirktis Lietuvoje že
mės tokiom pat sąlygom, 
kaip Lietuvos gyventojai? .

2. Kaip apsaugoti ameri-! 
kiečių dolerius nuo. tuklu* 
kracho, koks ištiko auksi
nus ir rublius?

3. Kaip užkirsti keli • vi
sokiems šarlatanams (dau
giausia klerikalams), kurie 
atvažiavę Amerikon renka 
aukas neva Lietuvos reika
lams, o paskui jas sunaudo
jo tamsiai savo politikai?

4. Kas rekomenduoti Sei
mui į Lietuvos atstovus 
Amerikoj?

5. Kokios turėtų but algos 
skiriamos atstovams Ame
rikoj?

6. Kaip kontroliuoti At
stovybės renkamas aukas ir 
kįtus pinigus? Ir t.t. <

Kaip suvažiavimas buvo 
skaitlingas ir ką jis nutarė, 
da neturime žinių.

A. Garbukas.

dabar čia šmugeliu vertėsi 
Apie tuos cibulizuotus obi- 
vatelius "Lietuvos žinių" 
bendradarbis nupasakoja ši
tokią charakteristiką:

”Besitrinant man atstovy
bėj savo reikalais, man teko 
būti liudininku, kaip vienas pi
lietis, semitų rasės, prašė vizos 
į Lietuvą, nes esą jų kompa
nija (trys žmonės) siuntė Į 
Lietuvą vagoną popierio, ir jis 
kažkur ten apie Šiaulius din-į 
gęs. Jeigu žusiąs, ar pristaty
mas pavėluosiąs, tai jtį kompa- j 
nijai busiąs didelis nuostolis. Į 
Motyvas įvažiuoti į Lietuvą,; 
žinoma, svarbus, neleist — bu-' 
tų bolševikiška. Tuo labiau, ----- - j—--------- ------, —j -r—
kad šis pilietis jau yra pana-, P- Čarneckio ’ skymą . sako ( 
šiais reikalais važinėjęs į Lie-. buvęs. Lietuvos ministerių > 
tuvą. Bet visa bėda, kad jis premjeras, 
paso neturi. Turi iš Klaipėdos 
krašto Landesdirektoriumo pa- 
liudymą, kad jis yra Lietuvos; įstatymų, jeigu jis reikalau- 
(ne Klaipėdos!) pilietis, ir ją iš Amerikos lietuvių po 

'daugiau nieko. Jam buvo pra- j $10 yž užsiregistravimą ir 
nešta, kad tokiu dokuąąentu jis (baugina juos atėmimu iš jųi 
į Lietuvą įvažiuoti negali ir ne- J turto .už neišpildymą jo rei- 
jučia jam buvo^pastebeta. kad kalavimo.j 
jis yra Liet pilietis,tai daugiau!. Šleževičius, kuris ilgą lai-

Dėdelė nori pirkti Fordą. 
Bet visa bėda tame, kad 
Fordu važiuoti reikia dau
giau blaivo proto, negu 
"Laisvę" redaguoti.

• ____________
s.

Savo laiku L Pruseika 
buvo Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos atstovu ir tą | 
partiją girdavo susirietęs. 
Dabar tasai žmogus Lietu
vos Socialdemokratų Parti-

ninkų kuopų” atstovais. Nieko J? P^sta taip šlykščiai, kaip 
nelaimėjo nei vieni, nei antri. J* nesvari burnelė mo- 

"Rinkimų kovon ėjome atvi
rai, pilnai iškeldami visus sa
vo obalsiųs. Nesidangstėm sve
timais vardais ir buvome toli-! Extra! Petrikos Keidė, 
mi nešvarių kovos priemonių. 
Kas balsavo už musų Partiją, 
darė tai sąmoningai. T.uo bran
gesnis yra mums rinkimų re
zultatas.

"Dar vienu atveju turime 
tiesos pasidžiaugti, — tai tuo, 
kad balsavo už mus musų rin
kėjai. Balsavo tie, kuriuos mes 
kalbinom, kurių reikalus esame 
pasiryžę ginti, su kuriais nori
me būti laimėj ir nelaimėj. Už 
L. S. D. Partijos sąrašus bal
savo didžiulėj daugumoj Lie
tuvos darbininkai, -kaimo 
miestų proletarai ir tik dalinai, kuris 
mažažemiai 
dien, surinkę krašte arti 90 ragina visus prigulėti prie 
tūkstančių baisų, mes galim 
drąsiai pasakyti visiems, kas 
skaitė musų Partiją vadais be 
armijos: sueiaupkit burnas!”

Socialdtemokratai pasiža- 
-- ----- r-------------- . da nekrypti iš nustatyto sa-
pritiktų dėl asmens paliudymo buvo Lietuvos kabineto vo da smarkiau
kreiptis į Lietuvos valdžios galva ir steigiamojo Seimo j,;ovoti už darbininkų gerbu- 

i j x i • ■ -„4. ____ ' vi ir būti su jais laimėjkad tokio įstatymo nelaim4j

ka. Nenormalus žmonės vi
suomet taip daro.

P. ČARNECKIS NEŽINĄS 
ĮSTATYMŲ-

Perskaitykit M. Šleževi
čiaus straipsnį apie ameri
kiečių registraciją, kuris 
telpa šiame "Keleivio* nu
mery, o pamatysit, ką apie

i

r
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I
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Jis stačiai sako, kad p.|

Čarneckis nežino Lietuvos ■
i

ir

klupinėdama po Grandstry- 
tį, rado Trocldo apatinių ke
linių guziką. Dabar ji tą ra
dinį laiko pas save užanty
je kaipo šventą relikviją, ti- 
j kėdama, kad jo pagelba gali- 
įma bus įvykinti revoliuciją 
(visame pasaulyje.

■■ ■ I

į Hypatija J. šliupiutė- 
jYčienė, daktaro Šliupo (to 
didžiausio bedievio) duktė, 
redaguoja laikraštėlį "Mu
sų žodis", kuris yra leidžia
mas lietuvių evangelikų ir 

gina jų tikėjimą.
ūkininkai, šiar.-(-Apart vdnio, Šliupo duktė

I • • •'*••• •
, —o---------- i t. i !

savo švento tikėjimo, kuris 
ginąs nuo velnio.

Ar daktaro šliupo dukte
rį reikia priskaityti prie 
veidmainių, ar prie nežinė- 
Kų? Kazys.♦

organus. ’O, kad man jie ne- ’ narys, pareiškia, juodu ant 
duoda* — atrėžė. Toliau jam'^^» < . . _ - x. -
buvo pastebėta, kad jeigu ju, Lietuvoje visai nėra, ir kad 
yra kompanija, tai kodėl va-|f°B $1^ mokestis yra sugai- 
žiuoti jam su tokiu dokumen-; vo^a atstovybėj pačių klerĮ-( 
tu, kodėl nevažiuoja 'teitas? i kalų,, kad. apiplėšus Ameri- 
’Kad męs visi tokie!-’ — atsa-j^°® lietuvius.

yra šitoks, šis pilietis, kaip apie

L

Matyt, Dr. Zunveli’as 
skaudžiai uždrožė Jokuby- 

jnui į žandą, kad jau antras 
|mėnuo,' kaip "A. Lietuvy" 
i krinta kibirkštys iš Jokuby- 
no akių.

Tik nežinia kodėl Jokuby- 
nas taip klajoja, plūstasi, 
taria ir neištaria Dr. Zur-

KUNIGAS PAVOGĖ 
SIUNTINĮ, 

in<a visu Mnucr — avs«-•— ------ -— .•»_.! Socialdemokratas" (Nr. ■
O šios misterijos ^raktas Įstatymas, koks yra išėjęs 45) praneša, kad 6 spaliu ,

olo ;. Lietuvoje apie pilietybę, Labavoro klebonas Lajaus- weI1° vard^’ Q ?al Dr-Zur-
jo kompanija, kalbančioji tik-; Y1*3 . taikomas vien tiktai Į<as paėmė iš Malėtų pašto ,wellas sutrenkė Jokubyno 
tai rusiškai, žydiškai ir vųkiš- • svetimšaliams, tai yra, sve- siuntinį, adresuotą pil. Juo- ijmegenis? fa* klajoja . WeIĮ 
kai žydiškai — rusišku akcen-^imų salių piliečiams, bet ne zui Mackevičiui, ir sunąiki- Jam ?alY°3 taisosi, tai 
tu yra jauni berniokai, tokio! Lietuvos piliečiams, kūne no jį, nes siuntiny buvo agi- P- Feltanaviclus, įsivertęs į 

itacinė socialdemokratų lite- ;cavo ”22nd hand Fordą ga- 
■ (lės nuvežti jj ant kalno 1

statyta $10 'mokestis' už pn-j' Amerikoj šitoks pasielgi-’ ”klajoto^ vienuolyną". Lai- 
sportų vizas. Bet šitą mo-mas skaitytUsi vagyste sve- m^ng°s kelionės, JoKUbyne: 
kestį Lietuvos atstovybė ga- timo turto ir vagis tuojaus iGood bye!
Ii imti tiktai iš Amerikos pi-! atsidurtų kalėjime. Bet Lie-' -------------
liečiu ir tai tik už pasporto tuvoj... Well, Lietuva kuniJ "Sandara” kur buvus, kur 
•_j__ 1 x .. - - •- įnebuvus, vis kramsteleja

.rTėvynės" redaktorių p. Vi- 
1 jtaitį/lšrodo, kad p. šliakys
►. (norėtų būt "Tėvyįės" re-

, , _ faktorium. Mat, šliakiui ro-
Nors musų tautininkai dosi, jog jis sugabesnis re- 

ne-! sakosi nekenčiu lenkų, bet-Maktorius, negu p. Vitaitis.

tu yra jauni berniokai, tokio! Lietuvos piliečiams, kurie 
amžiaus, kokio pas muS ka-' gyvena Amerikoje. į
riumenėj tarnaujama. Pana- Lietuvos valdžios yra nu- ratura 
_ ...» A .. .. 'cfatar+o Thnkoc+i® n? rifi-' a__grinėjus kiek toliau šitą reiš
kinį pasirodo, kad tai yra ti
krai Lietuvos piliečiai, tiktai 
pasislėpę nuo karjumenes! Ir 
jų Klaipėdos krašte su takiais 
dokumentais yra. daugybė! Juk 
tas ’Ryto* viešbutis knibždėte 
knibžda jaunikaičiais semitų 
rasės, tarpusavy vieft rusiškai 
tebekalbančiais! Ir kaip jie ten 
plačiai gyvata, kaip jie tai 
ūžia! Matyt, jie turi milžiniš
kas sumas įneigų! Ir jie yra 
begalo uolus agitatoriai, kad 
Klaipėda butų Freištaat’as!

Tr štai nei iš šio, nei iš to 
Lietuvos atstovybei suėmus 
šmugelninkus į nagą, Klaipė
doj pakilo baisiausias triukš
mas. Kelia triukšmą vos apra
šytieji piliečiai, kelia triukš
mą Heimatbundininkąi, nes 
nėra prekybos su Lietuva, — 
nėra Klaipėdai gyvenimo!”

O ligi šiol jw buvo dau
giausia priešingi dėtis prie 
Lietuvos, sakydami, kad 
Klaipėdos kraštąs gali ge
riausia lai Vyris vienas sau.

Baigdamas savo strąipfr 
nį Padegėlis Kasmatė paaiš
kina, kad šitas vokiečių ir 
žydų apibudinimas taiko
mas ne jų tautoms, bet tam 
tikriems jų luomąjps^šmu- 
gelninkams. šipugelriinkai

Bet Lie-' 

vizą, kuomet jie važiuoja gų valdoma šalis! 
Lietuvon, o ne iš Lietuvos ,, r-_„ ‘
piliečių, kurie nuolatos gy- -
vena Amerikoje. i

Taigi p. Čarneckis, be rei4 
kaĮo sukeldamas amerikie- ■ 
ciųose tlidelį triukšmą, ecukvoi ueimiutą wuku, uev- 
dovanftinai nusikalto prieš jų tarpe yra daug tokių, ku-
Lietuvos reikalus, ir turėtų rie puošiasi lenkiškomis pa- 

Chicagos "Biru
tė" savo programuose pa
skelbė, kas ją remia Tarpe 
rėmėjų randame štai kokias 
pavardes: Z. S. Mickiewicz,

tuojaus rezignuoti

’ GAUDO MUSES.
"Keleivyje” jau ne kartą 

buvo rašyta, jog Lietuvoje

Bet S. L. A. nariai kitaip su
pranta.

Aišku, kuomi šliakys di
džiuojasi, tuomi p. Vitaitis 
jaustųsi įžeistu.

I f
daug betvarkės yra dettę,l^- Micewicz, A. Oiszewski, 
kad tenai perdaug valdinin-! J* Fowlowicz, J. Petrowski, 
kų ir kad visi jie tingi dirbt; ■ S. Prihodski ir t.p. Kas jie 
kad tarnystės valandomis yra: lenkai ar sandariečiai, 
jie šnekasi tarp savęs, ruko i lenkiškomis pavardėmis p»- į 
papirosus, geria arbatą ir sipuošę? į
tt, o kada žmogus ateina 
pas juos su reikalu, tai tųxi

valandomis, nes 
turi iąiko".

' Šita valdininkų 
mą pradeda pastebėti jau ir • 
Lietuvos laikraščio. ------- _
tuvos žinių" 207-tam nume- i "kliuksai" užsiima smalavi- 
J*’ — — — — ———— ■ — —- —— -- - —■ “
tinginių skaičius butų su
mažintas ir pailgintos dar-

"Springfield Union” pra
nešė, kad Dr. C. A. Schil- 
lander raportavo nėščią vy
rą, kuris mirė negalėdamas 

1 pagimdyti kūdikio. Aš žino
jau Clevelande su ūsais bo- 
jbą, kuri išrodė nėščia per 
idu metu, bet nieko nepagim-

Komunistai vadindavo so- džius tokiame stone iškelia-
_____ “ , 4 1 - visus

"ponai ne- bar gi pasirodė, kad patįs Dievas vienaip sutvėrė.
laukti>be kepurės ištisomis cialistus smalaviriais. Da-,vo į Worcesterį. Ne 
—1—-*■—--- ”------ - -- *“• « vienaip sutvėrė.

Clevelando lietuvis.komunistai yra tikri smala- 
nerangu- yįriaį

■iai. "Lie-' siems yra žinomą,

viriai, nes jię. priklauso prie 
Klu Klux Klano? O juk vi- u 
siems yra žinomą, kad

T-

HARDINGA8 PRIEŠ 
-KUUKSUS”.

Washingtono žiniomis, 
prezidentas Hardingas, esąs 

bo valandos,* nes dabar jų priklauso vienai kunigų ar-1organizacijai ir ketinąs pa- 
esą tiek daug) kad neturė- mijai, bet ir tarpe jų yra vartoti spėką, kad ją išnai- 
dami ką veikti, jie pralei- šiojes-toks skirtumas. Vy-. kinus. Ji daugiausia kovoja 
džią daug laiko 'musių čiai kai-kada pamato savo! prieš katalikus ir abelnai 

gaudymui".. klaidas ir netiki į humbu- (prieš visus ateivius.

ry jau reikalaujama, kad tų mu sau priešingų žmonių.

Norą vyčiai ir davatkos 'priešingas Ku Klux Klano
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Dėt Amerikos lietuvių 
registracijos.

• Lietuvos atstovas Ameri- bet metais, čia visai neturė- 
kai p. Čarneckis paskdoė 

(Amerikos lietuvių registra- 
|.ciją, nustatydamas tam ti
krą metinį mokesnį ir tiems, 
kuria neužširegistruos pa
skirta laiku grąsindamas jų 
turtą konfiskuoti Lietuvoje.

Kuriais įstatymais eida
mas p. Čarneckis visa tai 
padarė, sunku įspėti.

Mes težinome tik vieną 
įstatymą: "Laikinasis įsta
tymas apie Lietuvos piliety
bę (L. V. ž. Nr. 2—3)" ir to 
"Laikinojo įstatymo apie 
Lietuvos pilietybę papildy
mas" (V. Ž. Nr. 94)". 

i To įstatymo 16 § reika
lauja tik viena, būtent, kad 
žmonės, kurie einant to įsta
tymo 1 § ir jo pastaba yra 
laikomi Lietuvos piliečiais, 
bet gyvena svetimos valsty
bės teritorijoje ir jeigu sve
timoje valstybėje nėra na- 
turalizavęsi, privalo per 6 
mėnesius nuo šio įstatymo 
paskelbimo dienos įsiregis
truoti pas Lietuvos diploma
tinius atstovus ar konsulus 
užsienyje ir pastatę jiems 
savo pilietybės išrodymus, 
išsiimti Lietuvos pasus.

f ta omenyje tokio nuolat’’*^! 
gyventojų lietuvių ska; 
čiaus, koks yra Amerikoj.

Juk musų Amerikos bro
lių padėtis visai išimtina. Jų 
skaičius toks didelis, kad 
musų valdžia turėtų labiau 

. į juos atsižiūrėti ir, reika
laudama iš Amerikos lietu
vių įsiregistravimo ir pasu 
ėmimo, turėtų nustatyti už 
tuos pasus tokius kaip vi
siems Lietuvos piliečiams 
mokesnius, labiau visiems 
prieinamus, labiau visiems 
pakeliamus. Juk ir Ameri
koj ne vien turtuoliai gyve
na, Be to, pats įsiregistravi- 
mo terminas — šeši mėne
siai nuo įstatymo paskelbi
mo dienos, o ne nuo dienos, 
kada Amerikos lietuviams 
tai buvo paskelbta musų at
stovo Amerikai ir butų ♦la
bai nepraktinga ir vargu 
beatatirika įstatymo pras
mei.

Dabartinis Seimai reikia 
tikėtis, susidomės musų 
Amerikos brolių padėtim ir 
pasirūpins, kad atstovo p. 
Čarneckio pagadinti santy
kiai tarp Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių butų kuogrei-

Jeigu gi gyvenantieji už-|^ausja atitaisyti, 
sienyjė žmonės paskirtu lai-■ Reikalinga, kad Seimas 
ku neįsiregistruotų pas Lie- į peržiūrėtų ir reviduotų vi- 
tuvos atstovus ar konsulus sus tuo reikalu išleistus įs- 
užsienyje ir neišsiimtų Lie- j tatymus ir taisykles. Dar 
tuvos pasų, tai jie gali at-habiau reikalinga, kad Sei- 
gauti Lietuvos pilietybę tik. mas padarytu atatinkamų 
einant to įstatymo 3 ir 4 ‘ ‘
ir jų papildymu (L. V. Ž. 
Nr. 26 eilinis 304) nustaty
tuoju keliu ir sąlygomis. O 
tie 3 ir 4 §§ ir jų papildymai 
kalba tik apie tai, ką ir kaip 
turi daryti svetimšalis, kadi 
patapti Lietuvos piliečiu, ir 
apie tai, kad svetimšaliams 
laikinai draudžiama pirkti 
ar kitokiu budu įgyti Lietu
voje nuosavybėn nekilnoja
masis turtas.

Taigi nėra jokio įstatymo, 
kuris už neįsiregistravimą 
paskirtu laiku grąsintų tur
to konfiskacija. Toks atsto-j 
vo p. Čarneckio paskelbimas ’ 
rodo tik vieną: p. Čarneckis' 
ir jojo patarėjai nežino Lie
tuvos įstatymų. Tuo įstaty
mų nežinojimu jis suklaidi
no visą Amerikos lietuvių’ 
visuomenę ir, suprantama? 
pakenkė Lietuvos reika-Į 
lams.

Toliau lygiai nežinia ko-’siu vargu.ir kruvinu prakei
kiu įstatymu remdamasis tu. Ir Seimo ir valdžios pą- 
p. Čarneckis paskelbė mo-(reiga ne aštrinta santykius, 
kesnį po 10 dolerių metams. ne skirti Amerikos lietuvius 
už pasą. Yra, tiesa, valdžios (nuo Lietuvos gyventojų, bet 
taisyklės svetinių valstybių taip tuos santykius sutvar- 
piliečiams vizoms duoti (V. I kyti, kad Amerikos lietuviai 

“ butų Lietuvos dvasinė ir 
1 materiale atrama, jos kovai 
už laisvę ir nepriklausomy
bę.

Tik tokiems santykiams 
esant ir tik kuomet Ameri-

žygių musų atstovybei Ame
rikoj'pertvarkyti.

Lietuvos atstovybė turi 
būti valstybės, o ne partijos 
atstovybė. Jos pareiga vie
nyti apie save visą Ameri
kos lietuvių visuomenę, o 
skaldyti, kaip tai yra pada
rę krikščionis-demokratas 
p. Čarneckis su p.p.p Mos- 
tovskiais, Bielskiais ir Ke- . 
nėšiais. -

Reikalinga, ka<j Seimas, 
. reviduodamas įstatymus ir 
• taisykles dėl Amerikos Ke
ltuvių registracijos ir pasų, 
'tuos įstatymus ir taisykles 
pritaikintų prie Amerikos 
lietuvių tikros padėties; rei
kalingą, kad Seimas, skirda
mas mokesnius už pasus, at
sižiūrėtų ir Į tai, kad didelė 
Amerikos, lietuvių dauguma 
— tai darbininkai, kad dole
riai, kuriuos jie uždirbo, te- 

Įko jiems uždirbti .dideliau-

Ž. Nr. 106 eik 828), kur už 
vienkartines vizas (įvažiuo
ti ir išvažiuoti, ten ir atgal ) 
svetimšaliams Jungtinių 
Valstybių piliečiams, nusta
toma 10 dolerių (§ 9). Bet esant ir tiK kuomet Amerl- 
šitų taisyklių taikinti į Lie- 'kos lietuviai jus, kad) jie yra 
tuvos piliečius užsieny nuo--tikri ir mylimi Lietuvos su- 
latos gyvenančius jokiu bu- nai; jie ir toliau, visomis iž
du negalima, nes tų taisy- ’galėmis ir moraliai ir mate- 
klių netaikinama ir į Lietu- ; rialiai kaip rėmė taip ir 
vos piliečius, keliaujančius į rems Lietuvą.
kurią nors svetimą valsty-Į Lietuva mažas kraštas, 
bę. Už užsienio pasus iš Lie- Mes esame neskaitlingi. To- 
tuvos piliečio imama visai dėl reikalingas visu musų 
kitoks mokesnis, būtent už pajiegų subūrimas. Kur 
užsienio pasą vieniems me- Lietuvos pilietis nebūtų, jis 
tams imama nuo rugsėjo 21 turi atminti, "kad jo tėvynė 
š.m. po 40 litų arba* tik po 4 Lietuva visur ir _vi- 
dolerius, bet ne 10 dolerių suomet laukia iš jo stiprios 
(V. Ž. Nr. 107 eil. 832 § 10), paramos, laukia paramos 
o anksčiau iki rugsėjo 21 d. kaip motina iš savo sūnaus, 
teimdavo tik po 200 auks. O Lietuvos valdžia tari dą- 
metams. (V. Ž. Nr. 99 eil. ryti visa, kad visus savo tč- 
798 § 10), bet vėl ne 10 dole-vynės piliečius visur spiesti 
rių. Taigi ir čia atstovo p. prie bendro Lietuvos atsta- 
čarneekio smarkiai * su-1 tymo ir sutvarkymo darbo, 
klysta. Į Tokia vienybė buvo tarp

Be to čia reikėtų atsimin- musų ir Amerikos lietuvių, 
ti ir. J' ‘ ‘ 
minėtos taisyklės 
nyje vien tik tuos asmenis, 
kurie laikas nuo laiko pa
skirtam laikui keliauja į už
sienį, Čia visai nekalbama 
apie tuos, kurie nuolatos gy- čiais.

igsėjo 21 d. kaip motina iš
200 auks. O Lietuvos vai

. 99 eil. ryti visa. k»
10 dole- (vynės piliečius visur

' su-tymo ir sutvarkymo darbo.

kitą dalyką. Pirmiau Tą vienybe atstovas čar- 
os taisyklės turi ome- neckis suskaldė.

Vena užsienyje ne mėnesiais.

Bet mes tarime ją atstok 
tyti, ir dar sustiprinti Ir tai 
padarysime bendrai dtiMh 
mi su broliais amerikie- 

M. SMevirias.
CX. Ž.")



•t

| Km skaito ir rašo 1 

B Tas duonos neprašo j

390SSS33

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS | © Kas nieko neveikia 
To niekas nepeilria

gus. Tegul taip butų pada-lgiaus nieko 
ręs socialistas, tai jie. butų į kaip tik važinėjanties dide- 
kaip veršiai bliovę, butų ir 1----- ™
vidurius išbliovę. Bet kad 
čionai komunistas skebauja, 
tai viskas turi būti gerai.

Ir ko-gi nuo jų norėti,kad 
jie tokius žmones smerktų,. 
kuomet "Laisvė” pati garsi
na tokias kooperacijas,, kad 
j jas žmonės eitų dirbti. 
Brooklyno kriaučiai gerai 
pamena praeitų pavasari, 
kuomet "Laisvė” garsino 
tūlų Mespethe skebinę ko
operacijų. Daugelis lietuvių 
potam nuėjo dirbti į ta 
”skebperacija”. Nekuriu li
ko ir uždarbiai (Paskevi- ' 
čiaus ir Citavimus). Pas
kui kiek vėliau "Laisvė” : 
garsino tūlų skebinę agen- , 
turų, kuri garsinosi kaipo 
”New Ideal Clothing Sec- ] 
tion Institute 931 Broadvvay ; 
New York, Phonė Ashland ] 
7651". Kuomet buvo nueita 
ton vieton patirti, kokia te- i 
nai "mokykla”, tai pasiro
dė, kad tai yra tiesioginė 
skebų agentūra, kur šiek 
tiek pramokinus operuot 
mašina siųsdavo darbininkų 
• tam tikras vietas ant už
darbiu. Na, ir žinant visa 
tai, argi galima tikėti, kad 
jie pasmerktų tokius žmo- 

Įnes, kurie dirba tokiose; 
dirbtuvėse, kokias jie patįs; 
garsina? Juk reikia atsi- ___________ ___
minti ir tuos "overkotus”, mu viešai jų "sekretų', 
kų anų meta to šlamšto re- neturi prirodymų. O kas 
daktoriai isigyjo — ar tai ]jnk lietuvių vardo gadini- 
už dyka? O kas gali tikrinti, 
kad ir dabar jie jų ne
gauna? • ....

. Buvęs Bimbims.

BROOKLYN, N. Y.
Pataikė komunistams į akį.

Nelabai senai Brooklyno 
kriaučių unijos susirinkime, 
duodant delegatui raportų 
iš savo veikimo, priminta, 
kad tūloje "skebperacijoj” 
dirba (skebauja) tūli pro
gresyviai žmonės ir paliko 
tas "skehperacijas”, su ku
riom ‘unija Veda grieščiau- 
rių kovų. 0 tuomi progrc- 
syvišku skebu pasirodė esąs 
tūlas Pijus Petrauskas, ku
ris. apie per trejetų metų 
uoliai darbuojasi tarpe Bro- 
oklyno komunistų, pardavi
nėdamas jų "apšvietę” — 
knygas,x laikraščius ir Lt. 
Paskelbimas P. Petrausko 
skebu komunistams buvo 
smūgis tiesiog i aki. Ir jie 
sukruto jį teisinti; ir žino
ma jie jį išteisino. Žiuriu, 
"Laisvėja” paskelbta komi
sijos raportas, kuri tyrinė
jo P. Petrauskų. Raporte 
sakoma, kad Petrauskas vi
sai nežinojęs, kad ten yra 
tokia dirbtuvė, su kuria uni
ja veda kovų. Matomai, ko
misija tiki, kad visi žiopli ir 
tam pilnai patikės, 
paklausiu tų ponų; iš kur 
Petrauskas gavo leidimų 
(pass) eiti į tų dirbtuvę 
dirbti? O jeigu jis ten nuėjo į 
dirbti be passo, tai to ir pa
kanka, kad parodžius, jogei 
toji dirbtuvė ne unijinė ir 
unijų su tokiom dirbtuvėm 
veda kovusį kiekvienų uni
jinę dirbtuvę einama dirbti 
per unijos ofisų, o jeigu tu 
nueisi kur nors be unijos ži
nios, tai turi 'žinoti kų da
rai..

Toliau toji komisija šne- 
dta dar žiopliau. Ji sako:

"Mes patyrėm, kad P. Pe
trauskui nebuvo pranešta, 
kad jis nedirbtų ’Justinuko’ 
dirbtuvėje, nors delegatas 
Palionis gerai žinojo Pe
trausko adresų ir matė ei
nant į darbų.” ,

Čionai turi juoktis visi , 
galai! Jų supratimu, jeigu ( 
Palionis žinojo, kur Pe-1 
trauskas gyvena, tai jis tu
rėjo nueiti pas jį į stubą ir 
paprašyti, kad jis toje 
"skebperacijoj” nedirbtų! 
Na o kažin ar Petrauskas 
nežinojo Palionio adreso? 
Ar jis nežinojo kur yra uni
jos raštinė? Ar jam nebūtų 
geriau pritikę nueiti į uni
jos ofisų, negu delegatui pas 
jį į stubų? Ar jus manot, 
kad unija užlaiko delegatų 
dėlto, kad jis vaikščiotų po 
komunistų stubas ir nešio
tų jiems informacijas? Vi
sai ne. Kas nori kokių infor
macijų, tai unija užlaiko 
tam raštinę ir joje yra tam 
tikri žmonės, kurie visas in
formacijas teikia. Bet ar 
Petrauskas norėjo tų. infor
macijų? Atrodo, kad ne. Tik 
pažiūrėkit: kuomet delega
tas tėmijo einančius į tų 
"skebperacijų’’ dirbti, tai 
jis (delegatas) norėjo susi
tikti Petrauskų, bet pasta
rasis nutėmijęs, kad delega
tas daboja einančius į ta 
"skebperacijų” dirbti, jis 
darė įvairiausius vingius, 
kad delegatų suklaidinus ; Jr 
delegatas paskui jį sekiojo 
rodos per 3 dienas, pakol su
sekė, kad Petrauskas dirba 
"skebperacijoj”. šitaip ra
portavo delegatas J. Palio
nis. Na o toji komisija sako, 
kad delegatas žinojęs, kur 
Petrauskas gyvena ir matęs 
einant J žarijų, bet. nepasa-. 
kęs, kad toji dirbtuvė neuni- 
iinė. Črron&i komisija ir vėla 
mano, kad ji ras daug žio
plių ir juos itikįs.

Na, ir viršminėtais ”fąk- ( 
tais” pasiremiant komisija 
Petrauskų išteisina! Po to- ( 
kia "deklaracija” pasirašo: i 
V. A. Zaperiackas, J. Bež- 
džionkaitė ir K..Tiškevičius, i

Ir kurgi jie Petrauskų ne- tas, yra moteris, tiesiog ap- vį ir daugelį įeitų “— 
teisins, juk jis yra jų žmo- jakus iš pavydo. Todėl dau- fesijonalų — daktarų ir ad-

ir nepamato, vokatų. Vis tai yra lyg ir 
Baltimorės augintojai, o 
musų tautos intelektualai. 
Turint prieš akis šitų gra
žių baltimoriečių istorijų, 
galima net pasididžiuoti

X

Bet aš
I
I

lę moterį su agentuku. Bet 
kaip lietuviai ūkininkai gy
vena, katrie gyvulių po ke
lias dešimtis galvų kas me
tas parduoda, po kelis šim
tus bušelių jayų prikulia, 
kaip kurie geriau pasiturin
ti automobilius turi, nęku- 
rie ir traktorius pradeda 
pirktis — apie tai. Kaimy
nas neparašė. Tiesa, yra ir 
vargingai gyvenančių, ka
trie su mažai kapitalo pra
sidėjo. Toki progų gavę va
žiuoja į miestų uždarbiauti, 
šeimynas palikę ant ūkės. 
Taip ir tų abiejų moterų vy
rai dirba mieste. Todėl Kai
mynų (su andaroku) ir ap
ėmė pavydas, kam agentas 
vietoj jų vežioja josios kai- 
mynka. Nors ji gyvena mai- 
lę atstur bet viskų aiškiai 
mato.

Nieko tame biauraus nė
ra, kad reikalui esant agen
tas nuveža moterį į miestų 
ko nusipirkti, jeigu josios 
vyras per laikus draugauja 
su tuom agentu.O Kaimynas 
(su andaroku) ir dega pa
gieža, kam ne jų vežioja ir 
nesigėdija kitus šmeižti. 
Vagie, kepurė dega. Vietoj 
kitus šmeižti, perkratyk sa
vo šios vasaros gyvenimo 
bėgį. Negųsdink sau netin
kamus žmones su paskelbi- --- ne3

mo svetimtaučių akyse, tai 
šių visų vasarų pati gadi
nai. Su anglais balius kelda
ma, ir ant "good times” va
karais važiuodama. Nepai
sydama palikti keturis ma
žus vaikučius ant Dievo va
lios. Bet niekas tavęs netei

ksią, nors visa apielinkė tavo 
i darbelius žino. Kol vyras 
buvo namie, tai kelias į tavo

• farmų buvo žolėmis apau
gęs, o šių vasara pasidarė 
kaip "Dixie highway". Ir tų 
pačių moterį vadinai ant 
"good time” važiuoti su an
glais, sakydama, kad lietu
viai yra "kreizės”. Nors an- 

i gliškosi kalbos nemoki, bet 
lesi užganėdinta, nes nesu-
• pranti, kad iš tavęs juo-

OSCEOLA MILLS, PA.
Apie lietuvius ir darbus.
Lietuvių čia yra pusėti

nas būrelis. Yra ir dvi lietu
vių draugystės šv. Antano 
ir S.L.A. 256 kuopa. Beveik 
visi lietuviai prie tų dviejų 
draugysčių priklauso ir jose 
darbuojasi. Lietuvių bažny
čios čia nėra, bet savo kapi
nes turime, ir todėl kam 
nors iš lietuvių numirus ne
reikia eiti pas airių ar lenkų; 
ilgaskvernius prasyti, kadi 
priimtų palaidoti. !v___

Didžiuma čionaitinių Ee- Iriasi.
tuvių yra -laisvų pažiūrų | Gerbiamoji, vietoj kitus 
žmonės. Bet tarpe tų laisvu-: teisti, pirmiausia teisk save, 
jų yra ir tokių, kurie, nore-1 Apžiūrėk geriau savo ma- 
dami savo kūdikius pakriks- žus vaikučius, kad nevaikš- 
tyti, bėga pas kirptikus, bu- čiotų Adomo rūbais apsi- 

’ čiuoja jiems Į rankas ir pri- rengę, nes liuoso laiko turi, 
žada būti bažnyčios tarnais. į Nebūk visų dienų išvažia- 
Į tokius šiaudadušitis "lais-jvus, kad neatsitiktų tokia 
vamanius" sarmata^net žiu- j nelaimė, kaip pareitais me- 
rėti. Tokie žmonės daugiau-j tais atsitiko vienai lietuvei : 
šia būna užsipylę akis mun-: sudegė trioba ir vaikai. Ge- 
šainu ir todėl pas juos nėra n žmonės rūpinasi, kąd gy
nei minties pastovumo, neiĮvuliai per dienų palieka be 
rimtumo.

Dabar keli žodžiai apie 
darbus. Darbų čia kitokių 
beveik-nėra, kaip tik mai- 
nose. Vienos mainos dirba 
pilnų laikų, o kitos nedirba 
nei pusės laiko. Taipgi yra 
pora faundrių, viena karša- Į 
pė ir viena plytnyčia. Iš ki
tur pribuvusiam darbas ne
sunku gauti, nes darbininkų 
stokuoja.

Naujas Atvažiavęs.

I
priežiūros, o tu savo mažus 
vaikus palieki ant visos die
nos be jokios priežiūros. Tai 
kas gadina lietuvių vardų 
svetimtaučių akyse: ta bai
sioji moteris, ar tu su augš- 
čiaus išdėstytais pasielgi

amais?
Millertonietis.

BALTIMORE, MD. 
šis-tas iš musų padangės.

Turbut mažai kas iš Ame
rikos lietuvių Baltimorę 
skaito kaipo lietuvystės ky- 
limo lopšį. O ištikrujų Bal-

MILLERTON, MICH.
Atsakymas į šmeižtus.
"Keleivio" No. 44-tam til-jtimorė yra tuomi lopšiu, 

po korespondencija iš musiju kur buvo liūliuota pirmieji 
apielinkės. Bet perskaitęs lietuvystės atgimimai Ame- 
nustebau, kad ten nieko rikoj. Juk tai Baltimorėj 
daugiau nebuvo parašyta Dr. J, šliupas su kiin. Bur
kas link lietuvių ūkininkų ■ ba patįs pirmieji kėlė lietu- 
gyvenimo, tik apšmeižimas, vystės idėjų; Situomi fcs no^ 
Kadangi ta apielinkė man riu pažymėti skaitytojams, 
yra gerai žinoma, todėl su- kad jie perverstų Amerikos 
maniau parašyti kaip tikrai lietuvių istorijų, ir pamaty- 
dalykai stovi. Manau, ger- tų, kad ištiesų taip yra. To- 
biamoji "Keleivio” Redakcl- liau reikia priminti, kad 
ja neatsakys savo laikraš- Baltimorė yra davus ir dau- 
tyje vietos mano žinutei.

Tas kaimynas, kuris ap- kėjų, kaip*tai: Dr. F. Matu- 
šmeižė sau netinkamas ypa-.Iaiti, Dr. Bronuša, Dr. žel- 

’ daugelį kitų pro-

giau musų tautai žymių vei-

ninkų organizacijos, kokia vič 1 dol., J. N o vi ak 1 dol., iškalno buvo girdima dau- 
buvo savo laiku L.S.S. 14-ta K. Kirulis 1 dol., M. Gaiga- gumų kalbant, kad ant Žu- 
kuopa. Tiesa, kuopa yra, bet lienė 50c., K. Gaigalas 50c ’ —
nuo to laiko, kaip musų bu
vusius draugus užputę ko-]uas 50c.
munistiškas vėjas iš Mask-

t

., rono koncerto neisiu, nes 
P. Ribokas 50c., J. Daniu-‘ jis bolševikams dirbus. Mat, 

žuronas mokina "Lyros” 
chorų, o pašaliniai mano, 
kad tai bolševikų choras. 
Neišmanėliai nesupranta, 
kad Žuronas ne boiševizriib 
mokina, o dailės. • • ; ,

Jeigu PhiLadelphi.joj ma
žai randasi lietuvių profesi
onalų. tai musų pačių kaltė, 
rodei kad nemokame jų pa
gerbti. Pav. smuikininkas 
Butkus nedalyvauja pas lie
tuvius todėl, kad, sako, lie-

„ . ___ _ x _ _ , . Velioaia giminės arba pa-
tucmi prieš visuomenę, .kad1 vos, ir kaip jie Kiardė- mihė^pištami, norėdami , apie ve-

.............. lra».^atesnių informacijų, 
kreipkitės šiuo adresu:
■ i h K. Valiulis 

Box 23, Gleason, W. Va.

PHILADELPHIA, PA.
(Nuo musų korespondento)
Lietuvos svečių dainininkų 

koncertas. _________ ,__ , , „
Lapkričio 18, Lietuvių^115™!* svetimtaučius geriau 

Svetainėj ant Moyamensingj^1*013.’ saviškius. .Tas

Baltimorės mokyklos davė 
apie tuzinų lietuviams gerų 
mokslo žmonių.* ..

Jau turbut visiems žino
ma, kad mes turime vienų 
iš puikiausių visoj Ameri
koj lietuvių svetainių, šita 
puiki įstaiga šiandien duo
da lietuviams pati cin>entinį 
pamatų, ant kurio tarsi ry
mo visas baltimoriečių lie
tuvių kultūrinis, tautinis, ir 
darbininkiškas veikimas. 
Čia talpinasi didelis ir pui
kiai Įrengtas knygynas; čia 
yra užlaikoma vakarinė vai
kams mokykla, kur yra mo
kinama lietuvių kalbos ir 
rašybos. Tąjį sunkų darbų 
jau kelintas metas veda p. 
Kurilaitis, ir reikia pasaky
ti, kad jis deda tame daug 
savo triūso ir turi gerų davi
nių. Lankantieji mokykla 
vaikai yra pramokę lietuvių 
kalbos. Ir šitų tai įstaigų 
baltimoriečiai turėtų kuo 
labiau remti.

Antra čia yra didelė vi
suomeninė įstaiga, tai Lie
tuvių Atletų Kliubas, kuris 
turi savo puikų nuosavų na
rna ir labai gražiai gvvuo- pasauliu Jonas Petrikas, 
ja. Kliubas užlaiko gintinas- Velionis buv.o laisvas nuo 
tikos skyrių, pasibovinimo visokių prietarų. Ligoj 
skyrių ir taip pat turi savo esant velionį prižiūrėjo K. 
rors mažų knygynėlį. Kliu- Kirulis. Pašarvotas buvo 
bas yra nutaręs šių žiemų*pas Petrų Valatkų, Kitzmil- 
rengti eilę prelekcijų,kurias;ler, Md. J. Ronkiala parin- 
jau yra sutikę skaityti Dr. ko aukų nupirkimui gėlių 
Bronušas, ir Dr. želvis. Mu-j bukieto. Velionis tapo palai- 
sų Kliubas 25 d. lapkričio,! dotas 12 d. lapkričio ant 
sulupo lenkus, grajidamiiAlegardos kapinių. Tegul 
”BjlSket-ball" 'Tiir.TM; nre»K_ Kna iom lonarvo Žifli

ma į. 
lietuviai eitų su lenkais ant

kurnu lenkus lengvai apga-!j*^^a*k7d^y'v7)do’pi- 
lėtų ir Vilnių į porų dienų x dol, j Ronkiala 1 dol., 
nuo lenkų atimtų. |j Jenkevič 1 dol., V. Alek-

Prie virš išvardintų pui- serunas 1 dol., K. Valiulis 1 
kių ir sėkmingų dąįykų, rei- dol ir K. Remdzis 1 dol. O 
kia pasakyti ir tie, kurie pas ant beno aukavo šie drau- 
mus yra labai suirę. Būtent, gaį: V. Aiekserunas 1 dol., 
nėra tokios galingos darbi- J. Rankiala 1 dol, J. Jenke-

tų kuopų, keldami rrrrevo- 
liuciją, kuopą mažai kų be
gali veikti, nes stoka spėkų 
eiti į, didesnĮ veikimų. Bet 
yra žymių,kad į kiek laiko Ir 
ta spragu bus užtaisyta, to
dėl, kad kiekvienas blaivai 
motaujautis žmogus- mato, 
kad musų pusėj buvo ir yra 
tiesa, ii- kad mes einam tei
singu keliu. Musų gi buvu
sieji draugai mėtosi iš vie
no šono į kita, keikiasi ir 
keikia kitus, ir taip nelai
mingi neranda sau vietos. O 
jau apie darbininkų vadova
vimų, tai nėra nei kalbos, 
nes jie čia turi tokį vardų, 
kaip kad čigonas pas Lietu
vos ūkininkų...

Gruodžio U d.. 8 vai. va
kare Įvyksdabai didelės pra
kalbos, kur kalbės drg: Lor.- 
guet, Francijos socialistų 
vadas. Prakalbos įvyks Ly- 
ric Theatre.

I

Kazys.

PATOMAC, W. VA. 
Mirė Jonas Petrikas.

čionai persiskyrė su šiuo 
pasauliu Jonas Petrikas.

r!

Į

‘pats ir su p-le Urboniute.
. Toliau galima ir žurono ne- . • 
. tekti, nes žmogus dirbęs 

dėl savųjų ir pamatęs; kad 
mažai kas jam prijaučia, 
pames mus ir nueis pas sve
timtaučius.

Teisinga lietuvių įstaiga.
Čia randasi vienintelė tei

singa lietuvių įstaiga, tai 
yra Atlantie Trading kom
panija, 769 So. 2nd st., ku
rių veda J. Chimes ir Z. Jan
kauskas.

Jiedu labai rūpestingai ir 
teisingai patarnauja žmo
nėms. Jie turi įsisteigę Suv. 
Valst pašto skyrių, Real 
Estate, Insurance, parduo
da laivakortes ir daro viso
kius dokumentus. Atlantie 
Trading kompanija dar ne
senai įsisteigus, bet biznį 
daro puikų ir daugybė žmo- 
ruų kasdien pereina per jų 
ofisų su visokiais reikalais 
ir nei vieno negirdėti nusi- 
skundžiant. Tokia įstaiga 
jau senai buvo Philadelphi- 
joj reikalinga.

Mano leist laikraštį.
Girdėjau, Philadelphijbs 

inteligentai galutinai ta- 
rianties po naujų metų leis1- 
ti laikraštį vardu "Philadel- 
phijos žinios". , Iš pradžios 
bus leidžiamas sykį į mėne
sį, o paskui bus patankintas. 
Laikraštis bus 16 puslapių, 
nemažo formato. Nebus tai 
perdaug politiškas ir neuž- 
siims polemikomis, bet bus 
daugiausia pašvęstas Phila- 
delphijos ir apielinkės lietu
viams aprašymui jų reika
lų. Taipgi bus žinių ir šiaip 
naudingų raštų.

Ištiesų Philadelphijoj tiek • 
daug lietuvių gyvena, o ne
turį savo laikraščio, tai tik 
jau buvo apsileidimas.

Užmanytojams linkime 
gerų pasekmių.
Iškėlė savo darbininkams 

puikų bankietų.
Nedėlioj, lapkričio 26, J. 

Okįnskis, kuris pasistatė du 
puikiu namu po numeriu 
8108 Harley avė., So. West 
Phila., iškėlė savo darbinin
kams didelį bankietų, kur 
dalyvavo apie pora šimtų 
žmonių, tai buvo neva "pa
šventinimas” namų.

J. Okinskis yra didelės 
kriaučių firmos^ Hirsh & 
Wentrob manadžeriu, kur 
dirba daug visokių darbi; 
ninku. Okinskis yra labai 
geras žmogus. Niekas nesu
pranta, kaip tai yra, kad jį 
ir firmų myli ir darbininkai. 
Jis darbininkams yra labai 
geras. Kas pas jį papuola 
dirbti nesigaili.

Linkime Okinskiui viso 
gero naujam name.

Apsivedė.
Nedėlioj, lapkričio 26, J* 

Stolnis,geras vaikinas, apsi
vedė su p-le Mare Martišiu-

ave., įvyko Lietuvos operos 
dainininkų koncertas. Kon
certe dalyvavo svečiai dai
nininkai pp* Olekas, barito
nas, Byra tenoras ir pianis
tas ir Leškevičius smuiki
ninkas. Koncertas buvo 
įvairus ir visus užganėdi
nantis. Abelnai imant, dai
nininkai ir smuikininkas sa
vo dalis programe atliko 
puikiai. Publika nesigailėjo 
delnų plojimų ir iššaukė po 
kelis sykius.

Ne visi gali Philadelphi- 
jos publikų užganėdinti, bet 
jeigu šį sykį publika buvo 
užganėdinta, tai reiškia dai
nininkai atliko savo užduo
tį puikiai. 
' Šis koncertas buvo su- 
rengtas labai greitu laiku ir 
niekas nemanė, kad jis bus 
pasekmingas. Bet ant kon
certo žmonių susirinko ga
na daug ir svečiai daininin
kai turėjo geras pasekmes.

Koncerto rengime dau
giausia pasidarbavo Atlan- 
tię Trading kompanija, 769 
So. 2nd st., su pp. J. Chimes 
ir Z. Jankausku. Buvo tai 
greitas ir nuoseklus rengi
mas, todėl ir žmonių daug 
sutraukė.

Ant koncerto atsilankė vi
si Philadelphiijos lietuviai 
daktarai ir daug biznięrių. 
Pirmininkavo p. Strumskis 
iš Brooklyno.

Koncertui užsibaigus p. 
Leškevičius, smuikininkas, 
sulošė monologų "Kriau- 
čius Motiejus", kas,publikai 
labai patiko.

Jeigu svečiai dainininkai 
nepamirš atsilankyti antru 
kartu, tai turės dar didesnes 
pasekmes, nes tie, kurie at
silankė, buvo labai užganė
dinti, o kurie nebuvo gailisi 
r visi norėtų vėl išgirsti.
. J. žurono koncertas.

Lapkričio 23, Lietuvių 
Muzfikalėj svetainėj, ant 
Richmondo, įvyko J. Žurono 
rengiamas koncertas.^ Pro
gramas buvo gana įvairus ir 
jame dalyvavo pats daini
ninkas J. Žuronas, barito
nas, p-lė Urboniute, sopra
no, p-lė M. R. Beane, sopra
no, p. P. Butkus, smuikinin
kas ir p. Fuhrman, pianis
tas.

P-lė Urboniute mažai ka
da dalyvavusi lietuvių kon
certuose, bet turi labai gra
žu balsų.

P-nas P. Butkus, smuiki
ninkas, bene pirmu sykiu 
pasirodė ant lietuviškos sce
nos su smuiką, bet matosi 
yra geras smuikininkas. P- 
lė Beane ir p. Fuhrman, ' 
s vetimtaučiai, savo užduotis 
atliko gerai.

Pats dainininkais žbronas 
dainavime nužengęs gana 
toli. Porų metų atgal girdė
jau jį dainuojant, tuomet 
dar nebuvo tiek balsų išlavi
nęs, kiek dabar. Jis sudaina
vo keliatų solo ir duetų su 
p-le Urboniute ir p-le Beane, 
kas publikai labai patiko.

Gaila, kad publikos mažai 
susirinko. Philadelphijos 
publika yra labai užsibrie- 
žusi. Kur katalikai, tai jau 
jie kitur neis. Taipgi tauti-. 
rankai ir progresyviai. Jau (Tųsa kor. ant 5 £UsI.).

prietarų. Ligoj

šket-ball". Tuomi gali-bus jam lengva ilsėtis šioj 
padaryti išvada, kad jei 'svetimoj žemelėj.

» X - -1 ' Ant Bukieto aukavo šie
fifty-fifty , tai savo smar- draugai. K Kirulis 2 dol., 'įTrnii lanlmc lononzai anM- -r -.t .12-. i.i -n tt-j_ •

lėtų ir Vilnių į porų dienų vįeTit? J- Ronkiala LdoL

i

E-7093

E-7092 <

r
E-7478 <

Da ubagu.
Ubagėlis.
Juozas Plieniunas ir 
Pijušas Lušnakojis.

ii

Visi lipo, Tįsi lipo, 
šokis.

Trepakao. Šokis. 
Lietuviška Orkestrą 

; ”Ęaunas”.

Pas fotografą. 
Jonas mokina kariauti.

Komiškas dialogas.

Columbia
L v j U*

—

Šventa Hurika dal Katodų Vakaro.
Kalėdų Vakaras yra laikas, kada mylime sueiti su 

draugais ir pasiklausyt puikjos šventos muzikos, kuri mie
lai sulaukia džiaugsmingų Kalėdų dienų.

Jūsų Columbia pardavinėtojas turi paruošęs dėl tavęs 
rekordus šventų parinkimų, kurie reikalingi paaukštini
mui iškilmingo ūpo typiškam Kalėdų Vakarui, kada žibu
rėliai šviesiai dega ant Kalėdų medžio.

Ir t ica, kada žvękės dega žemai ir užgęsta, norėsi sma
gios Kalėdų muzikos, linksmų šokių ir smagių dainų, ku- 
i .e priduos gyvumo tau iki anksti ryto, šie parinkimai 
Saukia tavęs Columbia pardavinėtojo krautuvėj.

19 colių 75c.

G ui šiandienų.
Sveikas Jėzau ntaž.
Jonas Butėnas, basso.

Viena Mergytė, Valcas 
. Mergužėle, eikš pas 

mane. Polka.
Orkestrą "Kaunas”,

j ' L * ' - j 1 . ■

( Vos tik mėnulis.
' /’Onytfe”!

Gegužinė daina.
Brooklyno Mišrus

Kvartetas.

Kas bus be degtinės, 
r Dykai nieks neveža.

J. Geležiūnas ir 
P. Bukšnaitis.

Du broliukai kunigai. 
Per tamsių naktelę.
Brooklyno- Mišrus 

Kvartetas.
M I

E-7394

I

E-7026

E-7256

Lietuviška polka. 
Per virvutę. Polka.

, Armonika solo.
X

Gal šiandienų. 
Sveikas Jėzau maž.

Jonas Butėnas, 
basso.

i te. Iškėlė jie puikias vestu
ves. kur dalyvavo daug sve
čių vietinių ir iš Minnersvil- 
le, Pa. Jaunavedžiai apsigy
veno pas jaunosios tėvus • 
ant 7716 Bruster avė.

Jaunavedžiams linkime 
laimingo gyvenimo.

1
f’
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Vilniaus lietuvių balsas.
Varšuvos imperialistų ge-'versti sunkių gyvenhno ap- r 

Lietuvos sostinę Vilnių iv 
sumynus kruvinuoju milita- 
rizmo batu prigimtas lietu
viu teises savo sostinėj. be
veik jokio aiškesnio balso, iš 
Vilniaus 1 mes ‘ negirdite. 
Rodosi, kad tenai viskas 
kuogėriausiai sut varkyt a, 
visi gyvena aprūpinti i ir 
patenkinti Vienok taip nė
ra. Musų Vilniuje, n:»» ų 
tautos širdyje, musų kultū
ros šventykloje lietuvis kac- 
žiauriausiai persekiojamas 
ir kankinama s. Jei mes šian-

ležiniam kumščiui pavergus linkybių tą padarant 
<9 • A A • VT»1 • __ • ♦

i ” Gerbiamos Tautietės!
Jūsų geradėjisiė pade? 
mums tą sunkią likimo naš
tą. nešti -ssasp
progos, gyviemsij§|iktį. Ne
karta nitis Am*^*xS*~* 
šelpė.'-maistu. irZįS

bangose! Todėl ir mums, 
amerikiečiams, butų di
džiausiu prasižengimu, jei 
mes panašiai klaustumėm 
šitų nelaimingų žųstančių 
našlaičių, čionai padaryta

! ištraukos tik iš vienos prie
glaudos našlaičių atsišauki
mo, o Vilniaus ljeijjvių visos!

KĘJLEIVIS ė

ir ne " vi' KAS IŠRINKTA LIETUVOS SEIMAN
•. *

Ant kiek musų unijos vir
šininkams apeina angliaka
sių unijos laimėjimas, gali
ma suprasti iš unijos prezi
dento pono Lewis’o pasielgi
mo, kuris patarė valdžiai 
pasirūpinti įtaisyti anglių 

i dėl ateinančio 
. streiko, kad publikai nepri- 

_____ _ . '^«|truktų anglies. Na ir kaip
'ūmiausia -noriu. paklau- 
sti: ar visi mes dirhame? I Xk™k^nSfe?’

Reikia, teisingai atsakytiJ1“^"^8^ lvoh
Tad ne vis. Dar daugeli sa-* , V™™*81’ «o nesugalvoja 
vo draugų palikome kovos 
lauke besikamuojant su 
žiauriu priešu.

• angliakasių laikraš-! Ąr galėtų pagerėti unijos 
lis ’ United Mine Workers reikalai * * _ ‘ 1 *
Journal apskaito,, tai au* i vieta butų išrinktas kitas 
gliakasių kova tęsiasi dar - - *--------**
šiose vietose: minkštųjų an
glių kasyklose, vidurinėj 
Pennsyivanijoj. Somerset, 
Cambria ir Indiana, pavie-

Ar visi angliakasiai 
dirba? 54. Račkauskas Vytautas,Vyriausioji Rinkimų Ko- f

misija skelbia, kad išrinkti 41 m., inžinierius. 
Seimo nariais šie asmens:

1. Ambrozaitis, 30 m. am
žiaus, St. Seimo narys.

2. Akmesnkis Juozas, 40
m., visuomenės darbuoto
jas.

3. Aleliunas Tadas, 50 m.,
amatninkas. • \

4. Baldas Stasys, 36 m., 
ūkininkas.

5. Bistras Leonas, 32 m., 
universiteto docentas.

6. Beržinskas Viktoras, 48
m., šaltkalvis-mechanikas.

7. Bruckus Julius, 51 m., 
gydytojas.

8. Bičiūnas Vytautas, 29
m., laikraštininkas.

9. Bergeris Juozas, 38 m., 
gydytojas.

10. Borkertas Juozas, 38
m., miško sargas.

11. Bagdžius Gabrielius,
27 m., mažažemis.

12. Čepinskis Vincas, 51
m., profesorius.

13. Draugelis Eliziejus, 34
m., gydytojas.

14. Dominas Kazys, 25 m., 
amatninkas.

15. Galdikienė Magdale
na, 30 m., mokytoja.

16. Galinis Vincas, 25 m., 
mokytojas.

17. Gvildienė Emilija, 35
m., mokytoja.

18. Grinius Kazys, 55 m., 
gydytojas.

19. Garfunkelis Levas, 26 
m., žydų tautos reikalų ve
dėjas.

20. Jočys .Petras, 27 m.,
St. Seimo narys.

21. Josiukas Petras, 27 m. 
visuomenės darbuotojas.

22. Jokantas Kazys, 
gydytojas.

23. Jurgutis Vladas, 37 m., 
kunigas.

24. Kairys Steponas, 46
m., inžinierius.

25. Karoblis Vincas, 55 
m., teisingumo ministeris.

26. Kregždė Petras, 28 m., 
agronomas.

27. Kardišauskas An
drius, 29 m., ūkininkas.

28. Kasakaitis Vaclovas,
27 m., gimnazijos mokyto
jas.

29. Kromeris Henrikas,
42 m., gelžkelininkas.

30. Krupavičius Mykolas,
37 m., kunigas.

31. Kosarskis Kalikstas,
50 m., inžinierius.

32. Kvieska Vincas, 32 m., 
gimnazijos mokytojas.

33. Konkulevičius Myko
las, 44 m., miško inspekto
rius.

34. Kudla Kazys, 31 m., 
ūkininkas.

35. Kuzminskis Povilas,
40 m., ūkininkas.

36. Kubickis Jonas, 40 m., 
darbininkas.

37. Lašas Vladas, 42 m., 
gydytojas. 
s 38. Lapinskas Ignas, 45 
m., ūkininkas.

39. Liaus Bronislavas, 45
m., kunigas.

40. Markauskas Mečius,
30 m., advokatas.
41. Mieleška Vincas, 29 m. 
kunigas.

42. Mikšys Peliksas,
m., Veterinoris.

43. Makauskas Jonas,
m., provizoris.

44. Matulaitis Kazys,
m,, lauko darbininkas.

45. Natkevičius Vladas,
36 m., karininkas.

46. Norkūnas Povilas, 28
m., dvaro darbininkas.

47. Oleka Kazys, 40 m., 
teisininkas (Vid. R. M-ris).

48. Požėla Vladas, 42 m., 
advokatas.

49. Petkevičaitė Gabrielė,
62 m., gimnazijos mokytoja.

50. Purėnienė Liuda, 35 
m., advokato padėjėja.

j 55. Radzevičius Petras, 28 
m., St. Seimo narys.

56. Ralys Kazys, 36 m., 
i rašytojas.

57. Raulinaitis Pranas, 26 
m., teisininkas, i

58. Riauka Sikstas, 82 m.,
ūkininkas. '■

59. Staugaitis Jonas, 54 
m., gydytojas.

60. Starkus Zigmas^ 29 m., 
St. Seimo narys.

61. Stulginskas Aleksan
dras, 38 m., agronomas.

62. Sleževičius Mykolas, 
37 m., advokatas. -

63. Skardinskas Vladas, 
39 m., statybos inžinierius.

64. Steponavičius Jonas, 
42 m., kunigas.

65. šilingas Stasys, 36 m.,

66. Šmulkštys Antanas, 36 
m., kunigas.

67. Šukys Kazys, 38 m., 
gelžkelio kontrolierius.

68. Tomau Aleksandras, 
27 m., apskrities valdybos 
narys.

69. Tumėnas Antanas, 42 
m., teisininkas.

70. Toliušis Zigmas, 32 m., 
juristas.

71. Urbonas Jonas, 57 m., 
ūkininkas.

72. Vailokaitis Juozas, 42 
m., kunigas.

73. Venslauskis Kazys, 42 
m., advokatas.

į 74. Viliunas Pranas, 40 
m., mokytojas.

75. Volkovickis Kazys, 25 
m., valdininkas.

76. Žygelis Balys, 36 m., 
mokytojas.

Pastaba : Dviejų IV 
Rinkimų Apygardos atsto
vų pavardės ir vardai bus 
vėliau paskelbta.

Aš, kaipo angliakasis dar
bininkas, norėčiau tarti ke
letą žodžių j savo draugus 
angliakasius ir išreikšti sa-i S* • ‘jį . “ . Miiguaimaius ir jsivmsu sa- r"“**

uieglaudos yraJOKioje Pj^yo^nuntip kaslįnk užbaigimo sandėlius 

48udų atsišaukimai naštai- kįjvklųbaronafa 
liet jau viskas baigissTilštį^ . ?šarolilB » skausmais

mums

reiškiame nuoširdų ačių už 
taip daug suteiktos mums 
pašalpos ir kartu meldžia
me mus neapleisti ir ateity
je, v nes 7 
dengia musų Tėvynės pa-! 
dangę ir spaudėjų kieta

pjdetyje visų I tų :'prię- £0$ dįdėsės musų kovos sų 

ėnį ašaromis ir skausmais 
rašyti..

Todėljšiuomi, vardu bą-!' 
liaujančiu ir persekiojama' . _ - -
Vilniaus lietuvių našlaičių, j kad nevisi. sa-

lietuvių visuomenę, maldau-į 
damos ištiesti savo pagal-Į

dar juodi debesysįsišaukiame 1 Amerikos

S..Wdi^ ranka n^s <^Sna?^ nelatain-
dėl, kol susitvarkys musų. -. . 
Tėvynė, meldžiame Tamstų 
ir toliaus mus neapleisti.

I "Išvardinti ko mums dau
giausiai reikalinga yra sun- 

, nes nieko ‘ neturime 
apart pusantrų marškinių 

i ir batu be padų.” 
Po šiuomi atsišaukimu pa

sirašo Aušros Vartų Ben
drabučio našlaičiai. Šio atsi
šaukimo pabaigoje ir ben
drabučio prižiūrėtojos ta
ria savo žodį. Jos tarp kit
ko sako:

w____ "Tegul bus leista ir mums
reikalus. Bet kuomet lygiai savo žodis pridėti prie naš- 
yra kankinami niekuo ne- laičių-ku pikių maldavimo ir 
kalti kūdikiai, kurie net ne- pasibelsti i jtisų nors jurių- 
numano už ka juos kankina, I L~~
tai ir kiečiausia žmogaus Tėvynės meile liepsnojančias 
širdis i I...... x
suvaitoja... O Vilniaus lietu- dėti musų vaikučiams sun- 
vių našlaičių prieglaudų ir P ’ ‘ ‘
I ‘ '
tis, kad Amerikos lietu- ki. 
viams yra sunku net įsivaiz
dinti. Lietuvos Našlaičių 
Šelpimo Komiteto pirminin- U. " ... _ , . . .
ko matyti tą skurdą ir ne
laimes Vilniaus 
prieglaudų, be ašarų ir su 
sijudinimo negali to prisi
minti.

C ĘA G s * « - ;

‘"Jei'- Amerikos lietuviai•’ 
pamatytų, kokiose aplinky-! 
bėse Vilniaus lietuvių naš- i 
laičiai gyvena, nesirastų nei 
vieno lietuvio, kuris apsilie- 
jęs skausmo ašaromis neati- ( 
duotų paskutinio cento tų 
nelaimingų kūdikių sušelpi-' 
mui. Įeini į bile vieną prie
glaudą, taip ir įsmeigia į 
tave savo akeles visi kūdi
kiai ir štai pamaži, nedrą
siai slenka prie tavęs, iš
blyškę, apdriskę, basi mažy
čiai vaikučiai, glaudžiasi 
prie kojų ir apkabinę gla-i 
di begalinio prašymo, mai. musy našlaičio ir tobau sal- 
davimo ugnis... Nereikia nei;- , , .-.žodžių, kad pilnai atspėjus tautos ateities žiedus, ku- su baiga ir suteiks gausiu 
... — -----  - i«n daiiir nerkente ziau-aukų pelais i n?ų Vilniaus

i Lietuvos Našlaičių šelpi
mo Komitetas:

B. Bacevičienė — 
pirm., 

J. Valiukienė — 
vice-pirm., 

P. Jurgeliutė — 
sekr., 

M. Misevičienė — 
ižd.

tiįvių balso, tai vien tr; dol- 1 
to. kad Vilniaus lietuviams r 
Varšuvos imperialistai ;J 
draudžia net kalbėti savo 
prigimta kalba Vilniuje, o 
už mažiausį prasitarimą 
apie savo skausmus ir kan- u’ 
kynes laukia kiekvieną ka 
Įėjimas ir dar baisesni kan 
kinimai ir, pagaliau, mir
tis...

Kuomet yra kankinami 
subrendę ir tautiniai susi
pratę lietuviai, tad jiems ir 
kentėti lengviau, nes jie ži
no, kad kenčia už prakilnius 
savo įsitikinimus, už tautos!
J ZY.C4.1aj e - -
vra. kankinami niekuo ne-■ laičių-kudikių maldavimo ir

Įgiems mažyčiams. Artinasi 
Kalėdos ir kaip paprastai! 
kiekvienas perka Kalėdų1 
dovanas savo artimiesiems,' 
todėl papiginkim šiuosmet1 
ras savo dovanas ir nors da-1 
IĮ jų paskirkim badaujančių 
Vilniaus našlaičių sušelpi- tuose streikuoja dar 17,000 j 
mui. Pagaliau, meldžiam angliakasiu, U. M. W. of A. i 
.Amerikos lietuvių draugi- nariu. Westmoreland pavie-;

Pagaliau, meldžiam angliakasių, U. M. W. of A. 

jų, kliubų, kuopųir kitų pa- 'Ie streikuoja 8,000 anglia- 
v— .. . , - ---- Koksų distrikte,

dovanelę — nors kelis elole-. Fayette paviete, streikuoja 
. , . 25,000 angliakasių. Penkta-

Kimuose parinkti ausų nuo me Pennsvlvanijos distrikte 
savo narių šitam būtinam dar streikuoja 5.000 anglia- 
ir begalo svarbiam tikslui— kasių. Septvnioliktame dis- 
Vilniaus našlaičių sušelpi- t rikte. W. Va. valstijoj, ir 
mui. Tegul tie mažyčiai ži- šešioliktame distrikte, Ma
no, kad Amerikos lietuviai ryland valstijoj, streikuoja 
atjaučia ių skausmus ir ne-.apie ......... ’* ’

skirti nors menką Kalėdų kasių.

rius iš savo iždo ir susirin

I
I

'mariu atskirtas, bet visgi• I 1 •_____________ _•_____ Y- — | V A L

’ f ^.laimes ir su Kalėdų šventė-' Apart čion paminėtų, dar 
kraują suklimpus jautrias sirdis, prašant pa-lmjg atsiunčia jiems nors po- streikuoja’ 1,000 darbininku: 
. O Vilniaus lietu- dėti musų vaikučiams sun- tūkstančiu dolerių, kad Thurber, Texas. ' Čia strei-

J/* v* i—. • 1 1” • | -- , 2YC4O XXV U HUV X.«ZA«X. XI XKz (

bendrabučiu yra tokia pade- pęs jų padėtis yra labai džiaugsmo suteiktų— tu, kur anglies baronai pir-;
- * * i* ■ A z-tv> I.-tre Imn i* • . • i G; . c^_ . w. . į

gyvenimo naštą nešti,!

1

darbininkų pavergimui an
glies baronai, tai jiems į pa- 
gelbą ateina pats unijos 
prezidentas.

"Ūnited Mine Workers! i*“*''v*.iv i •; vv vrners reikalai, jeigu i p. Lewis •no! ’ oncl-oifA fci i . . e.. .s, , .x_
3 

teisingesnis žmogus? Gal 
kiek ir pagerėtų, ale neper- 
daug. Dalykas yra tame,kad 
unijos konstitucija yra 
sutaisyta taip klaidinančiai, 
kad angliakasiai yra pa
skirstyti į šakas ir privalo 
streikuoti atskirai. Negana 
to, konstitucija draudžia 
remti tokius streikus, kokie 
buvo 1920 metais Mingo ir 
Logan apskričiuose, W. Va. 

Todėl angliakasiai priva
lo susirūpinti unijos konsti
tucijos pataisymu. Musų ko
va bus pasekminga tik tuo
met, kad visi angliakasiai 

įeisime išvien. Gi svarbes
niuose atsitikimuose turė
tumėm eiti išvien su kitų in
dustrijų darbininkais, kaip 
tai su geležkeliečiais ir ki
tais.

Pasaulio Pilietis.

14.000 angliakasių.

’ I tekanti Kalėdų saulę ir i kas tęsiasi net nuo 1921 me-
Apart menko valgio,! ,

jiems trūksta drabužių, įįwenima nušri«tu.

t.t Nekūriems reikia eiti Į £ ^ kasį.pragyvenimui :trik^r'diorado '’ir

’ j jų suniurusių prieglaudų miausia norėjo numušti dar- 
kalbiniu nančiaku batu m ?yvenim^ nusviestų. O Jie (bininkams algas ir sulauzy- 
x daug neprašo-jie maldau- ti uniją. Penkioliktame dis-

kė, p. Bacevičienė, kuriai te-! mokyklą mokintis labai toli tinaf raikaliXį?šntesnio mSco visli fo^ streikui 
i r?_ 3r kuomet lyja, tad jie dėlei HrahiiHn maisto i ' i- i .str\*KUT

U- t : cuDlvšusiu drabužiu skvlė- • sveiKesmo maisto.ia ioqo angliakasių uz tamLetut.ų -upiysubių oraouzių, -KJie ir apSddimo pnegiauclų. Tai vad tu kasvklu savininkai .........«-? fd tetai, sušlampa ligi kunui . iskį Jr. ,^^1 leng-1 • ™ " ,Sd™mR<u i 
p'Jankiai serga. _ :va; jiems tai suteikti.
| Šiuo tarpu musų prie- jei į jautrio3 šird 
tgląuoo^ Rlotejama . 16o įifnai suįraJstlJ tų r.eapsa- 
i mergaite ir berniukai, į mažvėiu skurdą ir 
piUO Vienu ligi lo metu am- skausmus ' 
ziaus. Apart vaikų yra prie, /,ukas Lietuvos Našlaičiu 
musy uu nar.es gaunančios Komitetui meldžia-
labai mažą algų ir penkios me‘siusti sekamai: išpirkti 
seniukes prisiglaudę. _ įrba -monev or(teri”

Kadangi musų Lietuviu ^aydu T’ - '■
Centro Komitetas nukentė į" ooliiyn, N.TTr pasiųsti 
.tusiems dėl karo šelpti dėl seka™ antrašu:
dabartinių aplinkybių netu- p jurgeliutė, 307 W. SOtn 
n lesų ir negali mums jo- f t New york city. Komite- 
kios pagalbos suteikti, tode. tas visas aukas ligi vieno 

1. zpa-

Neužmirškit savo 
tėvų Lietuvoj!

I

41

>

t

4

Aukas Lietuvos Našlaičiu 

išpirkti 

M. Misevičienė,

ilsiems dėl karo šelpti dėl ‘sekant?antrašu:

!ri lėšų ir negali mums

į ir kreipiamės i savo Tautie - cent0> kuogreičiausiai 
j .?s,Amenk°.le 1S siunčia į Lietuvą ir už savoŠirdies šaukdamos: padekit dar, at|vgininlo ne-
mums ir negeiskit, kad reika!aįa Todel neabejoja- 

- , . *. j . ,, „ . ’.me, kad Amerikos lietuviai
1. ty ir badautų. Ge|bektt nm-j jausmingai atsffieps i šį mu-

tęs Amerikoje iš gilumos

ZOQZ1U, Kati pulteli atciTviuo e v.Šitų mažyčių jausmus. To-i™ ^au& perkente ziau _____
kiam momente rodosi okupantų persokiojunų. našlaičiu sušelpimui.

atiduotum Bendrabučio perdėtinė — ’• ■ -
šeini 7

♦>

| Joki komentarai prie šių 
atsišaukimų nereikalingi — 
jie kalba gana aiškiai, ko
kiose aplinkybėse tenka gy
venti Vilniaus lietuvių prie
glaudų auklėtiniams. Ir to- 
kiam jįjį ;—---------- '
niniai Vilniaus valdonai pa-J 
smerkė vien dėlto, kad jie! 
yra gimę iš lietuvių tėvų.1 
Todel, amerikiečiai, štai) 
musų pareigos! Vilniaus lie

tuvių našlaičiai neturi ko
. — _
Įrodei ištieskime savo pagal
bos ranką šitiems nelaimin
giems mažyčiams ir suteiki
me nors mažą Kalėdų dova-| 
nėlę. Nuogą pridengti, alka
ną papenėti — tai yra pir
mutinė ir svarbiausia kiek? 

į rieno žmogaus pareiga. 
[Kiekvienas atsilieptų su di
džiausia panieka apie tokį 
žmogų, kuris galėdamas iš
gelbėti skęstantį kūdikį vi-' 
sų pirma jo paklaustų: "Ko
kiai tautai, tikybai ir parti
jai tavo tėvai priklauso?” 
Tokis žmogus tikrai nebūtų 
vertas žmogaus vardo. Ir 
štai Vilniaus lietuvių našlai
čiai skęsta didžiausio skur
do, bade ir persekiojimų randa.

tum žmogus ir atiduotum i»« wuuc
viską, ką tik turi — pasku- E* Vrieisume, auklėtoją 
tinius rubus nusivilkęs ati-!^?- Drakutoncarte, , _
duotum, bile tik jiems kuo*rin^e Lekmaniene
nors pagelbėjus...

"Pereita žiema buvo labai 
sunki Lietuvoje, o tos naš
laičių prieglaudos tankiau
siai nekūrentos, nes malkų 
nėra už ką nupirkti ir tiems 
basiems, apdriskusiems, 
pusbadžiams našlaičiams 
prisiėjo per didžiausius šal
čius pergyventi. Sušalę, pa- 
mėlinavę kenčia, skursta ir 
patys nenumano už ka juos• • •• « • i >"«_r
mo ranka. Ir vis daugiau
siai už Lietuvos lais\ę; ko
voje žuvusiųjų kūdikiai

Taip pasakoja p. Bacevi
čienė apie Vilniaus našlai
čių likimą. Prie šito dar čio
nai. pridedame vien-s prio- 
gtanefoš atsišaukimą, kad 
amerikiečiams butų aišku,

‘ šiancne-; Komiteto narės:
0. Daunorienė.
J. Mikolainienė, 
0. Sekienė ir
K. šinydiene.

taip kankina žiaurieji liki- vai^7tj ir kuom apsidengti

toskokiose aplinkybėse 
prieglaudos gyv’ena.

"I AMERIKOS LIETU
VIŲ MOTERIS!

* "Mes Lietuvos našlaičiai, 
žinodami Jūsų geras širdis, 
kreipiamės į savo Gerbia-

bįl - *

Į mas’ Tautietes prašycla/ni
I < sušelpimo. Nors labai ne:na- 
I Jonu prašyti, bet esame prl-

■ Zj

Užrašvkit jiems "Keleivį” 
naujiems metams.

Draugai ir draugės dar
bininkai, į jūsų širdis aš no
riu prabilti. Taigi pasiklau- 
sykit:

Ateina Kalėdos ir Nauji 
Metai. Mums, gyvenantiems 
tarp mašinų trenksmų, tos 
šventės jau neteko savo 
prasmės. Bet Lietuvoje jos 
dar daug reiškia. Ar atsi
menat, su kokiu tai rimtu
mu laukdavom kūčių vaka
ro?

Musų tėvai ir šįmet lau
kia kūčių su tokiu pat įtem
pimu. Ir šįmet jos taip pat 
didelė valanda jų gyveni
me, kaip seniaus. Ir skaudu 
jiems bus, kad tokioj paki
lioj valandoj mes nebūsim 

,su jais. Mes gal ir neatsi- 
i minsim, kas tą valandą Lie
tuvoje darosi, bet motinai, 
j kuri turi savo sūnų Ameri- 

^ikoj, ne viena ašara nusiris
* • 1 • ‘ _

nepripažino Clevelando su
tarties. Dešimtame distrik
te, Washington valstijoj, 
streikuoja 2,000 angliakasių 

į net nuo 15 d. kovo, 1921 me
ilų, nes tų kasyklų savinin
kai pasikėsino numušti sa
vo vergams mokestį pagal 
J 917 m. skėlą ir nutarė ne- 
siskaityt su U. M. W. of A. 
unija.

Šias visas skaitlines sudė
jus į daiktą mes randame, 
kad dar tebestreikuoja 73,- 
000 angliakasių, U. M. W. of 
A. narių.

Kas tame yra kaltas, kad; 
mes tuos angliakasius pali-j 
kome kovos lauke, o patįs 
sugrįžome dirbti, džiaugda
miesi "laimėjimu"?

Visiems angliakasiams 
buvo lygiai gera proga strei-j 

[ką laimėti ir visiems kartu
• grįžti į darbą. Jei dar būtu
mėm pastovėję kovos lauke',1 
nors mėnesį laiko, tuomet '*”

i visi 1
• tų turėję nusileisti. O dabar 
įkas iš tokio streiko "užbai- 
įgimo”, kad vieni streikuo
jame. o kiti streiklaužiauja
me? Už visa tai kaltė puola 
ant musų unijos vadovų, su 
ponu Levis priešakyje. 

I Ateitis angliakasiams iš
rodo irgi labai rusti, nes pa
gal padarytus kontraktus 
unijos vienybė yra sulaužy

ta. Minkštųjų anglių darbi-j• • • . 1. _ • _ > 
1 d. balandžio, o kietųjų — 
1 d. rugsėjo. Vadinasi, kuo
met minkštųjų angliakasy-* 
klų darbininkai išeis į strei
ką 1 d. balandžio, tai kietų
jų angliakasyklų darbinin
kai per 5 mėnesius streik- 
laužiaus. O kuomet šie pa
starieji, pasibaigus kon
traktui, išeis į streiką, tai 
minkštųjų angliakasyklų 
darbininkai bus jau pavar
gę ir negalės stovėti kovos 
lauke. Vadinasi, jie bus pri
versti eiti streiklaužiauti. 
Taipgi ilgai kovos lauke ne
galės stovėti ir dabar strei
kuojantieji angliakasiai.

Tai šitokios kilpos yra už
taisytos angliakasių unijai, Į 
pasirašius kontraktus ne-

menesi laiko, tuomet - ., « • ,kasyklų savininkai bu-ĮP61*. sen^ vei<^_- Apsiverks 
nsnKmGir jauna sesute, ir pražilęs

ORLAIVIS, KURIS LEKIA kontraktas pasibaigs
--------------- 1 h ha klatlllll _

BE LAKŪNO.
Iš Paryžiaus pranešama, 

kad aviacijos lauke tenai 
[buvo daromi bandymai su 
[orlaiviu be lakūno. Didelis, 
i 300 arklių pajėgos orlaivis 
buvo valdomas nuo žemės su 
radio pagalba. Nei niekam 
nepridedant, orlaivis pakilo 
nuo žemės, lakstė kelias va
landas be jokio žmogaus, 
atsakydamas visiems kon
trolės reikalavimams ir pas
kui pats nusileido.

PABeGO^ČALJNIAI.
Marųuette, Mich. — Iš 

vietos kalėjimo pabėgo aną
dien 15 kalinių. Septynis iš 
jų jau sugavo, o kitų da ne-

■

1 d. rugsėjo. Vadinasi, kuo
met minkštųjų angliakasy-, 
klų darbininkai išeis į strei-

jų angliakasyklų darbinin-

O kuomet šie pa-

Į •

.į
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Kas yra fanatizmas, šian
dien to nereikia aiškint — 
visi tai žino. Tik tiek čia pri
minsiu, kad Romos fanatiz
mas, kuris nuo pirmos die
nos savo gyvavimo nepali
ko nei vieno istorijos, lapo 
nesukruvinęs, buvo skaito
mas žiauriausiu. Bet dabar 
atsirado fanatizmas tokis, 
kuris viršina ir Romos fana
tizmą. Juo yra Maskvos fa
natizmas. Aš čia neisiu arba 
nesigilinsiu į tų dviejų fa
natizmų vidurius, kad pa
rodžius, jogei Maskvos fa
natizmas viršina Romos fa
natizmą, o tik paimsiu vie
ną mažos vertės dalykėlį, 
kuris aiškiai mums tatai pa
rodys.

Kaip visi žinome, tarpe 
Amerikos komunistų kilo 
šioks-toks nesusipratimas, 
kuris palietė ir lietuvius ko
munistus, ir jie skilo. Tada 
L.M.P.S. Pild. Komitetas 
įsteigė |aip vadinamą Liet. 
Kai. Gelb. Fondą ir rinko į 
jį aukas iš visų, kurie tik 
davė. Bet kada progresistės 
pasiuntė iš to fondo pini
gus Lietuvon, tai Lietuvos 
politiniai "kaliniai" jų ne
priėmė. v

Kodėl Lietuvos "kaliniai" 
pręgresiščių surinktų pini
gų nepriėmė? Todel, kad 
tos kelios moterėlės, per ne
žinojimą. drįso pasiprie
šint Maskvos popiežiui.

Taigi, dabar bus aišku, 
kodėl aš čia sakau, kad 
Maskvos fanatizmas virši
na net Romos fanatizmą. 
Romos fanatikai ima ir pri
ima dolerius, nežiūrint kas 
jiems duos, ir taria dievišką 
ačiū už tai. O maksviškiai— 
ne.

Maskvos fanatikai renka 
dolerius iš visų, kurie tik 
duoda, taip pat kaip ir ro-• va a « - -a --

1

tėvelis.
Taigi, draugai, kuomet 

seni musų tėveliai ir kiti 
namiškiai visomis savo min
timis jungsis su mumis, pa
rodykim jiems, kad ir mes 
jų neužmirštam. Užrašy- 
kim jiems dovanų "Keleivį” 
ant metų. Tuo jiems pada
rysime netik džiaugsmo, 
bet ir naudos.

Aš turiu užrašęs du "Ke
leiviu" savo giminėms Lie
tuvoj, ir dabar da trečią už
rašau, nes "Keleivis" yra 
geriausis darbo žmonėms 
laikraštis, paduoda daug 
gerų žinių, drąsiai rašo tei
sybę, niekam nepataikauja, 
gerai užvažiuoja ilgaskver
niams, ir Lietuvos žmonėms 
jis labai patinka.

Taigi tegul kiekvienas 
"Keleivio" skaitytojas nusi- 
stato šįmet užrašyti į Lie
tuvą bent po vieną "Kelei
vį”. Ir tegul padaro tai tuo- 
Jį 
taip kad ant ' Kalėdų ar.31^-’J.aiįn\n.kasj . įmiečiai, bet jie nepriima jų,
Naujų Metų žmonės jauL5^ .JerOr!Ima^’Ii,e .(pŽ?igti) n6ra P"-
laikrašti muitu 34 m., mažažemis. siunčiami Maskvos autom-jaikrastj gautų. 53. Rimkus Antanas, 34 zuotos įstaigos.

Amerikietis, m., apskričio vald. narys. ’ Laisves Mylėtojas.

30
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37

n . ir tegui pauaru vai vuo-i1“-* uaucjejt*.
»AMvaitM 51. Pilkauskas Antanas,aus si straipsni perskaitęs, _ „_u.-_.-_i--2'31 m., valdininkas.
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MONTELLO, MASS. 
Protesto rezoliucija prieš 

registraciją.
Masiniame lietuvių sUsi- 

rinkime, kuris atsibuvo lap 
kričio 1D d., 1922 m., Lietu
vių Tautiško Namo Svetai
nėj ir kurį surengė draugi
jos šv. Roko, Vienybės, Liet. 
Piliečių Kliubas, Liet. Taut. 
Namo Bendrovė, A.L.D.L. 
C-ta kp. ir LuM.PJS. 22-ra

sumanė vesti antrą pačią, 
žinoma, kaipo geras katali
kas nuėjo pas kunigą Vana
gą ir užsakė tam prideran
čias ceremonijas. Diena 
sliubui buvo paskirta 18 lap
kričio. Atėjus paskirtam 
laikui, kada bažnyčioj vis
kas buvo prie šliubo pri
rengta, pribuvo tik viena 
nuotaka su savo „dručko- 
mis”, o jaunavedis nepasi
rodė. Kuomet kunigas už------—’ —-------- ,ivuc. auvuicv nuuigao ui-

kp., tapo priimta sekanti re-< klausė, kur yra jaunavedės,

KELEIVIS

yra tikras vaikėzas), lįsda- Į Matydamos, kad komunis-. .... MWfiDS Mffl(Į(LAS ymmas prie jaunų merginų ir J tai organizuoja savo A. L. • 
slėpdamas tai, kad jis yra j D. R D., jos sumanė sutver- j 
vedęs, žada joms daug |ti Lietuvių Darbininkų Li- ; 
’ good time” ant ateinančios lAratnrns Drauoriina knnna >< 
vasaros Trockio giraitės pa
krūmėse.

Pažiūrėsim ar ponui K.

teraturos Draugijos kuopą.s; 
Rugsėjo 22 d. buvo sušauk- ; 
tas pirmas susirinkimas ;i 
Balkio name ir tapo sutver- (j i

pavyks suardyti Opere- La Į\D. L. D. kuopa. Šiame j

i 
i

tės ehoras. Jis yra ir šiokis- 
tokis dainininkėiis-solistas.

Vienas iš dainininkų.

I
PARDAVIMAI. ■ r

PULRUMIS
Parsiduoda su 5 stalais, geriausioj 

vietoj ir labu peras biznis. Prieto 
tia pardavimo, tai kitas biznis. -’ 

P. KETVIRTIS
13 Miilbery *L. W.vcester, M»Mį 

--------------------------------------------------- Jį 
PARSIDUODA SOMERV1LLE 
Dvieju šeimynų stuba, & ir 9 kam

bariu, štyroo šiluma, elektros šviesct, 
didelis lotas, naujai pentyta. vienas 
gyvenimas tuščias, jeigu $13.20.

42 Claremen St. 
arti Teele Sų.

* PARsinrnoA namas- *
7 kambarių, ir groserriė/ visam* 

- ame elektriką, gazas. telefonas, dai
lioj vietoj, 1$ metų biznis, persiduos 
da pigiai. Savininkas važiuoja Lieta- 
ven, nori parduoti greitai. Gali pa
imti ir ant liso. Kreipkitės šiuo 
adresu: (49)

KAZ. SAWYCE
119 Alempont avė, Great Neck,

L L N. Y.

!
Išis puikus 

Lietuvoj 
Respublikos
Liuosybės 
ženklas

Privalo 
Rastis 

Kiekviename
Lietuvio 
Name.

susirinkime užsimokėjo sa
vo metines duokles šie drau- 
gai ir draugės: J. Aleksas, 
V. Sabaitis, J. Šimonis, P. 
Balkier.ė, V. Kaminskienė ir 
0. Žalpienė. Į valdybą įėjo 
šios y pa tos: J. Aleksas, 
pirm., 0. Žalpienė, sekr., P. 
Balkienė, ižd. ir V. Kamins
kienė, iždo globėja. L. D. L. 
D. centro sekretorius K. 
Matuliauskas suteikė musų 
kuopai numerį 27-tą.

Antrame tos kuopos susi
rinkime ir vfel prisirašė pen
ki nauji nariai. Dabar kuo
poj yra 11 narių. Nutarta 
pradėti šis-tas veikti. Tuoj 
po naujų metų bus pareng
tas „driskių balius” ir ati
daryta lietuvių kalbos mo
kykla.

Linkėtina šiai kuopai lai
mingos darbuotės apšvietus 
skleidime darbininkų tarpe.

A. A. Žalpis.

CAMBRIDGE, MASS.
Vestuvės ir vyčiai.

Nerišlioj,- 26 d. lapkričio, 
atsibuvo vestuvės lietuvių 
kooperacijos gapadoriaus J. 
Bagdono su p-le Girdvainiu- 
te, po numeriu 554 Main st. 
Vestuvės buvo gana didėlės, 
buvo daug jaunimo ir suau
gusių žmonių. Taipgi buvo 
ir svetimtaučių apie pora
tuzinų. Visi linksminosi, 
muzika griežė, šoko. Apie 
pavakarį atmaršavo visa 

T . . . i vyčių armija su generolu
Jau kelintas metas kaip priešakyje. Susodinta juos

zoliucija:
Kadangi Lietuvos dabar

tinė valdžia susideda iš ku
nigų, bankierių, stambių 
ūkininkų ir dvarponių, tai 
darbininkų vargingas liki
mas jai nerupi. Ji nesisten
gia vargdienių būvį page
rinti, tiktai deda visas savo 
spėkas, kad kuodaugiausiai 
pristačius kalėjimų, į ku
riuos butų galima sukimšti; 
visus darbo liaudies užtarė-! _ ____ _
jus. kurie reikalauja gėrės- ■ čionai gyvuoja Operetės už stalo,' duota gert ir val-
nio būvio dėl darbo žmonių. | Draugija, kuri turi puikiai - - -

Kadangi te valdžia, kimš-įlavintą savo chorą, šitas 
dama į kalėjimus musų tė-Į<‘h°ras ^Y° ^^tyinaJsjr 
vus, motinas, brolius ir se- 
seris, išleido neva registrą- sPfJ° atsižymėti netik Bro- 

oklyne, .bet. Jau yra kviečia- sakyti. \ 
sienvje gyvenanti lietuviai, ^as lr 1 kitus artimesnius p0 dvi j krūvą, 
uzsiregistruotumem ir po

ei jos įstatymą, kad mes, už

tai nuotaka atsakė, kad gal 
pamigo, žinoma, kunigėlis 
delei to drūčiai supyko. Jam 
neapeina šliubas, bet pikta, 
kad pažadėtų pinigų į laiką 
negavo.

Montrealietis.

BROOKLYN, N. Y. 
Ardymo darbas vėla 

prasideda.

gyt. Paskui prasidėjo šokiai. 
Žinoma, svetimtaučiai man
dagus ir moka šokti ramiai;

Mėsiškomis Rainelėmis ^ja u bet vyčiai šokdami pakėlė 

oklyne, bet jau yra kviečia-

užsiregistruotumėm ir po miestus. Šitas choras savo
10 dol. užsimokėtumėm kas Sa^V išsilavinimu džiugina 

i ‘ —..... Z I _
- iretės Draugijos parengtą 

I koncertą ar statytą opere- 
•’dę; ypatingai stebino publi

ką, kuomet Oper. choras pa-

jHetas_  lne viena atsilankiusį į Ope-
Tai mes griežtai pareis-!

kiame Kauni jos p-------
kad nei vienas nesiregis- 
truosim ir tų dešimtinių ne- ,
mokėsim patol, pakol ta vai- ^rRe paskutiniame p. •. 
dzia nepauuosuos visus po- ---- . . , „ ,.
litinius kalinius, kurių apie i,Brooklyne.
i . ■» . . y. . 1 1- r • karta phnrn sudainuotadu tūkstančiai kankinasi 

Lietuvos bastilijose, pakol 
visu dvarponių žemes neiš
dalys bežemiams ir maža
žemiams ir pakol visas fa-]--.”-; 
brikas nepaves darbininkų!^11?’

Butėno koncerte, kuris ne- 
. ši 

! kartą choro sudainuota dai
gelė „Sudiev Lietuva” iš
kaukė delnų plojimą ir iš tų, 
į kurie niekad savo rankų ne- 
| norėdavo ištraukti iš kiše- 

‘ j bet šį kartą, išgirdę 
dainuojant Oper. chorą, pio- 

,. jo .rankomis kiek drūti, tar
si nežinodami kas svetainė-

kontrolei.
Jus, kunigai, bankieriai ir

&&Ž ‘ Tai nevskas: rei-

kTtvo turite žinoti, kad. choras pro-
dvarus, dirbtuves ir putliAar ne
kus, išnaudojate vargšus, į blanda
gyvenate iš jųjų triūso, 
kraunate sau lobius iš varg
šų prakaito. Bet taip greit, 
kaip tik darbo liaudis į savo 
rankas paims visą šalies 
valdžią ir privers jumis dirb 
ti naudingą darbą dėl visuo
menės, tai jus, „tėvynės my
lėtojai”, tapsite didžiausi ir 
aršiausi Lietuvos priešai, 
nes tingite darbą dirbti.

Kadangi neesate verti 
mažiausio pasitikėjimo iš 
darbininkų pusės, tai ir ne
sikreipkite prie musų. Jus 
atstovaujate buržuaziją, 
tai ir prašykite nuo jos sau 
p»aramos.

Rezoliucijos komisija: 
Stasys J. Balčiūnas, 
Kaz. K. Venslauskas, 
Antanas Venslauskas

toki lermą. kad sunku ir ap
sakyti. Vvčiukės, susikibę 

- , 2__ ,, klvkia. šū
kauja kai laukinės, net 
šlykštu žiūrėti. Rodos, kad 
butų atvvkę kur iš Afrikos 
tyrų.

Apie 9 vai. vakare, susė
dus visiems už stalų, beba- 
liavojant pakyla nuo sėdy
nės. vyčių lyderis ir varde 
viso choro sveikina jaunuo
sius. Bet kalbėdamas maišė 
žirnius su kopūstais ir nie
ko negalima buvo suprasti, 
ką jis norėjo pasakyti. Mat, 
Luta išsitraukusio „ant drą
sos”. Vėliaus „generolas” 
užkomandavojo vyčius dai
nuoti. Bet iš to „dainavimo” 
išėjo tikras kačių koncertas.

Turėtų kunigėlis pamokyt 
savo vyčius nors paprasto 
mandagumo.

Putinas.

t

.Niekt- dai neturėjote progos įsigyti taip stebėtinų puikų tėvy
nišką dalykų, kurį čionai matote >nt šio paveikslėlio: Lietuvos 
Respublikos Liuosybės ženklas, su laikrodžiu ant jo viršaus, tai 
priminimas, kad <talykas yra didžiai gerbiamas ir malonus kiek
vienam lietuviui. Jis yra labai gražus, artistiško išdirbimo, kų 
kiekvieno akį maloniai patraukia, šitie ženklui yra išdirbti iš labai 
praktiško bronzinio metalo, kuris nesudušta ir atrodo tarsi tikro 
aukso, ir niekados nepaguosta. Vidurys išmaliavotas geltonai, ža
liai jr raudonai, taip kaip Lietuvių tautos spalva įeikalauja. Laik
rodis garantuotas ant 5-kiu metų. Atsitikime jei nebūtų geras, 
tad kompanija atmaino, ženklo didumas 8 coliai pločio ir 11 aukš- 
do, pastatomas bite kur. Kai na šito laikrodžio $7.50. Parduodame 
tiesiog~iš dirbtuvės už nužemintą kainą, už $4-75, o su skambu
čiu. $5.75. Prisiunčiam tuojaus, kaip tik gaunam užsakymų su mo- 
ney orderiu, arba C. O. D., kurie nori užsimokėt kaip atneša į 
namus. .

šitas pasiūlymas tikta* bus iki Kalėdų, kad galėtų pasipirkti do
vanoms. Naudokitės proga. (50)

M. 1. DUMSBA AND CO. 5013 Melrose SU Philadelpbia. Pa.

!
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PO-GAISRINIS 
IŠPARDAVIMASI

MONfREAL, CANADA. 
Iš lietuvių judėjimo.

Pas mumis lietuvių yra 
nemažai, taipgi yra ir kele
tas draugijų, bet« laikraš
čiuose apie lietuvių judėji
mą nesimato jokių žinių. 
Nežinia, ar šioj kolonijoj 
nėra mokančių, rašyti, ar 
žmonės nemato reikalo pa
duoti žinias į laikraščius.

0 tos žinios atneštų žmo
nėms daug naudos. Iš gerų 
darbų jie galėtų imti pavyz
dį, o blogų pasisaugoti. Da
bar musų kolonijos lietuviai 
neturi mažiausio supratimo 
apie paprasčiausius daly
kus. Jie net nemato skirtu
mo. tarpe socialistų ir komu
nistų ir paprastai už komu
nistų netaktingumus jie 
kaltina socialistus. Mat be
veik visi seniau buvusieji 
socialistai dabar išvirto į 
komunistus ir demoralizuo
ja darbininkus, griaudami 
draugijas ir tam panašiai. 
Suprantama klerikalai iš 
tokių komunistų darbų tik 
džiaugiami.

Nesenai čia vienas vyras ir

i vieną linksmą valandą, kad 
atsilankiusieji užmiršta vi
są skurdųjį gyvenimą; jis 
galės surengti mums dar ne 
vieną koncertą, ne vieną 
operetę, jeigu tik išsilaikys 
prieš komunistų pasimoji- 
mus jį sugriauti. Ko
munistai begale užside
gė pavydu, kad Ope
retės choras gerai gyvuoja, 
turi didelę simpatiją ir pri
tarimą visuomenėje; kuo
met komunistiškas „Aido” 
ehoras pasiliko ant keletos 
senmergių ir praplikusiųjų 
senbernių su pragertais bal
sais ir su Menkeliuniutės- 
Januškienės — šiustornin- 
kės nustumta žvaigžde 
pryšakyje. .

Komunistai matydami, 
kad jau „Aido” choras, be- 
klampodamas po komunis
tišką dumblyną ir bemainy- 

k damas savo mokytojus, nu- . . -
tūpė taip žemai, kad nepa-I Viename suėjime teko su 
įiegia sujudinti publikos Juom komunistų organu a- 
jausmu,—pradėjo demorali- ■ rium padiskusuoti. Ypač 
zuoti Operetės chorą, atkal-.drg. Juzeliūnas pasakė tam 
binėjant nuo šito choro na-1 komunistui karčių teisybės 
rius. tikėdamiesi sudrutinti žodžių apie Rusijos bolševi- 
„Aido” chorą. Vyriausiu ar- kų kruvinus darbus, 
dymo meisteriu pasirodė 
esąs tūlas J. J. K. iš Cleve- 
land, Ohio, kuris neperse- 
nai čionai apsigyveno. Jis 
pradėjo atkalbinėti neku- 
rias gabesnes dainininkes ir 
pradėjo traukti prie komu
nistų „Aido”. Tai savo pro
fesijai” nesigėdi panaudoti 
savo mąilės flirtą prie jau
nų merginų, visai slėpdamas 
tai, kad jis yra vedęs. Bet 
galima sakyti, kad komunis- 
tukui J. J. K. tas nevyks, 
lies jau ne viena iš tokių 
merginų, sužinojus, kad jis 
yra vedęs, o apsieina prie 
merginų kaipo „singelu- 
kas”. spjovė jam ant akiu ir 
pasakė, kad daugiau „nėba- 
deriuotų”.

Mat tas vaikėzukas (nors 
vedęs, bet savo elgesiu

SO. OMAHA, NEB.
Susitvėrė L.D.L.D. kuopa. 

'Komunistai atklydėliai iš
bėgiojo be pasekmių.

Skaitant darbininkiškus 
laikraščius, ypač „Keleivį” 
ir „Naujienas”, nekartą te
ko pastebėti, kokius triukš
mus kelia musų komunistai 
rytinėse valstijose. Musų 
kolonija yra toli nuo rytinių 
kolonijų ir todėl per ilgą kli
ką Maskvos epidemija musų 
nepasiekė.

Pastaruoju laiku vienas- 
kita-s komunistų apaštalas 
iš „Laisvės” ir „Vilnies” 
abazo pradėjo užklysti ir 
pas mumis. Nesenai buvo 
atklydęs tūlas J. Z. Savic
kas su savo motere ir pradė
jo organizuoti A. L. D. L. D. 
kuopą. Pasisekė jam sutver
ti kuopą iš keleto narių.

arba
FIRE SALE! Š

ĮVAIRIŲ STL BOS RAKANDŲ

Prasidėjo 1 d. Gruodžio ■ 
(December) ir tęsis iki 2 

15 d. Gruodžio. 1922.

LABAI NUŽEMINTA KAINA? 
Pečiai, Lovbs, -Kėdės, Stalai 
Divonai (Karpetos) ir k|| 

Unitu nitai

VINCAS CIVHSKAS
363 MUlbury St., 

W0RCESTER,

Visi Šitie dalykai yra aprašyti Aš, Franas Juodaitis, pajieškau 
Lietuvos Respublikos istorijoj ; drau£° Andriaus Gumausko. Trįs 
8U Visais faktais ir dnkumpntaią !m€tai at*al įvažiavo iš Montreal į2 . . - t w aoKumentais., Waterburyi Conrk metais dar

Didelio formato, ant dailios. ...........
popieros. graži spauda, ir kai-i 
nuoja su visu žemlapiu tiktai; 
11.00. Apdaryta auksuotais ] 
audeklo viršais — $1.50.

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

"KELEIVIS”

susirašinėjom, o dabar jau ne. Mel
džiu atsišaukti arba žinantieji apie 
jį malonrkite pranešti, už ką busiu 
dėkingas.

F. Juodaitis
168 St. Charles St.,

Montreal, Canada.
!--------------------------------------------------

Pajieškau Aleksandro Palolinsko, • 
pirmiau gyveno Jloodak, W. Va. Mel- 
d’Įn atsisaukt arba žinantieji malo-

FAKTAI APIE LIETUVA
Ar žinai, skaitytojau, kaip 

dabar stovi Lietuvos rubežiai?
Ar žinai, kur dingo Vilniaus 

plebiscitas?
Ar žinai, kas dabar valdo 

Klaipėdą ?
Ar žinai pilną Lietuvos sutar

ti su Sovietų Rusija?
Jei šitų ir daug kitų dalykų 

nežinai, tai perskaityk Lietuvos 
Respublikos Istoriją.

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

Lietuvos Respublikos Istorija 
tik ką išėjo iš spaudos, šitas 
veikalas apima visą laikotarpi 
nuo 1995 metų revoliucijos iki 
šių dienų ir parodo, kaip gimė 
Lietuvos Respublika. Prie vei
kalo yra da pridėtas didelis spal
vuotas žemlapis, kuris parodo 
visus dabartinės Lietuvos mies
tus ir miestelius, jos apskričius 
ir valsčius, jos rubežius ir visas 
kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš 
sekamų skyrių:

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

mkraštis, kuriame jisai prirodi
nėja, kad caras yra DievO patep- 
tinis ir jo negalima nuversti.

4. Caro valdžia griųva.
5. Klerikalai ruošia monarchi

ją Lietuvoje.
6. Vyskupo Karevičiaus kelio

nė pas Ludendorfą.
7. Karevičiaus išdavystę re

mia visi kunigai.
8. Klerikalai kviečia von Ura

chą ant Lietuvos sosto.
J). Mokina Urachą ”Tėve Mu

su.”
10. Vokietijos revoliucija iš 

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

lika.
14. Laikinoji Lietuvos konsti

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

presijos Lietuvoj.
17. Gabrj’s išduoda savo sėb

rų paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai.
19. Steigiamojo Seimo susi

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

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

dymo įstatymas.
24. Nauja Lietuvos konstitu

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

iš Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

kariumenę.
28. Želigovskis užima Vilnių. 
29..r Želigovskis puola an1

Kauno.
30. Prusa lietuviai ateina Lie

tuvai į pagalbą.
31. Želigovskis sumuštas-ties 

širvintais.
32. Mušis su lenkais ties Ci

bais.
33. Sutrauka smulkesnių mu 

šių.
34. Plebiscitas ir jo nenusise- 

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

uostą.
37. Francuzų kolonija Klaipė-

p

Buvo atsibeldęs ir antras 
komunizmo pranašas, bet 
labai bailus, nes visur jam 
rodėsi, kad jį persekioja šni
pai. Jam labai nepatiko, kad 
čia darbininkai daugiausia 
skaito „Keleivį” ir „Naujie
nas”. Vėliaus žmonės su
prato, kodėl šis komunistas 
taip bijo šnipų. Mat pasiro
dė esąs vagilius, žmonėm 
matė, kaip jis vogė tomėtas 
nuo biedno pedlioriaus veži
mo.

Neturėdami tarpe vietos 
lietuvių pasisekimo tiedu 
komunistukai fš čia prasiša
lino. Vienas išvažiavo į Ca- 
h’forniją, o antras nežinia 
kur dingo.

Vietos susipratusios mo
teris pradėjo veikti ir jų vei
kimu galima pasidžiaugti, ‘doj.

255 Broadway, So. Boston, Mass. praneš mS“:
- - - - - • -_ _ —_ ____________ ____ 2_________ _______ • T.vmunn

bb kuro dievas Periamas?
Lynwin Coal Co..

Winding Gulf, W. Va.

Perkūnas buvo vyriausia 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 sutvėrė 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 "Kokios Dievas 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. 
Traai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 įvairių dievų. Podraug 
susipažinsit ir su tomis tauto
mis, kurios tuos dievus garbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jau 
nebėra).

Knyga netikybthio pobūdžio, 
bet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti į diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros, turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kainuoja tik
tai $1.00. Tas pats dailiai apda
rytas. $1.25. Jis gaunamas "Ke
leivio” redakcijoj. Nusiųsk pi
nigus, ir. tuojaus gausi knygą.

"KELEIVIS”, 
255Broadway, So. Boston, Mass

“I
Jieškau savo tetos Jankauskienės 

ir tetėno Juozo Jankausko, kurie 
prieš didįjį karą jryveno Chicaffojj, o 
dabar nežinau kur. Prašau atsiliepti, 
arba kas žinote apie juos malonėkit 
pranešti šiuo adresu:

B. Pauliukevičius 
Mariampolės Mok. Seminarija, 

Lithuania.
11 ■   ■ '■ ■ ' .......—  -...»*

Pajieškau pusbrolio Stasio ču- 
kausko, iš Makauskų kaimo, Liuba- 
vos parapijos, Suvalkų rėdybos.

Petras Vasiliauskas (50) 
360 Washingt.in avė.,

Waterbury, Conn.I

Pajieškau pusbrolio Barnasio Klim- 
kevičiaus, Vilniaus gub., Alytaus 
apskričio, Daugu parapijos, žvirgž- 
oenų kaimo; pirmiau gyveno Scran- 
ton. Pa. Girdėjau, kad gyvena Chi- 
cago, III. Kas žinot apie jį malonė
kit pranešti. (51)

Felix Klimkevičia
211 E. Main st., Plymouth, Pa.

Pajieškau Ramusio Valionio, Aiš- 
kudžių kaimo. Papilio valsčiaus, Bir
žų apskr., girdėjau, kad gyveno 
Youngstown. Ohio. Yra svarbus rei
kalas iš Lietuvos. Kas apie ji žino 
malonėkit pranešti, arba pats lai at
sišaukia:

Jonas Gelažis
167 Wa?hington st.,

Cambridge, Mass.
Pajieškau savo brolio, kuris vadi

nasi John Paul Matulis. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote praneškite. 

Sofia Petronis
134 Beacon st., Clinton. Mass.

Aš, Andrius žiūra, pajieškau savo 
pusbrolio Prano Birbilos, iš Edžge- 
!ių kaimo. Raguvėlės parap., Kauno 
rėdybos. Turiu svarbų reikalų.

Andrius Žiūra
310 S. Paca st., Baltimore, Mfl.

Aš, Jonas Povilaitis, najieskau sa
vo brolio Tadeušo Povilaičio. Jisai 
gyveno Chelsea. Mass. 1!>18 metais 
paėmė jį į kariumenę. Norėčiau žino
ti ar jis gyvas sr gal jau miręs, nes 
yra svarbus reikalas iš Lietuvos.

John Paul
1, 1S E. 28th St., Tacoma, Wash.

• I

REIKALAVIMAI.
PAJl&šKAl’. GERO UETUVj

PĖKERIO. kuris mokėtų atsakai__ _
; juodas ir baltas duonas kepti. Biznis 
raujas, darbas geras. Kaslink svar
besnių dalykų klauskit laišku.

A. E. KORIS 
Box 14. Rumford. Me.

RAPOLAS BUKAUSKAS, 
kurio vardas angliškai yra ra
šomas RAFAEL BUKOWSKE, 
paeinantis nuo Dūkštų, apie 
{•enki mėnesiai tam atgal vedęs 
už moterį, nesenai iš Lietuvos 
pribuvusią, Agotą Vaitkuniutę, 
paskutiniais laikais gyvenda
mas Lawrenee, Mass. (Sept 26, 
1922), parvežė iš Ariington 
Mills gelumbių. Jis buvo su
areštuotas ir Lavrence teismo 
nuteistas į kalėjimą. Apeliavus 
nuteisimą jis prisiprašė drau
gus uždėti' už jį kauciją, ir 
kaip tik likosi paleistas, išbėgo 
iš Lawrence su savo pačia. Jis 
lenkuoja ir tankiai su lenkais 
bičiuliaujasi. Jis turi brolį Jur
gį Bukauską Detroite, antrą 
brolį — Dunką Bukauską, Le- 
wistone. O jo moters sesuo St. 
Lapinskienė gyvena po nuni. 
8404 Pulaski avė., Cleveland, 
Ohio. Jo varanto rekordas yra: 
Essex Superior Court, Criminal 
Business, Salėm, Mass., War- 
rant for Larceny, No 4850. Jis 
yra nedidelio ūgio, storas, juodų 
plauku, apie 32 metų. Kas jį pa- 
tėmytų, tuoj duokite man "spė
riai” laišku arba telegramų ži
nią. Visi kaštai bus pilnai ap
mokėti.

Advokatas F. J. BAGOčIUS
253 Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Phone, VVest 24S1

DR. J. J0NKA1TIS
Laikas: 1-3 ir 7—9 vaL valu 

3732 MICHIGAN AVĖ. 
DETROIT, MICH.

—- ■ ———-—- —.-iii——»

—-—————» 
i VALUTKKVIČIAUS 

TREJANKA 
arb«

TREJOS-DEVYNERIOS
Susideda iš 27 įvairių gydan

čių žolių, taknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemali- « 
■aų, dispepsija, išpūtimų, rieaie- 
nį ir Lt. Geriausiai pataiso 
apetito.

Trejankų pakelia 50c. 3

ŠALČIO IR GRIPO PROŽKOS. 
. Nuo žalčio galvoje, gripo, lai
de purtyme, skaudėjimo kūno 
ir kairių. Nėra geresnių gydu^ < 
lht nea Hų nesmagumų, kųip 
Valutkevičiaus Šalčio ir Gripo 
Prūskos.

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar stam- ė 

pomis.
ANTHON’Y VALUTKEVICH ; 

PH. G.
13 Intervale atM Montello, Mase.

PATARMES MERGINOMS
APIE LYTIES DALTKVS.
Parakė M. H. Sangerienž. « 

Knyga papuošta tam tikrais pš» 
Veikslais. Išleido F. J. Stropienė, pri
dėdami naudingų patarimą ir me> 
terims.

Kurios da šitos knygos neturit, 
tuojaus užsisakykit Ji kainuota 
$1.00. Pinigus galima atsiųsti pat 
money orderį* arba įdėjus popieriai 
dolerį į laišku. Adresuokit taip:

MRS. V. RADAVICH (5W 
50« N. EHeood avė, Baftiamre, Nė.

------------------------------------- ...

f

APSIVEDIMAI.

TeL: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITE
LIETl’VYS GYDYTOJAS 

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis*

Nuo 1—e po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVĖ,
DETROIT, MICH.

•4
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaiku, be skirtumo ti
kėjimo ir gražumo, nuo 28 iki 40 me
tų senumo. Geistina, kad butų ne
menka. Aš esu 5 pėdų ir 6 colių 
augščio, sveriu 158 svarus, turiu 34 
metus amžiaus. Malonėkite atsišauk
ti ir,paveikslą prisiųsti, kurį ant pa
reikalavimo sugražinsiu. (49)

A. J. Mockevičia
57? Miami st, Akron, Ohio.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
ne jaunesnės kaip 20 metų ir nesene.;- 
nės kaip 27 metų. Aš esu vaikinas 25 
metų, turiu gerą darbų, esu gerai pa
siturintis. Su laišku meldžiu prisiųsti 
ir paveikslų.

Bos 292,

(50) 
A. T.

Duųuesne, Pa.

i! 
i!
i!

70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai: 

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

Knygos kaina 1 d. 50c.
Aty<la! Kas ims iš karto 20 ’ 

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

M. PETRAUSKAS
769 Broad*ay. So. Boston. Maaa

ii 
t
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Drabužių persiuntimas 
į Rusiją.

American Relief Aitri-1 tą gali daryti kaip ir su 
nistratinn padarė sutarti su j ypatoms. Išdalinimas dra- 
.. .............................. "" bužių persiuntimų specia- 

liams arba dėl generalės pa
sėliuos paeina po American 
Relief Administration su
tvarkymu,-—.

įlos pusės, 95^ metinė.? kvo-| 
ros pietinės ir rytinės’ Euro-;

Rusija, kuri pavėlina tai or
ganizacijai pradėti drabu
žių persiuntimo sistemą. 
Pagal tą sutarti čion gyve- 
nantiejį^mtMiė!. ^ali 

pasiųs^ Rusijon drabužių.
Kas tai yra drabužių per

siuntimas? ’ ' \
Bile kas gali pasiųsti pi

nigų (kaip žemiau? išdėsty
ta) i American Relief Ad- 
ministration ofisus ir ta or
ganizacija išda’J.-’.s paskir
toms ypatoms Rusijoj me
džiagos iš savo sankrovų 
Rusijoj, ir iš kurks gal: pa
sisiūti viršutines arba apati
nes drapanas.

Bile kas gali gauti at
spausdintą aplikaciją ar 
nuo savo banko ar iš Ame
rican Relief

dnems organi
zacija mano uždirbti kiek 
nors pinigų ant kiekyieno 
persiuntimo. Tuos pinigus 
praleis dėl vaikų sveikatos, 
ir pašelpos darbo. Pinigai 
bus skaityti kaipo aukos 
nuo siuntėjų.

Dabartiniu laiku, nuo 
lapkričio 15, 1922, Ameri
can Relief Administration 
turi sankrovas Maskvoj,' 

Į Petrograde, Vitebske, Min
ske, Kijeve, Charkove, Go
mely, Elizabetgrade, Ode-; 
soj, Nikolajeve, Alexan-; 
drovske, ‘ Ekalerinoslave, 
Simferopoly, Feodosioj,Ros- 

? Saratove, 
New VSjrk! kamaroj, Kazar.iuj ir Ufoj. 
• | Organizacija nesiųs kabe-

fas blankas reikia tinka-jlių dėl drabužių persiunti- 
’ 'mai išpilei vti su pi'n u vardu mo, nes per keblu siųsti sve- 

ir pavarde tų, kuriems nori^imus adresus ir sunku iden- 
pasiųsti drabužius. Pei paš-s tifikuoti.

pos ir aziatiškos Turkijos 
buvo Įleisti, ir kvotos reveik 
visu šalių, apart Rusitos ir 
Austrijos, buvo ištaigios 
gana anksti. Tik 219,166 ap
eiviai Įleisti iš Europos ir 
aziatiškos Turkijos, suly
ginant su 1,081,012 ateivių 
1913—1914 metais. i

13—1914 m. tik 15at-j 
emu atvažiavo iš šiaurinės!emu atvažiavo iš šiaurinės 
ir vakarinės Europos ir 85- 
5 iš pietinės ir rytinės Eu
ropos ir aziatiškos Turki
jos, bet per pereitus fiska- 
■Hškus metus 36% atvyko iš 
šiaurinės ir vakarinės Eu
ropos ir 64 iš pietinės ir ry
tinės Europos.

Nereikalinga pasakyti, 
jog pildymas to ”percen- 

[tum limit” Įstatymo buvo 
sunkus, bet rodos pildymas 
bile imigracijos Įstatymo 
butų buvęs taip pat sunkus, 
liet beveik visas keblumas 
buvo tame, jog daugiau kas 
mėnesi ateivių atvažiavo 
negu buvo paskirta. Įstaty
mas reikalauja, jog nedau- 
giaus 20rč metinės kvotos 
gali būti peista kas mėnesi, 
ir per pirmus šešis’ mėne-l 
sius kuomet Įstatymas vei-l 

. - ------* ■ T . . „ __ , kė, musų uostai ir vpaiingai i
tą reikia pasiųsti išpildytą! .Jeigu atsirastų Suv. Vals- gpis islandu buvo prigrūsti i 
blanką Į Ameririin Relief jijose žmonių, kurie norėtų raiS) kurie pervirš; >0 ■iėne- 
A Xt ' T..-1 mUKafi Z nr. A '"ii* Jęvotą 1

Birželio mėn., 1921 m., 
kuomet Įstatymas pradėjo, 
veikti, beveik 11.000 ateiviui 
suvirs paskirtos kvotos pra-’ 
šė Įleidimo Į Suv. Valstijas. 
Padėtis baisi ir sekretorius 
Davis buvo priverstas laiki
nai Įleisti tūkstančius, ir vė
liaus kongresas legališku 
padarė jo tą aktą ir Įleisti 
pasiliko čion nuolata’. Apie 
4,200 ateivių per pereitus 
metus atvažiavo suvirs kvo
tos ir iš tų apie 2.50.8 Įleisti 
laikinai tik per mieiaširdys- 
tę, ir tik 1/362 neįleisti.

F.LJ.S.

Administra-;
tion, Clothing Department,j,ove» Simbirske,
42 Broathvay XT 
City.

■j,

Administration ofisus, New pagelbėti Rusijos žmonėms 
Yorke, su piniglaiškiu Ame- be Įvardinimo, jie gali pri- 
rican Relief Administration siųsti aplikaciją ir vieton 
vardu. Drabužių persiunti- vardo gali parašyti "Gene- 
mai ypatoms Rusijoj kai- ral relief1-’. Ir organizacijos 
nuo ja $20.00 už kožną per- viršininkai bendrai dirbda- 
siuntimą. imi su pasalpiniais . komite-

Europoje gyvenantieji tais, išdalins drabužius 
gali kreiptis prie American tiems, kurie labiausia rei- 
Relief Administration, 67 kalauja.
Eaton Square, London, S. Į Pundelis už kiekvieną 
W. 1, Endand. I 820.00 turės sekančią me-

Kaip tik American Rehet eižiagą:
Administration gaus ’*dra- t---- -
bužių persiuntimo” išpikly- nonio audeklo, 
tą aplikaciją su čekiu arba 
piniglaiškiu, tuoj siuntėjui 
praneš, jog priėmė.

Sulyg sutarties su Rusi
jos valdžia, organizacija ga
li atsisakyti siųsti daugiau 
kai vieną $20.00 persiuntimą 
ypatai, kas nukreips neat- dviejų vyrų marškinių arba 
sakančius panaudojimus. dviejų moteriškų; i’

Kaip drabužiai Rusijoj iš- guzikų užbaigti viršminė- 
dalinami?

Kaip tik persiuntimo blan
ką ir pinigai priimti, parei
kalavimas bus pasiųstas Į 
American Relief Adimini?.- 
tration, Maskvoj ir praneš
ta blankos numeris, vardas 
ir adresas ypatos, kuriai 
drapano^pasiųstos, ir var
das ir adresas siuntėjo. 
Maskvos ofisas Įsakys san
krovai, kuri randasi arčiau
sia paduotam adresui, ir 
sankrova praneš ypatai, jog 
gali gauti drabužius ant pa
reikalavimo.

Jeigu vietinė sankrova 
negali surasti ypatos Rusi
joj, tai sustabdys persiunti
mą ir tuoj praneš New Yor- 
ko ofisui, ir New Yorko ofi
sas sugrąžins pinigus siun
tėjui.

Jeigu vpata, kurios var
das parašytas ant blankos, 
negali ypatiškai nueiti Į 
sankrovą pasiimti drabu
žius, tai drabužiai bus pa
siųsti per paštą ar jo pažy
mėtu budu. Organizacija 
padarė sutarti, pagal kurią 
Rusijos valdžia apsaugoja

5 mastus tamsaus vil- 
, užtektinai 

pasiūti vieną kostiumą vy
rui ar moteriai arba dvie
jų? kostiumus vaikui; 4 
mastus pamušalo; 16 mastų 
muslino dėl keturių poni 
apatinių drapanų; 8 mas
tus flanelio audeklo dėl

dviejų moteriškų; siūlų ir

rus drabužius.
Organizacija gali permai

nyti drapanų medžiagą, bet 
niekuomet nesumažins pa- 
kieto vertes.

Raportai iš Rusijos paro
do, jog drabužiai vaikams 
būtinai reikalingi. Iš gene- 
ralių pašalpinių fondų šita 
organizacija pasiuntė Rusi
jai suvirs 250,000 porų čeve- 
rykų ir pančiąkų. Bet šian
dien organizacija neturi 
daugiau pinigų pagelsti 
vaikams. Drabužių persiun
timo pienas yra geriausias 
būdas išgelbėti nuo šalčio 
Rusijos vaikus.

American Relief Admi- 
nislration yra privatiška 
organizacija, užlaikoma 
liuosnorių labdarių. Organi
zacijos drabužių persiunti
mo skyrius stengiasi duoti 
Rusijai greitą pašelpą. Ir 
organizacija apsiėmė per
siųsti drabužius, nes Rusi
joj šiuo tarpu drabužiai yra 
reikalingiausi.

F.L.LS.

KUS1J0S valdžia apsaugoja ____
drabužių pakietus. Organi- 1erC6HUffll ĮSUtVBlO
_____ _________ X_____ ______________________ __•

veikaus.zacija užmoka išlaidas, už 
paštą ir apsaugą. Jeigu pa
lietas bus pamestas, Rusi
jos valdžia užmokės už dra
bužių Aertę rubliais 'sulyg Negalima teisingai pasa- 

- kyti, kiek iš viso ateiviu su- 
auksirtfo kurso. American laikyta nuo atvažiavimo j 
RelięR Administration ne- jjų kraštą per pereitus fis- 
apsiinfc jokiM atsakomybės kalikus metus kaipo pasek- 
po įteikimo drabužių Rusi- mės "percentum limit” įsta- 
jos paštui ar lutoj agentu- tymo, bet keikūne sako, jog 
TO), kuru gavėjas paskiria, nuo 500,000 iki 1,000,000. 

Gavėjas drabunų tun ant Paskutinis skaitlius gal per
rašytos pasirašyti ir siuntė- didelis, tuomet galime imti 
jui būna pranešu kuomet pirmą — 500,000. 
tas atlikta. šiaurinės ir vakarinė*

Bile kas arba būrelis žmo- Europos šalys neprimldė 
' drabužių per- savo kvotas, nes tik 46 pro- 
ūš bile miestui ar centas tų, kurie galėjo atva- 
-žmonių Rusijoj ir žinoti, buvo Įleisti. Ant ki

ro.

KITA PRIGA VYSTf.

i

į

J LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO IKI LIEPOJAUS 

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

LIEPOJŲ
S. S. DROTTNINGHOLM
Gruodžio 9, Sausio 13, Vasario 10. ’;"

S. S. STOCKHOLM
Kovo 31, Gegužės 5. 

Trečios klesos kainos:
I HAMBURGĄ--------------
| DANZIGĄ ir PILIAVĄ $10639 
I L1EPOJŲ ir KLAIPĖDĄ — 1167

Su damokėjimu $5.00 taksų. 
Trečios klesos pasažieriai turi ka

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

Iš BOSTONO f LIETUVĄ 
per LiverpoolĮ

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

ANDANIA (naujas) Gruodžio 9. 
Sausio 11 ir Vasario S#

AUS0NIA (naujas) ... Sausio 27
TAIPGI Iš NEW YORKO

Personaliai vedama ekskursija i 
LIETUVĄ ir kitas Baltijos valsty
bes, kas UTARN1NKAS. ant vieno 
iž trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
persėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo

Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo » 
paveikslu.

i Šoutbamptone

! MAURETAN1A AQU1TANIA 
BERENGARIA 

Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas.
Delei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie
THE CUNARD STEAM SHIP 

COMPANY LIMITED 
126 Statė st, Boston, Masą.

m «> i—»_ M--_ i___rnuuM nio jui

Jeigu jūs žindote savo kūdiki ir i
Jis atsakančiai neaugą i> noditri-.M 

kad Įūr la.

ADVOKATAS

B t NcDOWELL
VEDA VISOKIAS BYLAS VI- 
ŠUORE TEISMUOSE. RODĄ 
DUODA VISIEMS DYKAI.

KREIPKITĖS • PPATI4KAI 
AKLA LAIŠKU (-)

H. G. MeDOWELL 
M» WALL STW Room G17, 

NEW YORK. N. Y.

4

i

MILIONAI DABAR VARTOJA

Bulgariško Kraujo Arbatą
Išvalymui nuodų iš kuao

Užmušk tą šaltį!
Pataisyk kraujų — buk sveikas. Bulgariškų Žolių 

Arbata ccrba greitai. Kad palengvinus ir prašalinus 
šaltį, duot puodukų mažiems vaikams. Buk pasirengus 
kov.it su žiemos ilgomis. Eik pas savo aptiekorių šian
dien ir prašyk Bulgariškos Arbatos, o jeigu neturi, tai 
rašyk mums, .dės prisiusime vienų dideli baksų už 
$1.25, .ubą. 3 ui $3.15 aiba <> už $5.25. Adresuokit 
Zdarvel Products Comnany, 491 Marvel Bldg., 
Pittsbur;.;h, Pa.

Salutaras ligas gydo, 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatų, 
Kurs tik vartoja Salutanp

Salutarų Biteri žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
ji viršesnio. Pasistengk įsigyti jo> 
butelį, o mes užtikrinam. kad su juo-1 
ini nesiskirsi, 1«>1 gyvas busi. Kokį! 
tik vidui ių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
sų. adresuodamas šiaip:

n^8man
5 LLOYD
L Dubeltavaia Šriubiniais
[ Laivais į

i METUVĄ
; NEW YORK-BREMEN
i
1 Laivai išplaukia kas antrą 
J Seredą. Paikiai įtaisyta 

: Trečia Kims* Puikus Mždą- 
į rj”ti kambariai dėl 2, 4jt 
r S ypatų.

CHAB. KAUFMAN
192 IVasiilngtmi SU

Carl Grundler iš Munich, - Kalėdini Ekfl
Vokietijos, nesenai sumanė - ž » r

padaryti Sirv. Valstijas to- | IdCttlVi
kias "šlapias kaip pab Ąt- ATSIMINIMAS mylimųjų kurie Priliko Tėvynėje, yra
lantikas , ir tuoj pradėjo neužmirstin,, Širdyse svetur gimusių Amerikonu. Jeigu
į)er Amerikos patlJj gm’sin- jus nutarėt aplankyt savo mylimuosius, jus suteiktumet
U jo pagamintą išradimą, jiems didžiausĮ smagumą aplanke juos ant Kalėdų Beto
kunš sako paaarys tiki-ą jus turėtumėt didelį smagumą kelionėje
Rhine, Madcira, Port ir ki- ..
tus rarąus vynus - ir tik sov. (S sSąTSŽ ”«^*Vta3F’i&5S‘!ES!’

Grundler prisiuntė tiek Sis „ 
Visokią apgarsinimų Į buv.. Bremeno gelzkehu tiesiai į Kauną per Eidkunus. 
Valstijas, jog Pašto Depar- Trečios klesos karnos:
tamenta? sužinojo ir nutarė Iki Bremeno* $103.50
analizuoti jo išradimą, ir Jį j J9l?° **rC*,“*« 100^0
vado, jog tai šjrigavysič. Vi- Ifa^ V^MhĮfr
si pašto viišinink."i sulaikė raneuzų vizos nereikia,
visus Grundlerio siųstus Prisiųsk kuponą delei intormaeiju apie kelionę, 
laiškus Suv. Valstijas. reikalauk knygos.

Iš viso per vieną sąvaitę' 
surinkta 21,000 Grund’erio gražius Suv. Vaist. 
. ' ! plaukiančius i Europą. Jokių<;pgai Sinimą. I taį pareigų neturėsi. Pa-

' siųsk blanką šiandien, 
j Informacijų apie laivą iš* 
i plaukimą ir laivakortes rei* 
i kniaukite adresuodami
■ UNITED STATĖS UNES 

Moore and McCormack, Iae- 
' Roosevelt Steamahip Co^ Ine. 
> 45 Eroadvay, New York City
! 110 So. Dearborn Street,
į Ciiicago, III.

92 Statė St-. Boston, Mass. 
Managing Operatore far

^^NTORMACU^BLANKA 1 

U. S. Shiaping Baard 
Paaaenger Dept. S24 M F ’ 

45 Broadyąy, Xew York City į

Malonėkite priaiątti man Jašą 
knygiirtr vaitai dėl autoritetingų 
faktą apie katfaną. Taipgi pilnas 
informacijas apie Jung. Vabt. 
Linijos laivas j Earopą
■Vardas 
Adresas 
Miestas

I

Valstija.....^
••

UNITED STATĖS SHIPPING BOARD Į

O t: iaimč! Yra daug žmr.nių. 
Ifftriv iutifcspė jš tuv<» ąieĮvarto.' 
T;*:*" draugas-patam
kttri<* jiKiksi* iš tuv« sielvarto! i 

gėrĮvi draugas jiatars.1 
tKtUiloll I

t

viii •<«( ^kasdien per kokių 
ąaF-iitę laiko ir pleiskanų^ 
tuojn:s pranyks. Naudokite 
Rūšies nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užinikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiąja.
Kaina <5e. aptieteoea, arba priaiųs- 
kito 75c. tiasiai j laboratorijų

F. AQ. RICtfTER ACO. 
IM-tld fe ąc* M. ]

______ Broofctpą, 1C V,______ į
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SALUTARAS
DRCG & CHEMICAL Ine., « 

Dept. 1S
1707 S. Halsted'St, Chicago. iii.

ŠVEDUOS 
AMERIKOS 

LINIJA

o iš

i
SWEDISH AMERICAN LINE, 

21-24 Statė Street, New York City.

SIUNČIAM LIETUVON GVA-

VOS. NOTARIALlšKA KAN
CELIARIJA.

VISOM UNIJOMIS. ““ '
APRUPINAM £
IŠGAVIMU PASPORTO ~IM 
PASODINIMO ANT LAIVO. „ _
JEI NORI TURfiT PUIKŲ PATaŽnaVIMĄ KREIPKfffiS J

LAIVAKORTES PI N IC U S
Lv^^HYA- PARDUODAM SIUNČIAM LIETUVON GV«- 

RANTUODAMI. PABYRA U- 
»AM GIMINESNIS LIETU-

_ ___ ____  --t r

L1TIUMM TtAYtt NKEH tXa VELAbureau

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

.■

HmS KOKOS!
No. I. Laimės Sėjimo Kortom 

» 4*rai žinomos Madame Le Nor- 
Ks mystiškoa francoaės 

m pranašavimai tur- 
biedniemS, karaliam* 
lianų.. visuomet pasi- 

KdladČ iitų kortu su 
tarife įspėti laimę, 

■nklTntoa KorfoaTi ku-"|| I 
M -BlpOlaąUo galime 

ia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausių magikų ir 
kazirninkų. Kaina nž 'kaladę su 
paaiškinimu kaip jas pažinti 
Uk01.3O.

No. 3. Snžonkfintoa kortos ge
malo išdirbimo. Kaina su paaiš
kinimais tik fe25.

Mm UŽfBnddilM*
oą arba augrąšinam atgaTpinigus, 

artimo lėŠą ir pažymėk kokio nu- 
imoftiai, kai aptaikysi kortas savo

(59)

caiCAfią, ill.

tI
Tarp Hew Yorko ir Hamburgo
Trumpas susisiekimas su visais portais Centnumes ,

laivai išplaukia kas kktvergas
nao Piaro 86, North River, pėda nuo 46 st, laike pietų. 

Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant" visų laivų. Dideli, . 
valgymui kambariai,. Balionai ir puikus dėkai 3-čios 

klesos pasažieriams.
Laivai "Banta”. "Bayera", "YHuerltemberg" ir "Mount 

Qtayn turi kelis specialius kambarius.
Pradedant sų kovo mėnesiu, 1923 metų, du trijų sriubų 
laivai, Resolute ir Reliance, kurie veža pirmos, antros 

.ir trečios klesą paaažierius, išplauks kas antras Hjtarninkas,

Užsisafcrdaaii kreipkitės prie musą autorizuotų agentą. 
JUUUS R9TTKNBEIIG, 2W Banover sL,Boston>M>

i, Ant-

'f *•*’ ...

• ' ' ' • • 
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L i)



KELEIVIS

būdamas Amerikoje

Jis linksmas, nes turi

GARDŽIAUSIS IR SVEIK1AUS1S GĖRIMAS
PRADEK DIENĄ SU MUZIKA!

EXTRA! EXTRA!

TIK PER TRUMPĄ LAIKĄ DIDELIS UPARDAVIMAS 
SETAS 4 NAUDINGŲ IR BRANGIŲ DAIKTŲ TIK Ui $538. 
Paprasto laikn mes juos parduodam už du syk didesnę Rainę

$25.00
UŽ 

$7.95

Amerikiečių suvažiavimas.
Kaunas. — Lapkričio 25 

d. š.m. amerikiečiai lietuviai 
šaukia Kaune amerikiečių 
lietuvių suvažiavimą.

JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ Šaknų ir Žolių.
JIS priduoda gerą apetitų prie valgio, sudrutina 

dirgsnius ir suteikia ramų miegų.
TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

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

Jums sveikatas ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 8CHOOL STm CAMBRIDGE, MASS,

Pasvalys. — Rugsėjo mėn. 
š.m. Pasvalio valsčiaus Ta-

Linų prekyba.
Panaikinus linų monopo

lį, prasidėjo platesnės linų 
eksporto operacijos, 
nai įsikurusi b-vė 
padarė sutarčių išvežimui;

ir tenka Valst Sąjungos

Žemiau negu fabriko'' kaina, 6 bar- 
beriški daiktai, kaina $3415. Tai yra 
labai pigiai, nes šie daiktai mažiausia 
yra verti $9.00. Tik namisiyk kę gau
ni. Gera barbeįiską britvą, Gvaran- 
tuotą barberišką mašinukę. Barbariš
kas žirkliukes. Sukas. Gerą diržą ir 
gerą šepetuką. Šie visi daikCai yra 
gero padirbimo ir kiekvienas bus jais 
užganėdintas. Vien barberiška maši
nukė yra verta tiek, kiek mes prašo
me už visus daiktus. Tokia žema kai
na mes parduosime šiuos daiktus tik 
per trumpą laiką, ir jeigu jus norite 
pasinaudoti šiuo pasiulymu, tai pri- 
siųskite 20c. dėl persiuntimo ir $3.95 
užmokėsite, kai daiktus aplaikysite. 
Gvarantuoiame užsiganėdinimą arba 
grąžiname pinigus. Rašykit tuojaus, 
nelaukit nei valandos. (49)

PRACTICAL SALES COMPANY
12X9 North Irving Avė., Dept. 402, 

CHICAGO, ILL.

Vll»h»Ž—kli« Rcg. S. V. P*t. Biuro

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau! 

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

35c. aptiekose arl»a už 40c. 
prisiunčiamo tiesiai iš labarą- 
torijos.

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

Brookiyn, N. Y.

VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS.
šita knyga nauja ir dar lietuviams mažai yra imun*. o pa

saulyje jau plačiai vartojama kalbą ESPERANTO.
Esperanto kalbos gramatika yra neišpasakytai lengva; viduti

niškai prasilavinęs žmogus ją gali išmokti j vieną aleną laiko. 
Knyga susideda iš 170 puslapių, tniera 5x7 ir pusė coliu. Kaina su 
prisiuntimu tiktai $1.00. Kas pirks šią knygą, tam priedą dykai 
duosiu paaiškinimą, kaip gulima j trumpą laiką išmokti Esperan
to kalbą. Užsakymus ir pinigus siųskite šiuomi adresu: (52l

A. S. TREČIOKAS
195 ADAMS STRREY. . NRWARK. N. J.

nutarė uždaryti Kruonio 
valsčiaus ribose visas gir
tuoklystės įstaigas. Tik dar 
turės sušaukti visuotiną su* 
sirinkimą ir atsiklausti 
žmonių nuomonės. Tam rei-

girdėti Lietuvoj.
(Ii Lietuvos laikražčių)

; Lietuviš kai - Lenkiška Aptinka
*•*““«* ’***» *•"«>«• Mainoma, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm at, kur rasite visokių naminių vaistu. laknų nw 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsiaenijusia 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo vėlimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų'lisu ir geriausius patarimus suteikiama, nuo patrūkimo 

i dėl vyrų ir moterų. Dielių U Lietuvos ir įvmdu šaknų ir žolių.
Mes jums patarnauainm kuogsriausiai, rrin^rm Kariauafan 
daktarus per telefoną uždyka. Todėl Jeigu norite gaut ėdrus 

[ vaistus ir suččdyt piritu. tad ateikite į APTIEKĄ po muartu 

j 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
i»y iv r» 'ii'jw

Nauji litai.
Spalių 30 dieną parvežta 

iš * Čekoslovakijos pirmoji 
partija nuolatiniu Lietuvos 
banknotų. Išviso parvežta 
dviejuose vagonuose 21/* 
milionaį litų smulkiais po 1, 
2, 5, 10,20 ir 50 centų. Nuo
latiniai pinigai jau paleisti 
apyvarton. Laikinieji bank
notai eis apyvartoje po se
novei, lygiai su. nuolatiniais. 
Sekančią sąvaitę žadama 
parvežti stambesnės vertės 
banknotų. Trukumas litų I 
nekuriose iždinėse netrukus 
bus pašalintas.

VERTĖS

SPECIALIS PARDAVIMAS

Ien-jreitoj suimtoj po pietų už- 
g^.darė visas kepyklas. Mies- 

šiandien .ne-(tas pasiliko be duonos ir 
nnrawų turi pagalio išsivirimui sau, valdžia rengiasi imti kepė-

b Vienas iš žingeidžiausių 
darbų Suv. Valstijų Darbo 
Departamento yra užlaikys 
mas Farm Labor Bureaįi 

: (Ūkės Darbo Biuras) su 
svarbiausiu ofisu Kansas 

i City, Mo. Tas ofisas prižiu-j 
iri prašymus delei darbiniu-1 
kų nuo Texas iki Kanados, 
inimant Oklahoma, Kansas. 
Nebraska, Šiaurių ir Pietų

' ‘ , dalis Montanos, 
Wyoming, Colorado, Iowa: 
ir Missonri. vra vtp-Į

I

tas lentas trotuarų įtaisy
mui. *

I JeūgiT valsčiaus Taryba 
permatė tų trotuarų reika-' 
tingumą, tai reikėjo gauti 1 
valdiška kaina miško, iš- i 
pjauti tartoke, pavaryti 
stuikas ir atvežti miestan, 
tuomet gatves jais kloti. Aš 
permatau, kad toks vals
čiaus Tarybos pasielgimai 
yra visai neapgalvotas, 
žmonės, nežinodami iš kur 
paeina tas įsakymas, mano, 
kad centro valdžia iš Kauno 
tą įsakė. Tuom tik bereika- 
lo keliamas pasipiktinimas 
valdžia.

Olandiją. Reikia tikėtis, kad^ kiekvieną dieną-sužinoti li- 
prasidėjus gyvesnei tinipto kursą ir iškąblnt/viešose 
prekybai, linų kaina pakils, vietose, kad žmonės žinotų. 

_ _______ A. iŠ Rojaus.

SEIMO ATIDARYMAS.
Lapkričio 12 d. po pumai- žmogui nesenai grįžusiam iš 

dų Bazilikoje 14 vai. Vaistyk Amerikos J. M. Sabaičiui. 
bės Prezidentas atidarė-pir-Kur nesutikdamas Sabaitį 
mąji paprastąjį Lietuvos viešai jį kolioja, bolševiku, 
Respublikos Seimą. Po jo žydų agentu, nors Sąbaitis 
sveikino. Seimą ministeris yra tikras lietuvis patrio- 
pirmininkas E. Gaivanaus-tas, būdamas Amerikoje

NAUJOS PLUNKSNŲ LOVOS
fl Prirengk jas dabar šaltom
JT 1 orui. Rašyk dabar reikalaų-

/ damas Dyka: Didelės N u pi
lt ..y ginimų Knygos ant naujų 
'agjjiV sanitarių Plunksnų Lovų, 
jtBr Paduškų ir Plunksnų. Musų 

dirbtuves kainos yra labai 
žemos. Dešimts dienų iš

bandymui ir mes užmoka m uz expre- 
są. Kostumeriai užganėdinami visur. 
Pasiųsk atvirutę šiandien reikalauda
mas dykai knygos ir sampalų plunksnų 

) 
. American Feather PiHąw Co.

Desk F 12. Nashville. Tenn.

Tkąlams. ; Argi 
tau. galima nekaltą ir dorų 
Žmogų taip niekinti pasi
naudojant dvasiško stono 
teisėmis? Matyt, minėtas 
kunigas visai moraliai nu
puolęs, kad net dasileidžia 
iki -to, kad Spalio 10 dieną 
pats savo rankomis druska 
prikabintus Liet. Valst: Są
jungos plakatus. V.

Mes gauname laiškų iš 
visos Lietuvos, kurie liudi
ja, kad kun. Kunigėlio ne 
vieno esama. Kunigai dau
gelyje vietų ir po rinkimų 
persekioja V. S. žmones vi
saip juos šmeiždami ir že
mindami žmonių ‘akyse ir 
gąsdindami piliečius, nepri- 
imsią bažnyčion tų, kurie 
nebalsavo už kr. demokra
tus. Red.
r l

Traktieriai ir amatų 
mokykla.

Čekiškė. — Musų mieste
lyje yra 5 traktieriai. Visi 
jie puikiai gyvuoja f kiekvie
ną turgadienį ar šventadie
nį visi žmonių kimšte pri
kimšti. Čekiškės valsčiaus 
taryba turbūt pasigailėjus1 
žmonių turto ir nelaimių 
nutarė spalių 13 d. uždaryti 
nuo Naujų Metų visas smu
kles ir afines. Už tai garbe 
Valsčiaus Tarybai. Bet di
delis Tarybos apsileidimas 
su statomąja amatų moky-j 
kla. Dar kovo 25 d., 1921 iri.,! 
nutarta statyti minėta mo
kykla, o ligi dabar nė ak- 

parveztl-________ ®arbn- Wyomfag, ‘Colorado, !

- ir Missouri. Kansas yra vie- 
Litai, zydai ir žmones. ina -- didžiausių kviečių vhl- 
žemoji Kalvarija. — Mar- stijų. Ir jeigu ten darbo pa- 

kei kasdien krintant,'© pre- dėtis pasekmingai vedama, 
kių kainoms, ypač krautu- biurui yra daug lengviau at- 
vių, _ nesvietiškai kylant, ji^y darbą kitur, nes 
žmonės .nebeišmano, kas da- užtektinai • darbininkų iš 
ryti Lito kursas kaimie- Kansas gali nuvykti į Ne-1 
čiams kaip ir nežinomas; braška ir į Šiauriu ir Pietų 
žmogeMs, nežinodamas tų Dakotas.
pinigų kurso, dažnai ir ap-i Pagelbėti federaliams ir 
sigauna, o nekurie žydai ir- valstijų užsiėmimų ofisams 
gi nuduoda tų pinigų nesu- į padalinti darbininkus,
pranta... Yra ir tokių'žydų, parnr Labor Bureau turi 

.__T.skarininkų, kurie valkioda-1 specialius agentus dvide- 
Nese-’miesi po kaimus pasako ja, j Kimtyje išdalinimo ofisų, 

„Linas” į kad litai paliksią, kaip, ir, kurie randasi nuo Texaš iki 
““ :; ”maskoliniai”... Reikėtų ■ šiaurių Dakota, ir kiekvie-

linų į Angliją, Belgiją ir valsčių valdyboms rūpintis nas stengiasi teisingai pada- 
................. .. įlinti darbininkus po paskir

stą apielinkę. Kuomet piutis 
fpraąldeda šiauriuose, nauji 
[ofisai atidaromi tinkamose 
[vietose ir Farm Labor Bu- 
[reau prižiūri darbą.
( Suprasti svarbumą Farm

Tirkšliai, Mažeikių apskr.
— Čia įsikūrė amerikiečio 
Ivaškevičiaus rupesnių Aį*t 
švietimo Draugija, kuri pa- 'ryba savo posėdy tarp kitkoiLabor Bdreaų darbo reikia 
sistatė sau tikslu steigti nutarė, kad miestelio visokį 
gimnaziją. Tam tikslui pil. gatvėse butų išklota šan-Į 
Ivaškevičius paaukojo 500 gatvliai lentomis, ty. pada- 
dolerių ir <iar žadėjo pargri- ryti trotuarai. Tą pareigą]1 
žęs Amerikon parinkti au- pavedė piečių savininkams, ! 
kų tarpe tenykščių lietuvių, būtent, kad kiekvienas ple-|

—-------- jciaus savininkėmis abiejų
Kruonis, Kaišedorių apsk. gatvės pusių privalo savo Iė-

— Spalių 6 d. Kruonio vals- šomis ir jėgomis tą 'darbą ' 
cinus Taryba visais balsais atlikti.

Bet tuo pačiu laiku, kuo
met valsčiaus Taryba įsakė 
miesto gyventojams paruoš
ti gatvėse trotuarus, man 
suėjus su apielinkės girinin- 

, kais, jie pasakė, kad dabar 
kahii Mntytl susirinki- miškas visai neparsiduofe, 
mas šaukiamas iapkrifio 6 lentų taipgi niekur negali- 
dieną.......—-■ mrpirkti, e jei kas ir atve-

■" viy— ža miestan, tai prašo apie
Nedzingė, Alytaus apskr. 1,000 auka, už lentą. Tai ko- 

_ Vietos kuuigąs Kunigį ]tfu gi budu miesto gyvento- 
lis laiko įnkM i Seimą jai galėtų išpildyti tą vate- , w IWIW.
^rėstte kąitio, kad tik dau- čiaus Tarybos nutarimą? do, todėl jie susitarė ir pe
niau žmonių balsuotų už kr. Apie 75 nuoš. miesto —

Y1* beturčiai, 
žmones visokiais budais nie- mas tų vargšų f 
kino ir dabar po ; _ ____ _
persekioja. Daugiausia teko maisto, tai iš kur gi jie ims jų draugiją už apikaklės.

sapsipažinti su to biuro skai
tlinėmis. Tik šiais metais 
biuras pristatė suvirs 80,- 
000 darbininkų prie kviečių 
laukų ir. specialia agentas 
Fort Worth pristatė 5,300 
darbininkų vatos laukams. 
Biuras taipgi pristatė dar
bininkus komų, bulvių ir 
obuolių laukams.

Kurie tik turėjo reikalų 
su Farm Labor Bureau, sa- ’ 
ko, jogei to biuro yra svar- 
bus darbas ir jo vertę nega
lima apiprekiuoti. Ypatin-j 
gai vakarų ūkininkai džiau- l

iPARYilUS B8 DUONO&1 
Į Paryžiaus duonos kepėjai 1 
.norėjo pakelti duonos kai
ną. Valažia jiems to nelei-

kavimas perduota seniau- wijoms ir ne vieną dešini 
šiam Somęp nariui K. GrMi dolerių, j 
niui, kurte po trumpos pra- Lietuvoj re 
kalbos pirmutinį posėdį , “
darė pranešdamas, kaA ki- 
xas posėdis bus penktadienį 
lapkričio 17 d. 10 vai. Pro
grama — Seimo prezidiumo 
rinkimai.

Miestas delei to buvo pa
sipuošęs vėliavomis ir cen
trinėse įstaigose nuo 11 vai. 

, užsiėmimai pertraukti.
Kuluarose girdėt, kad 

krikščionių demokratų blo
kas neatnaujinamas ir 
krikščionys demokratai (15 
narių) pasirodo skaitlin
giausia Seimo frakcija, po 
jos eina Darbo Federacija 
ir Valstiečių Sąjunga (12) 
ir dar toliau socialdemokra
tai (11) ir pagalios liaudi
ninkai (5). Tokiu budu su
sitarimas dėl prezidiumo, 
prezidento ir kabineto pa
rinkimo pasidaro šiam Sei
mui daug sunkesnis- negu 
Steig. Seimui. Kai kurių 
spėjama, kad krikščionių 
demokratų blokas gyvuos 
po senovei, bet tik bandy
mas nežinia kam kytriai pa
sislėpti, anot Duonelaičio.
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"Verta taupyt šiuos Leibelius"
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VISADOS
JŪSŲ A1SBAKSY GREI
TAM VARTOJIMUI.

TAUPYK ŠIUOS LEIBELIUS 
BELE1 BRANGIU DOVANU

PASIUSK BILE KURIUO 
ADRESU, KURIE ''RAN
DASI ANT LEIBEL1O UŽ
PAKALIO, REIKALAU
DAMAS IIJUSTRUOTŲ 
PREMIJŲ LISTO.

Tel. No. 550
LIETUVIS GYDYTOJAS

Dr. Francis A. Feynolds 
' (RINGAILA)

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 

2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 
Nedėliomis nuo 1 iki 3.
419 MAIN ST, ^THOL, MASS.

PARSIDUODA GROSERN* 
ant 399—2nd St. Norinti pirkti 
atsišaukite greit.

Savininkas dėl tūlų priežas
čių turi išvažiuot.

KAZ. BENDOR1US
399 Second St., S. Boston,Mass.

REIKALINGI
Stičeriai (afreiterei) prie 

rainkotų. Priimam mokintis mo
teris ar merginas, bet turi būti 
greitos prie darbo. (50)

AMERICAN EAGLE 
GARMENT CO.,

339 VV. Broadway,
So. Bos ton, Mass. 

Klausk M£R. F. W. TIKNIS.

Veikalas "BEDARBIAI" tai musų gyvenimo veidrodis. 
Aiškiai parodo paveikslą darbininko šeimynos,,kuri paskelbusi alkio 
ir skurdo bangose, vien dėlto, kad jos galva-tevas negauna dait>o. 

Subatoj, Gruodžio - Dec. 9, 1922

te paš Bostono
BALTIC STATĖS 
FINANCE CORP..

357 Broadway, 
South Boston, Mass.

, -*1 
radėti daryti vi-J 

igus dokumen-
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nusistatymų. Valdžios pri-| Europiečių koncertas. 
7imAC Pa^n*mas reiškia tiktai už-Lapkričio 28 dienų

Triukšmas senatoriaus Bo
rah prakalbose.

Pereitos subatos vakarų 
Sympho.rijos Salėj kalbėjo 
senatorius Borah, reikalau
damas pripažinti .sovietų 
Rusijos valdžių.
1 Borah yra taip vadina
mas "nepriklausomas” (in- 
dependent) republikonas. 
Jis yra vienas 'geriausių 
kalbėtojų ir debatorių da
bartiniam Senate. Jis yra 
netik didelis kalbėtojas, bet 
ir didelis galvotojas. Ir dėl
to, kad jis gerai galvoja, jis 
puikiai kalba. Jis nepasako 
nei vieno tuščio žodžio. 
Kiekvienas sakinys pas ji 
gerai apgalvotas ir daug 
reiškia. Taigi jo pasiklausy
ti susirinko apie 4,000 žmo
nių. Pirmininkavo Harvar
do universiteto teisių profe
sorius Felix H. Frankfur- 
ter. Perstatydamas senato
rių, jis paaiškino: "Pasau
lyje negali būt ramybės, pa
kol Rusija tebėra išskirta iš 
tautų šeimynos. Atidėlioji
mas tiktai trukdo pasaulio 
tvarkų, kurios dabartine 
musų administracija taip 
geidžia. Todėl juo greičiau 
Rusija bus pripažinta, tuo 
sveikiau bus pasauliui. Poli
tinis pripažinimas visai ne
reiškia užgirimo kokios nors j 
valdžios (toros. Istorija vi ■ 
sai neparodo, kad mes butu- j 
me kada užgyrę caro arba 
sultono dorų, o bet gi jų 
valdžias mes buvom pripa
žinę. Taigi neboikotuokime 
ir 140,000,000 Rusijos žmo
nių vien dėlto, kad mes ne- ■ 
sutinkame su jų valdžios\ 
pasaulžiura.”

Tuomet pirmininkas per
statė senatorių Borah, ku
riam atsistojus suužė smar
kus delnų plojimas.

Kalbėtojas pasisakė atvy
kęs čionai kalbėt už pripa
žinimų Rusijos valdžios, ne 
dėlto, kad jisai sutiktų su 
bolševikų politika, bet dėlto, 
kad ji jau gana ilgai gyvuo
ja ir aišku, jog žmonės to
kios valdžios tenai nori, ir 
kad pasaulyje niekad nebus 
ramybės, pakol Rusija ne
bus prileista prie konferen
cijos stalo su kitomis vals- 

. tybėmis.
"Pasaulis nori taikos ir 

nori nusiginklavimo”, sakė 
kalbėtojas. "Pasaulio tau
tos nori pirkliauti viena su 
kita. Bet pakol Rusijos 
klausimas nebus išspręstas, 
pasaulyje negalės būti nei 
taikos, nei tinkamų sąlygų 
pirklybai. Tas buvo jau pri
pažinta Genujoj, pripažintą 
Europos vadų, ir šios šalies 
vadai turėtų tai irgi pripa
žinti.

"Biznieriai, kurie nori 
vesti su Rusija prekybą, jau 
ne sykį man skundėsi, kad 
jie negali daryti su ja jokio 
biznio, nes Amerika da nė
ra jos pripažinusi. Rusija 
dabar turi padarius preky
bos sutarčių su 16 valstybių, 
ir tų valstybių piliečiai ve
da su Rusija gana pelningą 
prekybų. Musų pačių biznie
riai parduoda savo prekes 
Rusijai per Anglijos ko
mersantus ir gauna iš Ru
sijos gana gerų sąlygų, ne
žiūrint kad tenai sovietų 
valdžia. Bet amerikiečiai 
negali turėti tokių progų, 
kaip tie biznieriai, kurių 
valdžios yra pripažinusios 
Rusiją.”

To negana, sąko Borah, 
kad Amerika paliovė su Ru
sija kariavus. Negana to, 
kad Suvienytos Valstijos 
nuėmė blokadą nuo Rusijos

i

KELEIVIS
■letifdnftAiMapskundė So.Darata, 873 Waahbigion

Lapkričio 28 dienų So. Bostono pohcmanų T. J. Street, Norwood, Ma8«.ja-
p

mezgimų tų paprastu tarp-[Bostono klerikalų buvo su- Murphey už mušimų. Polio nas Petkui ir Marijona Pet* 
tautinių santikių, kuriais rengtas koncertas atvyku- manas tapo suspenduotas ir kytč, pas Martin Petkus,
remiasi šių dienų prekyba. įsiems iš Lietuvos artistams, 

—ėmė istori- Reikia pasakyti, kad nors 
1793 me- ir iš Lietuvos atvykę, kon- 

certininkai yra pusėtinai 
prasilavinę ir savo užduotį 
atliko neblogai.

Žmonių teeiaus buvo ne- 
daugiausia, nes koncertas 
buvo vienų tik klerikalų 
spaudoj garsinamas, tai pa
žangioji visuomenė apie y 
•r nežinojo, o jei kurie ir ži
lojo, tai nenorėjo klerikalų 
"emti. .

'"Darbininke” koncerto 
apskelbimas buvo Įdėtas per 
risų puslapį, o kituose vie- 
os laikraščiuose nei žodžio. 
Seto, "Darbininkas”, matyt 
ragautas veršio entuziaz
mo, nei .nepamatė, kaip pa
skelbė, kad koncertas bus 
’ :30 vai. po pietų, kuomet 
’štikrujų jis buvo 7:30 vai. 
vakare. Tas irgi sulaikė ne- 
naža publikos.

Kalbėtojas paėr 
ją ir parodė, Kad : 
tais šios šalies valdžia su 
prezidentu Washingtonu 
priešaky pripažino Franci- 
jos revoliucionierius, kurių 
valdžia tuomet susidėjo 
vien iš apsaugos komiteto ir 
nieko daugiau nedarė, kaip 
tik kapojo galvas savo prie
šininkams. Ji buvo konfis
kavus net bažnyčių turtus 
ir panaikinus teismus. O vis 
Įeito Washingtonas su savo 
ministeriais jų pripažino, 
nes kitokios valdžios Fran- 
?ijoj tuomet nebuvo.

Senatorio kalbai klausy
tojai pritarė triukšmingu 
delnų plojimu. Bet atsirado 
ir "šimta-procentinių patri
ntų”, kuriems Rusijos užta
rimas baisiai nepatiko. Ka
dangi kalbėtojas apsiėmė 
atsakinėti i klausimus, tai 
š sėdėjusių scenos užpaka
lyje žmonių išėjo i priešakį 
vienas asilas ir nervišku 
balsu pradėjo šaukti: "Aš 
įsu John L. McDonald, šie 
miesto amerikanizacijos 
biuro direktorius, aš tarna
vau armijoj, ir reikalauju, 
kad mano balsas butų iš
klausytas.” Tai pasakęs, jis 
kreipėsi į kalbėtoją ir taip 
nat rėkiančiu balsu klausia: 
'.Jei tamsta esi Amerikos 
riiietis, tai aš klausiu tams
tos, kur yra Amerikos vė- 
iava, kuomet tamsta čia 
kalbi?”

Salėj pakilo audra. Vieni 
pradėjo švilpti, kiti rėkė 
"sėskis, kvaily", o da kiti 

. aukė: "Meskit jį laukan P’
Bet kalbėtojas paprašė 

nublikos nusiramįnti ir pa
uškino jam: "Kur dabar 
ra Amerikos vėliava, aš 

nežinau, nes aš čia ne dže- 
ritorius, o tik kalbėtojas.

"Bet vistiėk, ar ji yra ant 
nagrindų, ar ne, jos princi
pai mano kalboje visuomet 
-ra atstovaujami."

Salėj suužė apkurtinan
tis delnų plojimas.

McDonald zvėl kelia ran
ką, kad jam duotų balsų. 
Bet publika rėkia: "Sėskis, 
švaily!” "Šalin nuo pagrin
dų I" ir t.t.

Lermas tęsėsi apie 10 mi- 
įutų, bet McDonald stovi 
lyg tas mulas ir būtinai no
ri balso gauti. Prie pagrin
dų jau priėjo keli policma- 
nai ir tuębut but ų tą patri
ktą traukę žemėn, bet sena
torius neleido. Susisarmati
jęs galų gale amerikaniza
cijos direktorius pasitraukė 
pagrindų gilumon ir atsisė
do, o kada Borah pradėjo 
atsakinėt kitų žmonių klau
simus, jisai atsikėlė ir neju- - 
čiom išsmuko per duris.

Ant galo buvo priimtos 
dvi rezoliucijos, reikalau
jančios Rusijos pripažini
mo, viena prezidentui Har- 
dingui, kita senatui.

Salėj buvo apie pusė Ru
sijos ateivių, o kita pusė 
amerikiečiai.

Policija mokinsis bombas 
mėtyt.

Bostono policijos vyriau- 
jsybė nutarė mokinti polic- 
manus vartot troškinančių 
gazų bombas. Tas esą reika- 
kalinga kartais suėmimui 
užsidarusių kur nors pikta
darių, prie kurių negalima 
kitaip prieiti. Kad gaząi. 
nekenktų patiems, policma-
iianas, jie dėvės tam tikras
maskas. P-

Da vienas miršta nuo
■i

pastatytas po areštu.

KABLEGRAMA Iš
KAUNO.

Baltic Statės Finanee at-

701 So. 6th St, Camden, 
N. J. |

Minėti svečiai pribus į 
New Yorkų 9-tą dienų gruo
džio šan.

,Cor.P-. 
uevicia praneša sekančiai: 7aikas jau n

Laivu "Ameriea” 29. LatH.sua? reikalin.___________
kncio iš Brejno įvažiavo j tua kelionei, Uip kad pra- 
Ameriką Jurgis Laukaitis,'džioje pavasariogilėtumete 
Ina ir Petrone Laukaitytės, sulaukti savo mylimųjų.

Adolfas Ginai t is ir Liudvi
ka Ginaitytė pas Louis Gi- 
įet, 281 Charles Street, i 
Providence, R. I. Ona Da-Į 
valgienė, duktė GetrudaJ 
sūnūs Andrius, pas Louis Tel. S. B. 1061.

LAIKYK BLEK1NĘ

STANDARD
IR

CMLLEIICE NEKO

. PARDAVIMAI.
PARSIDUODA. Vienuolikos kam

barių namas, 11 Bell et., So. Bostoną; 
kaina >800. Klauskit: (49)

Telephone Dorchester 7290 W 
M r. Klaus.

G ROS ERNE ANT 
PARDAVIMO.

Senai išdirbtas biznis; kampinis 
namas; lietuvių apgyveutoj vietoj 
Cambridge’uje. $450 savaitinė įplau
ka; kaina $800. Randa £25 į mėnesį. 
Dėl platesnių žinių kreipkitės pas D. 
Kontrimą į

LiThUANlAN AGENCY
361 Breadeay, So. Uostau. Mass.
Tek ponai: So. Boston 605 ir 1337.

polių. Reikia da pripažinti 
tos šalies valdžią ir padary
ti su ja prekybos 
kuria vaduojanties butų ga
lima vesti prekybą.

sutarti

• Pripažįstant Rusijos val
džių, mums nėra reikalo 
pripažinti jos arba jos vadų

munšaino. I

Ant Maldeno gatvės tarp
duryje buvo atrastas anų 
vakarą da vienas girtuoklis, 
pasigėręs nuo munšaino. Jis 
buvo nugabentas į ligonbu- 
tį ir turbūt jau neatsigaus. 
Kadangi jis negali kalbėt, 
tai nesužinota ir kas jis yra.

Atklys plaukė 40 valandų.
Ar žinot, kaip ilgai arklys 

žali plaukti? Bostone vie
las arklys plaukė jūrėse 40 
valandų, ir gal da ilgiau bu
tų plaukęs, jei nebūtų ji iš
nikę ant kranto.

Kalbamas arklys priguli 
Wilson-Tisdale vežimų 
kompanijai. Per Thanksgi- 
ving Day jis buvo pakinky
tos vežti laikraščius, bet iš
sinėrė iš vežimo ir pabėgo. 
Pribėgęs prie atidaromojo 
tilto jis nėrė į kaiialą jūrių 
inkui. Tarpe daugybės siūl
ių ir visokių grindų jis pra
puolė ir visi jau manė, kari 
;is bus prigėręs, kaip štai 
beveik po dviejų parų jis iš
plaukė gartU toli iš po medi- 
iės prieplaukos ir smarkiai 
orunkšdamas pradėjo irtis 
i atviras jūres. Policijos bo
tas ji pasivijo ir iškėlė;

Pasirodo, kad per ištisas 
10 valandų jis išbuvo šaltam 
jūrių vandeny nieko neėdęs 
ir negėręs ir visų laiką turė
jo plaukti,nes dugno pasiek
ti jis tenai niekur negalėjo.

Ekspliozija ant South 
Stationo.

Per Thanksgiving Day 
ant South Stationo pasigir
do smarkus sprogimas apie 
vienų garvežį. Subarškėjo 
vagonų langai ir ant stoties 
prasidėjo sujudimas. Pra
dėta kalbėti, kad i anglis 
buvo įdėta dinamito ir eks- 
pliozija atsitiko pečiuje. Bet 
vėliaus paaiškėjo, kad tai 
buvo ne dinamitas, bet oro 
rezervuaras ekspliodavo 
prie lokomotyvo.

Mažos mergaitės skundžia 
policmaną. •

, Keturios mažos mergai
tės, vyriausia kurių yra 9

JUSU PAINTEMS $

| JACKUS STASIUS |
gy vena po numeriu y

6S9 H'ashington St_ Dorchester Jį- 
Tel. Dorch. 3737-W.

Severos GyGuol-es užlaiko 
šeimynom sveikata.

I- I

KOSULYSĮ
i

į yra greitai sulaikomas jeigu
■ vartojama i laiką

SEVERA’S
r s. COUGH BALSAM.

- PžlingvinS Jrožulę if prašalina džiiR
ir aqfcgu$«n>s. J

Kaina 2Sc ir 50c.
Klauskite pu aptiekoriaue.

SEVERA’S
C0U> ANDCRIP TA1LETS

Šalčiui ir Gripui ir Galvos skaudi- 
įimta paeina nuo perklimo.

Kaina 30c.

I
t

i K

i’ 
i' 
i

i! 
i’

PE1MS VALŪKOHIS :
Tik vienas lietuvis.

Auiuoriua ir Laikrodininkas

Per 12 metų So. Bostoną par> 1 
luodu ir_ taisau visokios rūšies j 
aikrodžius, žiedus, lenciutrus ir < 
šiaip visokius auksinius ir auk- 1 
suolus daiktus. Darbų ir užsa- į 
kymus pri-’mu per pa/.tą ir iš- ■ 
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKON1S
SO. BOSTON, MASS.

375 BROADWAY ' j

Perstata L. M. P. S. 13-ta kuopa.
Vaidinimas prasidės 7:30 vai. vakare

Lietuvių Svetainėj
Kampas E ir Silver Sta. South Bostoa, Mass.

teiksiąs-yra įvairus, pilnas gražių išsireiškimų, taipgi ir juokų 
netrūksta. Jo atvaizdinimui dalyvauta gabiausi aktoriai, net patsai 
autorius iš New Yorko

J. ROSTOVCEV
Atsilankykite visi KOMITETAS.

i! 
i' 
i! 
i!

i 
I 
I

Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M

SUSUKE M. PUISMEA SKALIJU 
(PUiaiUTC)

Lietuvė Moteris Advokati
233 Broaduay, So. Bostoa, Mase.

PROG A DĖL KRAUTUVAS.
Kanapinis 3 šeimynų, 17 kambarių namas su visomis įtaisomas 

ir elektriką. Pirmą florą galima lengvai perdaryti į krautuvę. Ge
riausia vieta dėl mėsos ir groserių krautuvės. Kaina $9500, įneš
ti $3000.

BARGENAS. Puikus 9 šeimynų mūrinis namas, su beveik I 
akru žemes, geriausioj vietoj Brooklitie. Visi naujos mados įtaisai 
ir "steam” šiluma; randų neša $6500 į metus, bet gulima lengvai 
pakelti iki $7500 ; metus. Kaina $38,500. Įnešti $6000, lengvos iš
lygos. Dėl platesnių žinių kreipkitės pas

LITHUANIAN AGENCY
361 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605 ir 1337.

Ar jūsų anglių^ 
krūva eina 

žemyn?

t

'C r

LETOVIU GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
randavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome erpertą, 
mekšruką dėl sutaisymo mašinų. (?) 
PETRAS JAKIMAVIČIUS
- 541 East Broadway,

South Bostoa. Masa. 
Telefonas: So. Boston 51370.

štai idealia ištisų metų alieįinis pečius
ŠTAI, pugalios, ir aliejinis pečius, kuris visiškai 
užganėdina, taip lygiai kaip ir geras anglinis 
pečius ir greitai gaminantis kaip gesinis pečius. 
Jis ypač yra ekonomiškas, kuomet yra vartoja
mas švarus Socony Kerosinas.

šis vėliausias ir geriausias New Perfection 
Aliejinis Pečius su Superfex Degintojais yra 
vartojamas tūkstančių tūkstančiuose namų, 
kaipo garsus ištisų metų gaminimo pečius. Jis 
yra populiaris kaip mieste, taip ir provincijoj. '

Jeigu jus fornišiuojat naujus namus arba ne
norit gaišinti laiko su angliniu pečium, kurį 
reikia nuolatos prakurti, pasižiūrėk, kaip veikia 
New Perfection naujas pečius. Tai yra puikus 
sutaisytas, švarumas, tesėjimas ir greitumas 
gaminime. Ir atmink, kad tai yra ištisų metų 
pečius. •

Parsiduoda stųhos rakandų ir 
geležinėse krautuvėse visur.

i!

i 
i! 
i’ 
i!

Telefonas 5112*W.

Dr. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedėliomia nuo 10—12 dieną.
795 N. Main st. kamp. Broad aL 

1MONTELLO, MASS.

Tel. S. B. 2488

Dr. J. C. Landžias 
(GYDYTOJAS Iš LIETUVOS) 
VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9

506 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

42S Broadway, priešaia paštų
SO. BOSTON TeL So. Bostoa 823

Ofiso valandos: 
Nuo 9:30 iki 12 

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9
Subatomis nuo 9:30 iki u ir 
nuo 1 iki 5 vakare. J

Svariam, greitam ir 
ekonomiškam šildy
mui vartok Perfec
tion Aliejinį šildyto
je su Socony KeTosi-

> 'STANDARD OIL CO.OF NEW YORK 
26 Broedvay- .' itv J

TA ■ L

PERFECTION 
OŪHeaters

.3- <

| Tel.: Richmond 1410 ;

! Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS. 
VALANDOS. 

Nuo 8 iki 19 ryto.. 
Nuo 2 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 8 vakare.
321 HANOVER ST„ 

BOSTON. MASS.

’a U 1

-

NEW PERFECTION
K 't

Vartok

SOCONY

■MW».***-**-..




