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Metai XVIII

Anglijos ir Francijos 
nesutikimai didėja.II

Novir VomLm Lietuvos ir Amerikos išvys-Jflew IOTke atsidaro tymas ir palaikymas;
j* i | i . Oficialis santikiavimas Į
LiCtUVOS KOnSUlataSo tarp Lietuvos ir Amerikos f 

i vyriausybių valstybiniais ir
KONSULU BUS "DAKTA- atskirų* piliečių privatiniais 

RAS” BIELSKIS.
GINČAS EINA DĖL 

VOKIETIJOS.
• _____
Italai pradeda linkti anglų 

pusėn.
• Anglijos premjeras Bald- 
win pasakė parlamente, kad 
Anglijos valdžia pati ruošia 
pieną Vokietijos klausimui 
išrišti, ir paduos jį Vokieti
jai apsvarstyt. Jei Vokietija 
Jį priims, tai tuomet Angli ja 
paduos tą pieną aliantams.

Koks tas pienas bus, kol 
kas da nežinia, bet franeuzų 
valdžios galva Poincare jau 
pasiskubino pareikšti, kad 
jei tik Anglija siūlys skirti 
tarptautinę ekspertų komi
siją, idant ištyrus ar Vokie
tija turi iš ko skolas mokėti, 
tai Francuzija to pasiūlymo 
nepriimsianti.

Poincare sako, kad fran- 
euzai jau iš kalno žiną, jog 
tokia komisija, kur prancū
zų butų mažuma, tiarai nu
tars, kad Vokietija dabar 
neturi iš ko mokėti.

Anglams nepatinka fran
euzų įsiveržimas j vokiečių 
Ruhrą. Jie nurodo, kad už
ėmimas to krašto ardo visą 
Vokietijos pramonę, kas 
blogai atsiliepia ir ant kitų 
šalių. Francuzai gi atsako, 
kad dėl Vokietijos pramo
nės ardymo kalčiausia esan
ti pati Anglija. Ji, girdi, ne
pritardama Ruhro okupaci
jai, padrąsino vokiečius 
priešintis franeuzams, ir 
nuo to priešinimosi pareiną 
vokiečių visi vargai. Bet 
jei Anglija butų padėjusi 
franeuzams Ruhrą užimti, 
vokiečiai nebūtų drįsę prie
šintis, ir tuomet juos butų 
galima apiplėšti be jokio 
vargo. Taigi Anglija esanti 
kalta, kad francuzai smau
gia vokiečius.

Franeuzų i. 
kupina pikčiausių straipsnių 
prieš Angliją. Paryžiaus 
”Temps” sako, kad Anglija 
pradedanti lošti savo seną
ją Judosiaus politiką. Ji vi
suomet kursčiusi vieną vals
tybę prieš kitą, ir kuomet 
tos dvi pešdavosi, tai ji nau
dodavosi. Taip ir dabar ji 
pradedanti daryti. Kuomet 

x ant jūrių buvo pradėjus 
augti vokiečių galybė, tai 
Anglija stojusi Francijos 
pusėj. Dabar gi, kuomet Vo
kietija sutriuškinta, o ant 
Europos sausžemio pradeda 
augti franeuzų galybė, tai 
Anglija stojanti jau Vokie
tijos pusėje, kad sunaikinus 
Francuziją.

Taigi santykiai tarp Ang
lijos ir Francijos yra labai 
įtempti

Italija šituose ginčuose 
linksta Anglijos pusėn. Mus- 
solini pasakė, kad jis pilnai 
sutinkąs su Anglijos prem
jero Bakhvino pienais ir 
remsiąs juos.

i HARDINGAS VARO 
GELŽKELIO 

GARVEŽĮ.
Viešėdamas Alaskoje pre

zidentas Hardingas mėgino 
būti mašinistu ant valdžios 
gelžkelio. Ant Wassilla sto-

RIAUŠĖS PRIEŠ KATA- ‘*es J‘!ai už,iP? .®“ sav?.
LIKUS čia Sarvezl° ir» masjnis-

, T. i- to mokinamas, paleido trau- {n£°^nC1T°S Ita •’ kinį. Jis važiavo 26 mylias
joje, pereitą nedekheni mi- jr ant ^Lančios stoties su
ma jaunuolių įtaise prieš stoj0 j0 patį buvo šalia jo 
katalikus demonstraciją, =vie{oj ^„^0. Hardingas 
sunaikino katalikų partijos sako kacĮ traukinį valdyti 
būklę ir sudegino tukstan-' ’ • • •
čius katalikų laikraščių. esą kur kas lengviau, negu 

automobilium važiuoti. Ir 
garvežio žmogus pripažįsta, 
kad Hardingas esąs geras 
mašinistas. Bet juodveidis 
tarnas valgomam vagone su 
tuo nesutinka, nes iis sako, 
kad kuomet Hardingas 
stabdė lokomotyvą, tai 
traukinis taip smarkiai su-

GOMPERSAS PERSPĖJA 
PRIEŠ BOLŠEVIKŲ

AGENTUS.
Gompersas parašė laišką 

tiems senatoriams, kurie iš
važiavo Rusijon dalykų ty
rinėti. Jis nurodo, kad kuo-; irauKmis sniariuai »u- 
met Maskva kalba apie■ sikrėtė, jog nuo lentynų nu- 
draugišką susiartinimą su ......................
Amerika, tai jos apmokami 
agentai darbuojasi Ameri
koje, kad netik šios šalies 
valdžią nuvertus, bet ir dar
bininkų organizacijas išar
džius. Todėl Amerikos dar
bininkai, nors ir simpati
zuoja Rusijos žmonėms, bet! 
komunistų valdžiai negali j

krito 11 puodukų ir visi su- 
isikulė. Juodukas sako, kad 
j ir jis pats be maž ko per lan- 
lgą neišvirtęs. z

_____________________ /
I

Panaši įstaiga vėliaus 
sianti atidaryta ir 

Chicagoje.
Washingtono

reikalais;
Lietuvos piliečių ir jų rei- 

l)U_ kalų Amerikoje protegavi
mas;

Lietuvos užsienių pasų iš
davimas ;

Organizuos plieno 
darbininku uniją.

Iš _ ( ........_ ............. .....
prisiųsta šitoks Lietuvos.valdžios apie Lietuvą ir Lie- 
Atątovybės pranešimas su tUVOs valdžios apie Ameri- 
p. Čarneckio parašu: įką: politikos, ekonomijos,

Lietuvos valdžia, norėda- kultūros ir Įstatymų bei jų 
ma suteikti kuogreičiausio pakeitimu srityse, 
patarnavimo saviems pilie- ‘
čiams gyvenamiems Ameri-1 
koje ir besirūpindama jų 
interesų apsaugojimu, o ly
ginai turėdama omenyje ir 
prekybos santikių tarp Lie
tuvos ir Amerikos išvysty- 

yra nutarusi steigti 
Amerikoje du ;|ivo konsula
tu — vieną Ne r Yorke, kitą 
Chicagoje.

Skaitau savi malonia ir 
garbinga pare iga pranešti

mums į Informavimas Amerikos

REZIGNAVO 10-TAS 
PROFESORIUS Iš 

AMHERSTO 
KOLEGIJOS.

Ši panedėlį iš Amhersto 
kolegijos rezignavo chemi
jos profesorius C

TAM TIKSLUI YRA 
SURINKTA $70,000.

mą, 
Ai

liečian
čiose abiejų valstybių inte
resus ;

Tarpininkavimas tarp 
Lietuvos piliečių ir jų įstai
gų Amerikoje ir Lietuvos 
valdžios;

Gynimas senųjų ir vedi
mas derybų sudarymui 
naujų tarpvalstybinių su-

Socialių santikių palaiky
mas, ir

Bendra informacija apie

i

i tarčių

Vajaus centrais bus Bethle- 
hem, Chicaga ir Clevelandas 

Amerikos Darbo Federa- 
George c’*ia nutarė suorganizuoti Į 

Scatchard. Savo rezignaci- uniją plieno darbininkus  ̂
jos priežastį jisai paaiškino kurių yra apie 375,000. 
tuo, kad kolegija netekusi Organizuoti šitos pramo- 
geriausių mokslo vyrų ir nės darbininkus buvo ban- 
todel tenai jau nebegalima doma jau du kartu, 1919 ir 
bus atsiekti tu tikslu, ko- 1920 metais, bet abu kartu 
kiais jisai ton kolegijon bu- bandymai buvo kapitalistų 
vo įstojęs. ' valdžios žiauriai sulaužyti.

Tai jau 10-tas iš eilės pro- lam tikslui buvo ir fondas 
fesorius rezignavo iš tos Įkurtas, kuriame liko da 
mokyklos. Šitas profesorių $70,000. Svarstant kas da- 
bėgimas yra protestas prieš babar daryti su šitais pini- 
mokyklos valdybą, kuri an- gaiš, ir kilo sumanymas 
dai pavarė savo rektorių bandyti da trečią kartą uni- 
prof. Meikeljohną dėl jo onizuoti plieno industriją, 
laisvų pažiūrų. Organizacijos darbą ves 

Amerikos Darbo federacija 
pačiam Gompersui vadovau
jant, o tokių radikalų, kaip 
Fosteris, bus bandoma prie 
to darbo neprileisti. Visų 
pirma vajus prasidės di
džiausiuose plieno centruo
se, būtent Bethleheme, Chi-

Amerikos lietuvių visuOme- Lietuvos valstybės ir visuo-
Riaušės Montelloje
Montelloje, kur jau 9 są- 

------------- „ ------ — —a—vaitės tęsiasi šiaučiu strei- 
pritarti ir nieko bendra su!kąS, pereitos sąvaitės utar- 
ja neturėsią. - jninką įvyko .didelės riaušės.

; Mat viėtos valdžia, gindama 
fabrikantų reikalus, už
draudė -itreikieriams eiti 
ant pikietų. Streikieriai gi 
to uždraudimo nepaisė ir 
panedėlį apie 800 žmonių iš
ėjo pikietuot dirbtuvių. Po-

RUSIJA ATŠAUKIA MI
SIJĄ Iš BULGARIJOS.
Maskvos valdžia Įsakė sa

vo misijai Bulgarijoj grįžti, 
namo. Sakoma, jog tai pa
daryta dėlto, kad šiomis die
nomis Bulgarijoj tapo už- licija pradėjo pikietus areš- 
muštas Rusijos Raudonojo i tuot, bet pasirodė, kad strei- 
Kryžiaus narys.

I

nei, kad šių metų liepos mė
nesio 16 dieną New Yorke 
yra atidaroma pirmoji isto
rijoje Lietuvos konsuliarė 
Įstaiga Amerikoje.

Dr. Julius J.-Bielskis yra 
Užsienių Reikalų Ministeri
jos paskirtas ir Statė 'De- 
partmento pripažintas, kai
po Lietuvos konsuliaris 
agentas New Yorke. Todėl 
visi užinteresuotieji asme
nys teiksis kreiptis konsu- __ __ ____ _ ______
liariais reikalais nuo š. m. j paSį.ovja pa(įgį.j, Atstovybė-

menės gyvenimo vystymąsi.
Vienok kol bus Įsteigtas 

konsulatas netik New Yor
ke, bet ir Chicagoje, Atsto
vybei teks atlikinėti ir dalį 
konsuliarių darbų, kurių

POLICMANAS NUŠOVĖ 
MOTERĮ AUTOMO- 

BIL1LJE.
Casper, Wyo. — čia tapo 

nušauta Mrs. J. D. Ne\v- 
comb, kuri buvo išvažiavus

New Yorko konsulatas, dėl su savo dukteria pasivaži- * ’ • •
mažo jam skirto darbininkų net automobilium. Policma- £ c e e a e. 
skaičiausf-negaiės-atHktr nay Cantlin liepė jai sustoti. i>r ~ ----- -

Kuomet bus abudu konsu- Jai to nepadarius, jis šovė 
Įsteigti, teritorija ir užmušė ją.tatai - Įsteigti,

jiems padaryta ir darbas- 
t tuo budu ineis Į normalę ir

I

: PERKŪNAS IR KARŠTIS 
UŽMUŠĖ DAUG ŽMONIŲ. 

( Po didelių karščių, kurie 
vietomis siekė 105 laipsnių, 
.dabar prasideda audros ir 

GUS IR PERPIOVe 'perkūnijos. Chicago "Tribu- 
FILVĄ. <ne»» surinktomis žiniomis,

Thompsonville, Conn. —pereitą savaitę įvairiose

liepos mėn. 16 d. šiuo adre
su:

Lithuanian Consulate, 
38 Park Row, 
New York, N. Y.

Kadangi iki šiolei visus 
korisuliarius darbus atlikda
vo Atstovybė Washingtone, 
kas jai labai gaišindavo jos 
tiesioginio diplomatinio 
darbo atlikimą, kurio esa
ma nemažiau, kaip konsu- 
liario, todėl skaitau reika
lingu čionai pažymėti sky
rium tuos reikalus, kuriais 
rūpinsis naujai Įteigtas 
Lietuvos konsulatas New 
Yorke, o kurie pasiliks At
stovybės žinioje.

New Yorko konsulatui 
priklausys:

Prekybos reikalai, faktū
rų, invoice’ų ir kitų panašių 
raštu liudymas;

Turto pirkimo, pardavi
mo, pervedimo, dovanojimo, 
Įvairių Įgaliojimų ir kitų 
aktų liudymas;

Lietuvos. Amerikos ir ki- 
: traukę pradėjo švaistytis po!^ valstybių pasų vizavi- 
Airtuves, bet kas į juos svai-jmas’ ...
dė, negalėjo surasti. Kelia-’■ 
tas policmanų buvo lengvai; 
sužeista, bet žmonių buvo 
sumušta daugybė.

Po šitų riaušių buvo pa-

i

'kieriai arešto nebijo: kaip 
■ tik vieną ima, taip ir visi li- 
jpa į policijos vežimą. Tuo 
bud u policija suėmė 140 

I žmonių ir daugiau jau netu
rėjo kur dėti. Taigi ant ry
tojaus ji nutarė streikierių 
jau nebeareštuoti, bet muš
ti juos. Ir todėl utarninke 
Įvyko kruvinos riaušės. 
Kaip tik pikietai pasirodė 
ant šaligatvių, tuojaus raiti 
policmanai puolė ir pradėjo 
lazdomis kloti. Streikieris, 

ir Tlaužė” pasta- ar ne streikieris, kas tik Jai 
rąĮam šoną. Kada "Eldora-P? kojų pasipynė, gavo kiek- 
do” pradėjo skęsti, jo žmo- vienas. Juozui Mjskmiui po- 
nės perejo ant ispanų laivo hemanas pavojingai perskė-

ŠIAURĖS JUROJ SUSI
KŪLĖ TRJS DAIVAI; 

DU NUSKENDO.
Iš Londono pranešama, 

kad 15 liepos Šiaurės Juroj 
laike tiršto ruko susikūlė 
tris laivai ir du iš jų nuėjo 
jūrių dugnan, bet jų žmonės 
buvo išgelbėti. Visų pirma 

(katastrofa ivyko, kuomet 

susidūrė su švedu garlaiviu 
"Eldorado” i

sDauda dabar iisPan’4 garlaivis ”Begona
O U d 14. Li d LidMdl i • i 1 • •

"Begonos”, kuris nors ir nu
kentėjo nuo šitos nelaimės, 
bet vis da galėjo plaukti. 
Tečiaus netrukus atsitiko 
kita nelaimė. Anglų garlai
vis ”Sheridan” smogė ”Be- 
gonai” lygiai ties viduriu ir-

lė galvą.
Bevaikydama streikierius 

rtuo fabrikų, policija Įsibro
vė i siaurą gatvelę prie 
Ames st. čia jau ir policijai 
teko. Moteris per langus 
pradėjo lieti ant policmanų

<

išrovė jai didžiausią skylę j vandeni, svaidyt Į juos puo- 
šone. Ir ”Begona”, kuri ne- <Įals. Ir kitokiais daiktais, 
senai paskandino kitą laivą, policmanai tuomet
dabar pati pradėjo skęsti? Pu°lė I namus ir lazdas issi-i 
Kaip tik spėta žmones nuo 
jos nuimti, ir ji nuėjo jūrių 
dugnan.

ORLAIVIS NUPUOLĖ I 
JŪRES.

Apie Venecijos miestą, 
Italijoj, pereitą nedėldieni 
lakstė orlaivis. Staiga jo

I

J

i Gimimo, jungtuvių ir mi
rimo metrikų liudymas;

Įvairių paliudymų išdavi
mas ;

Piniginių pašalpų Lietu
von siuntimas;

Palikimų išjieškojimas irdarytos paliaubos. Streikie-'piriai ant nikietu iau nebėio I Pahkimų įsjieskojimas ir 
- - Krtro bandė juro teisn! aPsau«0J'-

motoras pagedo ir jis nu- komp'anijomis sutaii(vt. Bet.ma?- turto sau’
mU^u^]van%n“aSžo^r' ^ ir

du lakūnai prisitrenkę pri- gtreikieriai vėl nutarė eiti
#ėrė. ,ant nikietu. ir eiti visiems.

SUPLEŠKĖJO KATALIKŲ 
BAŽNYČIA.

Kanadbje, netoli Sher- 
brooko, Quė., sudegė didelė 
katalikų bažnyčia. Ugnis ki
lusi iš susikeitusių elektros 
vielų..

Priėmimas turto sau- 
puolė Į jūres. Masina atsi- tas nepavyko, ir paliaubos
musus į vandeni sudužo ir atšauktos. ši pane<lėli Vertrnų. nuorašų u' i»- 

r ------ ♦ - traukų is įvairių dokumen
tų darymas;

Įvairus laivininkavimo ir 
jurininku reikalai.t)

Atstovybės žinioje Ims:
Los Angeles mieste, augs- kaucijos neimti ir pabaudų Diplomatinis Lietuvos at- 

tesnis teismas nuteisė 27 nei cento valdžiai nemokėti, stovavimas prie Suv. Vals- 
darbininkus už prigulėjimą Kas iš to išeis, pamaty- tiju valdžios; 
prie I.W.W. unijos. ' sim vėliaus. •

NUTEISĖ 27 A1DO- 
BLISTUS.

lant pikietų, ir eiti visiems, 
taip kad policija neturėtų 

. kur ju dėti, jei ii norėtų 
i areštuoti. O jei areštuos, tai

;e bus sumažintas darbinin
kų skaičius, paliekant tiki 
minimaliai j " 
sonalą tolimesniam _vykdy-|rjs gyvena čia pas kitą'lenką įk>**mirė~12 žmonių," o* per- 
mui augsciau pažymėtų At-įant »burdo”, pabudo aną .kūnas užmušė 8. Didžiau- 
stovybes uzdavimų. jnaktį ir pamatė, kad iš jo sios audros ir perkūnijos

Nuoširdžiai sveikindamas kambario per langą lipa ka- siautė apie didžiuosius eže- 
naują .Lietuvos konsulatą ‘ žin koks žmogus ir nešasi jo;rUs, kurie randasi tarp Ka- 
New Yorke, kartu linkiu jo haksą, kuriame buvo $1,250' ’ • « • -
darbuotojams ištvermingo pinigų. Ciszek šoko iš lovos 
ir vaisingo darbo, turint vi- ir norėjo vagį sulaikyt, bet 
sucmet prieš akis ne kurios'tas traukė jam britva ir 
nors partijos, .organizacijos perplovė visą krutinę ir pil- 
ar asmenų, bet visos musų I vą. Ciszek apalpo, o vagis 
tautos, visos Lietuvos Tevy-} pabėgo. Jis buvo įlipęs į tą

' v i ,u.v, vvHn. — pereita savaitę įvairiose
reikalingą per- Lenkas vardu Ciszek, ku-iAmerikos vietose nuo karš- 
ipsmam vvkdv-i__i.„ .. . _ »

nės gerovę.
V. Čarneckis, 

Lietuvos Atstovas.

PERKŪNAS TRENKĖ 
STRYTKARJ.

nados ir Suvienytų Valstijų.

kambarį ant antrų lubų per 
kopėčias.

KRAUJO PRALIEJIMAS 
MIESTO ROTUŽĖJ.

Žemojoj Kalifornijoj, Me-
Pereita nedėldieni New|xicali mieste, tarpe majoro 

Yorke perkūnas trenkė į!ir jo politinių priešininkų 
Staten Island strvtkarį ir!Įvyko pereitą nedėldieni 
sugadino ji. Kada po apkur- kruvinas susirėmimas rotu- 
tinančio trenksmo ir apjaki-A-ėj. Majoras ir 14 jo šalinin- 
nančio žaibo ant strytkario! kų gerai apsiginklavę uzsi- 
staiga užgeso visi žiburiai, ibarikadavo miesto valdybos 
tarpe pasažierių kilo di- i rūmuose, o jo priešininkai, 
džiausią panika. Visi pra-!taiP.Pat apsiginklavę, is lau- 
dėjo veržtis laukan ir lipdą- ko jį atakavo. TrĮs žmonės 
mi vienas per kitą sumin- taP° nu®au^ apie 20 su- 
džiojo daug žmonių. Išviso žeista, tų tarpe ir pats ma- 
buvo sužeista 18 pasažierių 
Kelios moterįs iššoko 
langus.

i ioras.
per r -------------

POTVINIAI COLORADOJ.
Colorados valstijoj nuo 

(smarkių lietų patvino upės 
i ir užliejo keliatą miestelių. 
'Vpnrlun nnnpžp kpliata tiltu

MAINE DIDELĖS 
PERKŪNIJOS.

.Maine’o valstijoj pereita1 Vanduo nunešė keliatą tiltų 
sąvaitę buvo dideliu perku-geležinkelių ir sunaiki- 
nijų. Kennebee * klonyje Ao daugybę šieno, 
smarkus lietus su dideliais’ -------------
ledais išmušė daržus ir daug PITTSTONE IšDINAMI- 
blėdies pridarė javams. Au-| i namai
gustos mieste perkūnas su-'

TVOTA 4 NAMAI.
Pittston. Pa.f______ _ _ _ , Pereitą

ardė vienus namus, o Far-’sąvaitę čia likos išdinami- 
mingdalėj sudegino tvartus tuoti nakties laiku keturių 
ir daržinę. Apie Bangorą mainerių namai Manoma, 

,tiek daug lijo, kad ir miškų kad tai kompanijos provo- 
• Prietelingų santikių tarp;gaisrai užgeso. ikatorių darbas.

HEARSTAS SKUNDŽIA 
LONDONO LAIKRAŠTI.

Amerikos laikraštininkas 
Hearstas traukia teisman 
Londono dienraštį ”Daily 
Mail” už Įžeidimą jo garbės.

12 DARBININKŲ ŽUVO 
EKSPLIOZIJOJ.

East Altono miestelyje, 
. 1 Ilinojuje, patronų dirbtu- 
, vėj Įvyko ekspliozija, kuri 

12 darbininku užmušė ir ke
liolika sužeidė.

12 SLAPUKŲ NUŠOKO 
NUO LAIVO.

Pereitą sąvaite į New 
Yorką atėjo iš pietų Ameri
kos garlaivis "Vasari”. Ant 
jo buvo suimta ir uždaryta 
12 juodveidžių, kurie pasi
slėpę norėjo už dyką Ameri
kon Įvažiuot. Bijodamiesi, 
kad jų nedeportuotų atgal, 
juodveidžiai išlindo iš laivo 
per langą ir vienas paskui 
kitą sušoko į jūres, tikėda
miesi išplaukti ant kranto. 
Bet matydami, kad neiš
plauks, pradėjo šauktis pa
galbos. Nuo stovėjusių tenai 
laivu buvo nuleista keliatas 

I valčių ir astuoni juodvei- 
užiai buvo išgelbėti vos gy
vi, o kitų keturių nesurado.

IŠDEGĖ DU MIESTELIAI.
Idaho valstijoj girių gais

ras nušlavė du miesteliu, 
Mace ir Burke. Abudu buvo 
apgyventi mainerių.

• \
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hdttis aiškėja. lydami iš jų "krikščionybei’!. 

priešingus gaivalus ir pa- 
. . _— keisdami juos ištirtais da-

Kai pasibaigė Seimo rin- vatkinais. Saugodami tėvy- 
.. ......................... nę nuo vidujinių priešų, jie

KLERIKALO ČAR
NECKIO KERŠTAS.

Klerikalų Čarneckis ker
šija lietuviams užtai, kad 
jie neklausė jo paliepimo re
gistruotis ir mokėti jam po 
810. Jis neduoda ji^ais.ųžiai 
pasų Lietuvon važiuot. 
Brooklyno "Vienybe'’ •‘al
tam numery rašo:

"Pastaruoju pusmečiu ame
rikiečiai turi daug bėdos su iš
važiavimu Lietuvon, nes dau
gelis turi bėdos su išgavimu 
pasų. Nors ras garsusis 'regi
stracijos’ klausimas tapo ati-j 
dėtas, taigi suspenduotas, bet; 
Lietuvos Atstovybė su Juo 
skaitosi, kaipo jau su užbaigtu 
faktu. Jeigu kas nesiregistra- 
vo, tai negali gauti paso, šim
tai žmonių susirengia kelionėn, 
išsiperka laivakortes, prisiren
gia visus dokumentus. Bet štai 
tik susiliečia su Atstovybe 
Washingtone, tuojaus ir už
kliūna už kilpos: nesiregistra- 
vai, negausi paso!

"Kiek teko patirti, kitu vals
tybių atstovai ir konsulai, jei
gu negali išduoti reguliariško 
paso, tai išduoda tik laikinąjį 
pasą. Kuomet žmogus nuva
žiuoja į vietą, tai ant jo paties 
guli atsakomybė patikrinti sa
vo asmenį iš to valsčiaus, ku
riame yra gimęs. Pas mus to 
nėra, žmogus yra gimęs Lietu
voje, dešėtkai jo kaimynų čia 
gyvenanti ii pažįsta ir gali 
apie ji paliudyti, jis yra pirkęs 
Lietuvos Laisvės bonus, auka
vęs Lietuvos reikalams, bet jo 
neišleidžia iš Amerikos ir j 
gana’... p.

**Kiek jau buvo pastaruoju 
laiku atsitikimu, kad būriai 
lietuvių atvažiuoja keliaudami 
į Lietuvą, bet negali atlikti pa
sų reikalų, žmonės blaškosi po 
agentus, keikia agentus, Lie
tuvos Atstovybę, bet šitie 
keiksmai niekur toliau nenuve- 
da, kaip prie fakto: negali Lie
tuvon išvažiuot! Laivų kom
panijos agentams stačiai i 
akis pasako: Jūsų atstovybė 
Washingtone yra numirusi. 
Kompanijos pyksta, grūmoja 
Lietuvos Atstovybę į teismą 
duoti, kad ji gadina kompani
jos biznį. Jeigu tai dar butų 
su privatinėmis kompanijomis, 
tai mažesnė bėda. Bet dabar 
jau pradėjo kelti skandalą ir 
Suv. Valstijų Laivynas — U. 
S. Lines. Jau buvo atsitikimu, 
kad šis laivynas susodino bū
rius lietuvių be pasportų vizos 
ir išvežė Vokietijon. Sako: te
nai gausite vizą pas Lietuvos 
atstovą. Jeigu šitaip toliaus 
tęsis, tai pradės didelė daugu
ma žmonių važiuoti su savo vi
zomis į Vokietiją. Tuomi ’iš
veža dideles sumas pinigų, ku
rios butų palikę pas musų At
stovybę, jeigu ji butų išmin
tinga.”

Taigi kvailu savo kerštu 
ponas 
vargina be reikalo musų 
žmones, bet žemina ir Lietu
vos autoritetą amerikiečių 
akįse. Jei Kauno valdžia ši
tos betvarkės tuojaus ne
prašalins, tai pasekmės jai 
pačiai bus labai liūdnos.

Čarneckis netiktai
I 
I

i

[pasakodamas šitokį nonsen- 
[są stato save ant pajuokos. 

Toki pat "veikėją”, kaip 
Jukelis, turi ir tautininkų 
srovė. Jis vadinasi A. Ivaš
kevičius. alias Anthony

O nūdien mes mokam gražiai jvas §jtas žmogus irgi ta- 
[tik kalbėti... rjasj‘ vjsj-a žinąs ir mano, 

Kas stojos, jau stojos, -įa(j jįs g.>!js Gabrį sukriti-

Det kam gi mėšlyne dar kojos. ‘} uotj Gabrys andai patarė 
O lupose—žodžiai senai [ ;am pastudijuoti slaptą

[nudėvėti?r|Metternieh0 ir Talleyrando 
Nerugkim. nepukim diplomatija. Ir Ivaškevičius
Ir veltui,kaip šmėklos,nedukim. (]abar atšauna per "Sanda- 
Bet gričią ir širdį gražiai

[išvalytum...
Svajone, kaip saule, 
Papuoškim sau kietą makaulę dį) gerai apmokamas agen- 
ir dvokiančio raugo savy i tas ”

[nepalikim...! >u ‘ i x uv «*iyu -y-

Ištiesti, tai yra tinkamiau- A°ks, 
sis kunigų valdomai taftai J?* 
himnas.

; aW.. 1P Paaiškėjo, kadJ-v -—j—i---------
knkscionys demokratai [ dar pikčiau, kaip iki šioliai, 
smurtu pravarė savo dau-[puls klasines darbininkų or

ganizacijas, jų priešakinius 
darbuotojus. Mes neabejoja
me, kad kai Seime nebeteko 
darkuopininkų, tėvynės 
priešų vietas greitai gau
sim užimti mes, socialdemo
kratai. •

Krikščionys rūpinsis tė
vynės ukiu ir finansiniais 
jos reikalais. Bet kam gi ne
aišku, kad Lietuvos ūkio 
reikalai — tai yra stambių
jų ūkininkų, krikščioniškų
jų bankininkų ir biznierių 
reikalai? Kas juos paten
kins, gelbės tėvynę. Jei krik
ščioniškoji trejybė, vesda
ma žemės reformą, kelda
ma darbininkų padėties 
klausimus, ir kliudys kada 
darbininkus ir mažažemius, 
tai tik tiek, kiek tas bus rei
kalinga ir naudinga musų 
krikščioniškai buožijai.

'Pati valgydama pilna 
burna, ji kartais pabers tru
pinių ir darbininkams iš 
Darbo Federacijos riešku
čių. Bet bers tik tam, kad 
darbininkai atsižadėtų ko
vos kelio ir priprastų laukti 
sau ubagiškų malonių iš 
ubagiškos organizacijos 
rankų. Dalindami ir išpar
duodami dvarų žemes ūki
ninkams, jie skirs dalį tų že
mių ir kaimo darbininkams, 
skirs tiek, kad jie galutinai 
nenusiviltų klerikalais ir 
nuo jų nepabėgtų.

Mes turime rimtai įver- 
1 tinti susidariusią padėtį,tin

kamai nustatyti savo užda
vinius ir kietai pasiimt dar- 

■ bo. Artimiausia Lietuvos at
eitis atneš mums dar dides
nį reakcininkų susidėjimą. 
Lig šiol, reakcija pašmus 
slinko t: . šuoliais, ^kartais 
spausdama mus smarkiau, 
kartais vėl atlyždama. Da
bar reakcija pradės vysty
tis ramesniu, pastovesniu, 
ir kietesnių žingsniu. 
Gniauš Lietuvos gyyehimą 
žingsnis po -žingsnio.'Slinks 
vėl pirmyn tik įsitvjrtmus, 
kaip remiant, užimtoj pozi
cijoj.

Kai musų priešininkai 
taip vysto savo jiegas ir taip 
nustato savo žygius, tai pri
puolamų laimėjimų nebegali 
jau būti. Laimės tas, kas ne 
tik tinkamai supras susida
riusią padėtį, bet ir mokės 
išvystyti savo jiegas ir iš
naudoti jas sąmoningoj, at
kaklioj ir pastovioj kovoje.

Tos sąmoningos ir pasto
vios kovos turime tuojau 
imtis mes, socialdemokratai, 
nes kitaip darbininkų judė
jimą Lietuvoje gali užkalėti 
klerikalinės durnaropės. Tu
rime imtis visomis jiegomis. 
Tai nėra uždavinys tik Sei
mo frakcijos. Tai yra neati
dėtinas darbas visos musų 
Partijos, visu profesinių su
jungi], pagalios visų susi
pratusių Lietuvos darbinin
kų. Mes turime išvystyti 
musų eiles organizacijos 
darbu. Mes turime sudru- 
tinti musų jiegas darbinin
kų švietimu, sužadinti ir iš
auklėti darbininkų atsparu
mą kovoje už darbininkų 
reikalus ir visus suburti Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tijoj. Darbo sąlygos ir pats 
musų darbas bus sunkus, 
bet mums ateity šviečia lai
mėjimo žvaigždė. • 

("S-tas”.)

Kaip išrodo, tai žodis "be-[Studentai gi atsisakė ir di- 
cievis” neužilgo virs prasi- į plomas iš mokyklos globėjų 
žengimo žodžiu. ; imti. Tūli jų stačiai pareiš-

Žodis "apsileidėlis”, vei- kad J*® priims diplomas 
kiausia, taps pasididžiavimo p^ai iš profesoriaus Mei- 
žodžiu. jkeljohno, o ne is kvailų mo-

Kuomet žmonija pradeda _____
grieti, atgal ir spardosi prieš ~.......... ~
žinijos ir laisvės dvasią, tai

gumą, kiekvienam kilo klau
simas: kokia bus jų politika 
ateity? Krikščionys, imdami 
valdžią, galėjo jos imtis ar
ba patys vieni, arba pasi
kviesdami talkininkų.

šiandien padėtis, galima 
fjkyth. Jau bus paaiškėjusi. 
Knkscionys iškarto pakal
bino valstiecius-liaudininkus 
dėtis valdžion. Bet kalbino 
taip šaltai, statė tiek nepri
imtinas sąlygas, kad dery
bos nutruko ir vargiai beat- 
sikartos. Paskutinių dienų 
Iflrikščionių elgimos rodo, 
kad jie. nėra linkę bent su 
kuo dalintis valdžia.

Va keli ryškesni faktai. 
Pirmajam posėdy, su nieku, 
nesutardami, krikščionys su
darė Seimo prezidiumą. 
Nieko nekalbino jie ir dėl 
busimųjų prezidento rinki
mų: tik pranešė valstie
čiams liaudininkams, kad 
prezidentas turi būti katali
kas, ir baigtas galas.

Ryškiai ir jiems tinkamu 
budu pasirodė krikščionys, 
sudarant Seimo komisijas. 
Iki šiol buvo priprasta, kad į 
Seimo komisijas bent didžio
sios frakcijos siųstų pačios 

Į joms atatinkamą narių skai

dei jų kandidatus tvirtino tik 
Ko [formaliai, niekuomet ju ne- 

‘i; .7" t'v.1no-;;.Jatmes^ama- Dabar krikščio- 
socialistu uraugija -- - - - -

Tai buvo toks smūgis re
akcijai, kokio ji niekad ne-

rą”, kad Gabrys veikiausia 
esąs "vienas iš jųjų (t. y. 
Mettemicho ir Tallevran-

ir dvokiančio raugo savy
[nepalikim... p”Yuo tarpu gi faktas yra 

' ' s Austri-
į diplomatas Metterni- 

Įchas yra miręs jau suvir- 
■ šum 60 metų atgal, o fran- 
euzas Tallevrand guli po že
me jau nuo 1838 metų. 
Kaipgi tuomet Gabrys galė
tų būti "jų apmokamas 

agentas?"
[ Vadinasi. Ivaškevičius yra 
[antras Jukelis. Jis nežino, 

ką šneka.
Gabrio asmens ir jo poli

tikos mes neginant. Jis gali 
i būti tikras šarlatanas,, bet 

i jis yra gerai savo srityje iš- 
i silavinęs ir žino ką jis kalba. 
[Tuo tarpu p. Ivaškevičius 
[savo ignorancija kompro- 
■mituoja netiktai save, bet ir 
tą šlovę. kuriai ji 
klauso.

KODĖL SOCIALISTAI 
REIKALAUJA 
PERMAINŲ.

"Naujienos" paduoda iŠ 
Anglijos Darbo Partijos or-j 
gano straipsni, kur aiškina
ma. kodėl socialistai yra ne-[ 
patenkinti dabartine višuo-i 
menės i tvarka ir reikalauja Į 
permainų. Tenai skaitome: [

"Didlapiuose, pavyzdžiui,, 
nuolat reiškiama ta nuomonė,1l 
kad yra nedoras daiktas kovo- j 
ti prieš dabartines institucijas. .
Esą tų institucijų istorija su
rišta su tradicijomis, todėl jas 
reikia gerbti, o ne griauti.

”Kur darbininkų skaičius
'yra nedidelis arba darbininkų j 
klasės sąmonė nėra pakanka-' 
mai išlavinta, ten demokratinėj 
valstybė yra turtingųjų vieš-'luvlu sočiausiu uraugija . . . _ , _ . Apatarimo Įrankiu. Paprastai;darbininku literatūrai leisti.^isJHna 

tas viešpatavimas patenka į į TMD. Vi 
buržuazijos rankas ir pati ęanizaciia 
mokratija yra buržuazinė de--įjais.
mokratija. Bet socialių jėgų! jr viena 
faktoriai gali taip pakitėti.kad [projektuoja užmegsti ryšių 
darbininkai sudarys didžiumą į su "Kultūros" B-ve Lietuvo- 
rinkikų. Tąsyk valdžia pateks ;jfe ir imti iš jos knygų savo 
Hv rankas ir bus sukurta pro-juarĮams Amerikoje/" ir- r • m • •• ’j - 
letarų demokratija. Prie to-Į Kad šėriau šita reikalą! 
kios demokratijos gan spar
čiai žengia Anglija, kur darbi
ninkų balsuotojų skaičius nuo
lat didėja. Bet ir proletarų de
mokratijai susikūrus, beabejo- 
jimo. atsiras naujų problemų, 
kurias teks rišti atsižvelgiant 
Į gyvenimo sąlygas. Socialistai 
kaip tik ir deda savo mokslo 
pagrindan dialektinį materia
lizmą, kuriuo einant nieko nė
ra amžino —
Viskas yra gera savo laiku ir 
savo vietoje. Visuomeninės in
stitucijos kartą buvo naudin
gos, paskui jos liko bereikalin
gomis ir, ant galo, Medingo
mis. Tokia yra gyvenimo eigos 
logika, žmonėms visą laiką 
tenka kovoti su atgyvenusio^ 
mis savo dienas institucijomis, 
nes visuomenėje visuomet- yra 
konservatyvė dalis, kuri neno
ri skirtis su tradicijomis ap
vainikuotomis institucijomis.

"štai kode! socialistai nema
ri©, kad galima sukurti tokią 
utopinę tvarką, kuri butų gera 
visiems laikams ir visiems 
amžiams. Bet jie yra tikri, kad 
dai>artinė kapitalistinė tvarka 
yra netikusi". Ir todėl jie kovo
ja už tos tvarkos pakeitimą ir 
už įvedimą tikros politinės 
industrinės demokratijos.”

pri-

LDLD, TMD. IR "K t LTU-[C?¥- Seimo visuma tuos frak-
ROS” BENDROV Ė. ‘.......... ..

LDLD. y
į tuvių

I

visų pirma pradedama sti- sitikėjo. Pasilikusi be gerų 
pnnti tikėjimas, o mokslas 
varyti laukan.

Mokslas ir tikyba, tai ug
nis, ir vanduo. Krūvoj jie bū
ti negali. Arba vienas moks
las, arba viena tikyba. Arba 
tamsus bažnyčios laikai,'ar
ba šviesi mokyklos gadynė.

Presbiterijonų bažnyčia 
Amerikoje skaitosi viena 
pažangiausių bažnyčių. Ka
talikų bažnyčiai ii yra net 
perdaug pažangi.

Ir šita neva pažangi pres
biterijonų bažnyčia, senio 
Brvano vadovaujama, pra
dėjo atvirą kovą su mokslu 
ir moksliniu auklėjimu jau
nosios kartos. Floridos, Ok- 
Iahomos, Teksaso, Minnes- 
sotos, Kentucky, Tennessee 
ir West Virginijos valstijo
se —- tamsiausiose ir kur
čiausiose valstijose visoje 
šalyje — presbiterijonai ap
skelbė kryžiaus karą darvi
nizmui, kuris moksliniu bur 
du aiškina atsiradimą įvai
rių gyvūnų veislių.

Bryanas nenori būti l>ez- 
džionės ainiu. Jam geriau 
patiktų būti kokio nors die
vo sunumi ant žemės. Ir to
dėl mokslinis darvinizmas, 
kuris sako, jog visi gyvūnai, 
taigi ir pats žmogus, išsivys
tė iš žemesnės formos be jo
kio dievo ar dievų pagalbos, 
šitas baisus darvinizmas tu
ri būt išvytas iš mokyklų^ 
iš knygynų, iš laboratorijų 
ir universitetų, .-ui•> ■

Iš visų knygų ir rankve- 
džių Darvino teorija apie 
gyvūnų atsiradimą turi būt 
išbraukta, o jos vieton įra
šytos ištraukos iš biblijos, 
kuri sako, kad dievas sutvė
rė žmogų į save pasižiūrė
jęs.

Presbiterijonų kongresas 
Įsakė visiems savo pasekė
jams visose valstijose įnešti 
Į legfelaturas "beždžionišką 
bilių", draudžiantį moky
klose aiškinti Darvino te
oriją.

Tamsus ir juodas darbas 
visuomet prasideda tamsoje 
ir nežinėj. Atsilikusios pie
tų valstijos yra geriausia 
dirva skleidimui kuniginio 
"mokslo" apie velnius. Todėl 
ir kova su darvinizmu pra
dėta nuo tenai. Bet ar ji pa
siseks?

Bažnyčia persekiojo mok
slą ir viduriniuose amžiuo
se. Ji vedė mokslą ant lau
žų, kankino jį karšta geleži
mi, prakeikdavo jį, svaidė į 
pragarą, o vistik mokslas 
apšvietė pasaulį ir teisybė- 
jau pradeda siekti žmonių 
smegenis.

Nebaisus šiandien moks
lui dievai ir velniai. Persilp- 
ni jau jie sulaikyti šitą ste
ariną tiesos skelbėją. Bet 
atgyvenusi savo amžių baž
nyčia da nenori mirti. Ir ji 
pradeda blaškytis. Ji einailinėj ir Pietinėj Amerikoj, .„n__ ____• •_ i • —

. *

t

instruktorių ir pasmerkta 
visų šviesesnių protų, Am- 
hersto kolegija dabar galės 
netekti ir studentų.

Reakcija siunta. Bažny
čios ir kunigai vienyjasi i 
juodą internacionalą ir ruo
šiasi į paskutinę kovą su 
dviem savo amžinais prie
šais — laisve ir mokslu.

Patamsio spėkos da dide
lės. Bet kur tik šviesa inei- 
na, tamsybė bėga. Ir žmogus 
laisvės paragavęs, vergu jau 
nenori būti.

Bryanas su savo kunigais 
gali da keikti Darviną ir da
ryti tūkstantį sumanymų 
kovai su mokslu, bet juo at
kakliau jis keikia ir juo dau
giau jis blaškosi, tuo dau
giau jis Darvino teoriją sti
prina. Nes savo išsišokimais 
jis parado, kad ir jis pats da 
nėra gerai iš beždžionės išsi
vystęs. . Ok.■ - 1■ •" , ■ ■■■}■ 

Nauja atemi kvota 
prasidėjo 1 d. liepos.
Kvota neliečia Amerikos 

piliečių, čia gimusių arba 
naturalizuotų. Ir neliečia at
eivių, dar neturinčių 18 me
tų, kurie yra piliečių vaikai. 
Bet visi, kiti ateiviai ineina į 
kvotą ir jeigu kvota išbaig
ta, nebus įleisti į Suv. Val
stijas.

Jeigu kvota neišbaigta, 
pirmenybė, duodama — jei- 

l — pa-

-1TW‘inhikn nr‘[komisijos turi būt sudaro- 
paties Seimo. Frakcijos 

t<. p «x'. *sjuĮyt savo kandidatus, 
i bet kiekvienas pasiūlytųjų 
(balsuojama^ paties Seimo? 
•Seimo dauguma,., vadinasi 
j krikščionys, priims i komi
sijas tik tuos, kurie jiems

[jau jnrmais komisijų rinki- 
[mais: kas nepatiko atmetė, 
i kas jiems buvo reikalingas 
—pravedė.

Pagalios imh aiškėti ir 
valdžios sudarymo klausi
mas. Krikščionys yra pasi- 
’*vžę kurti ^naują kdbinetą

ir kita jų dabar

ą rankas ir bus sukarta j nariams Amerikoje 
aru demokratija. Prie to-j Kad geriau Šitąa reikalą

TMD. sekretoj 
p. J. Sekys, 28-tamel 

nuHĮeryje pata-

viskas kinta.

ir

ANTRAS JUKELIS.
■ Komunistų "mokytojas" 

Jukelis, sakydamas sykį sa
vo šalininkams prakalbą 
pareiškė, kad Kerenskis, 
Liuteris Martinas ir Mai- 

Jžius vra padarę suokalbį 
paakstM prieš, darbininkus, ir kad 

... .s parašė kataliku dvasiskija da prieš 
Kas litą, ias Manau ėjusi su buržuazija 

plyta.” šita daina tilpo ''Lie- ‘ anka rankon
” •_ _i----- f Nesąmone čia yra tame,

kad Liuteris gyveno keli 
šimtai metų atgal, o Maižius 
net keli . tūkstančiai metų 
atgal, ir todėl su Ketenskiu 
jie jokių "suokalbių” nega
lėjo daryti. Katalikų dva- 
siškija irgi negalėjo eiti 
ranka rankon su buržuazija 
pirm Maižiatts, nes tuomet 
da nebuvo nei katalikų, nei 
buržuazijos. Bet komunistų 
lyderis istorijos nežino ir

NAUJAS LIETUVIŲ 
HIMNAS.

Lietuvoje susidarė drau
gija tėvynei pagrąžinti. Ši
tam judėjimui i 
vienas juokdarys parašė 
dainą vardu ’T

I 
I

tuvos Ūkininke” ir skamba 
šitaip:
Kas litą, kas plytą,
Kas nosį švariai nuvalytą— 
Tėvynei pagražint atneškim,

Valykim, statykim i
Iš ąrįėiu galvijus i.šgykim!
Jų riebųjį mėšlą dirvosna

[išvežkini!
Juk bočiai—galvočiai 
Ir dirl>o ir valgė—^lig sočiai,

sutvarkius, 
rius, 
"Sandaros” 
ria TMD. ir LDLD. organi
zacijoms susivienyt. LDLD. 

ketina imti iš "Kultūros" 
B-vės Rubakino veikalą "Iš 
Tamsios Praeities į Šviesią 
Ateitį". Tą patį ______
nori imti ir TMD. savo na
riams. Taigi geriau butų su-

veikalą [taip, kaip jiems biltų rei
f kalinga. ..

_________ ________________[ Kiek krikščionys jaučiasi 
sidėius ir tas knvgas par-.Seime ramus ir drąsus, aiš-
traukus sykiu, sako TMD. rkiai matyti iš viso jų_ elgesio, 
raštininkas. Jo nuomone;

LDLD. galėtu visai įstoti Į> 
TMD. su visu savo turtu ir Į 

[ nariais.
Gali būt, kad šitą pasiulv-

Tą savotišką krikščionių 
. drąsumą” kaip bematant 
■ atvaizdino ir p. Tumėnas, 
krikščioniškasai Seimo pir- 

_________ __________r_______ m minkąs, žmogus, kurio sie
ną vertėtu apsvarstyti. Rei- poj, kaip čystam krikštole, 
kia pasakyti tiesa, kad kaip visuomet ryškiai atsimuša 
vienai, taip ir kitai draugi-/apių krikščionių veidas. P. 
jai Amerikoje leisti knygasiTumenas- penktadienio po- 
jau neapsimoka. Europoje hędy rado galima leist knkš- 
jos padaromos daug pigiau!čionių pinkui nustumti mu- 
ir geriau, ir geriausia tuo!sų skubotą interpeliaciją 
reikalu susitarti su Kultu-[de! rinkimų laisvės varžy- 
ros" B-ve.»_____________________ i m o. Leido jos nesvarstyti,

------------ [nors Seimo statutas aiškiai 
TURKAI SUĖMĖ BOLŠE- reikalauja, kad skubotos in-

I tei peliacijos priėmimas bu- 
; i tų svarstomas ir tariamas 
'tą pačia dieną. Kam statu
tas, jei krikščionys turi Sei
me vien savų rankų visas>

Krikščionių demokratų 
taktika ir dėl jos susidariusi

_____Klerikalai, parti
niais tikslais paleidę pirmą
jį Seimą, smurtu pravarę’ 
rinkimus i antrąjį, gavo įsi
tikinti, kad smurtas yra ti
kras įrankis. Jis padėjo 
jiems bent laikinai laimėti, 
ir krikščionys yra pasiryžę 
be atodairos bristi ir toliau 
tuo keliu. Ką jie smurtu lai
mėjo jier paskutinius rinki
mus, tą jie pasistengė dabar 
įtvirtinti savo naudai siste- 
matingomis ir pastoviomis 
pastangomis.

Jie "valys ir gerins” vals
tybini aparatą, pavarydami 
iš valdininkų politiniai jiems 
priešingus ir statydami savo

į

VIKU ŠNIPĄ.
Tarp rusų ir turkų 

paaštrėjo santykiai, 
roj dabar prasidėjo byla, ku
rioje 30 komunistų kaltina
ma suokalbiu nuversti 
bartinę Turkijos valdžią ir 
įvesti tokią tvarką, kaip Ru
sijoj. Pastaruoju laiku tur- padėtis berods jau visai pa
kai jau nebepripažįsta pas- aiškėjo. ILL ” ’ _. ?

laoai 
Ango-

G?. keturiasdešimtis?

poliu su rusiškom vizom, o 
rusai nepripažįsta turkiškų 
pasportų. Prie to visko da 
šiomis dienomis turkai areš
tavo Konstantinopolyje Ru
sijos atstovybės sekretorių 

Vasilj Novikovą, įtardami ji 
■esant Maskvos šnipu. Jani 

įsakyta į 3 dienas issikraus- 
tyt iš Turkijos.

TARYBŲ RUSU KARO 
ATSTOVAS—ŠNIPAS.
Suomių spaudos žiniomis, 

užsienio reikalų ministeris 
paieikalavo iš Tarybų Rusų 
atstovybės Elsinkuose karo 
atstovo pavaduotojo apleisti 
Suomiją, kadangi jis įtaria
mas šnipinėjime 
Rusų naudai.

o Tarybų
t
žmones, ar bent sau palan
kius. Jie "gerins” mokyklas,

. ---- -----
NUBAUDĖ 20 POLIC- 

MANŲ.
Newarko policijoj paaiš

kėjo daug nedorybių. Tūlas 
laikas- atgal tenai buvo už
muštas policmanas Beders- 
kis. Prasidėjo tardymas ir 
dabar pranešama, kad dėl jo 
užmušimo nubausta 20 po- 
licmann ir da 11 traukiama 
teisman.

gu ateiviai įleidžiami 
čioms, tėvams, broliams, se
serims, vaikams ir sužiedo- 
tinėms: (1) Suv. Valstijų pi
liečių; (2) ateivių Suv. Val
stijose, kurie prašė pilietys- 
tės sulvg įstatymų, arba (3) 
ypatų, kurios tarnavo Suv. 
Valstijų kariumenėj arba 
laivyne tarp balandžio 6, 
1917 m. iki lapkričio 11, 1918 
m., ir tapo garbingai paliuo- 
suoti.

Kuomet kvota išbaigta 
(mėnesinė ar metinė), tik 
sekantieji asmenis bus įleis
ti:

L Valdžios urėdninkai, jų 
šeimynos, palydovai, tarnai 
ir darbininkai.

2. Ateiviai, kurie pereina 
per Suv. Valstijas.

3. Ateiviai, kurie legališ- 
kai Įleisti, bet kurie vėliaus 
eina iš vienos dalies Suv. 
Valstijų i kitą per artimai* 
svetimžemes.

4. Ateiviai, kurie lanko 
Suv. Valstijas kaipo keliau
ninkai, arba laikinai dėl biz
nio ar pasilinksminimo. Jie 
gali apsistoti tik ant šešių 
mėnesiu.

5. Ateiviai, kurie vienus 
metus prieš atvažiuojant į 
Suv. Valstijas, gyveno Ka
nadoje, Newfoundlande, 
Kuboje, Meksikoje, Centra-

arba kaimyniškose šalyse
6. Ateiviai dar neturintieji 

18 metų, kurie yra vaikai 
Suv. Valstijų piliečių.

7. Ateiviai,’ kurie grįžta 
nuo laikino apsilankymo už- 
iurin. Tas apsilankymas ne
turi viršyti šešis mėnesius.

užtai, kad jisai stojo už Jais- 8. Profesionališki akto- 
vą mokslą ir yra pasakęs, riai, dailininkai, kalbėtojai, 
jog da nei vienas kunigas dainininkai, slaugės, kuni- 
heprirodė, kad žmogus turi gai ir ministeriai, kolegijų 
dusią. Kolegijos globėjai profesoriai, ir ateiviai, kurie 
nutarė, kad laikyti tokį priguli prie Išpažintos mo- 
žmogii kolegijos pirmininku kintos profesijos.
yra pavojinga jų savotiškai 9. Ateiviai, kurie samdomi 
dorai, ir jie liepė jam pasi- kaipo naminiai tarnai, 
traukti. I Kurie neįeina Į pažymė-

Prof. Meikeljohn pusi- tue skyrius, jeigu kvota iš
traukė, bet paskui jį išėjo ir baigta, bus deportuojami, 

‘visi kiti geresni profesoriai. F.L.I^J.

talkon reakcijai ir visokiais 
savo "beždžioniškais biliais” 
stengiasi sulaikyti mokslo 
pirmyneigą.

Keliatas dienų atgal iš 
Amherst Kolegijos Massa- 
chusetts valstijos tapo pava
rytas rektorius Meikeljohn
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MONTELLO, MASS. 
Patįs muša, patįs rėkia.
Kuršėnų Studentas rašo 

"Laisvėj” (23 d. birželio), 
įnik vietos socialistai šaukę 
susirinkimą į L T. N..,Sve
tainę. Tolinus jisai sako, kad 
’mpntell iečiai nėr tięk kvai
li, kad lankytus* i. socialistų 
susirinkimų^/ - ,.t- . . ' *

Turiu visuomenei praneš
ti, jogei socialistai jokio su
sirinkimo nėra šaukę. Tų 
provokatorišką žulikyetę 
atliko montelliškiai komu
nistai, kurie gyvena po nu
meriu 14 Holbrook avė. Jie 
ten užlaiko savo kambarius, 
kad galėjus "sekretnai veik
ti”. Na ir veikia. Stasys duo
da sumanymą Antanui, kad 
reikia "pafulyt” socialistus. 
Antanas akį pamerkęs sako: 
"Šiuri Bet kaip juos pafu
lyt?” Stasys duoda šitokį 
sumanymą: "Parašykim ap
garsinimus, kad socialistai 
šaukia susirinkimą į L. T. N. 
Svetainę. Tuos apgarsini
mus prikalsiu) prie stulpų, 
kad visi matytų. Ir kada so
cialistai pradės rinktis ir 
negaus svetainės, nes nebus 
pasamdyta, tada mes turė
sim skanaus juoko.”

Antanas tam Stasio su
manymui pritarė ir abudu 
paėmę plunksnas rašo šito
kį apskelbimą: "Daug 'Ke
leivy’ jau buvo rašyta apie 
atnaujinimą LS.S. 17 kuo
pos, bet nieko tokio neatlik
ta. Taigi visi buvusieji L. S. 
S. 17 kuopos nariai, taipgi 
ir visi geri žmonės, ateikit į 
paskirtą vietą Birželio —, 
1923, kaip 7 vali vakarė."

O veidmainys ;; S. Kriau
čiūnas atsistojo prie svetai
nės ir, pamatęs simpati
zuojantį socialistams žmo- 
gta, ragino, kad ateitų’ ant 
minėto susirinkimo.

Dabar skaitytojai galės 
suprasti, kad jeigu "Lais
vės” korespondentas Kuršė
nų Studentas drįsta tokias 
žųlikystes papildyti, tai to- 
kis žmogus gali ir namus 
kpipiešti.ir didžiausius pro
vokatoriškas bei juodran- 
kiškus darbus atlikt. Taigi 
matot, skaitytojai, kokie 
gaivalai Brooklyno "Lais
vei" darbuojasi. Ir dar to
kie žulikai drįsta sakyti,kad 
jie yra tikri marksistai.

Beabejo, Kuršėnų Stu
dentas mėgins tą viską už
slėpti, nes ir Judošius Kris
tų pardavęs mėgino išsitei- 
sint. Bet ar jis išsiteisino? 
Ne! Jis, kaipo žulikas, liko 
žmonių pasmerktas ir turė
jo prasišalint iš žmonių tar
po. Bet ar komunistų^ šaika 
mėgins prašalint tą žuliką, 
kuris drįsta provokatoriš- 
kus- atsišaukimus > daryt? 
žinoma, komunistai jo ne
pasmerks, nes musų komu
nistų jau tokis amatas — 
sudirumsti vandenį, kad 
lengviau į savo tinklą žuve
les pagavus.

* * \
Z

Saugokitės Brocktono! t 
šiaučių streikas tęsiasi 

jau aštunta savaitė ir tolyn 
vis eina smarkyn. Lietuviai, 
italai ir žydai laikosi smar
kiausia. Švedų daug ske- 
bauja ir niekas jiems langu 
nedaužo. Pora lietuvių ko
munistų irgi skebauja. 
Streikieriai žada duoti 
jiems į kaili. Streiką vado-

mulkių, kurie fabrikanto 
klausytų. Daugiausia duo
dasi suklaidinti tik "šimta
procentiniai” amerikonai.

Kaip komunistai sau duobę 
ii;i ; kasa. ■ ‘m..

1922 metais prieš miesto 
Viršininkų rinkimus komu
nistai ranka-rankon ėjo su 
demokratais, kad į miesto 
majorus išrinkus demokra
tą Kranki Manning’ą, nes 
jis, mat. žadėjo laisvę iš vi
sų pusių.

Tuojaus po rinkimų de
mokratas aldermanas Ken- 
drik (iš 6 wardo) duoda 
miestui sumanymą, kad pa
stačius ”North Ėnd” daly 
(lietuvių kolonijoj) kalėji
mą vertės $150,000. Mat, tas 
reikalinga žmonių "laisvei”. 
Tiek gerai, kad tas įnešimas 
tapo atidėtas ant toliau.

Vėliaus L. T^ R. Viesulą 
nori statyt scenoj ?’Kunigą 
Macochą". Frank’is pasako: 
"Nothing doing".

Dabar gi, susilaukus 
streiko, kaip fabrikantai 
grajina, taip Frank’is šoki
na darbininkus, štai faktai.

Birželio 7 d. fabrikantai 
nutaria paduoti Frank’iui 
reikalavimą, kad tas išleis
tų pikietavimui taisykles, 
tai yra kad prie vienos ša- 
pos nepikietuotų daugiau 
kaip 10 žmonių. Tą fabri
kantų reikalavimą "gera
sis” Frank’is užtvirtino.

Birželio 17 d. miesto ma
joras Frank Manning išduo
da štreikieriaųis patvarky
mą, kad prie vienos, šapos 
neturi būt daugiau pikietų 
kaip 10 ir kad nevalia už- 
kalbyt einančius, dirbti ir 
nevalia pikietams stovėt ant 
vienos vietos. Nepildančius 
Šio patvarkymo policijai 
Įsako areštuoti.

Ir prasidėjo areštai kiek
vieną dieną; Daugiausia po
licija puola ant lietuvių. Iš 
daugelio atsitikimų paduo
siu tik vieną pavyzdį. Bir
želio 29 dl specialė policija 
areštuoja Edwardą Kielą 
(lietuvį) neva už girtybę ir 
pridirba jam apie tuziną 
daugiau visokių apkaltini
mų. Tą pačią dieną Kieia 
tapo nuvežtas į teismą. Tei
sėjas klausia policijos, už 
ką jis tapo areštuotas. Poli
cija atsako, kad jis esąs 
girtas ir ėjęs pikietuot. Ta
po pašauktas miesto dakta
ras Budreckis; kuris pripa
žino, kad Kiela nėra gėręs 
jokių svaiginančių gėrimų, 
ir teismas Kielą išteisino. 
Tada Kiela patraukė teis
man tuos du policijantu. Su
prantama, varnas varnui 
akin nekirs.

Liepos 7 d. Frank’is jau 
išleidžia streikieriams pra
nešimą, kad pikietuot visai 
nevalia.

Liepos 8 d. streikieriai su
šaukia masinį mitingą atvi
ram ore. Kalbėtojų pribuna 
iš New Yorko, Haverhillio, 
Lawrence’o, Lynno ir kitur, 
ir tie visi kalbėtojai sutei
kia tokį ūpą streikuojan
tiems, kad šie nutaria ne
klausyt Frank’io įsakymų.

Liepos 9 d. policija areš
tuoja 160 streikierių. Strei-

BOOKLYN. N\ Y.
P raseika-Dėdelė-Vabalas 

gavo saliune mušti.

tylėti negaliu,-nes ištikro 
sarmata buvo į jį žiūrėti. 
Y isgi mokytam vyrui taip

, .daryti nepriderėtu. 
Vieną dieną su. savo drau-;

gu nuvažiavom į didįjį New 
Yorką ir, kiek, pasivaikščio
ję po miestą, užėjom ant 
14th st. į saliuną. Ten ra
dom, stovintį prie baro įrau
dusį/ akis išyertusį girtą 
Pruseiką. Kadangi jis jau 
mažai matė, tai nusispiovęs 
paėmė nuo baro šalę stovin
čio airišio stiklą alaus ir iš
gėrė (mat jo stiklas jau bu
vo tuščias). Airišis' piktai į 
Pruseiką pasižiurėjo ir ilgai 
nelaukęs smogė jam kurps

Jonas Simokaitis.

CHICAGO, ILL.
Lietuvis nušovė lietuvį
9 d. liepos, apie t 

bvilas 
Isted ir 

garažo savininkas,

*mą va- 
Anibia- 
19 gai. 

miltinai 

pašovė Joną Sonnorą: 
Atsitiko taip. Ambrasui 

bedirbant garažuje, atėjęs 
vienas vyras ir paprašęs jo 
leisti jam telefonu pakalbę- 

--------------_ įti. Jam telefonu bekalbant 
čia į valgomąją. • Pruseiką, atėję kiti du vyrukai, ou- 
""”2°---------------------- cmufln įssi- tent, Jonas Sonnoras ir
ando ir atsisukęs kiaušiu koks ten Sladakas. Vienas

, jų priėjęs prie to žmogaus,. 
"Užmokėk už stndą alaus, kuris telefonu kalbėjęs, se
nes dar daugiau duosiu ! — jam veidan. P. Ambrasas 
šaukia supykęs airišis. Nors jįepę$ jam atsitraukti nuo 
Pruseiką ir nenorėjo pnsi-į0 žmogaus, bet šis nepa- 
pažinti prie kaltės, bet pa-i klausės jo. Tuo tarnu iva- 
sižiurejęs į airišio dvi dide- žįąvo JUKUS Savickas * su 

i vyrukais ir jie visi 
ėmė tuos bomus varyti lau
kan. Bet šie tuojaus šoko 
juos mušti ir jiems priešin
ais. Vienas bomų vienam vy
rui išmušęs dantis ir per-, 
kirtęs veidą. J. Savickas pa-j 
matęs, kad čia jau nebebai/ 

įkos, įbėgęs į ofisą užsidarė' 
uv-v x --------- i duris ir bandė apie tai pra-į

lė yra redaktorius ir skaito- nešti policijai, bet vienas; 
si "kairiasparnių” vadu, tai'plėšikų pribėgęs prie tų du-i

vavęs netikėtą smūgi, 
gi ’ .
airišio, už ką jis jį kirto.
J

nes dar daugiau duosiu!” —

landą ryto, P 
zas. prie Ha!

les sugniaužtas kumščios, dviem 
išėmė iš kišeniaus 20c. ir pa
dėjo ant baro. Kas ten to
liau buvo, nežinau, nes mu
du su draugu iš saliuno iš
ėjome.

Jeigu bučiau matęs taip 
girtą paprastą, tamsų ko
munistėlį, tai bučiau tylėjęs, 
bet kadangi Pruseika-Dėde-

rų ir jas išmušęs. Tada P. taip greit ir nuodugniai juo- 
Ambrazas paėmęs revolverį' du gilinosi į šį klausimą, 
šovė sykį į vii-šų, grąsinda-į "Matote, ką Vokietija yra 
mas plėšikus, bet jie nei kiek padariusi Belgijai”, pratarė 
nepabūgę ir tuojaus šokę Gulle.
prie jo. Jis liepęs jiems atsi-' "Taip, bet žiūrėk ką daz 
traukti, o J. Sonnoras palte-; bar Belgija daro Vokieti- 

J— - x- ... - ’’ atsakė Klemens.
Dar kiek pasiginčyjus, J. j Mrs. Gulle ir kai kurie 
Sonnoras šokęs prie Am- svečiai dar bandė juodu per- 
brazo, o Ambrazas tuosyk skirti, kada jau jie pradėjo 
šovęs į jį ir pataikęs jam šo-' rengtis prie "faito”, bet tas 
nan.. .... 11 "

Sonnoras kiek vėliau nuo,kiečiu 
žaizdos miręs, o jo ”frentas”! 
Siar' f’i-i pasodintas kalėji-1
man.

Savaitė atgal tas gara- 
žius buvo užpultas plėšikų, 
kurie paėmė iš kasos $38 ir 
kibai sumušė savininko bro
li-

Draugas užmušė draugą.
i John- Gulle, belgas, ir Jo- 
'seph Klemens, vokietys, il- 
■ gus metus buvo geriausi 
i draugai ir 
: šeimynomis 
i me name,
’ Juodu, sako, dar nebuvo nei
"rūstaus” žodelio vienas ki
tam pasisakę. Ir, kaipo geri 
draugai, pereitą trečiadienį 
nusitarė drauge švęsti ket
virtąją liepos.

Besilinksminant ir gra
žiai besišnekant, juodu tarp 
kita ko užsiminė ir apie ka
rą. Gi kaip greit bonka na- 
minėlės ant stalo tuštėjo,

pęs jam padėti revolverį.'
Dar kiek pasigincyjus, j. į Mrs. Gulle ir kai kurie

K J

abudu su savo 
gyveno viena- 

7154 Yates avė.

PRIE Pine Ridge Indian Reservation, South Dakota 
valstijoje, gyvena vikrus ir laimingas mažas baltvei- 
dis berniukas vardu Bunns. Jo puiki sveikata aiškiai 
skiria jį nuo kaimyninių Indijonų kūdikiu. Bunnso 
vienatiniai žaisladraugiai yra Indijoriukai. Indijonų 
kūdikiai nėra sveiki dėlto, kad jie netinkamai maiti
nami —- kūdikiu mirimų skaičius pas Indjonus pasi
baisėtinas.

Buanso gyvenimą proga buvo silpna nuo pat gimimo, 

nes jis gimė per Cezariškų operaciją. Bet jis buvo pe
nėtas su Eagle Brand, garsiu kūdikių maistu, ir “ne* 
sirguliavo nei dienos po gimimo.’* “Kada atsivežiau 
Bangą iš ligonbūčto,** pasakoja motina, “Indijonų mo- 
tery§ buvo kasdienės viešnios. Jos stebėjosi iš tokio 
mano kūdikio. Jos dažinojo visą istoriją. Po to jos daž 
nai ateidavo pas mane klausti patarimo, ir aš visados 
patardavau Eagle Brand ir stačiau savo kūdikį kaipo 
įrodymą to pieno maistingumo vertės.**

Kaip Mrs. Lincoln, išauginusi juo taip pasekmingai 

savo sūnelį, mokina Indijonų motinas duoti. saviems 
kūdikiams Eagle Pieną, taip tūkstančiai dėkingų mo
tinų rekomenduoja Eagle Pieną savo draugėms. Gy
dytojai rekomenduoja jį motinoms, kurios negali žin
dyti savo kūdikių.

“INDIJONŲ MOTERYS STEBĖJOSI

IS TOKIO KŪDIKIO KAIP MANO”

mas ant vienos kojos. Kažin 
ar jisai gamtos nuskriaus
tas ar kokio akmenširdžio 
žmogaus įžeistas.

Degučių Petras.

kieriai neišsigando polici
jos ir nėjo į namus, bet nu
ėjo į. {Milicijos nuovadą ir 
pradėjo ten patriotiškas 
dainas dainuot. Išvežus 
areštuotus streikierius į

kuponas

Pažymėk, kurią Nori
Penėjimo Valgiai dėl

Instrukcijos Vaiku
Kftdikių Knyga 

Vardas s _
Adresas

vaują Joseph T. Ijacouture. 
Iš lietuvių smarkiausia dar
buojasi Geo. Davis. Bosai .
važinėja i streikierių stubas teismo rųmus, minia taipgi 
įkalbinėdami, kad’ eitų numarsavo ten su didžiau- 
dirbt, nes, girdi: "Visi dir- siu entuziazmu. Frank’is tū
ba, tik tavęs nėra.” Daug rėjo šaukti kazokus, kad 
darbininkų paklauso ir kuo-1 numalšinus streikierius. 
met puikiame ’lamozine” Lietuviu areštuota apie 35. 
nuvažiuoja į fabriką, pasi- Ar po šity atsitikimų ko- 
tinka ji fabrikantas ir drą- uHjnįsytf įr vėį eis. ranka

ba, tik tavęs nėra.
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nuvažiuoja į fabriką, pasi-

sina būti ištikimu senai ir. , , . A .
supuvusiai B. & S. W. U. if rankon su demokratais nn- 
savo darbdaviui Bet ne- kimi? kampanijoj?
daug iš ateivių yra tokių Montellletis.

Vasaros penėjimui, ypatingai'
saugybes kelias. Vasariniai i ______________  _____ ____
dos paeina noo kUidlngo penėjimo. Eagle Pienu yra netih lcnš- 
▼ai savirikornaa, bet prie to grynai tyras ir vienodas. Mes at
spausdinome jftsn kalboje pamokinimą fc-ip parnešti Eaglo Pieną 

^. kftdikiams visu amžin. Jei norėtumėt tą pamokinimu, iėpildykit 
' knpopi ir pasifiskit mums šiandien.

THE BORDEN COMPANY
» Borden Btiilding, New York

^i' &gle Pienu penėjimo būdas yra 
negaliavimai kildikią tarpe veik visa-

mažai gelbėjo. Belgas su vo- 
’ i pradėjo kumštimis 

muštis.
Tada vokietys išsitraukė 

revolverį ir Gulię mirtinai 
ant vietos nukovė.

Po to staiga jis išsipagi
riojo ir atsukęs revolverį 
sau galvon -šovė, bet pataikė 
tik smakran. Tačiaus ir nuo 
to jis vargiai bepagis.

N.

SCRANTON, PA. 
Mirė keturi lietuviai.

Nelaiminga mirtis patiko 
Antaną Aukšąiuną. Jis užsi
mušė puldamas 300 pėdų že
myn į mainų šaftą. Paėjo iš 
Vilniaus rėdybos, Trakų ap
skričio, Nemajųnų parapi
jos, Jundeliškė? kaimo. Tu
rėjo 50 metų, Amerikoj iš
gyveno apie 25 metus. Pali
ko nubudime savo moterį, 
dvi dukteris ir vieną sūnų.

Velionis Aukšciunas buvo 
atitarnavęs Rusijos armijoj. 
Gyvendamas Amerikoj per 
daugelį metų sirgo, buvo pa
liegęs ir negalėjo jokio dar
bo dirbti. Pagalios šiek-tiek 
sustiprėjo ir pradėjo dirbti. 
Buvo aprinktas Lietuvių 
Tautiškos Parapijos prezi-

PROVIDENCE, R. L 
Mirė Jonas Juškevičia.
25.d. birželio čia mirė vi- __

siems žinomas geras liėtuvis’^entu ir juo bebūdamas už- 
Jonas Juškevičia, gyvenęs baįgė savo gyvenimą. Buvo 
po numeriu 216 Oak st Jis teisingas žmogus, už tai vi- 
buvo doras žmogus, mylėjo jį mvlėjo. Tapo iškilmin- 
skaityti laikraščius ir knv- ffaį ‘palaidotas ant Lietuviš- 
gas, taipgi yra daug auka- vu Tautišku Kapinių, 
vęs savo sunkiai uždirbtų 
centų Lietuvos labui. Jis 
niekuomet neatsisakė pa
remti Lietuvos reikalų, nes 
labai mylėjo savo gimtinę 
šalį.

Velionis yra daug metų 
įgyvenęs Pennsylvanijoj ir 
įdirbęs anglių kasyklose. Te
nai gyvenant pamirė jo mo
teris, palikdama jam du kū
dikiu berniuką ir mergaitę, 
kuriuos augindamas velio
nis daug1 vargo padėjo. Vė
liaus jis apsivedė su antra 
rnotere ir parvažiavo į Pro- 
vidence, R. I. Čia jis gyveno 
gražiai su savo šeimyna per 
10 metų, dirbdamas dirbtu
vėse sunkų darbą. Pagalios 
užklupo jį nelaboji liga, ku
ri pakankinus per pustrečių 
metų nuvarė į kapus. 28 d. 
tapo palaidotas ant šv. Onos ny, dukterj ir paetg dideham 

Providenee, R. I.
ant šv- 

Juozapo kapinių.
Mirė Antanas Kvedaitis. 

Paėjo iš Kauno rėdybos, Ra
seinių apskričio, Eržvilkio 
parapijos. Paliko apie $4,000 
turto savo seserei Labanau
skienei. Tapo gražiai palai
dotas ant Lietuvių Tautiškų

Bačių Juozas.

Mirė Mykolas Šalčius, 50 
metų amžiaus. Velionis pa
ėjo iš Suvalkų rėdybos, Ma- 
i iampolės apskričio. Ameri
koj išgyveno apie 30 metų, 
dirbo anglių kasyklose. Bu
vo vedęs tris pačias ir visos 
jau mirę. Vaikų liko tris.

Velionis Mykolas buvo pu
sėtinai apsišvietęs žmogus, 
skaitė' gerus raštus ir nemy
lėjo kunigų anei bažnyčių. 
Buvo "Keleivio” skaityto
jas per daugelį metų. Bet 
kuomet jis numirė, tai jo su- 
nai nutarabanino žmogelį į 
airių bažnyčią, o iš bažny
čios į airių kapines.

Mirė Juozas Joniką, 60 
metų amžiaus. Paėjo iš Su
valkų rėdybos, Mariampo- 
lės apskr. Amerikoj išgyve
no apie 30 mėty. Paliko su-

kapiniu, k-ruviueiitr, x\. i. . , < <_Paliko ’nuliudime moteris ir zm0Sus dcl - karcemnmkų. 
keturi vaikai ir — ______
vaikai pirmosios moters.

Tegul būna jam lengva il
sėtis svetimoj šalelėj.

O. P-tė.

THE WEIRS, N. IL 
Rezortų rietą.

The Weirs guli 6 mylios Kapinių, 
nuo Laconia, N. H. ir yra vi
sai mažas kaimelis, bet pla
čiai pagarsėjęs vasaros re- NĘWTON FALLS, OHIO. 
zortais. Vasaros laiku čia , „ . . , .
suvažiuoja daugybė turčiuj hctuv’M darbuotes, 
nes augščiau minėtas kai-' Ir Newton Falls lietuviai 
mėlis randasi tarpe vieške- pradeda krutėti. 4 d. liepos 
lio, einančio į Baltuosius į čia buvo atvažiavusių lie- 
Kalnus ir didelio ežero Win- ( tuvių ir iš kitų miestų. Mat, 
nepesaukee. Minėtas ežeras daugelis lietuvių čia yra pir- 
yra vienas iš didžiausių kę lotus ir ateityje žada ap- 
N. Hampshire valstijoj, turi sigyventi. Darbai čia eina 

.„o—-“--'gerai, miestelis nedidelis, 
vieta lygi ir graži. Čia lietu
vių jau yra 10 šeimynų. 
Rimtai kalbama apie sutvė
rimą S. L. A. kuopos, kad 
butu galima plačiau kas 
nors veikti. Miesteliui au
gant gyvenamų namų trūk
sta ir todėl patartina lietu
viams ant savo lotų statyti 
namus.

22 mylias ilgio ir 8 mylias 
pločio. Ant jo yra 65 salos. 
Ant tų salų ir aplink ežerą 
yra devynios galybės įvai
rių vasarnamių. Aplink eže
rą yra nemažų kalnų, di
džiumoje apdengtų lapuo
tais miškais; taipgi yra ir 
visai plikų kalnų, susidedan
čių vientik iš uolos. Po eže
rą plaukioja pusėtinai dide
li* laivai. Vienas tų laivų 
plaukia kasdieną aplink vi
są ežerą ir išvežioja laiškus. 
Kiti daro ekskursijas į įvai
rius miestelius. Ežere van
duo labai švarus, aies aplink 
nėra jokių dirbtuvių, tai ne- 
suteršia.

Degučių Petras.

LACONIA, N. H. 
Paukštis su viena koja. 
Besidarbuodamas darže 

’patėmyjau vasarinį paukštį 
įRobbin su viena koja. Liud- 
įna darosi žiūrint kaip tas 
nelaimingas paukštelis ran
kioja vabalėlio pasišokėda-

šermukšnis.

Redakcijas AtnkymL
Jonui Bieliavičiui, Nanti- 

coke, Pa. — Jūsų praneši
mas pervėlai atėjo, todėl į 
laiką patalpinti nesuspė
jome.

S. Pociui.—Jei viena kom
panija nuperka nuo išradėjo 
patentą, tai kita kompanija 
negali tą patentą pasisavin
ti ir negali daryti tuo paten
tu apsaugotų daiktų. Kitaip 
Juk patentas neturėtų jo
kios vertės.



KELEIVIS

KAME SKIRTUMAS?
"Laisvės” štabo vadukai 

labai daug save skiria nuo 
"Keleivio”, "Naujienų” ir 
kitų laikraščių, vadindaime- 
si proletarais, o kitus vadi
na buržujais ir t.t................

Kuomet "Keleivio” leidė
jai nusipirko namą arba 
taip vadinamą “raudondva- 
rį”, tai "Laisvė” vos nepa
siuto berėkdama, kad "Ke
leivio” leidėjai yra buržujai 
ir kad jiems niekas daugiau 
nerupi, kaip tik privatiška 
nuosavybė. Dar ir dabar tą 
pačią giesmę gieda, žinoma, 
tik jau rečiau.

Ir kuomet "Naujienų” bo
sai įsigyjo automobilius, tai 
"Laisvė" irgi verkė krokodi- 
liaus ašaromis, sakydama: 
"Žiūrėkit. ‘Naujienų’ bosai 
automobiliais važinėjasi, 
nebenori pėkšti vaikščioti; 
jiems nerupi darbininkų rei
kalai, jiems rupi tik riebios 

'algos ir lengvas pragyveni- 
_ 99mas.

Į Visos tos litanijos, k? 
"Laisvė” giedojo apie tuos 
laikraščius ir tas ypatas, kū
ne įsigyjo privatinę nuosa
vybę — nėra reikalo atpasa- 
įkot Tik reikia primint vie
nas dalykas, tai tas, kad 
’ Laisvė” vadino "Keleivį”rl •

teresą.
—Na, na?—Na, na? rim valgyt tą brudą ir pri-
—Aš atėjau pas tave ant paškudyt savo burnas! Net 

rodos. , prakaituot mudu pradėjovaj"^1
—Kame gi dalykas? Jis žiuri į mane, o aš žiuriu! . , .......
—Žinai, vaike, musų ger- į jį, ir nežinom ką daryt. Oi^1 burzuji^laikrastis, rastų 

biamas Čarneckis išvažiuo- kiti kad ryja tas varles, kad ?lsai’naza1;. .
* - ------ - . . _ .į Kadangi Laisvė taip ne

senai smerkė privatiška

ri", tai "Laisvės" vadukai 
nešiodavosi "Naujienas" ir 
rėkdavo: Tai apgarsinimu.

' ' “ ' is,

ja į krajų. Taigi dabar man ryja, net jų ausįs lankstosi. | 
yra geras čenčius jo pleisą " * '
užimti ir Lietuvos atstovu 
tapti Amerikoje. Tiesa, ku
nigas Kemėšis irgi norėtų 
ant atstovybės sosto atsisės
ti, ir taip pat norėtų Ga
brys, ale aš mislinu, kad aš 
galiu juodu subytyt, ba aš 
generolas.
. —Taiko tu norėjai iš ma
nęs, tėve T

—Aš norėjau su tavim 
pasirodavyt, vaike, kaip tu 
apie tai mislini: ar užsimo
ka man runvt ant Lietuvos 
atstovo, ar ne?

—Kodėl neužsimokės, tė
ve! Juk tai yra tokia vieta, 
kur nereikia nieko žinoti nei 
dirbti, ir tuo pačiu laiku ga
lima gerus pinigus susidėti. 
Juk Čarneckis, rodos, ėmė 8 
tūkstančius dolerių ant me
tų. O ką jis yra padaręs? 
Nieko. Taigi geresnės vie
tos negali jau ir būti.

—Jes, Maike. ikišiol plei- 
sas buvo geras, ale dabar 
Čarneckis biznį suspoilino. 
Su ta ligisracija jis viską 
supeizavo. Norėjo žmogus 
daug ant syk gauti, tai da
bar - beveik nieko negauna. 
Ir valuk to, vaike, aš neži
nau, ar man geriau runyt 
ant Lietuvos atstovo, ar 
munšaino biznį užsidėt

—Munšaino biznis yra 
pavojingas daiktas, tėve, 
nes gali belangėn patekti; 
prie to čia reikia daug rū
pintis, galvoti, kas tavo ge
neroliškai galvai galėtų bū
ti da ir nesveika. Tuo tarpu 
gi būti Lietuvos atstovu nė
ra jokio pavojaus, nereikia 
galvos sukti, ir prie to da 
mulkiai tave garbina, ponu 
vadina.

—Na jau, Maike, aš tokio 
unaro tai nenoriu, ba sykį 
mąn jau tekp bųtponų., _

—Kaipgi tai atsitiko?
-rOgi taip, vaįke; ger

biamas musu ponas Čarnec
kis iškėlė sykį balių Vašink- 
tono Jiiplamutams, basadu- 
riams, dignitoriams ir kito
kiems dženitoriams. Buvo 
pasamdytas, vaike, nigeris 
kukorius, kad padarytų po
niškai valgyt, ba tokiems 
porčapso negi padėsi ant 
stalo. Susėdom visi ir lau
kiam tylėdami, pakol pa
duos mums tuos poniškus 
valgius. Ogi atneša, vaike, 
žalių vLriių ant sukapoto

Kas bus, tas bus, paniisli- smerkė privatiška
rtau sau ; rysiu ir aš, juk nuosavybę, tai reikia pažiu-

: blogiau už smertį vis jau 
! nebus, o grinorium visgi ne- 
igali pasirodyt. Taigi užsi-

rėt, ar pati "Laisvė" neturi 
privatiškos nuosavybės ir ar 
jos bosai neturi privatiškų

Įmerkiau, vaike, ir pradėjau 'nuosavybių ir automobilių, 
‘ryt kaip garnys. Užsimer-' Štai paimkime dentistėli 
[kęs nepamačiau, kaip ranką Petriką, kuris yra netik 
į vienos ponios muštardą "Laisves" boseliu, bet ir A. 
įkišau. Šitokios sarmatos, L. D. L. D. organizacijos 
vaike, aš kaip gyvas da ne-: pirmininku — jis jau važi- 
buvau turėjęs. Bet tai ne nėja Hudsonu. Ar jis daug 
viskas. Ant galo nigeriaiat- skiriasi nuo naujieniškių 
nešė kažin kokio poniško boselių ? Antras P. Bukšnys, 
sūrio, o tas suris taip smir-A. L. D. L. D. iždininkas, tu
ja, taip smirda, kad pasti- ri savo farmą. 0 jau tuos, 
>ęs katinas nedalaikytų. Ir kurie turi avalų krautuves, 

kad pasirodyt ponais, Mai- karčiamas ir kitokius biz- 
ke, mes turėjom suvalgyt tą nius, ir šaukia — mes kovo- 
oasmirdusį sūrį. Prie to su- jam prieš privatiška nuoša
lio jie mums atnešė da ir vybę ir už jos panaikinimą, 
poniškos kavos. Šita kava,1—tai sunku butų suskaityt. 
Maike, visai be pieno, juoda, či visi kiti darbiečiai. kurie 
ir supilta į tokius mažyčius dar neturi jokių biznių, tai 
puodukus, kad kaip aš ne- jieškc progos, kad kaip nors 
brajinau,. per didelę savo no-. Įiralobus iš kitų. Taigi, Ruo
ši jokiu budu išgert jos ne- net ' Laisvė" verkia, jog ji 
galėjau. Taigi nuo to laiko kovoja už panaikinimą pri- 
aš, Maike, daugiau jau ne- vatinės nuosavybės ir kad 
noriu būt ponu. Įjos rėmėjai nėra biznieriai,

—Tai reiškia, tu, tėve, ir tai yra daugiau niekas, kaip 
Lietuvos atstovu nenori bu- tik akių muilinimas skaity
ti?'

—Nausa. Tegul sau atsto- Dabar paimkim

Aš nenoriu varliu raudondvarį, kaip
Ir--” - - -

i ir

tojams.
—Nausa. Tegul sau atsto- Dabar paimkim pačią 

vauja kunigas Kamėšis. ar; Laisvę . Ji irgi turi tokį

vis”; ji irgi yra apgarsinimų 
ir pajieškojimų laikraštis!

_ ___ _ ___  kaip "Naujienos", "Keleivis" 
.Juk yra gana b’ kiti laikraščiai. Supranta- 

žuvies ir ‘______________ . ............

Gabrys, 
valgyt.

—Bet būti Lietuvos at 
stovu nereikia būtinai var 
les valgyt. „ — , • .
mėsos, žuvies ir kitokio atsiras tokių, kūne pa- 

sakys, kad Laisvės" namas
‘ ai -i - 'priklauso bendrovei. Betas
\ ištiek Malke, ab ne tokius paklausiu: ar namas 

tam sutvertas. Man daug užrašvtas ant visu šėrinin- 
geriau tinka munsamo biz- • • • ••
nį varyt ir vyčių vaiskų 
kamandavot. Tarpe vyčių, 
vaike, aš esu didelis žmogus 
ir visi mane pavožoja, o tar- 
»>e Vašinktono panstvos as 
jaučiuos visai durnas, neži-

kų, ar tik ant kelių ypatų ir 
ar yra tokie įstatai, kad bu
tų galima namą užrašyt ant 
500 narių? Taigi nesidžiaug. 
kit, kad visų šėrininkų na
mas! Ateityj jis teks tik ke- 

. . . . • i j liems. O kad "Laisvė" tapo
nau nei ką sakyt, nei kada- pajieškojimų ir apgarsinimų 
ryt> _ , , . , laikraščiu, tai jau ir akliau-

—O kaip gi Čarneckis to sjs "Laisvės” štabo narys 
Daniško apsiėjimo išmoko? [neginčys, nes faktas akvse 

—Jis, vaike, irgi tos kon- yra. Čia ir atsiras tokis, ku- 
stitucijos nežino. Aš tai da ris pasakys: jeigu "Laisve- 
nors angelskai sušneku, o je" telpa daugiau apgarsini- 
jis ir to negali. Jis yra re- mų, tai ji pridėjo du pusla- 
gli grinorius. Aš tau paša- piu. Taip, ji pridėjo du pus
tysiu į ausį, kad jis dėlto ir lapių, bet kas ją privertė pa- 
išvažiuoja, kad jam čia la- didint savo puslapius, apie 
bai nesiseka. Kad neišrody- 
tų, kad jis kvitina, musų 
krikščioniškai katalikiška 
partija tyčia išrinko jį I eitų keturių puslapių su tiek 
Seimą.

nTm? Vii SU(!ar};t^ dwiau, faktoriai gauna geras algas, lfitniflll 1 SoClA
negu oO / c viso laikraščio. O o prie to "viršlaikiais” išver- 1VOG01 HS įBvUJclll 4 OW1<1 
kuomet laikraštis turi už-čia draugijoms knygas, kon- Pariiin?
ėmęs pusę savo vietos vien stitucijas ir kitus raštus, už llSltą 1 .Orvljcą*
apgarsinimais, tai tuomet ‘ 
jau skaitosi nebe laikraščiu, 
bet apgarsinimų žurnalu ir 
tuomet paštui reikia mokėt 
padidintas mokestis. Tai 
Laisvė , vietoj mokėt paš

tui, išmoka tuos pinigus po- 
pierai ir darbininkams ir iš
leidžia padidintą. Ir kuomet 
‘Laisvės” vadukai sako, jog 
jie noriai tatai darė, kad su
teikus skaitytojams daugiau 
žinių, ąrba geriau pasakius 
—šmeižtų, tai irgi yra tik 
dūmimas skaitytojams akių. 
Biznis privertė viską daryt.

Kuomet "Laisvė” sako, 
kad ji sutinka ir diaro taip, 
kaip-III Internacionalas lie
pia, tai ireri yra burbulas. 
Trečią Internacionalą ji 
vartoja kaipo irankį savo 
reikalams. Jeigu "Laisvė” 
nešauktų už Rusiją, tai jau 
butų senai grabe. Ve faktas, 
kad "Laisvė” nepildo III In
ternacionalo įsakymų: 

1921 metais III Internacio
nalas išleido šitokį patvar
kymą: "Kurios organizaci
jos arba įstaigos sutinka su 
III Internacionalu, tai jų 
darbininkai turi imti musų 
nustatytą algą.” Ir ameri
kiečiams, kurie sutinka su 
minimu Internacionalu, bu
vo pasakyta, jog vedusiems 
mokama pagal šeimynos di
dumą ; o nevedusięms $25.00 
i sąvaitę. Ir iš kairėsės pu
sės direktorių buvo pasiūly
ta, kad tą patvarkymą "Lai
svės” darbininkai turi pildyt 
ir nusimušt algas. Ir kuomet 
per Daubarą buvo pakeltas 
šis klausimas viename susi
rinkime, tai "Laisvės” dar
bininkai kaip katės pradėjo 
spjaudyti ir rėkti visais bal
sais: "Mes nepildvsim, mes 
nenorim to įstatymo!...” O 
ypač Zapepiackas šaukė 
gvoltu. Mat Ząperiackui bu
tų reikėję, nukirst apie $10.- ' 
00 į sąvaitę už tai jis ir siu
to berėkdamas. Taigi dabar 
skaitytojai žinos, kaip "Lai
svė” pildė Internacionalo 
patvarkymus!

Čia ant vietos reikia pa
stebėt, kad ne tik "Laisvė” 
nepildė III Internacionalo 
•‘sakymų, bet ir patįs komu
nistai jų nepildė..Nors Ko
munistų Partija Amerikoj 
likviduota ir sykiu likviduo
ta lietuvių sekcija, bet pa
staba, kaipo faktas, bus ne- 
prošalį. "Komunisto” No* 9, 
1922 metų, t.y. lietuvių ko
munistų sekcijos atskaitoj 
■jž tris mėnesius: liepos, 
•ugpiučio ir rugsėjo ve ko
kios išlaidos: "Raštinės rei
kalams: Sekretoriaus alga 
S560.00."

Vadinasi, K. P. lietuvių 
akcijos sekretoriui alga už 
tris mėnesius $560.00. Trys 
mėnesiai sudaro tryliką sa
vaičių ir tą sumą padalinus 
i tryliką, išpuls į sąvaitę po 
543.00 su centais.

Na. ar tai Gražiui ne ko
munizmas buvo gaunant po 
543.00 j sąvaitę! O kur dar 
pašalinės įplaukos... Ir ar jis 
mldė III Internacionalo įsta
tymą? Ne! ir dar sykį ne! 
Gi man, kuomet aš dirbau 
>anašų darbą, kaip Gražys, 
tai pats Gražys rekomenda
vo tokią, algą, kokią III In
ternacionalas liepia mokėt, 
•ar ant galo $15.00 nedamo- 

kėjo. Tai lygybės apaštalas 
ir Trečiojo Internacionalo 
itstovas taip pildė tą įstaty

mą, o ne paprastas narys. 
Kuomet-paprastų komunis
tų algos siekia apie $30-00 
į sąvaitę, tai jų vadai iš jų 
pačių kruvinų skatikų atsi
skaitė $43-00 su centais. 
Mat vado gerklė didesnė ir 
visuomet reikia pilno stikle
lio.

Dabar vėl grįžkim prie 
"Laisvės" vadukų. Jos dar
bininkų algos nėra visai ma
žos, sulyginus su paprastų 
darbininkų algomis. Jų al-

i

kuriuos gauna "ekstra” ap
mokėt, kaipo už "viršlaikį”. 
Žinoma, Siurba tokių virš
laikių arba "ekstra” mokes
čių negauna.

Iš visų tų pasakytų faktų, 
kurių užginčvt negali nie* 
kas, mes matom, jog "Lais
vė” niekuo nesiskiria nuo 
kitų buržuazinių laikraščių 
ir kad jai rupi biznis — tai 
neužgineyjamas faktas. Ir 
ateityj ji ("L.”) pasiliks biz
nierių ir dar nemenkų biz
nierių organu. O kad ji kal
ba už Rusiją, už proletaria
to reikalus, tai tik dėlto, kad 
savo gyvybę palaikius. Ne 
tik aš sakau, kad jie ne dėl 
idėjos taip rašo, bet pats Z. 
Anga rietis - Aleksa pernai 
pasakė per pačią "Laisvę”, 
kad Amerikos bolševikuo- 
janti vadukai yra priversti 
tai daryt paprastų narių, o 
ne iš savo valios. Ir tas yra 
faktas.

Juk Pruseika, kuomet ne
panorėjo būti "kanuolėms 
maistu”, tai ilgą laiką New 
Yorke po Fifth avė. vaikš
čiojo su augšta "dreiverio” 
skrybėle ir su lazdžiuke ran
koje. Bet kuomet pasibaigė 
kapitalas, tai davai rašyt 
bolševikiškus straipsnius į 
"Laisvę". Geriau pasakius, 
kuomet jo pilvas pradėjo 
gurguliuot, tai Pruseika ta
po bolševiku. Ir jei Prusei- 
kai butų buvus proga pri- 
stot prie "Naujienų” ar kito 
kokio laikraščio, tai jis šian
dien ten giedotų kokį nors 
chuliganišką himną (Nei 
"Naujienos”, nei jokis kitas 
doras laikraštis nepriima į 
savo redakcijos štabą tokių 
žmonių, kurie gieda chuliga
niškus himnus. Juos priima 
ir užlaiko tik viena "Lai
svė”. Red.). Bet kaipo mun- 
šąinieris niekur netiko. O 
dabar jis tapo "garsus bol
ševikas” ir rėkia: “Šekit pa
skui mane!” Ar atsimeni, 
Fruseikėli, kuomet sakei: 
"Spiaut ant bolševikų!?”

V. J. Zabulionis.
■ -■ ’-Z * J. < *■ , -* * f , ! i.

ĮVAIRIOS žinios
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Laiškas Dievui.
Vienas vargingas žmogus 

iš Šveicarijos šiomis dieno
mis per paštą siuntė vieną 
maldos laišką Dievui. Jis 
meldė Dievo 100 frankų. 
Paštas padavė šitą laišką 
Kantono valdžiai. Valdžios 
ponai, sudėjo iš savo kišenės 
50 frankų ir prisiuntė pi
nigus prašančiajam. Tas 
žmogus rašė vėl į Dievą: pa
dėkojo jam už tą dovaną ir.‘ 
meldė kitą sykį 100 frankų, 
bet tuos nesiųsti per val
džios rankas, nesą valdžia 
nuo tų pinigų sau pasilai
kiusi 50 -frankų.

listų Partiją?
Nors mano įstojimas į So- darbininkų minioms išaiš- 

cialistų Partiją plačioms kinti socializmo. Ir pakol 
darbininkų minioms nėra didžiuma darbininkų nesu- 
iau taip svarbus, bet kadan- pras socializmo reikalingu- 
gi ipano politiniai priešai ir mo, patoli socialiaaKo vyki- 
net kai kurie draugai tuomi nimas nėra galimas. O jeigu 
labai susidomėjo, tai čionai kun.ir butų jisai vykdomas, 
noriu paaiškinti, kodėl aš» tai.; >turėtų atsitiktiitaip, 
įstojau į Socialistu Partiją, kaip atsitiko- Rusijoj, kuo-

Turiu pasakyti/jogei ne met komunistai buvo bandę 
aš vienas pamačiau tas mu- .v.vKin^1 bet gy-
sų klaidas, kuriose mes kla- venimo aplinkybių buvo pri
jojome. Daugelis draugų Įverstl ^lztl Pne kapitaliz- 
darbininkų pamatė klai-;mo- x
dingą komunistų taktikų,! š}tas faktas turėtų atida-

i ryti darbininkams akis ir 
eiliniai komunistai turėtų 
prispirti savo vadus prisi
pažinti prie klaidos. Žino
ma,komunistų vadai prie sa
vo klaidų neprisipažins pa- 
tol,pakol minios privers juos 
prisipažinti arba kuomet jie 
paliks vieni, kaip kerdžius 
be bandos.

Aš manau, kad šito trum
po mano nurodymo užteks, 
kodėl aš įstojau į Socialistų 
Partiją.

Dabar noriu atkreipti Aty- 
dą tų mano draugu darbi
ninkų, kurie nesutinka su 
kapitalistine tvarka, kad jie 
irgi stotų į Socialistų Parti
ją ir kovotų už pasiliuosavi- 
mą darbininkų klesos iš po 
kapitalistų jungo. Aš, įsto
jęs į L. S.. S. 19 kuopą, pasi
žadu dirbti delei Socialistų 
Partijos, geriau sakant, de
lei darbininkų klesos. Dirb
kime, draugai- darbininkai, 
visi išvien, atgaivinkime 
Lietuvių Socialistų , Sąjun
gą, kurią komunistai su
griovė, tuomet turėsime lie
tuvių darbininkų tarpe t vir
tą organįzacįją, kuri parems 
ir Lietuvos darbininkus jų 
kovoje prieš juodąją reakci
ją. Čionai gi, Amerikoj, bū
dami neatlaidžiai kovosime 
prieš siaubūną kapitalą. 
Užimti bendru darbu kovo
je su bendru priešu, mes 
mažiau vieni kitus koliosi- 
me ir šmeišime, bet rimtai 
diskusuosime ir svarstysi
me bėgančius dienos klausi
mus ir žingsnis po'žingsnio 
eisime prie Socializmo. Tai
gi, visi už vieną, vienas už 
visus, o kova bus laimėta!

V. I). Kapturauskas.

todėl liovėsi sekę paskui ko
munistus ir šiandien stoja į 
Socialistų Partiją.

Jau tūlas laikas atgal aš 
buvau nusistatęs stoti į So
cialistų Partiją ir dirbti po 
Socializmo vėliava. Tą mano 
nusistatymą dar labiau su- 
drutino senelio Dėbso atsi
šaukimas į Ąmerikos darbi
ninkus, kuris skamba taip:

"Mes stojame už tave! Ar tu 
gali ir nori tatai suprasti? Tai 
yra tavo pareigai Tu esi vienas 
iš.miliony darbininkų. Klausyk! 
Mes esame tavo klesos ir mes 
nutarėm pasiliuosuot iš algines 
vergijos. Ar tu su mumis? Tu 
turi būt su mumis, jeigu tavo 
akįs nėra aklos, širdis nenunii-. 
rus ir tavo ranka nėra pakelta 
prieš pačią ir kūdikių tavo. So
cializmas yra tai tikras darbi
ninkų žadintojas, žmonijos vil
tis. pasaulio šviesa. Mes reika
laujame, mes norime ir mes pri
valome turėti tave Socialistu 
Partijoj — dabar. Štai 'musų 
ranka, brolau,:ištiesk taum;

je delei didžiausio tikslo, kokis 
kada nors pasaulyje tik buvo iš
keltas ! *. /. .

•”Jusu delei Socializmo, 
Eugene V. Debs.”

N

Perskaitę šį senelio Dėb
so atsišaukimą mes, darbi
ninkai, aiškiai gahme su
prasti, su kuo mums reikia 
eiti: su Bimba, Dėdele ir ki
tais be jokio nusistatymo 
politiškais biznieriais, ar su 
užsitarnavusiu darbininkų 
kJesai seneliu Debsu, kuris 
ir kalėjimuose buvo kanki
namas. už darbininkų klesos 
reikalus ir kuris iš kalėjimo 
išėjęs paskutines savo spė
kas aukoja ant darbininkų 
klesos aukuro. Debsas kvie
čia mumis, Amerikos darbi
ninkus, būti socialistais, ir 
mes privalome eiti su Deb
su, kurio vardas yra nesu
teptas ir kuriam net di
džiausi socializmo priešai 
negali nieko užmesti.

Apart Socialistų Partijos, 
[Amerikoje mes turime ir ki
tas darbininkų organizaci
jas, kurios irgi eina prie to 
paties tikslo — prie socializ
mo. Tomis organizacijomis 
yra Komunistų Partija (ku
li dabar vadinasi Amerikos 
Darbininkų Partija), I. W. 
W. unija ir kitos mežesnės. 
Visų šitų organizacijų tiks
las yra vienodas: paliuosuo- 
ti darbininkus iš pa alginės 
vergijos, perimant žemę ir 
visus jos turtus į visuome
nės rankas.

Vadinasi, principe visos 
šios partijos yra vienodos,

is sa- 
kovo-

Kiek kainavo pasaulinis 
karas.

Pasaulinis karas kainavo 
viso 250 miliardų dolerių. 
250 miliardų sidabro dole
rių sveria 77,338,8000,000 
kilogramų. Pervežimui šio 
svorio reikalinga butų 3906 
traukiniai po 40 vagonų 
kiekvienas. Jeigu tuos 250 i . • . * . . . 'miliardų sidabro dolerių su-!'>es »>etaa prie vienokio tik- 
dėti vienas urėta kito, tai sl’- kurl&±
galima butu apdėti žemės P.”* Į0. tįksl°, "«
ritulį ties ‘ ekvatorium 28G "“1’: «* J?' 
kartus. Jeigu tuos dolerius minėtų partijų pamati 

t-l nis skirtumas.
i Kodėl aš pasirinkau So
cialistų Partiją, e ne kokią 
kitą? Todėl, kad man atro
do, jogei Socialistų Partija 
eina teisingiausiu ir prak
tiškiausiu keliu. Mes, socia
listai, sakome, jogei socia
lizmas galima vykinti te- 

... - * .. . . i .. nai, kur laikas yra pribren-Mirė žymus lietuvių kalbos Tjliko priblįndimu mes 
tyrėjas. • skaitome industrijos išsi-

Iš Maskvos pranešama į vystymą ir pačių darbinin- 
Kauną, jogei 28 d. gegužės kų supratimą socializmo, 
pasimirė garsus lietuvių Saujalė musų nepajiegsime 

------3 nesusipratusių

sudėjus^ vienas ant kito, tai 
gautųsi atstumas du kartu1 
didesnis už atstumą mėnu
lio nuo žemės. Jeigu gi tuos 
pinigus paskirstyti visų že
mės gyventojų tarpe, tai 
kiekvienam tektų maž daug 
po 150 dolerių.mų, tai ji pridėjo du pusla

piu. Taip, ji pridėjo du pus- 

didint savo puslapius, apie 
tai'maža dalis žmoniti teži
no. "LaisVę” nadidino tik de
lei apgarsinimų. Jeigu ji iš-

_ ____________________„_________________________________________________________________________________________________________

pat apgarsinimų, tai apgar- gos $30.00 ir augsčiau. Re- kalbos tyrėjas N. Sokolovas. plačioms

Vėliava nuo sukilimo laikų.
1831 metais, laike sukili

mo Lietuvoj, vieną sukilėlių 
būrelį vedė Ringaudas Goš
tautas. Sukilimui nepavy
kus, sukilėlių būriai buvo iš
sklaidyti ir slapstėsi miš
kuose. Tačiau ir toliau savo 
darbą varė — naikino ir te- 
riojo rusus ' atėjūnus. Goš
tauto būrys, besislapstyda
mas Minsko rėdyboj ties 
Siuč, vieną kartą puolė 
gusarų Pavlogrado pulką, ir 
tas antpuolis taip gerai pa
vyko, kad rusai buvo visai 
sumušti, atimta daug turto, 
ginklų ir pulko vėliava.

Tą vėliavą per šimtą me
tų Goštautų ainių — ainiai 
rūpestingai saugojo ir slėpė. 
Tad ji ir po šiai dienai išli
ko... Paveldėjimo keliu ata- 
teko praainiui Vytautui 
Goštautui, gyvenančiam da- 
>ar Kaune.

Vėliava taip atrodo: ant 
šviesiai mėlyno šilko išsiūta 
iš abiejų pusių rusų dvigal
viai arai. Kampuose — ka
rūnos įr venželiai: "Alek
sandras I”. Viršutinėj dalyj 
parašas: "Za podvig pri . 
fcengrabcnie”. Mat, Austri
joje prie Šengrabenų 1805 
m. rusai su vokiečiais karia
vo prieš francuzus. Tenai 
dalyvavo rusų gusarų Pav
logrado pulkas, arba kaip 
jie vadindavosi nuo melsvos 
spalvos nešiojamų kelnių 
“biriuzovyje gusary”. Tos 
pačios spalvos ir minima vė
liava. Iš to galima spėti, kad 
šis pulkas tą vėliavą gavo 
1805 m. (Elta).



*

KELEIVIS e

Nežmoniški Lietuvos 
klerikalų darbai.

MILICININKAI SAUDO 
IR KOTAVOJA NEKAL

TUS ŽMONES.
■ —— »11 ■

Suterorizuoti kaimiečiai ap
leidžia namus ir dirbamus 
laukus ir slapstosi miškuose.

Baisus, tiesiog negirdėti 
dalykai dedasi kunigų už
viešpatautoje Lietuvoje. 
Klebonijos valdomi "krikš
čioniški tvarkdariai” areš
tuoja ir muša nekaltus žmo
nes iki kraujo. Kaimiečiai 
suterorizuoti palieka savo 
namus, apleidžia laukus ir 
slapstosi miškuose, nes bijo
si krikščioniškų mušeikų.

Seimo atstovai Antanas 
Sugintas ir P. šlėvė padavė 
vidaus reikalų ministeriui 
paklausimą dėl šito klerika
lų despotizmo, šitą paklau
simą išspausdino "Lietuvos 
Žinios”. Mes perspausdinant 
ji "Keleivyje”, kad ameri
kiečiai matytų, kaip elgiasi 
su žmonėmis kunigų val
džia. Štai kas šitame 
mente sakoma:

”šių metu gegužės 6 
sekmadienį, apie 10—11 
da, pro Žvingių parapijos, Tau-1 letena f Ir’caro ’bu-
r°gės a^ri!ies _^^_k“r!deliai taiP nekankindavo

Ii.icrcctvvo 6IUV1UU, i\aiy vtci- 
bar juos kotavoja savoji ku-

telegrafavo Tauragės apskrities 
Milicijos Vadui, .ir Naumiesčio 
Nuovado? MiTą<|ijos .Viršininkui, 
kad, daugiau žmonių dėl Žvingių 

. į _V i .'Hį
įvykio be jo parėdymo neates
tuotų. vienok birželio 5 d. Vai
nuto milicijantas su kokiu" tai 
šauliu važinėjo po Žvingių apie- 
linkę, reikšdamas daugiau žmo
nių areštuoti. Gyventojai to
kiais milicijos veiksniais terori
zuoti, nestovi namie, sėjamus 
laukus palikę, slapstosi, bijoda
mi, Rad milicija ir juos suėmu
si nemuštų.

” Aky vaizdo j e išdėstytų žiau
rių Tauragės apskr. milicijos 
tarnautojų neteisėtų bei sauva
lių pasielgimų, klausiam pono 
Ministerio:

”1) ar. nusikaltusieji milicijos 
tarnautojai dėl išdėstytų veiks
mų atiduoti teisman ir

”2) kokių priemonių-•■mano 
griebtis.' -kad milicijai užkirtus 
kelią neteisėtais ir žiauriais

2,000 žmonių, kurie važiuo- kelkime juos pasaulio aky- 
ja(į užjurį. Pažįstami ir gi-vaizdon!
minės su jais atsisveikina. Nauja Lietuvos respubli- 
Apie 5,000 publikos sueina ka bujoja sparčiai, sparčiau 
ant laivo. Ir visa tai darosi negu kurie iš musų tiki. Ar 
taip ramiai ir švelniai, kad neganėtinas pavyzdis tas, 
malonu žiūrėti. Publikai pri- kad sugebėjo į taip trumpą 

'taisyti nuo prieplaukos į lai- laiką išgauti pripažinimą 
vą du atskiri tiltai:vienu til-nuo Anglijos ir Amerikos, 
£____ ___ s
leidžiami; Kitoj vietoj dy to- Hų? Kuomet j • ’u **• • • i_* x ----
vo tarnautojams. Per laivo 
vidų, galionais, išklotais 
orientaliais kaurais, ir žoly
nų ir brangių rakandų tar
pais plaukia tūkstančiai 
žmonių. Jie žiuri garsiųjų 
artistų piešinių, gėrisi au

tu svečiai įleidžiami, kitu iš- neskaitant jau mažesnių su
leidžiami; Kitoj vietoj dy to- lių? Kuomet jau Lietuva 
ki tiltai pasažieriams ir lai- stojo ant savo kojų (nema- 

1 žai ir Amerikos lietuviams 
prigelbstint) musų. Ameri
kos lietuvių, užduotis yra 
■ pagelbėti savo tėvynei ir 
dailės žvilgsniu.

Mes sutvėrėm Lietuvių 
- . Tautos Dailės Teatrą ir pa

šančiomis gėlėmis, stebisi į sibriežėm sau už tikslą kelti 
rakandų puikumu, bet nie- lietuvių dailę ir parodyti 
kas nieko nepajudina, vie- dailės mylėtojams ameriko
nas kito nepastumia, o jei nams, kad mes. lietuviai, 
kartais vienas kito netyčio- esame kultūringi žmonės, 
mis daliečia, tai mandagiai kaip ir kitos pasaulio tautos, 
atsiprašo. Kai pasibaigia! Todėl kviečiame tam dar- 
laivo lankymo laikas, visi bui pritariančius lietuvius 
svečiai apleidžia laivą ir pa-i dėtis prie Lietuvių Tautos 
silieka tik pasažieriai. ! Dailės Teatro ir pagelbėti 

Žiuri žmogus į šitą jurą! išauginti jį ir padaryt pa- 
žmonių ir manai sau: Na, sėkmingiausiu.
kas čia butų, jei suleistom ! Susirinkimai laikomi kož- 
tiek lietuvių? Kutų tiek gru-jną ketvergą '"Garso” name.

doku-

dieną. 
valan- i
- I

darbais terorizuoti gyventojus. dimosi; tiek riksmo ir gar-į 222 So. 9th st., Brooklyn, bE 
"1933 nū, birželio m. 8 d, ' —;il-~ —- Iv _i------  ,

t*-'. • ’ •

'’Pasirašę:- » ....
■ ”A. Sugintas, .
T. šlėvė.”. . ;

Tai ve, kaip išrodo "laisva
Lietuva” po juodojo kleri-

Euvo susirinkęs pamaldoms di-;Lietuvos žmonių, kaip da- 

čiu iš Klaipėdos Krašto Antanasijdgų valdžia’ 
Arnušis, Pajūriškių kaimo gv-į 
ventojas. kuris dėl nesveikatos! 
buvo savo laiku paleistas iš ka- 'jfm 
riumenės. Prie dviračio prisiri-j - 

■šęs jis vežėsi'papirosų ir bove!-' • 
»os pakelį. Pamatęs šitą vaiki-1 
na dviračiu važiuojant, milicį- 
jafotas Petras Grikšas. be, jokio: Liepos 4 -dieną :iš' Neiv 
perspėjimo, visos minios: aky-Aorko uosto išplaukė dir
va iždo j e,: paleido iŠ' brauningo j džiausis pasaulyje garlaivis 
šūvį į' Arnu šį iš užpakalio, ir ’Leviathankuris karo me- 
pataikęs į nugarą peršovė ji. tų buvo Amerikos valdžios 
Daugelis žmonių, išvydę peršau-‘užgrobtas kaipo vokiečių 
tą vaikiną, begalo pasipiktino; nuosavybė. Kadangi po karo 
•uilicijanto darbu ir apie tai pa-,jis buVO pertdįšytas ir po to 
reiškė ten buvusiam Naumres- 'pertaisymo šita buvo pifinu- 
čio Nuovados Milicijos Viršinin- tinę jo kelionė, tai ji buvo 
kui Eismontui ir tam pačiam dabai plačiai reklamuojąma 
milicijantui Grikšui. ir gali bu-Jir tuo budū tilpo labai ųžlii-' 
ti, kad kilus triukšmui vienas teresuota publiką. Visi. klH . f , 
kitas milicijantą Grikšą pastų-[rie tilį važiavo ŠituoJaįkirj-■ 
me, kuris betgi prisipažino kai-i Europon, stengėsi važiuoti 
tas esąs ir prašė dovanoti. Ant ant ’ Leviathano . V isos vie- 
rytojaus atvyko Žvingių apielin-j tos tapo išparduotos. Pasa- 
kėn daugiau milicijantų. išrei- žierili susidarė daugiau kaip 
kalavo be mokesnio iš gyvento-' 1.700, būtent: 817 pirmosios 
ių kiaušiniu, sviesto, avižų ir klesos, 450 antrosios klesos 
suėmė vietinius gyventojus:
Bronių Vaičiulį, Juozą Iaury- kia pažymėti, kad apie pusę 
uavicių, Juozą Milerį. Antaną trečiosios kleSOS keliautlin- 
Bazdarą, Motiejų Paulauski. kų sudarė beveik vieni lietu- 
Stėponą Borkertą ir kitus, ir viai, nes jų išplaukė arti'200 
juos jau vietoje Bikavėnų kai- žmonių, 
me ėmė mušti kumštimis, bot-' Savo pažįstamiems, -paly- 
kočiais, o parvarę j Naumiestį jgįj ir laivo pasižiurti susi- 
milicijos raštinėje mušė kumš- ”New Yorli. Timeš”
tįmis, spardė kojomis, daužė ųpgkaitymu, apie ;2O,Q0O 
nuogu kardų, liepdami prisipa- ,svjęto; pusė publikos sųši-j 
žinti, kad norėję užmušti milici- kimšo prięplaukon, o 1 ‘ 
jantą. Iš ten milicijantai nuvedę stovėjo gatvėje..Norin

namus po vieną guldė ant lnamj pasai (už divkąh i va-

• j

’9 ■

išauš lietuviško kvatojimo, i Y. Kurie gyvena Bostone ir 
tiek kumščiavimosi ir be- i apielinkėse, jeigu norėtų su
tvarkęs, kad keli šimtai | sipažinti su P. Angeles, lai 
tvarkdarių nieko nepadary-! tclefonuoja arba rašo i Uo
tų. Nueini į lietuvių koncer-;tel Touraine, Boston, Mass. 
tą ar teatrą, kur sueina tik-’Jisai tenai užtruks kelias 
tai saujalė žmonių, ir tai pa- ■ savaites.
sidaro didžiausia betvarkė, E. Useliutė-Angeles. 
Vaikai rėkia, moteris vaikš-j 
čioja po salę ir jieško savo: 
oažįstamų, o susiėjusios 
kaip pradeda kalbėti, tai 
per visą salę skamba. Nie
kas savo vietos nežiūri, bet 
eina kur jam geriau patin
ka. Vėliaus atėjęs žmogus 
negauna vietos atsisėsti, nes j. 
jau; kiti užėmė jo sėdynę,; 
nors ji buvo jo iškalno nu
pirkta ir numeriuota. Susi
renka pora šimtų žmonių, ir 
tai didžiausia betvarkė. Tai 
parodo, kad mes da toli, toli 
esam atsilikę nuo kultūrin
gų, žmonių.

: ir 450 trečiosios klesos. Rei-
» • v — 1 • 1 1 •'

Kūrikas.

Lietuvių Tautos
Dailės Teatras.

kaip 
nesu-

X . v------------
Dauguma žmonių, 

jau visiems žinoma, 
tinka su lenkų politika, l>et 
kada lenkų vardas minimas 
tarpe visokios rųšies žmo
nių, nors iš pradžių klauso
ma su neapykanta, vienok 
mąstant apie dailę — artis
tus, jie vėl sako: ”Bet at
mintim kokius puikius mu
zikus—artistus lenkai davė 
pasauliui.” (Kalbama apie į 
Chopin. Mošzkowski, Les-; 
chetinski, Paderewski, ir 
Moniuszko. Pastarasis yra j 
be lenkas, bet lietuvis, gi-; 
męs Minske ir aprašęs apie;

Beveik po trijų- mėnesių 
pertraukos, birželio 5 d. Sei
mas vėl pradėjo posėdžiauti. 
Jo sudėtis, žinoma, ir poli
tika, kurią Seimas ves,, bū- 
Į nei geresnė, nei blogesnė už 
pirmutinių Seimų politiką. 

: Krikščionys demokratai su 
"darbo federacija” ir "ūki
ninkų sąjunga” sudaro Sei- 

! me absoliutinę daugumą, 
j nuo kurios pareis vykdomo
sios valdžios sudarymas ir- 
kuri neš visą atsakomybę už 
tos valdžios darbus.

Mes jau žinome iš prakti- 
! kos, kad kademai turi diČe- 
1 lio noro valdvti kraštai, bet 
i viena ranka valdydami, kita 
i ranka jie kratosi atsakomy
bės. Kad perdėtus nors dalį 
tos atsakomybės ant sveti
mų pečių, jie be abejo pasiu- 
lvs įeiti valdžion ir valstie
čiams liaudininkams.

Mes, socialdemokratai, 
kaip ir ligi šiol, pasiliksime 
opozicijoj: valdžioj šu de
mokratizmo murzintojais 
mums nėra kas veikti.

Plačiosios darbo masės 
laukia nesulaukia visos eilės 
reikalingų joms įstatymų, o 
tai socialinio draudimo įsta- - ■ • 1 ■ ♦ • '

kita ^isas žymias lenkų operas).^™31- emeiiturų. karines 
m<sė rtovėio eatveie Norin- Daug apšviėštunų turi ne-'tarnybos sutrumpinimo, ka
zuse stovėjo gatvėje. N oi in ankin minčiu anie kai-ro stovl° panaikinimo, amr 
tiems ineiti j laivą buvo da- pneianKių minčių apie hai- ... žmoniško tarnau-

dAkai i va- zert ir vokiečius, bet vardai nebijos, ziiioukao uuimu 
landa P]aiko 5000 žmonių Beethoven.- Goethe, Schu- y>J'- atDĄmimo» žemes re- 
landą laiko o.OOV žmonių jr Waimer neduoda formos ?statvmo Pakeitimo
perejo per laivą. gįdimvbės neapkantai am darbininku.naudai. S valan-

tuos žmones i Naumiesčio aries- į

narų ir pašlapinę keturlinkai su- lan(lą laiko 
pintas vadžias ] 
plakė juos, viršutinius rubus 
nuvaikę taip, kad kito marški
niai kruvini paliko, o kiti nega
lėjo nei sėdėti nei stovėti, o ga- 
\o ant kelių ir alkūnių atsirė
mę kniūpsti gulėti. Kuomet su
muštųjų moters atvedė gydyto
ją ligoniams apžiūrėti, Nuova
dos Viršininkas neprileido prie 
jM. tt N-niiesėfo ^tieji bu- • jfia.

prie milicijos milines jie niilfcijanbj buvo mušami tomis ^kla. da fohaUS rūkomas 
pačiomis v-adiiomis. kumštimis kambarys, valomoji sa ė ir --------------- —---------
ir spardomi kojomis. Pagalios "ta?!*' Nb' ^et veik nerasime
iuimtieji buvo atgabenti j Sib- ---------- -------------------
lės lalėjimu, iš kur Teismo+ar- ’’k'tu.n į*]*? Pin,8’!-ę1^1--------- , t , .. .

ch tojo buvo iki teismo paleisti. važroo.la tre-, Tauta gali mirti, bet dailė ir klasės atžvilgiu.
čia klesa, šitomis grožybe- kuitura gyvuoja per amžius. į Bet musų darbas neliks 
^is .naudohs negali. Bet ir | ^įUSu šalis. Lietuva, nau-apribotas Seimo sienomis.

pasikaitydami perėjo per laivą.
Laivas Įtaisytas be galo 

puikiai. Didžioji pasilinks
minimų salė (sočiai haįl) iš
rodo kaip rojus. Brangiausi 
paveikslai, gražiausios pai
nios ir kiti žolynai, karališki 
rakandai ir persiški kaurai. 
Žmogus jautiesi tenai kaip 
kokiam pasakiškam dangų- •* 1* * i •« • •

uaiTJiy įicrciM v veži •
vokiečiu ir laikui bėgant jiel^ darbo dienos įvedimo vi- 
bus dar garbingesni. '

Vėl, kaip tamstoms žino
ma. visos tautos turėjo savo 
kilimus ir puolimus. Pati is
torija tai kartoja.

Visi esame girdėję apie .
Grekiją. Kas buvo Grekija l;ltaJ°« musų frakcija stovės 
tūlas laikas atgal ir kas yra į <’arbo pusėj. . 
šiandien? Buvo tai pavyz-j. Socialdemokratų frakci- 
dingiausia tauta pasauly, ją, kaipo vienintelė darbi- 
šiabdiem iš politiško atžvil- atstovybė Seime, ba
gio ar skaitomasi su Greki- ’driai seks buržuazijos pou- 

> tiką ir kels aikštėn kiekvie- 
o—- .. . ■ . . . -j. .. .ižmogaus pasauly, kuris ne-na vykdomosidš^ąldžios ne-

kur Teismo tar-turi ^aw# žinotų .apie Grekų daile, tikslų žingsni darbininkų
____ ,u„+{ žmonės, kurie važiuoja tre- - -r - - - ■” - —-

sose darbo srityse ir daug 
kitų. Socialdemokratų frak
cija dės visų pastangų, kad 

! tie įstatymai butu iškelti ir 
tinkamai išrišti. Visur, kur 
eis ginčas tarp darbo ir ka-

vo nugabenti į Tauragę ir ten 
prie milicijos raštinės jie dt“ 
milicijantų buvo mušami tomis

čia klesa, šitomis grožybė- kultūra gyvuoja per amžius, jBet negana to birželio 2 d. buvo 
milicijos suimta dėl tos pačios 
priežasties Makarienė 50 m. su 
pusės metų kūdikiu ir taipgi 
c Rinkiniais keliais per Nau
miestį į Tauragę pristatyta Ši
lalės Nuovados T. Tardytojui 
be jokio iš pastarojo pusės rei
kalavimo. Tą pačią birželio 2 d.
Šilalės Nuovados T. Tardytojas je) 10,000 publikos ir apie sies taletingų žmonių — is- 

. - ' - ' \

trečioji klesa čia įtaisyta be- ja respublika. Ji buvo neži- Mes žinome, kad musų lai-
veik taip, kaip ant kitų laivų nOma per šimtmečius. Mes 
antroji. turime dailę ir garbingą is-

Bet kas geriausi ant ma- toriją. Parodykime tai pa- 
nęs įspūdį padarė, tai tvar- šauliui!. Mes turime daili- 
ka. įsivaizdinkit sau viena- ninku, kompozitorių, rašy
me triobesyje (prieplauko- tojų, artistų ir visokios rų- » v XV zv-zv 1 1 •! ' '   • _ * • X S 1 • ■* • • V

mėjimas eina per darbą ma
sėse. per darbininkų susi
pratimą ir jų organizacijas. 
Todėl ne menkesniu savo 
uždaviniu mes laikysime 
darbą už Seimo -sienų, orga- 
n-zuojant darbininkus į jų

Pajieškojimai
ATSAKYMAS ANT PAJlEsKOJl- 

MO SOFIJAI K1ANSOS.
Pastebėjau "Keleivio” No. 21, 1923 

kad buk tai pajieško Jono Kianso-
> su kita motete ir ski

Kamą- , 
ipatėmes įkeli* syfr 

•..i ; ,x
; įęvveni.t, kode' 

‘Aš aiškiai pasit- 
el2.00 į,e»ęvųii? ne 

nes jŲ« daugiau nž.Ihhati 
aš uždirbu dSįtituvtje. 

tutuvę, kurioj ptu darini jut* t 
ir sakote, kadr la&u -biudnr , 
<li panų njtuijte užsivilk* > Sresu 

arui padėjote »ivs> ;»ei?uŽĮ 
. urr.s krautuvę nupii o. A:, 
apleido? drįstate jiej-

\<>li per r-.ikrasčius, drabstyt purvais 
>ati purvina Judama. Aru-: dorai iu<>- 

yra tinkama vieta jrvvent 
r vaikščioti nvo karčia 
imu? Ir už vaiksčiojinu. 

pasilinksminimo vietas Jau

klasines organizacijas. Tarp 
darbininkų masių ir jų at
stovų Seime turi būtį gyvas 
nuolatinis ryšys.

Musu frakcija nėra labai 
skaitlinga, bet vienu jau sa- kuris pabėgęs 
vo buvimu Seime ji suks 1L’ <iov:inv $50.00 tam, kuris pir- 
kairėn politikos .agą. Krik- jr.elųpij jąk m>- tųatėmūs keliu sy- 
ščioniu filija, darbo federa- ^lusi^tųė. BnVaų

..... karciamų, kurioj*- jus gyvenat, kode
tada neareštavo) 7 ‘ A 
kiau teisme, kad 
mokėsiu.
negu kad 
t mite km 
niunsairtų 
esate, net 
Na, tad k 
tą, kuris 
jau ir jis 
Roti per l-.ikraščius,

terišket 
karčia m< je 
mos j kure 
po tokias 
sėdėjai syki belangėje. Ar dar to ne
užtenka? Jei aš negeras, tai kam <(.•■ 
j:eškai. Mat, aš krautuvės nepirkau 
o dabartinis 
ka. O drapanų 
norite, kad aš 
tinčiau, o judu 
karčiams. Toks 
kažin ar išdegs, 
retą. •

ciia, nenorės atsilikti musų 
užpakaly ir varys "konku
renciją”. Mes prieš tai nie
ko neturime, kad tik iš to 
butų naudos darbininkų 
klasei. Tačiau musų ir kle
rikalinės federacijos užda
viniai bei keliai yra tiek 
skirtingi ir net priešingi, 
kad tą skirtingumą gali pa
stebėti kiekvienas, kas ne
nori būti aklas.

Stambus taktiniai skirtin
gumai yra tarp musų ir 
"kuopininkų”. Dabar "kuo
pininkai” neturi savo vien
minčių Seime, bet savo ne
gudrų "veikimą” jie spėjo 
parodyti I Seime ir darbi
ninkams to užteko. Kuopi
ninkų įtaka darbininkų tar-; 
pe kasdien smunka žemyn.; 
Musu uždavinys bus galuti-- 
nai nuimti kaukę nuo'tų re
voliucinių ‘ • • barškalų, kurie 
pasikelia, kaip sakalai, o- nu-; 
tupia, kaip vabalai.:. ■ Gana 
skaldyti darbininkų jėgas ir- 
pilti •vandeni ant reakcijos" 
malūno!

Darbininkų galybė — cai 
jų vienybė. Tą galybę mes 
pasistengsime sudaryti.

("Socialdemokratas”. >

Pajieškau dviejų savo pusbrolių 
\ntano ir Jono Koševičių. Taippi p?.- 
iie.škau švogerio Vinco Pilitauskio. 
visi tris paeina iš Kauno rėdybos, 
Tauragės apskr., Kaltinėnų valsčiau . 
vokia dešimts metų atgal visi gyveno 
’ittsburgh. Pa., o brolis koki pfcnki 
lėtai atgal gyveno Arizonoj, lkabar 

težinau kur jie visi trįs randasi. Ma- 
onėkite palis 
tpie juos žinote malonėkite pranešti,

i
llartshurne, Okja.

atsišaukti arba kas

ii k< busiu laitai iekišgas.
’ b ,t 1 iJbuBias lQč>š^ičius 

Bex 5Sti, r ■ •Bex

uAš, Kazimieras Uaigota, Kartina 
ų kaimo, Bartininkų gmino, pajiį 
au savo tikro brolio Juozapo Gal A 

Malonėkit atsišaukti arba & 
jį žinote, meldžiu pranešti ši(i 

J.___i:
Kaz. Gulėta

Box 2, Marichester. Conn.

IS
IO

Jei aš negeras, tai kam <i; 
aš krautuvės nepirkau 
meilužis krautuves per- 

i negali nupirkti. Jus 
i Jus rėdyčiau ir mai

šau linksminkitės pe 
jūsų troškimas, bet 
Taip daug kas no-

Jenas iviansos.

Pajieškau pusbrolių Baltrušaičiu, 
’askinu kaimo, Vačgirio parap. Ir 
’ianeiškaus ir Veronikos Girdžiaus- 
ų, Užraguvių Laimo. Vačgirio parao. 

;ie patys lai atsišaukia arba kas apie 
uos žino malonėkit pranešti.

Antanas Balčius
P. O. Box 406, Randolph, Mass.

Aš. ’ ineas Bindaravičiuc pajieš- 
i au savo pųksesfereš Marijettoy Sinke
vičiūtės. Girdėjaiii jog1 pirttiiiių gyve
no V> orcešter, MiĮss., o daba.; įgyvena 
Boston. •Maįk'. įas J' * ' "
!»auskų'. " 

U*"'* '-j - n-vr-r
■. ;718 l-į.vettč st., BaJtidiote. Md.
■ųif>a •-------------- ’TJZE'T

Kastinių Vait-

\Jęeis B.nčaravjėsus

^0IEŠK.W' gAVų-liKAUGO bei 

kaimyno (’lHulįd,. Jčptfrnierv Kesilio, 
I’aeina iš Kauno rėdy bek. Rokiškio 
apskričio. Jūžintų vais. 1SH m.rgyve- 
no Burte 101S rpėtais gyvepo
Nevados .valstiją. Jo' užsieaifinas 
kalnakcsys. Turiu labai svarbu reika
lų, taipgi turiu clel jo laiškų iš Lietu
vos nuo jo brolių. Malonės pats atsi
šaukti ar kas žino apie jį pranešti, 
už kų busiu dėkingas.

F. F. Kesilis.
O. Box 724, Indiana Harbor, Ind.

4
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Phčinsiai Rūkomas
Tonų tonai Tabako, milio- 
nų dolerių vertės yra su
vartojama per cigaretų 
rūkytojų armiją, visam 
sviete. ;; -
Iš viso tabako, kuris pa
verčiamas į durnus, nėra 
geresnio tabako, kaip kad 

’ įoo'; ™ »?-.
Tabakas esantis HELMA- 
RUOSE.
20 HELMARŲ duoda 
jums kokybę. 20 paprastų 
c’garetu duoda jums kie
kybę. Katrą jus pasiren- 
kat? Jie kainuoja beveik 
vienodai.
HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas 
apsaugoja juos nuo susi- 
laužymo ir susimankymo. 
Paprasti cigaretai yra su
pakuoti į pundelius.
ATSIMINK SKRYNUTĘ
J

Tyras Turkiškas

IR VARDĄ
Išdirbėjai augš- 
čiausies i-ųšies 

' T u rk i š\ti i r Eg- 
j-ptiškų Cigate- 
tu oasauiyje

BOJĘS $/iO orio

F - ;
[ ■ ■tMB’.

llf lliiW>A

Pajieškau brolio Siniano Alksninio, 
■acina iš Seirijų parapijos, Paliūnų 
ainio. Du metli atgal gyveno Biade- 

’ord, Me. Meldžiu atsisaukt jo pa
les arba kas apie jj žino pranešti, 
uiiu svarbų reikalų.

F. Alksninis
35 Faxon st., MonUllo, Maks.

Pajieškau ss
'.titano Kirkic^ių, paeina _ 
larapijos. MdUhi 

•’ės apskričio; •& 
PLiladelphijoj; _

F rauk n-'idckis •:
P. O. Bos 1<M>, :

la^bsolių’^firt
ctių. paeina Tš

Taut
‘ėjau743d gyvi 

Jano antrašas: (f

. Buckner. f

rbdemo- ir 
s Batakių 

ia* 
no 
O)

111.

. -Pajieškau savo brolio. Juozapo 
Antanaičio, jis, pirmiau gyveno CJii- 
tagoj. Paeina iš Kauno vedybos. Ts?l- 
-ių ap.-trįėio, Zerenų. vukčiausi nuo 
Medingėnų. Turiu svarbų |tąi^ūaį* iš 
•Lietuvos, norėčiau žinoti’, kur jfe ran- 
iasi. Jeigu kas žinotų, malonėkite 
nunešti arba jis pats lai atsišaukia. 

Vladas Antanaitis (30)
820 Bank st., Box 6<5.

Waterbury, Conn.

Aš. Ignatus Šilanskas, pajieškau 
brolio Mateušo šilausko, Kauno rady
bos, Alytaus apskr.. Daugų valsčiaus, 
Skabeikių Kaimo. Meldžiu atsišaukti 
’o paties atba draugų, kurie apie jį 
>.ino. Atsakymą malonėkite duoti po 
šiuo antrašu: (30)

tenacįš Šilanskas
Calle Marcelin No. 146, - ,

Berisso F. C. S., Kep. Argentina* 
--------—-------- ------ ... ,

Pa.iieškau savo tčyo Ki^unieyu. Pe
trausko ir dėdės Antano Pfetrdusko, * 
abudu Kauno gubemiješ,’Batakių pa
rapijos. Jie patįs, afba. .ka?. juųs.žiao, 
meldžiu pranešti, už ką Susiu dabai 
dėkingas. ' y K 301

J. Petrauskas , , .
P. O. Bok 181, Hart'ord,’ V t.

AP8IVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, nuo 18 iki 39 metų. Aš 
esu 29 metų, angliakasis. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti savo- pavalg
ių. , . ' ‘(29)

J. Žilius
P. O. Box 345, McRobcrts, Ky.

Pajieškau gyvenimui draugės be 
skirtumo tikybos, nuo 33 iki '40 metų 
senumo. Per laiškų suteiksiu plates
nes žinias. (30)

C. Kuzma
3947 Sccvill Avė., Clevcland, Ohio.

Reikalauju meilios draugūs dėl ap- 
sivedimo. Aš esu 35 metų. (29)

F. J. Madison
608 W. Federal St., Youngstotvn, O.

PARDAVIMAI
KRIAlčiV ATIDAI!

Parsiduoda labai gerai išdirbtas 
;enas kriaučių biznis VVorceste’r’yje 
už gana prieinamą kainų. Tai auksi
nė proga tiems kriaučiams, kurią no
rėtų apsigyventi Worcešter*yje.

Atsisaukit: ‘ ’ ■
L. J. PAULAUSKAS

15 Millbury SU Worcester, Mass.
• . , t • « ~ 

PARSIDUODA 4 kanapos Ir mito- 
ntobilius vaikams, labai dailus, dideli 
bosai, klėtka kanarkoms, kelios skrip- 
kos ir šiaip daug daiktų; kainos labai 
žemos. Galima matyt bile laiku, tur
but parduota greit. (30)

P. A.
137 Vallev St. (Rear),

Lawrence, Mass.

$50,000 Kirporacija
r< ikalauja vyrų ar motelį su nema
žiau kaip $500. Turi būti gabus. Rei
kalinga, kad mokėtų angliškai skai
tyti ir rašyti ir kad turėtų kiek nors 
patyrimo prie pardavimo. Tokiam 
žmogų* čia yra nepaprasta proga įsi
gyt j didelį darbų ir pinigus. Rašyda
mi duokit informacijas kas link am
žiaus, mokslo, ir patyrimo prie par- 

Negalintieji įdėt $500 į biznį 
— nerašykit ir nepųstykit 
Adresuokit:

"PROGA”

davimo, 
tuojaus 
štampų.

j 255 Broadnay, So. Boston. Mtos.

' . ■ 1 1 VJ . ■*

NAUJIENA!
Mes parduodame PIANUS ir 

lietuviškus ROLIUS dėl
PLAYER PIANU.

Nauji Player Pianai $365.0t». 
Lietuviški Boliai dėl 

l’laver Pianų 60c. ir augsčiau.
-Jeigu manot pirkt pianų, play- 
er). gramafoną arba lietuviškų 
rolių, rašykit mums lietuviškai, 
o mes •suteiksim iuins pilną pa
aiškinimą ir ant pareikalavimo 
prisiusime katalogą. *36)

GARDINĘS PIANO CO. 
472 Westminster Street.

. PROV1DENCE. R. L 
Rašyk R. Simonav irius.

1
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KŪDIKIŲ
EROVes skYRIU^

DEL APRŪPINIMO

’• vietinėse krautuvėje prekių deikos.
11 s kainos neįmanomos.
[pavasariui, ; . .. ___
[bėdos. — reikia varyti gal-žmonių negalėjo išvysti tu 
įvijai i ganyklą, nėra kur. į dainininkų koncerto ir ati- 
r Miškuose.

Į

ir bendrai didžiai daugumai 
kunigų rupi ne šliubai, bet 
pinigai..

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Iš Lietuvos laikraščių)L_

Keistas prisipažinimas.
Žiežmariai. Trakų apskri

ties. Bedarydamas kratą 
pas Miką Židanavicią. Avi
nėlių kaime, Žiežmarių vals
čiaus nuovados viršininkas, 
ponas Batoras, nors nieko 
įtariamo pas židanavicią ne
surado, kad suėmus jį, ėmė ____________ ________
tyčiotis iš šio drebančio se- kas Kipšas kokiu tai budu 
nio ir prisipažino viešai, kad pakliuvo į mašiną ir tapo iš 
jeigu Židanavičius pakliūtų karto užmuštas.
’ jo kalėjiman”, būtinai po Apgailėtina auka tik per 
vieną plauką jam iš barzdos neatsargumą.
išrautų (židanavičius su ži-i Pil. Kipšas gyvenęs Pane- 
la barzda).Bet ponas nuova- munėje ir buvęs geras žmo- 
da nepasakė, kas taip pada- gus. J. V.
rytų... Jis nepasakė, bet ga
lima dasiprotėti, jog kalėji
muose, esančiuose žinioje 
nuovadų viršininkų, inkvi-

*

Nelaimingas atsitikimas.
Kaunas. Birželio 12 d. 8 

vai. ryte Šančiuose. Bendro
vės "Drobė” audimo dirbtu
vėje tos dirbtuvės darbinin-

Kaimiečių tamsumas.
Mikulčių kaime, Kretin

gos apskr., Mosėdžio valse., 
susirgo mažas ūki

ninko vaikas. Prieš ta diena I - - - - ---
: 1S

zicijos darbai yra prakti-is.tajea 
kuojami. -

Šiandieną, musų apielįn- į>Uvęs Mosėdžio žydelis 
kėje maž. daug yapsis.yietgiskariJ pirkti, kuri tamsuo- 
----------- _. --------------- _> ii Įtarė vaiką užkerėjus.

(Nutarta, matyt,.buvo suras
ki žydą ir priversti atitaisy
ki vaiką, žydui pasirodžius 
’Bakščių kaime 8 birž. ūki
ninkai B. ir D. minėtą žyrie-

aivadinamą "bolševikais i 
jų tyčiojamasi, lyg iš pasku
tinio vagies.

Homo Sapients.

Užmušė du vaiku.
Kaunas. Birželio 13 d. apie iii nutempė pas serganti vai- 

1 vai. dienos, Vytauto Kalne t ką, ir liepė "atkerėti". Žyde- 
už Radio stoties prie Tune--lis gynėsi, kaipo nekaltas, 
lio gatvės atsitiko didelė ne-i bet įpykę ūkininkai, pakabi- 
L_____ T_2L_2 ganydami Ir ę žydą svilinę kadugiais ko-
karves susikūrė ugnį išpu- jas, mušę ir gnaibę geležies 

liepos kamiene ir replėmis. Vaikui tas negel- 
susėdo netoli nuo jos, susyk i bėjo, žydelis sunkiai susir- 
kaž kas viduje liepos sprogo' g o. Kaltininkams gėda ir 
ir išlėkę iš jos geležies at--teismas. J. Dr.
čaižos vienam vaikui per-! 
skėlė galvą iš pryšakio, ki
tam gi sužeidė pakaušį. Su-}

- sirinkę žmonės pradėjo per- 
lašinėti sužeistus vaikus.'skyrė nuo 
Pirmasai vaikas tuoj mirė,'tuos žmones, 
o.antrą nuvežė i ligoninę, už kairiąsias partijas, pa- 
bet ten ir pastarasis mirė.' skelbdamas nepriimsiąs į 
Spėjama, kad išpuvusioje Lapus numirusius, neduo- 
liepoje buvo didelis šovinys siąs šliubų. neduosiąs krikš- 
paslėptas, nes gana stora lie- torir t.t. Iš tos padėties pa
pą, tapo nulaužta prie pat siūlė ir išeiti, būtent, pasisa- 
kelmo, didelis jos gabalas l vti už ką balsavo per išpa- 
numestas į šoną. Vienas sinti ir pakutavoti, tik ku- 
vaikas buvo be tėvų, o ant- ; ie viešai priklausė valstie- 
ras turėjo tik motiną, kuri čių liaudininkų partijai, turį 
pamačius savo sūnelį už
muštą, gailiai verkė.

Pr. š-tis.

laimė. Vaikai

vusiame

Atskiria nuo bažnyčios.
Plateliai, Kretingos apsk. 

Musu klebonas faktinai at- 
bažnyčios visus 

kurie balsavo

viešai ir pakutavoti. O mes 
manom, kad kunigėlis nesu- 
1 iuks tokių avelių, kurios 

; bažnytinę "pakutą” darytų 
už pasaulinę politiką.

i Plateliškis.
Ar kunigams tikrai rupi 
bažnytiniai šliubai. ar 

tik rupi litus už juos , 
paimti?

Viešintos. Bevažinėdamas
. Lietuvoje, 

skundimą. . v ~--- — , 
darbininkas J. tarnavęs Lie- pžii^gm^ Merkinę, ^Alytau; 
tuvos kariumenėje, pasiry
žo žmoną vesti. Nuėjo pas 
kleboną kun. Karsaką ir šis 
pasakė, kad už užsakus rei
kėsią užmokėti 10 litų, o už 
šliubą 40 litų. Jaunikis turė
jo 2 litu, ir tiek davė klebo
nui. Pasiteisino, kad kaipo 
darbininkas, daugiau netu
rįs. Klebonas gi pasakė, kad

■ ateidamas šliuban atneštų ir 
tuos 8 litus ir už šliubą 40 li
tų. Girdi, kaipo kariškis 
gausiąs žemės ir liksiąs tur
tingas. Norėtų šliubą paim
ti, bet pinigų neturi. Kiti 
patarė gyventi be šliubo.kad 
klebonas tiek brangiai t rei
kalauja už jį. Jaunoji nesu-( 
tinka. !

Su šiuo klebonu buvęs dar 
ir toks atsitikimas. Netur
tingi žmonės norėjo palaido
ti numirėlį su mišiornis. Už
mokėjo klebonui ir paliko 
dar 5 litus skolingi. Tuos pi
nigus žadėję prieš mišias

f •

j Pūva valstybiniai turtai. 
Leipalingis, Seinų apskr. 

išgirdau šį nusi- Y^ais paplenčiais. važiuo-
Viešintiškiuose ls. Kapčiamiesčio,^ Lei-

i J lotų miestų, pakelėse ma
tosi ' 'apleistos griūvančios 
prieš .karą- buvusios plentų 
ratrgii trobelės. Vienoms lan* 
gai išdaužyti, kitoms pama
tų akmenys išgriauti, tre
čioms kaminai išgriauti ir 
■ aip toliau.

Plentų valdyba galėtų tą 
medžiagą kur nors tinka
miau sunaudoti, arba atre
montavus, vėl įrengti plentų 
sargams, taip kaip kad bu
vo prieš karą. O dabar nyks
ta bereikalingai valstybinis 
turtas.

A. Laumakys.

Valstiečių vargai.
' Gruzdžiai, Šiaulių apskr. 
Retai rasis kampelis, kuris 
šiuo laiku butų patenkintas. 
Aimanuoja valdininkai, kad 
mažos algos, dejuoja skurs- 
dami darbininkai — valstie
čiai, kad nėra pinigų ir jo 

_ ______ ___įių budu jų. negalima sugąu-
atuluoti. Susirūpino, pamir- if~ meluojant. Neatsilieka 
šo nunešti. Klebonas gi, 5 Ii- retkarčiais ir kunigai, vie- 

nut- kitur iš sakyklos pasi
skųsti, kad kunigai mažiau 
pinigu turi kaip pirmutinės 
nuo antro galo kategorijos 
milicininkai (Šlavantų kun 
Juodviršis) !... Maža gali pa
sidžiaugti geru gyvenimu ii

• TT 1 a • _ _______

— ... Kas tiedviem geni-l
........... . Atėjus jam neatiduoda pagarbos*' 
atsirado naujos Ir jie jos verti! Bet dauė

bent savo dvasioje 
pagarbos. 

.... . nesvietiško*’
ei leidžiama, tai visai bilietų brangumo. Ar gi gali* 

is. kaimietis mokėti pc 14 ai* 8j 
ir litus už bilietą?! O mokiniai

kuriuose vistto- ctuoti 1 

met buvo ganomi gyvuliai,' iicm tinkamos 
dabar ganyti neleidžiama, Pas Įvyko del ’’ 
arba j 
neprieinamomi 
Valstiečiai a 
kaltina krikščioniu 
kratų valdžią, kuri 
daug lupti. < ..L 
valstiečiams duoti.

alygomi 
aimanuoja i 

denio-o kareiviai, kuriu sielos 
•i tik moka veržte veržiasi prie gero te- 

o nieko nenori atro, ar gali tokias sumas 
(tėti ?! Kas gi lanko provin- 
cijon atvykusią operą? Ugi 
tie patys, kurie Kaune nePlėšikai. ... ___________ ___

Višakio Ruda, Mariampo-’sykį yra matę arba tie/ku-j 
lės apskr. Praeitais metais “ —» 
musų apielinkėje-buvo susi
darius kokia tai plėšikų 
"šaika ”, kuri beveik visą va
sarą pastodinėjo žmonėms 

miške kelią ir 
Prasidėjus 
išnykę. Dabar, atėjus pava
sariui, pradeda vėl Įvairiose i _ 

vietose pasirodyti. Pačiam} 
miestelyje buvo keli mėgini
mai išplėšti krautuve: 

dar nei kartą nepavyk 
tat apielinkėje jau kele 

sVM*jų apiplėšė. Be to. pa- 
staruoju laiku lyg pataikau
dami vietos gyventojams, Į 
pradeda užpuldinėti miško Į 
tarnautojus, kad pastarieji' 
nedabotų miško nuo sauva-i 

lingo jo naikinimo. Žmonės! 
pasakoja, kad minimi tipai; 

yra pabėgę iš kariumenės iri 
gerai apsiginklavę rankinė-į 
mis granatomis ir kariškais į 

šautuvais. Nelabai senai Į 
Braziūkų kaime jie nušovė', 

milicininką. Vėliau buvo už
puolę vieną eigulį. .Jo paties; 
namie nerado, užtat žmonai* 

Įsakė, kad jie iš tu namu tu-! 
ri išsikraustyti.

Nors juos milicija sten
giasi sugauti, bet veltui, nes 
vra daug vietos gyventojų, 

kurie juos palaiko ir sutei
kia Įvairiu žinių.

Papartis.

rie užtektinai litų turi, 
i Mariampolėje pasirodė 
milicija naujoje uniformoje. 
Atrodo labai puikiai. Tik 
kai kurie milicininkai neži
no kaip elgtis į gražius ru-• apiplėšdavo. no kaip elgtis į gražius ru- 

žiemai. jie buvo bus Įlindę. Kodėl niekas ne-i 
......... .............. . pamokina? ,L M.

; i

AR ŽINOT, KAD—
Didysis Mindmigis valdė Lietuva 

'vvo :2j0 iki 126;: mec-4 >r kad jisai 
S, bet,'l>'v,> jndir.giausias iš visų kunigaiks- 
I. ...v ičhy’ Ar žinot, kad paprasti cls<jreuii 
l'.U . nadii bti iš paprasto tatako. i uona^t 

ta : Furkisfc ci^aretsi turi ■ !«*»»'
" tyro Turkiško tabako?

•>

+
Sirgo skrandžio liga 

20 metų.
” ' Sako Nuga-Tone yra stebėtinas — 

virtas aukso kiek jis pats sveria.
Kir? City’je, sjyvena George

I'iy, kui’is buvo blog.os sveikatos, ber 
tik pasiskaityk ką jis sako: "As 
Landžiau Įvairiu gydyiojy vaistus 
-»c ■ •-'■'t metą, bet neradau nit ko. kas 
butu nagelbėjęs nuo mano liįtos iki 
aš : spajnėjrinau jūsų stebėtino N«xa- 
lone’o. Aš airaaau, kati jis yra ver
tus aukso tiek, kiek jis sveria. Jis ū- 
L - ai yrs .sceras. Aš patariu ji visiems, 
kurie serga skrandžio Ugonns, pa^ 
mėginti šitą stebėtiną viustą." Tuks
iančiai silpnų, sunykusią, nervuouii, 
išblyškusių, mazakraujų, skysiaV 
kraiju '.yru i,- moterų vaitoja Nu.sa- 

" -Jis -uteikia naują 
ir opą bedrąsianis ir nusinai- 

sie:ns ligoniams. Pamėgink jt pais 
įsitikink. Vienam.pilnam mėnesiui 

dytis tik $1.00. • Nuga-!»«’•. .
........... - aptiekininkai 

/i.’itingai garantuodami, kad suteik; 
vilną natenkinipĮ*, arba' pinigai bus 
šiis-irt’inti (garantiją rasi prie kięk- 
v.ciios bankelės), arbar pasiųs tiesiog 
apmokėtu paštu Nationai Labciatoi-y, 
J:‘38 So. IVabash Avė., Chicago, III- 
i.s.sk:rtžS jiems. SJ.OO.

i

*1

1 ne a ir giria j:
gyvas 
m
j ;•_________
cj dy’.is tik $l.O0.: Nuga-r»n<’ą pa'.-
Gc.vjnėją vist geresni f--* *"

Ekspresinis Ktardavimas

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS, LLOYD

LAIVAKORTES
Jusn siininčm Li*ti»voie

BREMENĄ
A...t ir geriausio yc-

Ki<\'ių laivo

COLUMBUS
:: ant kitų vicr.rs kk-.-cš lai- 
Autorizuuta l.inija Lietuvos 

,sg:-.-3 cel ll.n.yraeijos. )<»- 
ir icr.rs.ci 31 •‘•t•ė’ipkivė-'- 

a?r<:nus arta i
.\ORTH GERMAN LLOYD 

(k- tVasbiasii,:. Si..
Buston, Mass.

let—iSua 
val

dant su- 
Vieno- 

nsais- 
vieną

Lakūnų nelaimė.
Birželio 20 d. aerodrome 

nupuolė nuo 100 metrų aug- 
štumo orlaivis ir visai susi-; 
liulė. Leitenantas P. Stelmo

kas liko mirtinai sužeistas ir; 
čia pat už kelių minutų mi-; 
vė; žvalgas kareivis F. Ka-! 

Danauskas sunkiai sužeistas, 
bet tikima pagysiąs.

Orlaiviui apie 100 metrų 
nuo žemės paklius sugedo,! 
propeleris ir orlaivis nukri
to. Lakūnai nugabenti i 
Kauno ligoninę.

I į ADVOKATAS į

ff. G.McD0WHl 
į \ EDĄ VISOKIAS BYLAS ¥L- 
F SUOSE TEISMUOSE. RODĄ 
L DUODA VISIEMS DYKAI. 
6 KREIPKlTfiS PPATIAKAI 

ARBA LAIŠKU <->
g H. G. McDOWELL 
r SU WALL ST-. Rooa 817, 
J NEW YORK. N. Y.

Reguliariai 
išplaukia su

laktomis. Laivai 
išplaukia r.uo Pie-, 
rų 3 ir 1 Hoboko-. 
n«'.Dideli ir smar
kus laivai. Geras 
maistas — rui
mingi liainbarisj. 
Tu rėk s mugu nu.t 
kelionėj ant Su

vienytų Valstijų Valdžios Laivu. 
PRES. ARTHUR _____ Liepos 21
S. S. LEVI ATH \N .... Liepos 28 
GEORGE YVASHINGTGN Rugy; 1- 
S.S. AMER1CA ............... Rugy. 4
PRES. ROOSEVEI.r .. Rugy. JI
PRES. FILLMORE .... Kūgy. 11.
PRES. HARD1NG Rugpiučio 21

Klaupk informacijų apie išplau
kimus.

United Statės Linos
15 Broadway, Nev.- Y«rk Cit.v 

Tvarkytojai ir Operuotojai del
U. S. SHIPPING BOARD

STR t’PSMS XXIX.
Kūdikio maistąr ri<kaito- 

parinkti is vieno ar dviejų tik 
gdų. {vairumas reikalingai ii 
teikti vi.-ą statymo medžiagą, 
durias irgi išvengiamas. Vaiko 
tas turi kas dieną turėti bent 
iš šių valgių.

Javu, ir kitokią * grudų 
turi ke». alus, kaip sėlin-'-s 
čiai. nepaliruotcs ryšės, 
vitaminus ir via rupus, !; 
džia prie užkietėjimo viduriu 
žovės, ypatingai žalios turtingos ge
ležiu. mineralais . ir vitaminais — 
tas yra ir vaisiuose. Niekados nerei
kia duoti saldainiu tarpe -vaisių, oet 
galiniu duoti kaipo skąskonį po <o. 
kai suvalgyti pu tus, i'uksų gtdiiim 
dėti i koko, pudingus ir vaikius. Pie
no ir kiaušiniu.,, riebalui tenka vai
kams, bet jų nėra keptuose vaigiuc- 
*e. .tiesos labai maiši reikia duoti 
p,rm septynių metų.

Pienas yra geriausias ir svarbiau
sias maistas augančiam ktidikiui. 
Tai tobuliausias rausą turimas mais
tas ir pigiausias. Pienas turi gryna 
proteino, kuris atstato sunaudotą ni -- 
džiagą ir telkia medžiagos augau 
čiam kunuit riebalą, kurie teikiu kuro 
. v.i > veikimam-.; karboiiydratų cu
kraus pavidale, kuris taipgi y a ku
ras. tik greičiau dega negu riebalai. 
Kiekvienam kūdikiui pap-ašiai rei
kia duoti painte per d’ena. Bordcn's 
Eagie Brar.d Pienas, du šaukšru at- 

Į miešti puoduko vandens, suteikė 
daugeliui nedapenėtų mokyklos vaikų 
svorio. O r.edapcnčymos yra austo.', 
ligomis.

Vaikas dažnai nemyli pieno vien-. 
- ad galima ciuoti -v. kok<». Kiaušinie
ne, Sriubose. Smetonoje, Ir t.t. 
vyzdžio duodam, du receptu:

Kiaušicier.ė (asmc-aląkas receptas). 
Ž šaukštai Bortkr.’s Eag<e Brąn.l. 
1 I iaušinis.
Viena šešiolikta dalis šaukšto :rbl- 

tų riešutų.
*7s puedblio' Vandens, 

šuųkšteiie vaniles.
Sumaišyk Eagie Brand sa vand.-- 

riu gerai. Įplak kiaušini ir plak 
rak Pridėk vaniią i: įiesut’as. ! 
gani i ičutiniškame karšty. Jei 
gus peilio galūnė Į košelės vidų,i 
lis neaplitapa. tai keoti ažtensa.

"Koko.
sa u g s ta * ko ico. 
šaukštai cukraus, 
trupučiuką druskos, 
puodeliai verdančio vandens, 
puodelis Rorden’s Eagie Brand.

cukrų ir druską, ~ 
pilant po trupučiu- K 

a dvi niinuti, įpilk 5 
k idant ant paviršio ne- ė? 

pasidarytų putų. I’a-iduro skanesniš V 
jei prieš padavimų jdeci ’ty šaukštu- Jj 
ko vaniles.

''i
>

llC. KIIFd 
■. k v 1 ! 

.Įtiko snv; 
s neprii?’

Dar

ik

i)ei

i

•»
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Sumaišyk koko, 

atmiešk vandeni 
ką. Pavirink be 
pieną ir plak idant ant paviii

Ktųk 
ibe- 
pei-

LIEPUITS DENTISTAS

M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

ągS-Broadivay, priešais paštę. 
SO. POSTON ’lėl. S«>. Jioe’vH

Ofiso valandos:
Nuo »‘:30 iki 12

Nuo l iki 5 Nuo iki 
Snbatomis nuo 9:30 ik- 19 
nuo 1 iki 5 vakare.

) ~-L So. Boston

DAKTARAS

[ A. L. KAPOČIUS
i

Į

! 

I !

1

Alobit
T Nu

veža. I, II
žieiius.
laivai

. "Aleuiit
Clintoi:
ringia’

♦ kambariais
puikus

JULIUS ROTTEN'BERG, 
260 Hanover St„

lktsion. Mass.
arta pas kitus aUtOrizėdtus

agentus.

i ><lesu paša-
Taip, ; nuvalė
"Alounl

CarroH
Hansu
AVestphaiia'

klesa.-

•LIETUVYS DENT18TAS.
VALANDOS Nuo » iU 12 dieną-

Nuo 2 iki * vak. 
NEDĖI.IOM1S:

i iki 1 ». |» pietą.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Ke’eivio” name

151 Bruadway. tarpe C ir D at.
SU, BOS1ON. MASS.

MEDICINOS DAKTARAS

LEO J. PODDER
Iš PETROGRADO 

Profesorius daktarų Kolegijoj
SPEC1AI.ISTA£? VYRU ir 

, MOTERŲ LIGŲ. TAIPGI 
KRAUJO ii SKUROS 

LIGŲ, 
Gydo, reikalui esant, su 

X-Rav ir elektra.
69 CHAMBERS STKE-ET.- 

Phone: llaymarket 2390. 
Ofiso valandos:

3—9 A.M. 2^3, 7—8 P.AL 
BOSTON. •

Kalba rusiškai ir lenkiškai.

I 
• 
I 
( 
I 
j 
I 
j

ONITEDAMERION LINESI
JOINT SER.VICE WITH

BURbAMERKA^ LINE
Trumpiausias kelias ;

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas 

vaite nuo Pjere XV, Norit 
Itiver. pėda nuo 4G gatv 
New Yorke, Geriausi rnu 
laivai

"Kesoiutc". ”Ileiiance”, 
”.>lbert Ra-Ilit”, 
"lJeirtsčbfūi:d’

Visi parankutnai ir 
patarnavimas.

MITEB IHttaim !!.«$

Tel. No. 550
Ll ETŲ VIS GYDYTOJAS

Be Francis A. ReynoMs
(RINGAILA)

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 va). Po pietų nuo 

2 iki 4. Vakarais nuo G iki 9. 
Nedėliomis nuo 1 iki 3.
419 MAIN ST, ATHOL. MASS.

Motinom 
negali jų _ 
duojama _
bonkuėių. Tai puikiausi, 
maišytas 
Eorden^s Eagie 
kuris stato vaikam: 
stiprius k'inus. Jis 
rio reikalingo jo sveikumui. . 
mendueja gydytojai del jo 
kokybės. Jei nežinai kaip 
Eagie Pieną, iškirpk kuponą 
pančių apgarsinimų ir gaus 
dykai visas informacijas, 
žiūrėti kūdikį ir save pat

kurios 
žindyti. 

Bbrden's Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai j PILI.-*V’A_

ROTTERDAM
VOLENDAM
RYNDAM ...
NEW AMSTERDAM Rugpiučio 11 

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

Užsisakant rietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND A M Eit IC A LINE 
89. Statė SU Bestos. Stata.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Padoškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Piapao paduškaitė yra, vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
i Ji vra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu, ge- 

tQ resnė negu diržas. Jokių diržų ai 
, _ . ... ... \’ sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne

1. 3 vai. rvto apięirtis millCl- šiojimuū Pigi. Jokio nesmagumo dar 
iinkas, Nr. 62; įėjęs i kiemą p- *”v“ "ed*h“- M“ P"’ 

Gaisrininkų gatvė N r. 13 
iriem šūviais nušovė pririš- i 
tą stalių dirbtum ėję šunį, ku- Į 
ris tik tam ir buvo ten pri

rištas, kad sergėtų dirbtuvę, 
šuns savininko pareiškimas, 
;ad šuo visą dieną pririštas 
r nebeleidžiamas gatvėn, 
leįtikino milicininko teisė
tai elgtis, bet šis dar grūmo

jo, kad jeigu toliau kalbė
siąs, ištiksianti ir ji "šuns 

mirtis".
Tas pats milicininkas,: 

•ėjęs i šv. Gertrūdos bažny
čios rektorato kiemą Lais
vės Alėja Nr. 61, 6 vai. ryto, i 
kuomet bažnyčioje buvo lai
komos pamaldos, nušovė 
klebono šuniuką, už kuri bu- 
yo užmokėtas Kauno Miesto 
Valdybai mokesnis, šovė 
kieme, visai neatsižvelgda
mas į žmones: ką tik liepa-’ 
taikė į moteriškę, prie ku-J 
rfos stovėjo šuniukas. Ro- 
;los, tokios Tųšies apsireiški- 
mai neleistini ne tik tvarkos 
dabotojams - milicininkams, i 
bet ir tiems, kurių yra par
eiga šunis gaudyti.

Palaidu šunų nemato, 
o pririštus šaudo.

Kaunas, š. m. birželio sprenžinij neturi. * Minkštu,^ *eT^r 

l>e. Gauta aukso medalius. Mes pri
busime ką. sakomu
išmėginimui visai DYKAI. < • >

RLAPAO LABORATORIĘS
.taSA Siosrt BH&. St- !•■««- Mo

s”

Eagie Pieną.- del 
‘ is pienas au

la cukrum, 
yra maistas, 

kiias kojas ir 
duoda valsui svo- 

Ji rekc- 
augštos 
vartoti 

. iš tėl- 
?i visai 

kaip pri-

ryniau: 
Pienas

vii
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I
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Tel. Deuey 4036-M ir 159«-R.

Dr. N. f. Barroaian
10.18 IVashington Street ir• *

43 Dover Street,
BOSTON. MASS.

Aštuonis metus praktikavęs 
Ilospitalėj.

‘ Medikas ir Chirurgas.

Taipgi g'.dom ir Elektriką.
• (-> ■

.. Liepos JI 
. Liepos ?S 
Rugpiučio 4

Skaityk šitros straipsnius kas* savaitė 
ir pasidėk ateičiai.

1 4- 1

[

i!
H

i!
ii

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

Nedėliomis nuo 10—12 dieną.

705 N. Main st. kam p. Broad sL 
MONTELLO. MASS.

'V
v1 •

Telefonas 5U2*W.

Or A. 6imn-6iffliM$l(as
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

f

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATV A
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvienytų Valstijų Konsulas 
Kaune dabar priima aplikacijas del 
pasportų visų kitų metų ”quotos”. 
CUNARD patarnavimus yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
del to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europą kas keletą dienų.

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje del pagelbėjimo pa- 
sažieriams per jų pačių daminin- 
kus. Sutaupo laiką ir išlaidas del 
to, kad priveda pasažieriu* pr:e 
pat laivo, šis patarnavimas velt*.::.

Del tolesnių informacijų kreipki
tės pas biie laivų agentą, arba:

Cunard Line,
126 Statė SL, 

Roston. Mass.

t

i.

Tek S. B. 2488

c

Dr. J. C. Landžias 
(GYDYTOJAS 15 LIETUVOS) 

VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9 

506 BROADYVAY, 
SO. BOSTON, MASS.

turim progą pamatyti 
skilvi, kur kiekvieną 
girdim atsitikimų tuk- 

. „ amonių U—Pinis®1* 
dės. Tuojaus pasirodo didžiausias 
pavojus sveikatai, ir gyvasčiai. 
Operacijas darant tankiai žmogus 
nebeatsikelia po operacijos, o 
kad ir atsikelia, tai sveikatos ne
bot* ri. Taigi, dabar čia parodo, 
kad reikia save gelbėti pirm laiko, 
kol nėra dar prisikabinęs pinisat- 
dis, arba vėžys ir kitos kokios blo
gos ligos prisikabina prie nusloo- 
nusio, nesveiko skilvio.

.Brangus Prieteli, atkreipk atydą 
kas link savo sveikatos ir gyvas
ties. Kada pajaučiate kokių _ nors 
negerumų savo ridoriuose. tai tuo
jaus* reikalaukite J- Baltrėno Brt- 
teris. Prašalina visas minėtas li
gas, padaro apetitų, svaram# lie
siems žmonėms ir suteikia dau
giau gyvumo, energijos, praugina 
gyvenimą. Silpniem, sunykusiem, 
r.ervuotiem vyram ir moterim :r 
vaikam nėra nieko geresnio pyr J. 
Baltrėno Bittcrio, kurį žmonas 
vartoja per 20 metų, P*r buri 1000 
vyru ir moterų apturėjo geresnę 
sveikatą ir prailgino gyvenimų.

Kaina 1 bonka >1.00.
Brangus Prieteli, šitą apskelbyną 

)>a*ilaikyk ateičiai-
SVEIKATOS GELBĖTOJAS 

Dm* Chrndcil Co. 
J. Baltrėnau, Prop.

2’>W W. Perejiįiyc R*, Chicago. IK 
Phone Lafayette 0919.

č ia mes 
žmogišką 

-dieną mes 
stančiam :

i
i b

I Tel. Betek 69M

į DR. R. lt. FRIEBMA« 
! SPECIALISTAS VKNER1MCU 

LIGŲ.
VYKU IR MOTERŲ 
Taipgi kraujo Bgg ir 

Keuuratisnro.
Vataadoą, Nuo 9 ryto flr)

9 vakare.
4M9 WaSHINGTON 8T.' 

BOSTON. MASS.

i i i t i i i 
I

r

’l 
a 
i 

I

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyru ir moterų ligų.

18 Parmeuter St, Baston. Maus. 
(Prie Hair.over St.)

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak.

i

t

■į

tų negaudamas, nėjęs mišių 
laikyti. Visiems nusibodo 
laukti if kuomet nunešė 5 li
tus, tai ir mišias atlaikė.

Na, be mišių dar galėtų 
apsieiti, bet be šliubo kaip 
žmogui gyventi? Žemės gi----------w
ūkio darbininkui, kaime pi- Gruzdiečiai. Valstiečių pro-J’ Mariampolė. Birželio 9 L 
nigų trūkstant, labai sunku dūktai, javai ir išdirbinia; 
yra 50 litų uždirbti. visai pigus arba tiesiog nie-

H viso ko matyti, kad ne- kas neperka. Gyvenant gi rniausių musų tautos daini- 
Įilr Viešintos klebonui, bet toliau nuo didesnio miesto, ninku p, Petrausko ir p. So-

Ne visi gali gėrėtis gerais 
koncertais.

Mariampolės sodno teatro 
salėje įvyko koncertas žy-

> 
Į

i
< > 
r, -

PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ J KLAIPĖDA ir KITUS POR- 
TUS. PARTRAUKIMAS GIMINIŲ Iš LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGU. NOTAPJJALIŠKAS BIURAS. PRIRENGIMAS 
DOKUMENTŲ.' SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUMS DEL RODOS ir PATARTMO, O NESIGAItĖ- 
SHE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

INTERNATIONAL TRAVBL BUREAU.
136 EAST 42nd STREET,_______—NEYY' YORK, N, Y.



KAIP MOTIEJUS PO PEKLA 
KELIAVO

(Feljetonas.)
\Bilst! Bilst!

—Kas tenai?
—Tai aš, Džimas.
—Kas per Džimas?

. —Atvarykit, tai pamaty
sit.

Atsidarė rojaus vartai ir ieškoti šv. Motiejaus, 
pasirodė senis sargas, šv.. patrono 
Petras. Greta io būro spar- Vaikštinėja 
miotas aniuolas su ugnmiu vaik&inė.a 
Kardu. Petras pažiurėjo į patrono r 
atėjuną: Ov-

—Tai tu Džimas? Kodėl 'tuy-btit lietuviškai nekalba. 
.Jotie- yįgj.gg ųejsta yjgj žiuri 

.., . . . w , , i Motiejų iš paniūru, truputį 
Atlejsk-ite, as čia nekal- juokiasi iš jo pasišiaušiusios 

tas. Tie šunsnukiai amenko- galvos, pajuodusio veido ir

nesivadini stačiai 1. 
jum?

'dalykus svajoji. Čia, rojuj, 
niekas nevalgo — sako Pe
tras.

Motiejus pasikasė galvą 
ir truputi nuliūdęs — kaip 

[gi tai be valgio — nuėjo 
s, savoi

Motiejus, 
, žiūrinėja, bet 
nesimato. Pasi

klaust neišdrysta, nes čia

į Motiejų iš paniūrų, truputi

J L Suvedžiojo vargšus, .mis keikia Motiejus — o
Žmonės tarp savęs visk- kad turtuoliams butų gerai, garsiai sako:
• •! .«« • a • t Vs 1 A.---— • 1 v x e * v

l-

ta. Prakaitas varva nuo jų
„______ 'veidų, varva į jų akis, bur-

—Et, be apmaudas, paša-Iną, o jie rita ir rita.
Akys jiems gatavos iššok

ti, kaip jie žiuri j žibantį j 
geltoną auksą. ;kur medžiai žydėjo ir

Laukė Motiejus, kuomet kart nešė vaisius. L*

nai perkrikštyjo mane ant 
Džimo — pradėjo teisintis 
Motiejus.

—Na, na, tik nesikoliok! 
—-perspėjo Petras. — žinai, 
kad čia dangus. Ir kam 
keikti amerikonus? Jei ne
būtum pats norėjęs, jie ne
būtų tavęs perkrikštyję. Ir 
koks iš tavęs Džimas? Už
tenka tau tik į veidą pažiū
rėti, ir tuojaus matyt, kad 
tu Motiejus.^ -■

—O, kaip jus čia viską ži
not! Man dabar ir pačiam' 
gaila gero vardo, bet ką jau 
padarysi, kad taip atsitiko... 
Ekskiuzmi. Mister Pyterl...

—Kam čia tas "ekskiuz- 
mi?” Juk tu ne anglas. Sa
kyk Stačiai lietuviškai: "at
leiskite”.

Motiejus pradėjo nervuo
tis, kaip šv. Petras sušuko:

—Na, lįsk čionai greičiau, 
kad neįsiskverbtų kokia ku
nigo gaspadinės dusia. Jų čia 
grūdasi tiek ir tiek su neti? 
kusiais kunigų pasportais. 
Pasakyk, kaip gi tu čionai 
patekai?

—Atvedė mane čionai ši
tas štai vyras, ar aniuolas, 
nežinau kaip jus jį čia vadi
nate. 0 atsitiko tai ve kokiu 
budu. Aš dirbau Pittsburge 
prie boilerių, kitaip sakant, 
prie katilų. Darbas baisiai 
sunkus. Turėjau kurenti še
šetą didžiausių pečių. Tokių 
pečių ir pekloj nėra. O aš 
dirbau prie jų metus, kitas 
ir trečius. Kartais net akyse 
sutemdavo. Buvo da pusė 
bėdos, pakol Amerikoj buvo 
gero alaus, tai žmogus nu
ėjęs i vėsų saliuną galėdavai 
kiek atsigauti; bet dabar 
tai nors pastipk, o pasisti
prinimo negausi. Jei nori, 
tai lak munšainą, ir dac oi. 
Taigi šitaip man tenai be
vargstant, šįryt plyšo vie
nas boileris ir sudraskė ma- 

" ne į mažiausius pysius, tai 
yra, į mažiausius šmoteliu?. 
Taigi šitas ve vyras, ar 
aniuolas, ir atvedė mane 
čionai.

—Užsipelnei dangti! — 
atsakė šv. Petras. — Susi- 
jieškok savo vienvąrdį, 
šventą Motiejų, ir jis tau pa
rodys visą dangaus tvarką. 
Galėsi pas mus viešėti.

—Bet aš veiykifiės neatli
kau.

—O ką tai reiškia, toji
"velykinė?"

—Tai reiškia, kad kas me
tai sykį apie Velykas kiek
vienas geras katalikas turi 
nueiti pas kunigą ir išpasa
kot jam visus savo blogus 
darbus. Kas to neatliks, tas 
negali ineiti į dangų. Taip 
mus mokina kunigai ir taip 
rašo šventas raštas — pa
aiškino Motiejus.

—Tai yra kvailystė! — 
tarė šventas Petras. — Dar
bo žmogus, kuris savo triū
su maitina ir aprėdo visą 
pasaulį, yra didelis labda
rys, ir jam nereikalinga jo
kia išpažintis. Na, ko gi sto
vi? Eik į dangti ir gyvenk v* čia.

—0 kaip gi bus čia su 
burdu. su apskalbimu, nes 
sėdėt tai čia' vietos yra į Motiejus, žvalgosi, kad kur Trįs žmonės rita didelį | 
daug? — klausia Motiejus, nors kokį vaisių surasti, bet aukso gabalą. Ant gabalo 

—Tu (ta vis apie žemiškus kur tau! vis prisivelia daugiau auksi-

Dar-

i

iš didelių nusidirbusių ran
kų. Truputį nesmagu pasi
darė Motiejui, jis pagalvojo 
pats sau:' Visur vienodai. 
Dirbk visiems, o paskui tave 
išjuokia. Bet nieko, jis tik 
eina, eina toliau—gal kur ir 
sutiks savo patroną, šventą 
Motiejų. Jau jam ir koktu. -■

Saulutė pakilo augštai, 
jau apie piet, jau ir vidu
rius jam suka. Užsikąstų ką 
nors, nes da prie rojaus 
tvarkos nebuvo pripratęs — 
o čia nieko nėra. Dūsauja ir 
įieško Motiejaus.

Vaikščioja, vaikščioja ir 
dairosi, kur čia jį galima 
butų atrast.

Surado ant galo. Ant 
kranto ežerėlio sėdėjo sau 
šv. Motiejus ir gaudė žuvy
tes į Šilkinį tinklą.

Pažino Motiejus savo pa
troną pagal paveikslėlį, ku
ri buvo pasikabinęs virš lo
vos. •

Nepaisė ant to, kad jį i 
Džimą buvo amerikonai: 
perkrikštyję, bet meldėsi į 
savo šv. Motiejų.

—Sveiki bukite, mano pa
tronai !

—O, sveiks, mano Motie- 
juk iš Lietuvos!

—Aš dabar iš Amerikos, 
mano brangus patronai.

—Iš Amerikos! šitaip^.. 
Na, sėskis, Motiejuk, ir pa
pasakok ką — sako patro
nas žuveles begaudydamas. 
Motiejus dairosi laižydama
sis ir kalba:

—Valgyt noriu, šv. pa
trone.

—Užmiršk apie valgį ant 
visados, brangus Motiejuk.

—Ar senai jau kaip esi 
rojuj?

—Nelabai senai — sako 
Motiejus.

—Ai’ norėtum matyti, kas 
dabar ant žemės darosi — 
klausia patronas. ,

—Da ir kaip. Turbut jau 
vakarienę boba verda vai
kams. |

Šv. Motiejus paėjo netoli, 
su Motiejum ir pravėrė dan
gaus langelį.

. Ir ką Motiejus pamatė?
Boba nemislija apie gai

lestį po vyro užmušimui. Išj 
draugystės atsiėmė posmer- 
tinę, pasidalino su kunigu 
už palaidojimą.

Kunigas geria už jo pini
gus. ir boba geria. Munšai- 
no bonka stovi ant stalo. 
Dešra verda puode, ir dū
mai sklaidosi po stubą, net 
tamsu. Motiejus tik seilę ry
ja.

Atsitraukė liūdnas nuo 
langelio ir jau neprašo dau- 
giau patrono, kad ką nors 
parodytų.

Vaikštinėja po dangų, bet 
visur vienodai. Tyku, tik 
kur nekur aniuolėliai gieda, 
bet taip liūdnai, tartum ne-

Į Grįžta prie savo. patrono nių pieskų, jis auga ir auga.iriai, 
[ir sako: tarp vizič 1"'J

• •’ —Motiejėli šventas, aš čia kai nesikalba, tik rita ir ri
nedalaikysiu.

—O kodėl?
*--

kius, viskas čia taip keista. 
Jokio darbo, jokio judėjimo, 
o man taip neramu.

—O kaip tau atrodo — 
klausia šv. Motiejus — kur
gi tu eitum?

—Gal pekloj geriau butų!
—sako Motiejus.

Tuo tai ir pasibaigė pa
žintie Motiejaus su savo, pa
tronu.

Prta vartų išeinant vėl tu
rėjo susirokuoti su šv. Pe
tru, kad iš dangaus norėjo 
pabėgti. Šv. Petras galvojo, 
kad tai nešlovė dangui, jei
gu žmonės pradės bėgti iš 
dangaus, ir da tokie žmonės, 
kaip Motiejus.

Ant galo sako šv. Petras: 
—Kaip sau nori. Jei tau 

geriau pekloj, tai pamėgink, 
bet antru kartu jau prie ma
nęs nesikreipk.

Ir nuėjo sau Motiejus. Vėl 
eina, eina didele lyguma, ir mes čia tik dėlto, 
atsidūrė prie puikių vartų. įžiūrėt, kad jiems nieko ne-

Vartai iš tyro aukso, ak-'stokuotų — sako velnias. — 
menįs švietė juose, tartum‘Eik šen,' kartų eisiva. Paro- 
popiežiaus karūna. O kaip'dysiu tau ką. kitą, nes ma
rikiai viskas buvo padirb- tau, kad esi žingeidus. Dirbt 
ta! Galvoja sau Motiejus, nesiskubink, nes užtektinai 
kad čia velniai netinginiau- prisidirbai gyvendamas. Pa- 
ja — gal ir jis čia kokį dar- silsėk, Motiejėli, ir akyvai 
bą susiras. žiūrėk, ką matysi.

Prieš vartus ant auksinio, Paėjo kiek toliau.
sosto, tartum Rusijos caras, ’ 
sėdėjo patsai Liucipieris.

Buvo gražiai pasirėdęs, 
tartum koksai karalius, ir 
rankoje laikė žąsies kulšį, o 
taukai varvėjo jam per 
smakrą. Butų Motiejus jam 
iš rankų ištraukęs kulšį, kad 
tai nebūtų buvus jo velniš
ka didybė. Susilaikė ir gal- 
zojo, kad čia visgi taip blo
gai nėra, jei velniai žąsieną 
valgo. Ir žmogui atsiras-ko
kia dešra, arba šolderis.

—Sveiki bukite, ponas
Velne! _ _____ _____

—Sveiks druts, Motiejau! nius pinigus.^ Augo ištisi
Ar valgyt nori? I "

—O ir kaip da! clavo žęmyn^o: jie vis bėrė ir riomis 1
—Sėsk. O iš kur taip? — bėrė; Atsirasdavo taki, ką žmones ant žemės, 

klausia Liucipieris. rydavo auksinius pinigus ir <
—O, iš toli — sako Motie- tolydžiai buvo alkani. ir____ _______  ..

jus, bet nenorėjo prisipažin- Kunigai „prakeikdavę siejo visi krūvon, 
ti, kad iš dangaus pabėgo, stabmeldžius, C kitatikius, Ir kunigai ir mokytojai, 
nes gal čia butų jo nepri
ėmę. O bežiūrint į 
Jam net seilės varvėjo. gėsi kovon su kapitalistais; są raičiojo, ir tie, ką puota- "KELEIVIS”,

—Ar nesurasčiau čia ko- kalbindavo prie nuolaidumo vo ant darbininkii lavonų.' 255 Broadvay, So. Boston. Mass! 
kio nors darbo, nors už vie- vyriausybei. Bet tik tolimas Tuosyk tai prasidėjo tikra;_________’  1
na valgį? aidas nuo augštų kalnų juo- pekliška linksmybė. :     j

Dabar apgaulioja patys sa
ve. Bet eikiva toliau.

; Vėl Motiejus su velniu pa-, 
{suko už kalnelio ir ką Kitą! 
pamatė. į

Ruiminga vieta tarp sodų, 
į vien- 

_________ _ Didelės 
jie pails ir padarys ką nors gėlių lysės augo aplinkui ir 
gražaus iš to aukso gabalo, visi buvo ' pasipuošę vaini- 

Sekė Motiejus paskui kais iš tų gėlių. Vienas, dide- 
žmones ritančius vis augau- lis linksmumas ten viešpa
tį aukso kamuolį, ir neparė- tavo. Nestokavo valgio ir 
myjo, kaip paskui ji jo pė- gėrimų. ..
domis sekė žingeidus vėl-. Prie stalu sėdėjo didieji 
nias. .ponai kompanai. Superiteri-

—Ar patinka tau, Motie- dentai nešiojo jiea» stikluo-
ponai kompanai. Superiten- 

jėli, auksas? — klausia be- raudoną vyną iš darbi- 
uedegis velnias. 1 * ’ . _

—Patinka. Bet kas iš to bininkų eilės stovėjo šalia 
bus?

—Nugi nieko. Tie žmonės;
per amžius raičios tą aukso išveizda, 
kamuolį, be atsilsio. ] _
jiems neliepia, bet toks jų pitalistams atsigert savo 
pamėgimas. To išmoko ant kraujo. Formanai piaustė 
žemės ir čia tą dirba. jų kunus ir leido šiltą, svei

ką kraują. Ponija siuto, dai
navo, juokėsi, klykė ir val
gė darbininkų kūnų narius, 
kuriuos mašinos sutrynė, 
arba ką krito karėje už ka
pitalistų labą. Pekliška mu
zika žaidė ant instrumentų, 
padirbtu iš darbininkų kau-

AK ŽINOT. KAD—
Lietuvos prezidentu; trali i.ut p.a- 

šaiintas nuo vietos uvien trečdaliais 
Seimo balsų? Ar-žinot, ka.i iš viso 
tabako, kokis tik yra rūkoma-, nėr* 
geresnio kaip Turkiškas Tabakus, iš 
kurio padirbti Helmar Turkiški Ctga- 
retai ?

LIETUVIŲ LAISVAS MYLtTOJV 
DRAUGYSTĖ. WAI KEGAX. ILL

Uždėta 15 d. Liepos. )90t> m. 
I'raugystės Administracija:

Pirmininkas Kazimierai Grinius 
702—Sth st., U’attkesran, III.

Vice-pirmininkas
Juozapas Jasėliimas

1408 So. Prescott st..
Waukegan. JU.

Užra.’t? raštininkas
Konstantine Tautvaiš

1218 So. Lincoln st.,
North Chieago, III.

Turtų raštininkas Antanas Salttcka
810—Sth st., Wnukegan. III.

Iždininkas Kazimieras Vaitekūnas 
726—8th st., VVaakegan, 111 

Iždo globėjai: Jurgis Petraitis
1428 So.'Prescott st.. Waukegan, II).
ir Jonas Skarbalis \
1216 Sheridan Rd., Wauke"an, Iii.

Knygiai: Jurgis Jokūbaitis
328 Libertv st., Kaukegan, 111. ir 
Juozapas Lingevičia

536 Porter st., Waukegan, III. 
Maršalkos: Andriejus. Delkus

1032 So. Victoria st..
No. Chicago, UI.

ir Jonas Jokūbaitis
47 Picadilly Court, Waukegan, III.

—Zinai, velne, aš čia iš 
proto išeisiu!

—O kaip gyvenai, tai ne
išėjai iš proto? Ten žmonės 
daro tą patį, ką ir čia.

—Kaip gi tai*? — klausia 
Motiejus.

—Taip: Ir tie galvočiai, ir 
kunigai, ir ponai taip vartb 
vargšais žmoneliais, kad jie 
nieko nežinotų*, nieko negfr- 
dėtų, nieko nejaustų ir pa
siliptu kvailais ant viso aiib 
žiaus.

—Tuomet numirs...
—Kaipgi! Tik numirus 

protą ingauna — pasakė 
velniai, ii nusijuokė iš Mo
tiejaus taip baisiai, kad jam 
net plaukai ant galvos atsi
stojo.

t

ninku išsunktą. Ištisos dar-

rumo sienos.
Tie darbininkai su kvaila 

, stiprus, * sveiki, 
Niekas džiaugėsi, kad gali duoti ka

bei toks jų pitalistams ;

—O tai baisus darbas!
—Niekas jiems neliepia, o

", kad pri

laks buvo dievas Perkūnas?!
--------- n-------

Perkūnas buvo vyriausis seno
vės lietuviu dievas. Jisai globo
jo lietuviu 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 ji garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, 
naikino pasauli, ir 
ant tuščios žemės 
tuvių tautą?

Ar žinot apie 
trimpą?

Ar žinot ką veikdavo vyrų 
dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis 
ir Pizius, arba moterų deivės 
Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
kitos ?
s Jei to nežinot, o norėtumėt 

J žinoti, tai išsirašykit knygą 
liepė rinkti šiltas ašaras į i vardu "Kokius Dievus žmonės

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saules gar-

I
Į 

kaip jis su-1 
kaip paskui i 
sutvėrė lie-:

0 ten toliau pačios ir nu
mylėtinės milionierių, fa
brikantų, šoko ir dainavo, 
visos šilkuose pasipuošusios. 
Rūbai jų buvo papuošti su
akmenėjusiomis ašaromis 
našlių ir našlaičių, kurie tė
vu buvo nustoję. Ponios tos; Į. - .... . * • !
indus ir gėrė, ir gėrė. O aša- ^ar*>*n® Senovėj? 
i ų niekuomet nestokavo, ”* 
nes vargšų, vaikų ir moterų 
niekuomet nepritrukdavo.

Vienas verkė nuo šalčio, i-bintoju iki krikščionių gadynės, 
kitas iš bado, nes tėvas i^i-|Tenai rasite aprašyta iš viso 
cuą menįs vaikščioio be dar-iaPle 400 ivamų dienj* Podrau® • \aiKSCiojo De aa įsusjpažinsit ir su tomis tauto-
bo,^ kitas verke dėlto, kad; mjs, kurios tuos dievus garbino,; 
uždarbis toksai, kad tik j kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
verkt pasilikdavo. kaip išnyko (nes daug jų jauį

Valgė, gėrė ir šoko ponai ne^ra)’» ... . !
i- ponios. Don^jo 
įCS. Tos pačios kanuoies, ku-^ęg galėsi stoti į diskusijas ir 

kapitalistai šaudo i sukirsti kiekvieną kunigą. ’
; Veikalas yra parašytas labai 

O pekliška muzika žaidė! gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
v žaidė šokius. Vakare su- popieros. turi apie 300 pusią-į 

pių skaitymo ir kamuoja tik-' 
tai $1.00. Tas pats dailiai apda-1 
rytas, §1.25. Jis gaunamas ”Ke- ' 

---- ,---------—— ------- ----- —------ .----------- ---------- - —— -------- . 'itiviu rcuaKcijvj. NusittSK pi-
1 žąsieną ninku, kurie vienijosi ir ren- nuolaidumo, ir tie, ką auk- j nigus, ir tuojaus gausi knygą.' 

gėsi kovon su kapitalistais; są raičiojo, ir tie, ką puota-, "KELEIVIS”

Pavėsyje didelės liepos 
stovėjo augštas purpurinis 
sostas, žmonės grūdosi ant 
to sosto, vieni kitus nustum
dami. Buvo tai popiežiai, 
šalia jų ir iš šonų po liepa 
buvo daug visokių tikėjimų 
vyskupų — katalikų, pro- 
testonų, žydų, stabmeldžių 
ir kitokių. Jie kėlė didžiausi 
triukšmą. Sakė pamokslus, 
nors niekas jųjų neklausė, 
šukavo, rėkavo, tartum anr 
kermošiaus. Žemesnieji ku
nigai didelėmis šiupėlėmis 
bėrė ant vyresniųjų auksš- 
jtrsito vto. « nugu
kalbai tų’pinigų ir nukris-

■’ i / rytas. §1.25. Jis g:
- perkūnus leido ant darbi-kūne mokino darbmmkus ^ivi0” redakcijoj.

kio nors darbo, nors už vie- vyriausybei. Bet tik tolimas Tuosyk tai prasidėjo tikra; 
aidas nuo augštų kalnų juo- pekliška linksmybė.

—Jei nori dirbti, gali sau kėši iš tų pamokslų, iš tų —Ar ilgai taip už?
pasijięškoti darbo, jeigu esi kuniginių perkūnų, o jie vis klausia Motiejus, 
toks mulkis. Valgyt gali tolydžio šaukė, ris ranko- 
kiek tik nori ir be darbo.

—Ačiū tomistai.
Užkando sau pusėtinai nių. kurie klausytų tų pa- 

Motiejus — ir kaip tikras mokslų — sako Motiejus. 
Motiejus jau Liucipieriaus —Minias klausytojų turė-
nesiklausdamas, ar teis jam jo ant žemės ir suvadžioda- kla? 
ineiti į peklą, grūdosi pir- vo jas ir gązdindavo. Dabar 
myn. ,,

Čia tiktai pastatė akis, vi- kalnuose ir štai šitas aržuo- 
sus stebuklus pamatęs, 
jam gj^lva .apsisuko.

Saulė linksmai švietė vir-
žali medžiai,-

i
Į

Dieną ir naktį, metus ir j 
mis mosavo. šimtus mitų — atsakė vėl-į

—Bet čia gi nematyt žmo- nias.
—Iš proto galima išeiti 

tame triukšme.
—Ai* nežinai, kad čia pe-!

—Akyse temsta — sako; 
mokina patys šftve. Akmens Motiejus.

* .......... ’ —O, jeigu tik hori,
net Jas dabar jų tik teklauso — turėt ir peklišką ramybę, 

atsakė velnias* Amžiną tylą, peklišką tylą.
—Tą patį daro nepertoli —Tegul tave šimtas vel-

;uj kalnų, žali medžiai,- o tie mokslinčiai ir profeso- nių su tokia pekla — tylo- 
ant ju puikiausi vaisiai au-Į—■■ ..■■.■■■ —. - ■ . z.

•r.a*„ Visokeriopų paukščių 
čiulbėjimas stelbė žmonių 3 
balsus — gal ir ne žmonių. 3 
Puikus vandens šaltiniai 3 
krito nuo kalnų išsitaškyda- | 
mi į putas, o vandens laše- > 
liuese kybojo orarykštės, 
nuo vieno kranto ligi kito. į 

Medžiai ir gėlės kvepėjo...; 
šviesa nuo brangių akme-i 
nų... o kokia stebuklinga * 
muzika griežė ore ir visur...

Motiejus iškarto susiglu- 
mijo, pamatęs tokią peklą. 
Pasakodavo tuo ląjk, kai 
jis dirbo kalvėse, kokius 
puikius minus turi didieji 

_ » milijoniertai. 
Taš, ką čra pamatė, pervir-

I

—O, jeigu tik nori, gali
Į

1 
I

dievą Pa-

i a i f
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ir < fe

ręgvs smuikuoja kur ant at- Pittsbtirgo 
laidų, arba bitės sųde saulu- Taš, ką čk _
tei kaitinant. Jokio gyvumo šijo savo puikumu viską, 
nei giedojimo nėr visam ką buvo ant žemės gir- 
danguje. O valgyt, kaip ne-dėjęs.
buvo, taip ir nėra. Vargas,! Eina Motiejus, eina, ir iš | 
galvoja Motiejus. . nusistebėjimo negali išeiti.!

Vaikščioja, vaikščioja Sustojo ant galo — *ir žiuri, i

ž
s

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
‘BOSTONE

KECEPTI S SUTAISOM EUROPOS ta 
AMERIKOS DAKTARŲ.

(Jžlaikom visokius vaistus, nuo įvairių ligų. 
Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus.

Tikra Lietuviška TRiŽJANKA 50c.

Prisiunčiame Vaistus h* per paštų.

Oficialiai Įgaliotiniai Lietuvos. **VA1STIJOSM.

Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra
šykit pas mus, mes turime. Atsakymui prisiųskit 
pašto ženklelį.

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADWAT. SO. BOSTON, MASS.

PARBAIGTA 
Nervui Jiega 
Menki Nervai Naikins Sveikata! Jie 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatą. 
Inde Nuga-rone*ą Ir Jausies 

Kaip Naufal Ghnųst 
Nuga-Tone turi brangios vertes vaistu 
genu žinomą gv’dytojams visose šalyse ir jų 
prirašomą nervų suirimo, kaip štai, prasta 

atmintis, silpni nerangus 
Byvybės organai, nervų sti
prumo žudymas, nemiega s, 
dvasinis slėgimas, Misterija, 
neuralgĮĖniai skausmai, ar 
sopus vnenvalinio nuovargio 
jausmas.
Šitas puikuspreparatas 
taipgi turi tam tyoa vaistą 

' padarymui k^"'ujo gausuro, 
raudor.n, .greitai tekančiu; 
jis sugražina raudoną svei
katos žėresj nublyškusiemi 
veid.ams ir liesems žmonėms 
suteikia kūno. Jis sugrąžina 
energiją ir pajiegą dirbti 
tiems, kurie liko silpnais, ar 
kenčia nemalones sekmas 
ilgai prasitęsusios ligot, 
gnpo. ar perdėjimų.
Be to Nuga-Tone turi 
irti, kitus vertingus VS1S- 
tus, kurie nuvalo apuokus 
nuo odos rf puikiai veikia 
susirgus nevirškinimu, v> 
durių užkietėjimu, tun Pe* 
sveikas kepenis, gąhros 

širdies pykiit'.v 
ar tulžies kiiutp Nuga. 
Tone padaro kv«M trtv. 
nuvalo apklotą liežuvi, ąrt 
didina apetitą, ir sutvtffeo 
skrandį ir vidurius taip,. 
kad jie veikia naturanai.

PMnęgtak Nuga-Tooe’ą 
MosųRkita 

Nttga-Tor® atsema tik Si .00 pakelinį-

riekti Ir jei tau pasekmes nepatiks, 
likusia dali, o nwa atiduosime pinigas atgal. 
Pasiųsk šiandien——TUOJAUS. Tavo neŽys^ne 
centas. Nttga»Tona yra taipgi

pinigai n«r*žintL ’Ržiurtk garantu* ant 
aMKvisno paacuD.

♦
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Neimkit kitokie, Kstp tik sx> 
paveikslo.

Salutaras litras jrydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą,, 
Kurs tik vartoja Salutarą!

Salutara Biterį žmones vartoja jau 
per 13 metu nuo visokią pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtmoms pasekmėmis, 
kadang-i neranda jam lygaus, nei ūži 
iį viršesnio. Pasistengk įsigyti jo’ 
butelį, o mes užtikrinam. kad su juo-; 
mi nesiskirsi, kol gyvas kusi. Koki 
lik vidurių nesmagumą jauti, krein- 

i kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
PRIJG & CHEMK AL eo„ lac^ J

DepL 18
1707 S. Halsted SL. Chicago. III.

sSh«>

r

e

7^^ r
'O nelaimė! Ym daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau genis draugas patars 
naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Snvilginkite Il-.tffles savo gal
vos odų kasdien per kokią 
savuitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Nandolrite 
liuffies nuolatos ir po to, ir 
tuo budn užlaikykite savo gal
vos oda švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvH- 
ganėiais.
Kaina Gėe. sptieines, arba prieiųe- 
kitę 75c. tiesiai Į la barat ori

F. AD. RICHTER A CO. 
IJ4.IN8O. 4th St.

V. j

%
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Vietinės Žinios
[miestui gaspadoriaus, , ir 
[jiems rodosi, kad Bostono 
majoras yra tinkamiausis 
žmogus visoj Amerikoj. Jie 
sutiktų jam ir didelę alga 
mokėti, kad tiktai galėtų ji 
gauti. Bet Mister Curlev ši-

Deskalakis-Papas nužudy
tas elektros kėdėj.

Anksti pereitos subatos to pasiūlymo nepriėmė, nes 
rytą valstijos kalėjime Bos- jam nepatinkąs geriamas 
tone tapo nužudytas eiek-‘vanduo Norfolko mieste, 
tros kėdė/ 
PaulDesL._ ,a_ ....
loj ^daugiau buvo žinomas 
kaipo Paul Papas? Jis buvo 
pasmerktas miriop dėl nu
žudymo tūlos moteries, bet 
niekas jo nuodėmės nėra 
matęs ir jis pats niekados 
prie to neprisipažino. Grai
kai buvo sudėję daug pinigų 
ir norėjo ji išgelbėt, bet ne
pasisekė. Kaip koks kuni
gas (Delormas) arba kapi
talistas (Harry Thaw) už
muša žmogų, tai juos bepro
čiais apskelbia, o kaip pa
prastas žmogus, tai elektros 
kėdėn jį sodina, nors jo kal
tė ir nebūtų tikrai prirody
ta.

Prie kalėjimo durų susi
rinko didelė minia žmonių, 
daugiausia graikų, ir daug 
jų verkė. Eidamas ant mir
ties, Papas padavė adresuo
tą savo broliui laišką, kuri 
jis prašė paskelbti visam pa
sauliui. Laiškas buvo rašy
tas graikų kalba ir išverstas 
skamba taip:

"Paskutinė mano valanda 
ant žemės jau artinasi ir pa
kol aš esu da gyvas, aš no-

lėj graikas vardu -------------
tcalakis, kuris by-j Užpjudė šuniu blaivybės

* agentą.
Kada blaivybes agentas 

Sullivan norėjo areštiAti 
saliuninką O’Donneilį, sa
li uninko šuo šoko ant jo ir 
pei kando jam ranką. Agen
tas tuomet gavo varantą ir 
nuėjęs su keliais policma- 
nais areštavo visus to saliu- 
no savininkus ir bartenderį, 
kaltindamas juos, kad jie 
tyčia užpiudę ji savo šuniu.

j

Sprogo gazolino tanka.
Cohasset prieplaukoj per- 

ieitą subatą sprogo ant tro- 
ko didelė gazolino tanka. 
kuria buvo pristatomas ga
ražui gazolinas. Degantis 
gazolinas pasipylė aplinkui 
kaip ugninis lietus ir apde
gino keliolika žmonių.

Rado pelenais užpiltą 
lavoną.

Pas Jamaica Piain gyven
toją Doyle policija rado kie
me pelenais užpiltą tūlo 
Woėdo lavoną. Wood buvo 
23 metų amžiaus vaikinas ir 
tarnavo pas Doy'ienę kaipo 
vežėjas. Apie savaitę atgal 
jis prapuolė, ir štai dabar 
policija randa ii rmgaląįjytą 
ir pelenais užpilt?- Nejaugi 
Doylienės vyras butų šitą 
vaikiną užmušęs?

Smarvė nuo Spectade salos.
Ties South Bostonu yra 

Spectacle sala, kur randasi 

didelė dirbtuvė, kur sunau
dojamos viso Bostono išma
tos. Kuomet vėjas pučia nuo 

jūrių, tai So. Bostone, ypač 
vasaros karščiuose, oras pa
sidaro toks biaurus. kad nė
ra kur dėtis. Gyventojai 
pradėjo dėlto skustis, ir val
džia Įsakė tos salos kon- 
traktoriams tos smarvės i 
miestą daugiau neleisti.

Uogom užsinuodijo.
Carlsonų vaikai iš Quincy 

išėjo pereita nedėldienį 

■ rinkti mėlynių. Pauogavę 
i jie sunkiai apsirgo ii* vienas 
Ijų mirė

Suėmė porą plėšikų.
Newtone, milionierių ap- 

igyventoj apielinkėj, policija 
'suėmė puikiame name porą 
vaikėzų. Walkeri ir Aldeną. 
kurie buvo apiplėšę- auksi- 

’nių daiktų krautuvę Bosto- 
ne. Teisėjas Bolstel pastatė!„Į™ ^' kiekviena iu po $12.500 kau-į, sklk,ene Brone- '

nos tiems, kūne dėjo pa- .. ~ - - - i dvaro. Kovarsko valse,
stangų, kad išgelbėjus mano CJ-1OS- ________ Įkj Kostanta. 20 6th s

Atvažiavo iš Lietuvos.
Per pasidarbavimą Boątoa 

FINANCE 
CORPORATION laivu "George 
U ashington" atvažiavo sekanti 

i keleiviai:

! BALTI C STATĖS
I

i

gvv’asti.” i . .
Išvardijęs visus žmones ir Apgavikai renka pinigus, 

draugijas, kurioms jisai Policija perspėja visuo- 
siunčia savo ačiū, Papas to- menę, kad po Bostoną vaikš- 
liaus sako:

"Aš noriu, kad mario bro
lis parašytų tėvui laišką ir 
pasakytų jam, jog miriau 
nekaltas. Aš išeinu iš šio pa
saulio su gryna sąžine. Aš 
esu nekaltas žmogus. Aš no
riu, kad jis parašytų musų 
seserims ir broliui, kad aš 
mirštu. Pasakyk, kad jos 
neverktų. Jie, ir visi mano pas lietuvius

Dabužią 
pas šlei- 
. Cam-

KELEIVIS

t

nepą kenkiant

♦ •NgvEroanoCoke greičiau įsikuria ir ge
resni traukimo kontrolei.

.............*.............................................. .....................................................................................

•s

Šiaulių
(30)

I
■i

PARDAVIMAI.

PARSIDUODA namas, bekarnė, 
krautus ė ir garadžius dei keturių au
tomobilių. Viskas sykiu labai pigiai 
parsiduoda. Priežastis pardavimo — 
mano moteris' nesveika, o vienas ne
pajėgiu visko apdirbti. (30)

J. H—n
' 255 Broad»ay. So. Boston, Mass.

NORU PIRKT
Trijų ar šešių šeimynų stabas 

Cambridge’uj, Somervillčj arba Dor- 
rhestery. Be agentų — privatiškr.i -- 
už prieinamų kainų. K. J. I’., P. O. 
Box 31. Cambridge 41, Mass.

2
PARSIDUODA GROSERNĖ IR 

’ Bl’ČERNĖ labai pigiai. Savininkas 
i smarkiai serga, todėl nori greit par- 

-*duot ' (30)
Telefonas: So. Buston 933-VV.

stubos su gesu ir toletais kiek-Į~ “ 7“ Iri ~ 7
vienam tenemente. i

Kreipkitės "KELEIVYJE”.
/

DIDELIS BARGENAS.

Parsiduoda 5 trijų tenementu j

(20) [ Parsiduoda Ūkė Lietuvoj
i Vienuolika dešimtinių žemės, 
visais budinkais; vięta giaži. vanduo 
eina skersai ūkę. Kaina tik $700.00. 
Ūkė randasi Bausko kaime, 
apskrityje.

Kreipkitės sekančiu adresu:
ADAM TURKUS

70 \Vashington St., Cambridge. Mass.

►

New
Engiand

COKE

Vartojami 100,000 
Naujos Anglijos Namų

NfctfkiCLAhDCOKE s u <1 e g a 
puodams ir grotoms.

Reikalauk musu knygelės—"Prižiūrėji
mas J tisu Farnio ir Boilerio".

N ŪT—FURN ACE—EGG

l\lEW EkCLAND COKE
Iii Dc\onshire St„ Bos ton. Mass.

Main 8532 — TELEFONAI —

PIRK NAMĄ. I
Parduodame pigiai šešių šei

mynų medinį namą. Randasi [ 
Rosburyje, netoli Franklin Par
ko; randų neša $120 į mėnesi, 
verta $150. Pirmas mortgiėius 
$6.500 ant 6 <. Kainuoja 
S10.500. Kreipkitės pas 

F. ZALESKAŠ
395 Broadvay. So. Bos ton J 

Tel. So. Boston 2340.

«

*

NEPAPRASTAS
1ŠPARDA VIMAS

KAD PADARYT VIETOS PERDIRBIMUI 
KRAUTUVĖS. MES ESAM PRIVERSTI AU
KUOTI $75,000 VERTĖS RAKANDŲ. KURIUOS 
PIRKDAMI TAMSTOS GALĖSIT SUTAUPYT 
SAU 50' i

7 dalių puikus Valakų Riešučio 
Dining Rumio Setas $79.00.

bridge. Mass. 
Galinis Dominika?, iš Kauno.

:pas Juzę Galinienę. 99 G st.. So. 
. - . . .- , - .. . ‘Boston, Mass.

cioja kokie tai apgavikai, Eismontienė Ona. iš Šiaulių, 
apsimetę neva sužeistais ka- jt. Ej^montaitė Teklė, iš Šiaulių, 
reit iais. ir siūlo žmonėms i pf.s broli Stasi Eismonta. 20 
užsirašyti kokį tai magaziną’Knox st ’ Lewist01]. Maine, 
(žurnalą). Ištikrujų gi jie. Vincas Jankauskas, iš ] 
nieko bendra su tuo žurnalu r;ioi. So Bostdn. Mass. 
neturi, ir kas pas juos tą lai-[ ' namai na
kraštį užsirašo, ta^ nieko 
negauna.

Gali tokie apgavikai ir 
_______ _______ “ " > atsilankyti, 
draugai, gali didžiuotis, kad Taigi reikia būt atsargiems 
aš mirštu ne kaipo piktada- ir nepažįstamiems žmonėms 
ris. Aš mirštu neteisingai, pinigų neduoti. t-s ir (jaryti visi dokumentai
Aš esu niekuo nekaltas. Bet i . . -------- 77— per minimą Lietuvių Bankinę
dėl mano mirties tegul nie- Pienuoja darbininkų banką įtaigą.
kas neverkia. Anksčiau ar[ Bostone. . Taipgi, kurie norit atsivežti Į
vėliau mums visiems reikia ■ Gelžkelio telegrafistų or-_ savo gimines iš Lietuvos Į Ame- 
mirti. Bloga, kad man rei-tganizacijos atstovai turėjo r-ka> visais reikalais kreipkitės 
kia šitaip mirti, bet nieko; pereitą savaitę 
nepadarysi. .

"Tegul bus 1^ 
Dievo vardas. Aš prašau jo 
pagalbos šjtoj sunkioj va-1 
landoj. Sudieu ant visados.

"Tavo brangus brolis.
"Paul Papas-Deskalakis.” 
Deskalakio lavonas buvo 

palaidotas kapinėse pereitą 
nedėldienį. Jo laidotuvėse 
dalyvavo apie 2,000 graikų. 
Pats graikų vyskupas pa

Kalva-Vincas Jankauskas
rijos. Į So. Be.

Pradedant naujai paskirtą 
kvotą su pirma diena liepos šių 
metų, pirmieji svečiai iš Lietu
vos pasirodė Amerikoje per 
Bostono B.VLT1C STATĖS 
F1NANCE CORPORATION. 
kuriems buvo pirktos laivakor- 

, tės
per

Bostone laiškais ar ypatiškai. o bus su 
, konferenciją ir tarėsi apie teiktos pilnos informacijo: 

pagarbintas ikurimą Bostone darbininkų dykai.
banko. Bankas busiąs atida- baltic STATĖS F1NANCE 
rytas už kokių metų. St. i 
Louise šita organizacija jau 
turi vieną savo banką atsi
darius.

CORPORATION
357 Broadway.

Soutb Boston. Mass.

r

I IŠVAŽIAVIMAS!
—■— Rengia---------

Apvogė Cambridge’aus 
majoro namus.

Pereitą subatą Cam-so. bostono "laisvės ( hora< 
_____ _ įbridge’aUS majoras Quilin Birute^ Kankhų Chorą?),

ųialdas laikė. Gėlių buvo .išvažiavo su savo šeimyna NEDeLIOJE,
prisiųsta nuo graikų orga- i pasivažinėti. Kuomet šį pa- 22 LIEPOS-JULY 1923 M nizacįjų iš visos Naujosios’Uėlį jis sugrįžo, jo namai Pras;d, n .i. ryl. ’. Li ’

PINE GROVE FARM
NORTH SAUGUS, MASS.
(Tarpe Everett ir W. Lynn. ,'lass.).

Dainuos sekantieji chorai: Iš So. 
Bostono — "Laisvės’’. Norv.oodo — 

L. L. Ratelio . Mostelio — "Liuosv- 
bės”, Lawrence’o — "Liaudies”. \Vo'r- 
čcster’io — "Aido" Haverhill'io — 
"Laisvės" - 6 chorai dalyvaus kartu.

iš So. Bostono trokai išeis 11 vaL 
ryte, nuo svetainė

Automobiliais is Bosto;.o ?<_: 
žiuoti pro Everett. Mass. ir 
Pcrtland. Me. kelią 
Saugus, Mass., iš ten Įti -ukti 
Streetu po kaire ir važiuot: 
Saugus &quare. is ė:a pa.uk 
rei, ten ir Pine G rovė I'arma, 
kariais iš Bostono nuo Roi 
paimti Lynn’o trair.uka .. 
sustos. Lyr.n’e -nuo Če»r_. 
paimti North Saugus karų 
ti iki sustos. Ten 
St.. po karei iki No: 
nuo Scuare einant po 
Pine Grove Farma.

Anglijos. buvo išlaužti ir apvogti. Va- 
gįs išnešė už kokius $2,000 
daiktų.Nori paviliot majorą iš 

Bostono.
Norfolko miestas Virgini

jos valstijoj siūlo Bostono? 
majorui Curley $20,000 ai-, 
gos metams, dusyk daugiau ’ atvažiavo 
negu jis Bostone gauna, kad ties 15 Shepperd avė., Rox- 
jis važiuotų tenai majorau- būryje, įsinešė tarpdurin du 
ti. Dabartinis Norfolko 
miesto galva rezignavęs, 
nes jį paviliojęs Stocktono 
miestas Californijoj. Nor
folko gyventi, jai nori gero 
majoro, sumaningo savo

Pametė du vaiku.
Dvi jaunos moteriškės, ir 

abidvi dailiai pasirėdžiusios, 
automobilium

mažu vaiku ir palikusios 
iuos greitai nuvažiavo. Vie
nas vaikas yra jau pustrečių 
metų, o kitas tik kelių mėne
sių. Policija atidavė vaikus 
į prieglaudos namus.

I

3<6 Broad^av. ’ 
i

• UClKlii Vii-

• ir paimti 
važiuoti iki

Vainut 
>xi North 
ti po kai- 

Gatvo- 
Wharf

tik!

ji
i

PEKARNĖPARSIDUODA 
geroj vietoj, biznis gerai išdirbtas; 

gali atsišaukti ir nesuprantantis, to' . 
biznio, mes pilnai išmokinsim. Prie- | 
rastis pardavimo — savininko nesv.d ? 
kata. Klauskite laišku:

S. G. P.
255 Broad»ay. So. Bcston.

Tel." South Boston 3520 J
Residcnce Aspincvall 0581 < [

S. M. Puišiute-Shallna ;[
LIETUVĖ MOTERIS >

ADVOKATĖ <

366 Bioadv.ay. So. Boston, Mass. <,
Roorn 2. < *

(31)

?.lass.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR i 

GROSERNĖ ;
labai prieinamoms išlygomis ir r 
t.pieiinkė apgyventa, musų žmo-,' 
r.emis. Platesnių žinių klauskite: 
po num. 15 Washington Street, ; 
Cambridge, Mass. (30) ;!

TARSIDUODA BUČERNĖ ir GRO-!
SERNĖ lietuviais ir lenkais apgy- • 

Ventoj, vietoj, vienas štokas ant gut- j 
vės. ruimai prie storo; parsiduoda; 
pigiau nes savininkas turi kiti bizni.’, 
Lenda yi.zi, biznis per nedėlių nuo!

: 5 iki 500 <ioi- Klauskite: (30) į
m. y. c.

255 Broadmav. So. Boston. Mas-. j 
--------------------- ---------------------------------|

t.
i
t 
I 
’ I

PARSIDUODA BARBERNĖ.
Labai gera vieta Lietuviui Barbe- 

riui. Aš noriu pasitraukti delei se
natvės.

J. DIXON
310 Broadway. Jo- Boston. Mass.

BARGENAS 
SOUTH BOSTONE

2 namai su bučerne ir groserne tuo
jau pagal Broadvay. lietuviais apgy- 
ventoj vietoj. Namai neša gerų ran
da. Bučernė-groserr.ė išdirbta per il
gus metus ir biznis eina gerai. Kaina 
? 14.000. (*°>

VLADAS KLEMKA
179 Norfoik St, Dorchester. Mass. 

Tel. Dorchester 7404.

I

I 
t

i

BARGENAS CAMBRIDGE.
Du namai parsiduoda, vienas 4 
šeimynų: antras 1 šeimynos ir 
šapa, įeiga metinė $1,740, ran- 
cios senobinės. Kaina $11.500.

K. J. PEREDNA & SON 
Real Estate Agency, z

469 Cambridge SU Cambridge.

<

INSDRANCE
(APDRAUDIMAS)

! IMANT I N SURANGĖ 
Į (Apdraudimą) nuo ugnies 

ant namo arba automobi-
; liaus nelaimės ir pavogimo
■ arba sumušimo, krautuvės 
; stiklų. TĖMYKIT idant Ap- 
; draustumės per atsakan- 
> čias kompanijas, kad neiai- 
i mei atsitikus gautumės pil- 
; ną atlyginimą. Mes repr?- 
i zentuojam tvirčiausias ir 
; geriausias kompanijas 
; Amerikoje ir MES UŽTI-
■ KRINAM pilną atlyginimą 

nelaimei atsitikus. Bostono
: žymiausi lietuviai biznie

riai ir profesionalai yra 
musų klijantai. Klauskite 
jų apie musų patarnavimą. 
Ekspertai ugnies apdaina

vime apdraudžiant namus, 
rakandus, automobilius ir 
tt. Kreipkitės į mus dėl ge
riausio patarnavimo Nau
joj Anglijoj. Apdraudimo 
skyrius po vadovyste
JONO K. KAZLAUSKO

VINCENT A. JENKINS
6 BEACON STREET, 

BOSTON, MASS. (-) 
Tel. Haymarket 5840-3841. !

i:.
PARSIDUODA 11 ruimu namas į > 
i:ž $1200, 72 Bolton Street, 
Bostone. U

Trijų dalių puikus gerai iškimštas Front Rumio
Setas, kuris kitur galėtų būt parduotas už $200.00, 

musų kaina tiktai $99.00. >

šaldytuvas (refrigatorius). 
kaip ant šio paveikslo paro
dyta, S19.00. Tai yra tikras 
ledo taupytojas, kuris už
mokės pats už save sutau
pydamas leda.

Lovos visokių spalvų 
nuo $8.00 ir augščiau.

T
I 
I 
I 
I 
I

u

BACK
Turiu puikų 18 šeimynų mūrinį 

symais. kurį turime parduoti "arba 
savininkas apleidžia Ameriką.

Metinės įplaukos ... 
Išlaidos ........................

narna, su modemiškais įtai- 
išmainyti kuogreiėiaucia, nes

Pelno ........................
Taksuota ant ..
Kaina .•.................
fneširno ...............

Dėl platesnių informacijų

$34,499.76 
$18.549.49

$15,959.36

. . $229.000 00 
. . $ *5.000.00 
kreipkitės į

VINCENT A. JENKINS
6 BEACON STREET. ------ :------- BOSTON, MASS.

Tel. Hay market 5840 ir 5841.
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•r važiuoti iki 
Square 
vaziuo- 

ainut 
SM., 

a siu r

rri5
j r 

shous eiti 
th Sau- 
kaire; r

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS jaunas vyras 
prie virtuvės darbo. Gera mo
kestis ir valgis. I phams ( orner 
Market Co.. 600 (olumbia Rd_, 
Dorchester. Mass.

REIKALINGA MER(,I.\ \ pr;e 
abelno namų darbo. MRs p 
ISENBERG, 95 Hutchings St.. 
Roxbury, Ma>s. Tel. 2276 R.

/

I 
!

t
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PETRAS VAIŪKOIIIS
Tik vienas lietuvis.

Aukaorioa ir Laikrodininkas

Per 12 metų So. Bostone par- 
h:odu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciūgas ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbų ir užsa
kymus prrmu per paštų ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKOJite
SO. BOSTON. MASS.

375 BROADWAY

- —--------- — - ------------- --- r r

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
(AKIŲ SPECIALiSTASt

vt'.

Isegzaminuoju akis, pritaikan 
akinius ir sulaužytus autaiaau 
uz prieinamų kainų.

J. L. Pašakarnis O. D.
SHa BROADWAY

SO. BOSTON. MASS

4
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PEČIUS $48.00.
Tamstos galite pirkti nuo n'.usų rakandus ant lengvo išmokėjimo 
pagal savo išgalę. Ponas B. Canner, kuris yi-* valdytojas šitos 
Krautuvės po antrašu 338 Broadway, So. Boston, pardavinėjo ra
kandus per 22 metu ir dabar jam butų smagu susieit su visais savo 
pažįstamais po viršuj pažymėtu antrašu.

Taipgi užlaikom visokių naujausios mados lovų.

ATDARA PANEDĖLIO, SEREDOS IR 
SUBATOS VAKARAIS.

HOLUS FURNITURĘ C0.
791-793 WASHINGTON ST. PALEI HOLL1S ST.

BOSTON, MASS.
338 BROAI)WAY, SO. BOSTON, MASS.

BENJAMIN CANNER, Proprietor.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norit? teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir 'suče- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKI po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

I

i 712
i®
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South End Hardware Co.
FARBOS IR GELEŽINIAI DAIKTAI

GERIAUSIS TAVORAS UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS.
Mes užlaikome daugybę geležinių daiktų, taipgi stogams tavti

ro, langams stiklų ir visokių farbų, ant kurių mes sučėdysim 
jums nemažai pinigų. Visai tavoras gvarantuotas.

VELTUI PRISTATYMAS VISAME MIESTE.

1095 Washington f t, Boston, Mass.
Arti Dover St. Elaveito stoties.

Tel. Beach 5352 ir 5353 tiJ)

I

pa.uk



