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RAUDONA VĖLIAVA 4 Ha AAA • •
hobokene. 150,000 mainerių pa

H o bekert uoste, saliai • • *
,New Yorko, kur dabar [ 
i streikuoja uosto darbinin- 
j kai, ant I. W. W. būklės pa
sirodė raudona vėliava. Pa
triotai tuojaus nusigando, o j BANDITAI PAGROBĖ 
jvpač kad šalia raudonos vė-l $130 000
liiavos nebuvo .žvaigždei Toronto miUte! Kanado- 
ĮMgesj. Patriotai is Amen- je, inkluoti banditai
ta Legijono tuojaus pa-,užpuolė vietos banko 
įeik alino, kad šita xvy laA?isiuntmius, kurie nešėsi per 
butų nuimta. Bet I. VV. W. gatve pinige jr pra(jėjo i 
viršininkai atsake, Kad sitajjuos šaudvt p *į ; 

;vėliaval yra vietos transpor-.^ j
to aaibminkų emblema u .vogtaii automobiliu ir nu
otakios reikšmes ji neturi.,,;umė’visu greitumu, palik- 
Legionienai teciaus vėliavų dami ant ša ;
nutraukė. Ant rytojaus ai-ivif, rįr5a„tlre 
doblistai įskėlė kitą raudo
ną vėliavą. Kada patriotai 

i klausia, kodėl jie neiškabina 
1 Amerikos vėliavos, strei- 
ikieriai atsako, kad jie netu-

• s r i kito stiebo.

DRĄSUS UŽPUOLIMAS 
DAVĖ PLĖŠIKAMS 

$85,000.
Netoli Pittstono, Pa., ši 

panedėlį buvo papildytas ne
paprastai drąsus užpuoli
mas. Vienas žmogus buvo 
užmuštas, keturi pašauti, ir 
plėšikai nusinešė $85,000. 

j Bet tai nebus viskas, sako Užpuolimas įvyko pusė po 9 
Kessler. Rusija nesėdės ran-iš ryto, ties Moosic stotim, 
kas susidėjus, kuomet impe
rialistinė Franci ja smaugs 
komunistinę revoliuciją Vo
kietijos šiaurėj. Atsiliepda
ma į Vokietijos komunistų 

Rusijos armija 
j puls ant Lenkijos ir droš 
j tuo budu Francijai per šon
kaulius. Tai bus, žinoma, 
kibirkštis, iš kurios kils ki
tas pasaulio gaisras. Prieš 
Trockio ordas francuzų mi- 
litaristai mes tada puikiai 
išlavintą ir apginkluotą sa
vo armiją. Prancūzai nega
lėtų sumušti didžiąją rusų 
tautą ant jos pačios žemės, 
bet svetimam krašte geriati 
išlavintai ir geriau apgin
kluotai francuzų armijai ne
sunku butų raudonąją armi
ją nuveikti.

Anglija bandys to karo 
vengti, nes Anglijos darbi
ninkai yra labai griežtai nu
sistatę prieš bent koki karą, 
o jie yra gerai organizuoti 
ir valdžia nedrįs juos armi- 
jon imti. Bet slapta Anglija 
galės teikti paramos Fran
cijai, nes Francija jai vis- 
tiek artimesnė, negu Rusija. 
Tečiaus jei karas ilgai užsi
tęstų. tai ir Anglija galėtų 
jin įsivelti, taip kaip Ameri
ka įsivėlė Europos karan.

Kokios bus to karo pasek
mės, niekas tikrai negali pa
sakyti. bet Europos civiliza
cija tikrai žlugs, sako Kess
ler.

Vokietijoj artinasi 
baisi revoliucija.

t Prezidentas 
Hardingas 

miršta.

II

sirengę streikuot.
SOVIETAI BUS ŠIAURĖJ,' užgrobę visą kraštą pradės 
KARALIUS PIETUOSE, i smaugti vokiečių tautą. plėšikai

UŽSINUODIJO MAISTU 
Iš KENŲ.

VALDŽIA GALI PAIMT
KASYKLAS.

Francija tada mėgins užim
ti visą kraštą, susirems su 
Rusija ir kils naujas pasau

lio karas.
Vokietija dabar gyvena

kaip ant vulkano. Kas dienaižauksma
laukiama sprogimo, iš kurio' 
galės kilt* naujas karo gais
ras. Nedėlioję buvo laukia
ma didelių riaušių Berline ir 
kituose Vokietijos miestuo
se, bet kraujo praliejimo da 
nebuvo, nors demonstracijų 
buvo daug.

Valdžia išleido atsišauki
mą į žmones prašydama už
silaikyti ramiai ir kantriai, 
nes riaušės ir sukilimai pa
dėties nepagerinsią.

Negirdėtas markės 
smukimas ir nesvietiškas 
reikmenų pabrangimas da
bar sudarė Vokietijoj tokią 
padėtį, kadi gyvenimas pasi
darė stačiai nebegalimas. 
Berline valdžia atidarė 16 
virtuvių, kur sykį ant die
nos badaujantiems duodama 
sriubos; bet stoka pinigų ir 
valgomųjų produktų nelei
džia visų reikalavimų paten
kinti, nes Berline yra dau
giau kaip 5,000,000 gyvento
jų. Visa spauda ir visuome
nė atakuoja valdžią, kad ji 
nieko neveikia, bet ką ji tu
rėtų veikti, niekas nežino.

Tuo tarpu francuzų impe
rialistų agentai dirba išsi
juosę, kad išprovokuoti Vo
kietijoj sukilimą prieš Bėr
imo valdžią. Bavarijoj jie 
remia vokiečių monarchis- 
tų suokalbius, o Ruhro ap
skrityje jie areštuoja, plaka, 
tremia ir šaudo susipratu
sius vokiečių darbininkus, 
kad sulaužius jų nusistaty
mą prieš francuzų milita- 
rizmą. Prie ko tatai veda?

Vokiečių valdininkas ir 
diplomatas grovas H. Kess
ler. kuris šiomis dienomis 
atvyko Amerikon ir laiko 
Politikos Institute paskai
tas, sako, jog francuzų poli
tika su visomis savo intrigo
mis ir blokais prives prie to. 
kad Vokieti jos valdžia turės 
griūti ir prasidės didžiausia 
revoliucija su anarchija. Ir 
tai įvyksią labai greitai, o 
po to kilsią naujas pasaulio 
karas, daug didesnis ir bai
sesnis, negu paskutinis bu
vo.

Išpradžių visa šalis pasi
darys veikiausia bolševikiš
ka. Bet greitu laiku pietinė 
Vokietijos dalis.atsimes nuo 
šiaurinės ir apsiskelbs mo
narchija, Šiaurės gi Vokie
tijoj veikiausia susidarys 
sovietų valdžios forma.

Šitokio Vokietijos suirimo 
Francuziia kaip tiktai nori 
ir jos politika būtinai prie to 
veda. Iki šiol ji savo okupa
cijos negalėjo praplėsti iš 
Ruhro i kitas Vokietijos da
lis. Bet jei sykį revoliucija 
Vokietijos respubliką su
skaldys, francuzų imperia-

su-

I
I

į 1S lO, IflUVblv OtvvHU,
■ ant Laurel Linijos traukinė
lio, kuriuo važiavo du 
Scrantono anglių kompani
jos viršininkai ir vežėsi bak- 
są pinigų mainerių algoms. 
Penkių banditų buvo įlipta į 
karą da Scrantone, o dviejų 
buvo atvažiuota automobi- 
lium prie Moosic stoties ir 
laukta. Kaip tik traukinėlis 
atbėgo netoli tos stoties ir 
ant užsisukimo truputi su
laikė savo greitumą, tuojaus 
plėšikai atidarė karo duris 

į ir pradėjo šaudyt į motor- 
Imaną, paskui į konduktorį 
! ir į kompanijos viršininkus, 
kurie vežėsi pinigus. Vienas 
pašalinis žmogus ant karo 
likos ant vietos nušautas, o 
keturi sužeisti. Kaip tik plė- 

i šikai sugriebė pinigus, tuo
jaus šoko laukan iš karo ir 
susėdę į automobilių, kuris 
jų tenai laukė, nuvažiavo 

į per kalnus linkui Wilkes 
Barre’ių. Laike šito užpuoli
mo ant karo buvo apie 50 
žmonių, bet visi buvo šaudy
mu nugąsdinti ir niekas nie
ko nedarė. Sakoma, kacl už
puolikai buvę ateiviai.

Prie to turėjo nelaimę 
jūrių ir gavo plaučių 

uždegimą.
Prezidento Hardingo

ant

ke
lionė į Alaską buvo labai ne
laiminga. Grįžtant atgal ant 
jūrių laike didelio ruko jo 
laivas susikūlė su kitu laivu 
ir pramušė anam šoną. Po 
šitos nesmagios kelionės
prezidentas nutarė važiuoti 
da Californijon pasilsėti
(mat, ant vakacijos pavar
go). Bet čia vėl nelaimė pa
sipynė. Gerai privalgęs 
staiga apsirgo ir pasirodė, 
kad jis užsinuodijo maistu 
iš kenų. Penki daktarai pra
dėjo jį gydyt ir dabar pra-Į

ALIEJAUS PERDAUG.
Amerikos aliejaus kom- 

nešama, kad ponas Hardin-i pabijos labai susirupmo 
gas turi jau plaučiu uždegi-j aliejaus viršprodukcija. 
mą (pneumonija). ‘ i Aliejaus gamyba peraugo

išleistas daktaru praneši-1 visus reikalavimus ir dabar

: aliejaus 
; Aliejaus

I

mas panedėlio vakarą sakė, 
kad prezidento karštis pa
siekęs 101 laipsnių ir liga 
esanti sunki. Iš plaučių už
degimo retai kas pasveiks
ta, todėl ir Hardingo gyvas
tis yra pavojuje.^ Washing- 
tonas labai susirūpinęs.

aliejaus kompanijos nebetu
ri kur dėti savo produkto. 
Todėl šiomis dienomis Chi- 
cagoje buvo aliejaus kom
panijų atstovų suvažiavi
mas ir nutarta sumažinti 
aliejaus gamybą arit 20 nuo
šimčių.

DEIMANTAI Iš DAN
GAUS.

Laike perkūnijos Anglijoj 
anądien nukrito Į vieno me- 
talurgisto daržą keii mete
orai iš dausų. Jie buvo taip 
kieti, kad rėžė stiklą. Meta- 
iurgistas nusiuntė laborato- 
rijon ištirti, ar nebus jie dei
mantai.

ŠUNES PAPIOVĖ VAIKĄ
North Bergen, N. J. — 

i Pereitą sąvaitę čia buvo ši
toks atsitikimas. Tris bied- 
nų tėvų vaikai įlindo i kapi
talisto Bentzo sodą, kur 
stovėjo stalai prikrauti vi
sokių valgių, tikėdamiesi 
gauti ką nors pasmaguriau- 
ti. Bet tuos stalus saugojo 
du dideli šunes. Jie tuojaus 
šoko ant tų vaikų ir vieną 
jų parmušę pradėjo dras
kyt. Kiti du vaikai nusigan
dę prisiglaudė prie vartų ir 

‘drebėjo bijodamiesi iš vie
tos pasijudint. Draskomas 
vaikas klykė ne savo balsu 
ir gynėsi silpnomis savo 
rankutėmis, bet atmušti 
biaurių šunų negalėjo. Aš
triais savo dantimis jie su
kandžiojo jam veidą, rankas 
ir visa kūną. Apie 60 žmo
nių subėgo prie sodo vartų,

i

i

KASYKLA UŽGRIUVO.
Anglijoj, netoli Sheffiel- 

do, anglių kasvkloje ištiko 
gazų sprogimas ir paskui, vcs tik apie 10 g • ban. 
užgriuvo kasyklos virsus, |da kandžiojama vaika ginti 
uzberdamas 28 darbininkus. • • ’ ’ • • - . “ ® -
Išviso kasykloj buvo 109 
žmonių, bet kiti buvo arčiau

. • 7 ’ VILI, 11 0U11CO

prie išėjimo ir spėjo įssigel- i vaiką papiovė. Jis vra 9 me- 
bėti. x i . •

i svaidydami į šunis akmeni
mis ir pagaliais. Artyn kiek
vienas bijojo eiti, ir šunes

KOMUNISTAI NI’LIN- 
ČIAVO VALDININKĄ.

Vokietijos mieste Frank
furte susirinko komunistų 
minia ir Įsiveržusi i proku
roro namus, išvilko jį lau
kan ir pavalkiojus gatvėmis 
nulinčiavo. Jo kūnas buvo 
visas sudraskytas.

DU STUDENTAI PAKLY
DO KALNUOSE.

Maino valstijos šiaurėje 
ant Katadino kalno paklydo 
du studentai, vienas iš New 
Yorko, o kitas atvažiavęs 
net iš Šveicarijos. Newyor-v o j A 1. Cl 11*4 fv Z<1 - j ' • J ~ -

b’stų norai išsipildys. Jie ta-;kiečio tėvas Marian yra pa- 
da įsiverš Vokietijon neva skyręs $500 dovanų tam, 
tvarkos daryti, ir tuo budu kas jo sūnų atras.

i tų amžiaus ir vadinasi Jo- 
seph Genatt. Sodo ir šunų 
savininkas Bentz tapo areš
tuotas. •

7 AKTORIAI SUŽEISTI 
AUTOMOBILIAUS 

NELAIMĖJ.
Elm streeto teatras Wor- 

cesteryje aną panedėlį nega
lėjo duot perstatymo, nes 7 
jo aktoriai tapo sužeisti au
tomobiliaus nelaimėj. Pabai
gę dienos perstatymą, akto
riai išvažiavo pasivažinėti 
tyram ore, kad vakare butų 
geriaus lošti. Bet ant kam
po Lake avė. ir Belmont 
streeto ių automobilius su
sidūrė su kita mašina, ap
virto augštyn kojomis ir 
aktoriai buvo išmėtyti i vi
sas puses.

»

UŽMUŠĖ 2 POLICMANU.
Šį panedėlį Nev/ Yorke 

buvo šitoks atsitikimas. 
Taxi-cab automobilium va
žiavo kažin koks vyriškis su 
moteriške ir draskė ją. Mo
teris spiegė nesavo balsu ir 
šaukėsi pagalbos. Du polic- 
manu šitą automobilių su
laikė ir areštavo tą vyrą su 
moteriške ir vežiką. Ilgai 
nelaukdamas vyras išsitrau
kė revolveri ir nušovęs abu
du policmanu, pabėgo. Pas
kui 50,000 vežikų su savo 
automobiliais ir detektyvais 
išmaišė visą New Y orką 
iieškodami žmogžudžio, bet 
nesurado.

KATALIKU KUNIGAS 
AREŠTUOTAS Už 

ŠMUGELĮ.
Denver, Colo. — Čia tapo 

areštuotas katalikų parapi
jos kunigas Walter A. Gra
ce užtai, kad šmugelio ir ap
gavystės keliais gabenosi 
degtine i Colorados valstiją. 
Buvo teismas ir prisaikintu- 
ių suolas i 10 minutų pripa
žino jį kaltu. Dusių ganyto
jas pareikalavo naujos by
los ir buvo pasodintas uz 
grotų.

COMPERSAS JAU 60 ME
TŲ AMERIKOJ.

Šį panedėlį Nexv Yorko 
kotelyje Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas 
Gompersas apvaikščiojo 60 
metų sukaktuves nuo savo 
atvykimo į šią šalį. Jis pa
sakė, kad 60 meti] atgal jis 
atvykęs i Ameriką su savo 
tėvais būdamas 13 metų 
vaikas. Jo tėvai buvo žydai 
ir atvyko čionai iš Anglijos.

Baronai atsisako pripažinti 
angliakasių uniją.

Angliakasių ir kasyklų 
atstovu derybos dėl naujos 
sutarties pairo. Kasyklų ba
ronai atsisakė pripažinti 
mainerių uniją ir kolektuoti 
jos narių mėnesines duokles 
išmokant algą, kas kasyklo
se yra žinoma kaipo "check- 
off” sistema, o kadangi ši
tie du punktai buvo svar
biausi mainerių reikalavi
mai, tai unijos atstovams 
niekas daugiau neliko, kaip 
tik išeiti iš konferencijos ir 
grįžti namo, ką jie ir pada
rė.

Rugpiučio 31 dieną bai
giasi dabartinė angliakasių 
laikinoji sutartis, ir jei iki 
to laiko nei anglies trustas 
nenusileis, nei valdžia neįsi
kiš, tai 150,000 angliakasių 
mes darbą ir vėl prasidės 
streikas, kuris nežinia kada 
ir kuomi pasibaigs.

Anglių baronai streiko 
nelabai bijosi, nes jie turi 

i anglių prisikasę ir galės pa
skelti ant jų tokią kainą, ko
kia tik jiems patiks. Jau da
bar Bostone anglių kompa
nijos pakėlė 50 centų ant to- 
ino anglies, o streiko da ne
buvo ir jų anglis juk pirkta 
da senomiš^kainomis.

Bet Washingtone kalba
ma, kad federalė valdžia 

____ ________ _______ ____ _  stengsis prie streiko nepri- 
prisiėina manyli,"kaTir api/leisti- Pirma ji stengsis 
plėštas jos švogeris Rolfe jdarommkus su kompanijo- 
yra lietuvis, tiktai jo pavar-imls sutaikyt; o jei tas nepa- 
dė, matyt, ’suamerikonin- vy^s> ^ai ji atsisauks į ang- 
ta".

įvio peršautus tris banko 
tarnautojus, kurių du tur
būt mirs, žmonės matė, kad 
banditai nuvažiavo Ameri
kos pusėn. Policija išsivijo 
juos motorcykliais.

UŽPUOLIMAS ANT LIE
TUVIO AUTOMO

BILIAUS.
Bostono "Herald" prane

ša, kad šį panedėlį Worces- 
teryje ant Lake avė. buvo 
užpultas automobilius ir 
apiplėštas jo savininkas, tū
las K. Rolfe. Rolfe važiavęs 
su savo švogerka, Agne Po
vilaitis, kaip ant jo užpuolė 
du vyrai iš kito automobi- 
liaus. Vienas jų prišokęs pa
griebė Rolfės automobiliaus 
vairą ir taip aštriai pasuko 
i šoną, kad automobilius ap
virto augštyn kojomis. Tuo
met plėšikai sumušė Rolfe 
iki tas paliko be žado, ir at
ėmę iš jo $210 pabėgo. Už
puolikų automobiliuje išviso 
buvę keturi vyrai ir kažin 
kokia moteriškė.

Agnė Povilaitis yra gry-i 
nai lietuviškas vardas, todėl I

I

I
i

liakasius ir prašys, kad jie 
pasiliktų prie darbo, o savo 

POTVINIS MARYLANDEJn€:sutikim?s sukompanijo- 
nt i- z. ii t ;mis pavestų arbitracijos ko-Nuo didelių lietų _ Mary-imjsj|ak ge^ jgjgy ,r įas 

ando valstijoj patvino Pa- avvktU- tai svarbesnes ka- 
tapseo upe, nunesdania:sykias •penns.yIVanijoj val- 

jOaug tiltų ir namų. simtai|dįja paimsjanti į savo ran- 
iabar streikuoja darbini^l^Tnutffifa^s’dSug a?statysianti jas karei* 

kai. tai plieno trustas pnsi-pmilioniJ dolerių.

SUSPROGDINO VAN
DENS RYNAS.

Kanadoj, netoli Sydney 
miesto, tapo dinamitu su
sprogdintos vandens rynos, 
kuriomis plieno dirbtuvėn! 
sina vanduo. Toj dirbtuvėj'

gabeno streiklaužių. Bet ne
tekus vandens, dirbtuvė da
bar turėjo užsidaryti. Kom
panija mano, kad vandens 
rynas susprogdino streikie-1 
i’iai.

viais ir kviesianti liuosno- 
rius eiti į kasyklas dirbti dėl 
patriotizmo.

Kapitalistų spauda rašo, 
kad jei prie to prieitų, tai 
valdžia tuomet trauktų at- 
sakomvbėn unijos viršinin
kus už "suokalbį” trukdyti 
anglių gamybą. Apie kasy
klų baronus nekalbama. Jie 

j kainas ir 
visuomenę, jie gali 

i su darbininkų 
reikalavimais ir nedaryti su 
jais sutarties, l>et tai nėra 
"darbo trukdymas". Jiems 
viskas valia, bet darbinin
kams — ne. Bet kitaip nega
li ir būti, nes kapitalistų 
valdžia tam juk ir yra, kad 
tarnautų kapitalui ir 
smaugtų darbininkus.

BLAIVININKAS AREŠ
TUOTAS Už DEGTINU.
Ithacos mieste, New Yor

ko valstijoj, tapo areštuo- 
jtas legislaturos narys Car- 
(Pentier užtai, kad būdamas! 
girtas važiavo automobi-! 
lium. Jo automobiliuje poli-į H kelti analiu 
cija rado da tris bonkas deg-J.^g^j . - " "

kain Pjn?s-. Jis yraF pasižymėjęs nesiskaitVti
p blaivininkų vadas. x

TRAUKINYS UŽMUŠĖ
LIETUVĮ.

Iš Merideno, Conn., mums 
orisiųsta iš anglų laikraščio 
iškarpa, kur rašoma, 1 
traukinys tenai užmušė Jie- ________
cuvį Petrą Liupkevičių Ne- VALPARAISO UNIVER- 
laime atsitiko prie Cherry glTETAS BANKRU- 
st.,skersai kuri eina gelezin- TYI4
kelis. Mašinistas sakosi ma-; 
tęs Liupkevičių stovinti ša
lia gelžkelio.ir kaip tik trau
kinys ties juo atbėgo, jis ty
čia ar netyčia žengė tiesiai 
po inžinu. Pakol traukinys 
tapo sulaikytas, visi jo ratai 
perėjo per Liupkevičiaus

NEMUŠKIT VARLIŲ.
Nemuškit varliu, nes ga

lit papulti bėdon, štai, C’ario 
Digiore. 19 metų vaikinas, 
Springfieido parke norėjo 
suduoti varlei pagaliu jier 
galvą, ir parko policmanas 
jį areštavo. Teisme Digiore 
turėjo užsimokėti $5.00 pa
baudos už... žiaurumą. Mat, . „ .
buržuazija turi jautrią šiisįkuną ir jis tapo perpjautas 
dį. Ji ir varlės gailisi. Ji ne
turi širdies tiktai darbinin
kams, o ypač kuomet jie 
streikuoja. Montellos polici
ja mindžioja arkliais strei- 
kierių vaikus, bet tai nesi
skaito žiaurumu.

tinęs,

Laikraščiai praneša, kad 
Valparaiso universitetas ne
begali išsiversti ir turės 
turbut užsidaryti. Ku Klux 
Klano organizacija nori ji 
nupirkti ir perorganizavus 
atidaryti kaipo naują moky
klą.

i

per krutinę į dvi dalis. Tą 
rytą, jis atsisveikino su savoj 
pačia, tarytum prijausda
mas, kad daugiau su ja ne
bepasimatys. Be savo pa- Yorko

1,090.000 MARKIŲ Už
80 CENTŲ.

Pereitą sąvaitę ant New 
bepasimatvs. Be savo pa- Yorko biržos už 80 centų; 
čios, Liupkevičius paliko da buvo galima gauti jau mili-Į 

joną vokiečių markių.dvejatą vaiki] našlaičiais.

PEREITĄ NEDĖLDIENĮ 
AUTOMOBILIAI UŽMU

ŠĖ 38 ŽMONES.
Per pereitą nedėidienį po 

visą Ameriką automobili'] 
nelaimėse buvo užmušta 38 
žmonės. Sužeista buvo daug 
daugiau.

Y»



f KELEIVIS

D APŽVALGA įi]
I

CLARE SHERIDAN APIE
LIETUVOS EMI

GRANTUS.
Pereitam "Keleivio” — 

mery mes buvom padavę iš 
"Nevv York Vvorldo" žurna
listės Claras Sheridan keliū
tą abelnų Įspūdžių iš Kauno. 
Jos straipsnius apie Lietuvą 
yra nupirkęs įtekmingas 
Anglijos laikraštis 
chester GuarJian”. iŠ kurio 
paskui perkasi kiti laikraš
čiai, tų tarpe ir Ne v Yorko 
dienraštis. Taigi šitie 
straipsniai dabar yra skai
tomi po visą pasaulį, ir lie
tuviams turėtu būti kloniu 
žinoti, kokioj šviesoj jie yra 
tuose raštuose reprezentuo
jami civilizuotam svietui.

Pereitame straipsny ie 
Clare Sheridan aprašė Lie
tuvą kaipo necivilizuotą Ša
lį, kur žmonės vaikščioja čia 
basom kojom, kur ant 2,000,- 
000 gyventojų yra 80,600 
kareivių, kur valdininkai 
vaikščioja apsirengę neriu-i 
karnom uniformom ir kvai
lai pasipūtę nuolatos vieni 
kitus saliutuoja, kur šalies 
sostinėj palaikomas karo 
stovis ir žmonės baisiai su
varžyti, nors valstybė su 
nieku nekariauja.

Dabar gi ji rašo apie Lie
tuvos emigrantus, tai yra 
apie tuos Lietuvos žmones, 
kurie nori Amerikon išva
žiuoti. Ji sako:

"Suvienytos Valstijos susi
deda iš europiečių, kurie, norė
dami nusikratyti europietišku
mo, pabėgo iš tenai ir sudarė 
naują pasauli. Cįimusi 
pirmoji karta yra jau 
kiečių karta. Ir su šita 
mi galvoje aš žiurėjau 
Lietuvos emigrantus, 
stovėjo sustoję iš lauko Ameri
kos konsulato Kaune. Nejaugi 
aš čia matau busimus Ameri
kos piliečius, aš galvojau pati 
sau? Nejaugi iš jų kils naujos 
amerikiečių kartos ateityje? 
Įdomu butų žinoti, ką kiekvie
nas jų galėtų duoti Amerikos 
civilizacijai, o jei jau nieko ne
duos, tai ar galės jie bent ka
da suainerikonėti ?

"Šita minia pradeda rinktis 
ties konsulato vartais jau nuo 
3 valandos ryto, ir laukia pakol 
10 valandą atsidarys ofisas. 
Pirma jie laukdavo ištisom

- naktim, bet vieną naktį užėjo 
kareiviai ir areštavo laukian
čius užtai, kad jie buvo ant 
gatvės uždraustu laiku. Mat 
Kaune dabar yra karo stovis, 
ir jis palaikomas tenai nuo pat 
valstybės Įsikūrimo. Nuo 
laiko garlaivių kompanija lei 
džia žmonėms pergulėti 
grindų savo ofise kitoj pusėj 
gatvės, ir iš tenai jie išeina 3 
valandą ryto užimti savo pozi
cijas Jaukti prie konsulato 
vartų.

"Minia Įvairuoja nuo 200 iki 
500 žmonių kas diena. Ameri
kon gali Įvažiuoti tiktai 2,000 
per metus. Aplikantai susideda 
daugiau iš moterų, negu vyrų, 
nes vyrams valdžia neduoda 
pasportų, išskyrus tik senius 
ir žydus.

"Susirenka čia visokių tipų 
ir visokiais motivais. Vienus jų 
vilioja Įsivaizdintas dolerio 
blizgėjimas, kiti bėga nepaten
kinti namų gyvenimu. Didžiu
ma vis sakosi turi Amerikoje 
giminių ir pas juos nori va
žiuot.

"čia 
žydelių 
ziškom 
stovi apskritu veidu kaimietė 
mergina su užrišta antjraivo? 
spalvuota skepeta.Ji yra jauna, 
tvirta ir lengvai išnaudojama.

"Matai čia merginų, kurių 
veidai rodo jų žemą intelektu
ali išsivystymą, ir kurioms, 
dėl žmonijos labo, turėtų būt 
uždrausta leisti pasaulin savo 
veislę.

"Inteligentiškumo nesimato
beveik nei vienam veide. Ir aš ^ėjąs į "Keleivį" ir "Naujie-

nu-

“Man-

iš jų 
ameri- 
minti- 
i tuos 
kurie

to

ant

matai tvpingų Jaunų 
nuskurusiom francu- 

skrybėlėrn, ir greta jų

nesuprantu, ką šitie nerangus, 
susnudę ir žiopli kaimo žmonės 
galėtų kraštui duoti; neigi ga
liu aš įsivaizdinti, kaip jie pa
tįs galėtų prisitaikyti prie 
Amerikos civilizacijos.

"Tiesa, žydai nėra tokie su
snudę ir nerangus, bet ir jie 
gyvena Kaune baisiai purvi
nai ir susigrūdę, ir tokiom są
lygom jie visai patenkinti. Aš 
ką tik skaičiau 'Saturday Eve- 
inng Post’e’ Elizabethos Fra- 
zer straipsni apie italų kvarta
lą New Yorke. Išrodo, kad ita
lų gyvenimo laipsnis (stan- 
dard) Nevv Yorke ir lietuvių 
Kaune yra lygus. Visi jie — 
kaip žydai, taip lietuviai ir ita
lai — laikosi savo verdamų 
puodų, savo kalbos, savo susi
grūdimo papročių ir savo pri- 
mitivio gyvenimo laipsnio. Vis
tiek. ar jie bus Kaune. Neapo
lyje ar New Yorke, civilizaci
ja jiems neegzistuoja.”

Nurodžiusi, kad tiek daug 
prasčiokų grūdasi prie 
Amerikos konsulato norėda
mi gauti leidimą važinei 
Amerikon, ir kad iš viso pei 
apskritus metus gali įva- 
■iuot tiktai truputį daugiau 
kaip 2,000, Clare Sheridai 
sako:

"Aš stebėjausi, kodėl Ame 
likos konsulatas deda t i d- 
daug laiko ir darbo priiminėji 
mui tų aplikantų, gerai žinoda
mas, kad jie jokiu budu negal 
gauti vizų, nes emigrantų skai 
čius yra apribuotas. Aš negalė 
jau suprasti, kodėl Amerika.- 
konsulatas yra 'verčiamas’ pri 
iminėti visas aplikacijas.

"Aš inėjau ofiso vidun, ir aš 
tuojau supratau: prie kiekvie 
nos aplikacijos turi būt pri
kergtas doleris, kuris paskti 
jau nebegrąžinamas. O kuomet 
vizų kreipiasi visa šeimyna 
tai galima suprasti, kiek tie 
doleriai reiškia žmonių triūse 
ir taupymo’

"Aš žiurėjau, kaip šitie bied 
ni, prasti žmoneliai baiminga 
paduoda savo aplikacijas, ku
rios taip rūpestingai yra visose 
smulkmenose išpildytos ir prie 
kurių yra prisegtos jų fotogra
fijos su bemoksliais parašais 
ir dolerinės notos. Aš tėmijau 
kaip valdininkai .dėjo tas apli
kacijas Į krūvas stalčiuose, ge 
rai žinodami, kad nei viena i- 
jų nepamatys šviesos.

"Ir iš vienos pusės aš mačiau 
apgailėtinai tamsų, išnaudoja
mą proletariatą, o iš kitos pu
sės didelę, turtingą ir galingi 
tautą, kurios valdžia taip dues- 
niai aukavo- milionus badau
jantiems Rusijos žmonėms, 
čia rūpestingai renka tas smul
kias sumas iš mažų, bejėgių ii 
bevilčių žmonelių."

Mes paduodame 
straipsnį dėlto,

atą 
straipsnį dėlto, kad paro
džius, kaip -svetimtaučiai i 
mus žiuri. Musų patriotai 
nuolatos šaukia: "Pasirody- 
kim svetimtaučių akįse!. Pa- 
sirodykim, kad mes lietu
viai!” Bet iš šito straipsnio 
mes matom, kad mums rei
kia ne "rodytis", bet į kitus 
žiūrėti ir nuo jų mokytis.

DA VIENAS "L.MSVĖS" 
MELAS.

Tūlas laikas atgal komu
nistų “laisvė paskelbė ant 
pirmo savo puslapio didelė
mis raidėmis melą, buk "Ke
leivio" redaktorius valgęs 
su "šnipu” pietus ir išdavi- 
nėjęs jam komunistus. "Ke
leivis” pasiūlė "Laisvei” $1,- 
000 dovanų, jei ji prirodys, 
kad "Keleivio” redaktorius 
yra su kokiu nors šnipu kur 
pietavęs. "Laisvė” nutilo ir 
iki šiol da neatėjo to tūks
tančio dolerių pasiimti. Tas 
aiškiai parodo, kad ji mela
vo.

Dabar ji paleido kitą me
lą, būtent, kad "Darbo" re
daktorius. drg. Poška, rasi- 

------------- - “ -*99 “ “““ ~

nas. ir po visokiais slapy-! didysis karas, kuris daug
gardžiais šmeižiąs tuose. lai
kraščiuose savo unijos virši
ninkus, nes per unijos orga-| 
ną "Darbą" jis negalįs to, 
daryti. Girdi:

"Poška, kaipo socialistas hil-, 
ąuitinės rųsies, \isuomet sten-J 
ges i pakenkti kiek galėdamas, 
šitiem darbininku judėjimam.! 
Jis negalėjo per rubsiuvią, or
ganą 'Darbą' atakuoti unijos 
viršininkus už rėmimą Sovietu; 
Rusijos, bet jis tatai atliko perų 
'Keleivi’ ir Naujienas’ po įvai- vydaičio I._ . Z 
riais slapyvardžiais, o Darbe’ pats klėrikių "profeso- 

<cciahstus. Išėjo nug" Dovydaitis laikosi už 
: rSZ??a‘JiT J0S.nH?itXėr^ kad neišmes-

Na u- į

ir LIETUVA GALI NETEK
TI KLAIPĖDOS.

"Tėvynės” koresponden
tas rašo iš Klaipėdos:

"Atgabenus Klaipėdon 'Kau
no tvarką’ ir prisiuntus jau iš
mokusių 'savistoviai’ valdyti 
valdininkėlių, dauguma Klai
pėdos krašto gyventojų, ypač 
Klaipėdos miesto vokiečiai, 
piktinasi tokia musų tvarka. 
Ir reikia pasakyti, kad net tie 
žmonės dabar nustatyti prieš 
Lietuvą, kurie seninus žiurėjo 
palankiai i susijungimą Klai
pėdos krašto su Lietuva.

"Vokiečiams ir net lietu
viams, prie vokiečių tvarkos 
pripratusiems, plaukai ant gal
vos šiaušiasi, kuomet jie mato 
žmonių didžiausias eiles sto
vint paprasčiausioj valdiškoj 
Įstaigoj, ko prie vokiečių tvar
kos niekuomet nebuvo. Mat, 
musų tvarka ir valdininkai 
myli tokią sistemą, kur kuo- 
daugiausiai bereikalingų po
piergalių ir visokių net kvai
liausią formalumų reikalinga. 
Pagaliau, musų valdininkų ne
rangumas, apsileidimas ir ne
paisymas savo pareigų dar la
biau apsunkina žmones kasdie
ninių reikalų atlikimui, kas ir 
veda gyventojus iš kantrybės. 
Apart to. musų tvarkos forma
lumai taip apsunkino įvežĮmą 
ir išvežimą prekių iš uosto, 
kad laivai su prekėmis jau 
pradeda vengti Klaipėdos uos
to. Delei šito, uosto darbininkų 
bedarbių skaitlius jau pasiekė 
apie tūkstantį. Jei Lietuvos vy
riausybė greitu laiku neapsi- 
žiurės ir neuždraus Klaipėdos 
krašte naudoti 'Kauno tvar-

i žmonės užmiršo jo šunybes 
ir štai bažnyčia įrašo 
"šventųjų litaniion" J 
“kankini".

Lengvai šventieji fabri
kuojami !

_ na
mų sugriovė Kaune; kaitas 
bendras ekonominis Lietuvos 
skurdas, kuris neleidžia nei 
'•aidžiai, nei žmonėms reika-
lingu naujų namu prisistatyti. i aip r 
Kalu Biržiškienė, kuri liežuvi ,res!’on‘1«

per^.ug didina. Ir kalti tie lai
kraščiai, kurie bobų liežuvius 
pamėgdžiodami ir karvės uode
gos kabinasi, kad tik katali
kams primesti nebūtos kaltės."

Bet tai vra netiesa. Nes 
ne / bedieviai” kabinasi Do- 

> karvės uodegos,

reklamavo
taip: žiūrėkit. ____ __
'Darbą’ kokie socialistai geri,: tų jo iŠ gimnazijos būto, 
tėmykite per 'Keleivi ir 'Nau 
j ienas’ kokia Rusija 'bloga’, i“ 
matykite kaip jūsų Hillmanas, 
Schlossbergis ir visa unija re
mia Rusiją ir neklauso ką so
cialistai sako. Su šita gudrybe 
Poška toli nenuėjo, vidurkelyje 
jis tapo numaskuotas.’’

Tuo tarpu gi faktas yra 
toks, kad drg. Poška į Ke
leivį” visai nerasinėia. Iš vi
so, kas jo buvo musu laik

raščiui prisiųsta, tai tik pra
tesimas 
■>rakalbų 
tas buvo 
Mina jo 

zas. 
joms jis taip pat jokiais sla-į 

nerašinėjąs. Ir į 
kaip gi ’Lais-: 

komunistėliai galėtų i 
kad drg. Poška! 

straipsnius rašinėja, į 
lis sako, kad jis ‘ 
"po Įvairiais sla- 
?" Ar jie pauos-l

I 
I 
Į 
t

i

i
I
I
i 
i 
I 

Į

I

apie drg. Bielinio 
maršrutą: bet ir 

ne slapyvardžiu, o 
pavarde pasirašy-

Naujienos" sako, kad

oyvarziai 
daushna: 

vės 
Hišnipinėti 
.okius

jeigu jie pa 
itiieka tai 
ayvardžiais 
zę slapyvardi gaii pasakyti, 

<eno jis?

Taigi drg. Poškos jie visai 

aenumaskavo. nes jis jo
čiais slapyvardžiais kituose 
laikraščiuose nesinaudoja. 
Laisvininkai šmeižia jį tik 
dėlto, kad jis socialistas. 

Jiems noi ėtusi išėsti ji iš 
‘Darbo” redakcijos ir ista- 
:.vti tenai savo Pruseiką ar 
ritėki munšaineri.i.

IRKARVĖS UODEGA 
KATALIKU PROFE
SORIUS DOVYDAITIS.
Kaune yra klerikalų vei 

kėjas Dovydaitis, kurį 
vadina savo profesor 
Šitas jų "profesorius’ 
karvę, ir toji karvė, 
ma, su uodega

Iki šiol Do 
gimnazijos direl 
•kadangi ji 
letiko, tai jo vietor 
skiltas nesenai 
atvykęs 
katalikų 
vvdaitis 
iš

i

ga.
voaitis
A

šitokiai
ii t

1S \

31. Biržiška, 
“profesorius 

atsisakė kraustyti 
gimnazijos 

yra skiriama 
direktoriui, nes 

kur dėti karvę, 
mas buto. Piržiš 
užimti gimnazijos 

riaus vietos, ir buvo privers 
tas kraustytis į kaimą ko 
kio nors darbo jieškpti.

Dėl šito incidento pažan
gieji spauda pakėlė protes
tą. Laikraščiai nurodo, kad 
Dovydaičio karvė klerikalų 
valdžiai yra daug svarbes
nė, negu Biržiška, kuris 
gindamas Lietuvos reikalus 
Vilniuje tiek daug yra nuo

kos’, tai artimoje ateityje gali
ma susilaukti, kad kiekvienas 
šio krašto gyventojas pradės 
šaukti, kad nenori vienytis su 
Lietuva."

Ir iei Lietuva Klaipėdos

Jie
•um.
turi • 

žino-;

buvo
nium, bet! 

vietai *

.'ilniav.s neteks, tai bus aciu knks- 
Bet čioniškai "tvarkai".
Do- -----------------

s KLERIKALAI GINA DVA-i 
‘•uto. kuris. RINiNKŲ REIKALUS.
gimnazijos Lietuvos socialdemokra
tam nesą ta: geime pereikalavo, kad 
Negauna- ^em^g Įstatymas butų iš 

a negalėjo nauj0 apsvarstytas ir pa-. 
(drektO- Vari nnniaKi]-

j pr 
aim«
*1

lenkų nukentėjęs.
Gindamas savo 

rių" ir jo karu 
"Draugas'' rase

"Dovydaiti
ir pirma, gimnazijo 
Su jucm kartu v:-,-; ■
ne Biržiškos namuose, n«-s nuo-' 

ž.-ka Kaune vi-' 
biržiškasis norisi į 

iči<> (iabar- 
nėra tokioj 
kuris liep- 
dabartinio j 
Dovvdaiti-5 i 

nos.' 
vai-

P

’profeso- 
klerikalu

formos įstatymo, sakyte sako, merių ir darbo žmonių rei- 
kad Lietuvą klerikalai Tempia ’ 
naujon lenkų dvarininkų 
gijon."

Taip rašo "Tėvynės”
‘litas iš Kauno.

BIMBA IŠMESTAS Iš
S. L. A.

Iš Brooklyno mums pra
nešama, kad "Laisvės” šta
bas labai nusiminęs, nes jos 
"generolas” Bimba tano iš
drėbtas iš Susi vien’r.mo 
Lietuvių Amerikoje.

SLA. valdyba išmetusi ši
tą keikūną dėlto, kad jis 
biauriai šitą organizaciją 
<meižė, vadindamas ją 
"žmogžudžių ir kraugerių 
organizacija”.

Taip ir reikia. Kuo ma
žiau bus komunistinio Bru
no organizacijoj, tuo svei
kiau bus organizacijai. Nes 
jie veržiasi į Susivienijimą 
ne dėlto, kad ji parėmus, 
dėlto, kad pagrobus i 
nagus jo kasą. Visas 
organizacijas, kurias 
jie užvaldė, jie jau 
bankrutijo ir sunaikino, tai 
iabar jie taikosi prie SLA., 
nes tenai užuodžia gražaus 
pinigo.

KAIP VĖLA MIRĖ'kalus. Farmerys ir darbi- 
ver-! įlinkas Amerikoje dabar 

yra tiek skriaudžiami, pa- 
ko. i sakė M. Johnson spaudai, 

■kad jei jų gyvenimui pa
lengvinti nieko nebus daro
ma, tai Amerikoje turės kil
ti revoliucija. "Jus manot, 

Ikad kas atsitiko Rusijoj, lai 
■ čia negali atsitikti; liet ne

apsigaukite”, sako jisai. 
! Jus ir nepamatysite, kaip 
tas galės atsitikti, ('aras tu
rėjo didele armiją, ir tai ne
galėjo revoliucijos sulaikyti. 
0 mes armijos kaip ir netu
rim, tai ką gi musų valdžia 
galėtu padaryti, iei visa ša
lis sukiltų? Ji negalėtų nie
ko padaryti.”

Pet revoliucijos nebus, jei 
visi bus patenkinti, sako 
Magnus Johnson. O kad visi 
butu patenkinti, tai valdžia 
turi tuo pasirūpinti. Visų 
pirma ji turi duot pagalbos 
farmeriams, kurie maitina 
visą šalį. Didžiųjų korpora
cijų pelno perviršis turi būt 
apdėtas specialiais mokes
čiais ir iš tų mokesčių turi 
būt mokamas buvusiems ka
reiviams bonusas. Karas bu
vo vedamas kapitalistų nau
dai, taigi jie privalo užtai 
kareiviams nors kiek atly
ginti. Ir abelnai visi šalies 
turtai turi būt teisingiau 
padalyti, taip kad biedni 
žmonės, kurie tuos turtus 
gamina, galėtų gauti nors 
dali jų. Dabargi 2 nuošim
čiai gyventojų valdo 65 nuo
šimčius šalies turtų. Jei tur
tai nebus teisingiau padaly
ti. paprasti žmonės turės su
kilti, sako jisai.

Kongresai turi tarnauti 
lygiai visiems, o ne vieniems 
tik kapitalistams. Vyriau
siam teismui ragai taip pat

o 
savo 
kitas 

tik 
nu

li A VIENAS "ŠVEN
TASIS”.

šventųjų šeimyna dangu
je susilaukė naujo pribui- 
do: Angliios bažnyčios kon- 
presas įrašė jon buvusį An
glijos karalių Karoli (Char- 
ies) I-majį, kuriam 1649 
metais revoliucionierius 
(Uiver Cromtvell nukirto 
galvą.

Charles I buvo didelis už
sispyrėlis ir despotas. Jis 
4ėšė žmones mokesčiais, 
žudė savo bažnyčios prieši-
įinkus ir niekino parlamen-j tull būt nulaužyti ir jo sau-
tą. Todėl parlamentas ap- 
:kelbė jam kovą h- Anglijoj 
rilo naminis karas. Revoliu
cionierių priešakyje atsisto
jo minėtasai Oliver Crom- 
well, parlamento narys, ku
ziam vadovaujant karaliaus 
cariumenė buvo sumušta, 
oats Chailes I buvo paim
tas nelaisvėn, pasmerktas 
miriop ir nužudytas kaipo 
‘tironas, išdavikas ir žmog
žudys”.

Praėjo keli šimtai metų, 
b 

* ji 
kaipo

valė pažabota. ...
Tai šitaip kalba naujas se

natorius. .
——•

Padėkos laiškas.

Magnus Johnsan nugas 
dino kapitalistus.

—t
•i Minnesotos valstijoj tapo 
išrinktas ant farmerių-dar- 
bininkų tikieto į senatą 

; Magnus Johnson, gana ra
dikalių pažiūrų žmogus. 
Kaipo senatorius, jisai žada 

įstoti už pripažinimą Sovietų 
(Rusijos ir mokėjimą buvu- 
į siojo karo kareiviams’ bonu- 
so iš kapitalistų pelnų.

Šitoks naujo senatoriaus 
" nusistatymas labai nugąsdi

no Wail Streetą, tai yra.

Pereitam "Keleivio" nu
mery buvo trumpai paminė
ta, kad Meksikoj tapo už
muštas garsusis Vilią. Ka
dangi šitas žmogus dabarti
nės Meksikos istorijoj yra 
daugiausia pagarsėjęs, tai 
apie jo mirtį verta pasakyti 
keliatą žodžių daugiau.

Rašant šiuos žodžius tele
gramos iš Pc.rral miesto sa
ko, kad užmuštojo ’genero- 
lo-bandito” kūnas guli tenai 
pašarvotas miesto rotužėj, 
apie kurią spiečiasi tūkstan
čiai žmonių, norėdami pa
skubusį Meksikos karžygį 
pamatyti.

Kas ir kokiais motyvais 
surengė Viliai mirtį, tai kol 
kas da nepaaiškėjo, šiomis 
(•ienomis jisai buvo atvykęs 
raitas su savo sargais ir pa
lydovais į Parral miestą, 
Chihuahua provincijoj, ir 
grįžtant iš tenai namo jis 
buvo nušautas. Vos tik išjo
jus jo svitai už miesto, tuo
jaus iššoko iš po tilto 7 neži
nomi žmonės ir pradėjo 
pliekti iš karinių karabinų. 
Jie suvarė į Vilią 16 šūvių, 
suvarstydami kuiipkomis 
visą jo galvą ir kūną. Be 
Vilios, krito da trįs jo paly
dovai, 
liūs 
Trillo. 
darbą. _ r______
arklių, kurie buvo upėje po 
tiltu paslėpti, ir pabėgo.

Tuojaus buvo išsiųsta fe- 
deralė kariumenė paskui 
žmogžudžius, ir tris jų su
gavo. Bet jie sakosi buvę pa
samdyti ir daugiau nieko 
nežiną.

Spėjama, kad Vilią buvo 
užmuštas iš keršto.. Priešti 
jisai turėjo labai daug. Kal
nuose gimęs ir augęs, .pri
pratęs tik jodinėti, šaudyt ir 
keikti. Vilią yra sukėlęs 
orieš save šimtus žmonių, 
kurie prisiekė jį užmušti 
Didžiausis jo neprietelis bu
vo jo kaimynas Francisco 
Herrera. kurio visa šeimyna 
ir giminės yra žuvę iš Vilios 
rankų.

Vilią buvo nepaprastai 
karšto budo žmogus. Jis, bū
davo, kalbėsis su savo drau
gais. kvatos, juokaus, ir 
staiga jo akis krauju pa
raus, balsas pakils, ir tuo- 
įaus išsitraukęs revolveri 
Vilią jau šaudo.

Būdamas tokio ugningo 
temperamento, Vilią nega
lėjo neturėti priešų. Jisai 
daug žmonių išžudė, o da 
daugiau apiplėšė. Surinkęs 
gana didėlę armiją banditų, 
vienu tarpu jisai buvo už
valdęs visą šiaurės Meksiką. 
Jo kariumenė buvo perėjus 
keliatą sykių net Suvienytų 
Valstijų sieną ir apiplėšus 
kelis miestelius šioje pusėje. 
Wilsono administracija bu
vo pareikalavus iš Meksikos 
valdžios, kad ii Vilią suval
dytų. Bet Meksikos valdžia 
negalėjo to padaryti, todėl 
Wilsonas nusiuntė Meksikon 
šios šalies kariumenę Viliai 
suimti. Buvo mobilizuota 
prieš Vilią 100,000 kareivių 
armija, ir vistiek nieko jam 
nepadarė. Jisai pasitraukė 
su savo banditais Meksikos 
gilumon, ir įsiviliojęs Ame
rikos armiją į sląstus kelio
se vietose skaudžiai ją su
mušė.

Matydamas, kad Viliai 
nieko nepadarys, Wilsonas 
turėjo savo armiją iš Meksi
kos atšaukti su didele gėda.

Galų gale Meksikos val
džia su Vilią susitaikė. Ji 
davė jam didelį dvarą Chi
huahua provincijoj, ir jisai 
pasižadėjo daugiau prieš ją 
nebekariauti. Ir sakoma,kad 
jis buvo užvedęs labai gražų 
ūkį, įsteigęs darbininkam 
mokyklą ir gerai juos vaiši
nęs.

. • Viliai dabar kritus, vals- 
,r lybė turbut pasiims tą dva

rą į savo rankas.

tų tarpe jo sekreto- 
puikininkas Miguel 
Atlikę savo kruviną 
užpuolikai šoko ant

Gerbiama “Keleivio" Re
dakcija! Teikitės priimti 
nuo manęs didžiausios padė
kos žodį už siuntinėjimą 
man Keleivio”, kuris yra 
geriausiu mano draugu ir 
suramintojo, sunkioje ligoje. 
Aš sergu jau 19 mėnesių, 
turėjau 8 operacijas ant ma
no kojos ir 17 mėnesių išgu
lėjau St. -Joseph’s ligonbuty. 
Dabar randuosi namie, liet 
galo mano ligos dar nesima
to. Per tą visą mano kentė
jimo laiką "Keleivis” buvo 
geriausias mano suraminto- 
jas. Jis savo žiniomis ir pa
mokinančiais straipsniais 
nušviečia vargingą darbo 
žmonių padėtį ir nurodo ke
lius, kaip iš tų vargu pasi-į 
‘iuosuoti; beto. savo juokais' 
ir satyra nrajuokina ir la
biausia nuliūdusį žmogų.

Jeigu visi lietuviai darbi
ninkai butų “Keleivio” skai
tytojai. tai šiandien jie ne
kęstų tiek vaigo ir priespau- 

’.os, nes nesiduotų pelnagro- 
’oiams save išnaudoti. Bėda 
su tais musu broliais, kurių 
nrotai yra tamsus kaip nak
tis ir jie nežino kas reikia 
laryti, kad pasiliuosavus iš 
vergijos pančių. Tokiems 
nesusipratusiems darbinin
kams “Keleivis” yra geriau
sias žibintuvas, kuris aji- 
švies jų protą, paliuosuos 
nuo.prietaru ir parodys ke- 
’ią prie laimės ir išsiliuosa- 
vimo. Todėl draugai darbi
ninkai. skaitykit ir platin- 
\it "Keleivį" tarpe tamses
nių musų brolių, tegul ir jie 
oamato spindulius šviesos!

P. Slakos, 
Chicago, III.

keistas taip, kad naujaKU- 
riai, biedni žmonės, lengviau 
galėtų įsigyti žemės. ,

Šiomis dienomis šitas rei-j 
kalavimas buvo Seime svar
stomas, klerikalai jį atmetė. 
Jie aiškino, kad socialdemo
kratų pasiūlymas yra ne
priimtinas dėlto,

"Kad juomi norima perdaug sįamLuji Amerikos kapita- 
’ apkarpyti dvarininku teisės, r- J • --_____
norima klebonijoms palikti tik johnson senate nieko nepa 
po 3 hektarus žemės ir siūloma > jaryS? kad ir kažin koks jis 
perdaug didelė parama nauja-: radikalas butų. Šitą žino vi- 
kuriams. Klerikalinio bloko re-jsj kapitalistai, ir iš tos pu- 
ferentas Josiukas net pareis-L^g jjemg nėra jokio pavo
kęs, kad dvarininkams palieka- jaus juos gąsdina tas
mą permažai žemės, paliekant; faktąs, kad žmogus SU šito- 
po 80 hektarą. Be to,.esą reike-nusistatymu buvo iš- 
tų dvarininkams apmokėti pil- rinktas į senatą milžinišks 

(balsų didžiuma. Republiko- 
• nų ir demokratu kandidatai 
kurie remia dabartine tvar
ką. buvo šituose rinkimuose 
(taip biauriai sumušti, kari 
toms partijoms neliko vil
ties jau nei atsigauti. Tas 
parodo žmonių sentimentą 
parodo jų griežtą nusistaty
mą prieš viešpataujančias 

, partijas. Ir šitas faktas dau 
dvarininkais, koketavimas s'djgjausja plutokratus nugąs-

i amo.

Žinoma, vienas Magnus

I

i

i

s gyvena ten, kur 
s namuose. 
:r jo karvė,
se, nes nuo

savų namu Rirž:.<l:a Kaune vi
sai neturi. B'_. 
apsigyventi Dovydą 
tiniame hute. Bet 
Lietuvoje Įstatyme 
tų Dovydaičiui iš 
buto išeiti. Nes 
ir Biržiška dirba prie vald: 
Ir abudum reikėtų dueti 
diską butą. Bet kad jų neuž
tenka abudum tokiu, kokie 
jiems patinka, tai ne kalta r.ri 
karvė nei 'klerikalų’ '.aidžia.

"Kas gi čia kaltas? Kaitas

• 1*

f

na rinkos kaina už nusavinamą 
žemę. Taipgi, esą, ir kunigai 
turi gauti žemės po tiek, kiek 
gauna kiekvienas bežemis, nes 
kunigai esą lygą* piliečiai su 
kitais.

"Reiškia dar vienas klerika
linio bloko pasistūmėjimas lin
kui Lietuvos lenku-dvarininkų 
logerio/Taigi susidėjimas mu-; 
su klerikalų rinkimų metu sl’ partiias. Ir šitas faktas dau 

poniška Lenkija, fašizmas irt

Teismai valdininkams.
Sovietų valdžia steigia 

prie gubispolkomų discipli
narinius teismus, kurie na
grinės valdininkų prasikal
timus einant pareigas 

dabar puolimas ant žemės re-j Mae^nus Johnson gina far- baus juos.
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CHICAGO, ILL.
Amalgameitų rubsiuvių uni

jos 269 skyriaus susirin
kimas.

Liepos 13 d., Unijos Sve
tainėje, Robey st., įvyko 
Rubsiuvių Unijos 269 lietu
vių skyriaus susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė ir tvar-l 
ką vedė V. Prusis. Buvo 
skaityti pereitų skyriaus ir 
pildomosios tarytuos susirin- 
kimų tarimai, kurie likosi 
priimti. Dar i -----
skaitė keletą laiškų, prisius
iu nuo Įvairių darbininkų 
organizacijų su visokiais 
paramos prašymais bei pra- 
nešimais. Laiškai taipgi li
kos priimti.

Toliaus sekė delegatų iš 
Jungtinės Tarybos (Joint 
Board) pranešimai iš posė
džiavimų. J. Tumosa prane-j 
šė, kad birželio 26 dieną lai
kytame Jungtinės Tarybos 
susirinkime buvo nutarta 
pasiųsti i "Farmer-Labor” 
konferenciją delegatą ir 
$20.00 pinigų. Žinoma, tas 
ir buvo išpildyta. Pagalios 
delegatas pranešė, kad buvo 
diskusijos apie pakėlimą 
unijos viršininkams algų, 
bet tik unijos samdomiems 
ofisų darbininkams. O narių 
balsavimais renkamiems 
unijos viršininkams, kad 
nebūtų keliamos algos. Bet 
likos nutarta padidinti algas 
visiems. Delegatas J. Ben- 
dokaitis pataisė pirmojo de
legato kelis klaidingus nu
rodymus ir pranešė dau
giausia apie Brooklyno iri 
New Yorko rubsiuvių da-į 
bartinę padėtį. Jis tatai su- priežasties ir suskilo nauja- 
žinojęs nuo Jankausko, ku- §is Amerikos "politinis ku
ris nuo Brooklyno rubsiuvių dikis”). Delegatas Butvilas 
unijos buvo delegatu į ’ Far- šią konferenciją išgyrė ir iš- 
mer-Labor” konferenciją augštino, sakydamas, kad į 
Chicagoj. Jankauskas pra- šitą "partiją” turėsią sueiti 
nešęs jam, kad New Yorke netik visi komunistai ir so- 
kriaučįų darbai einą silpnai, | Ralistai, bet ir visi kiti, kas 
ir kad pas rubsiuvius įvykus 
suirutė. 2
kad taip vadinamieji "kai
rieji”, "begręždami" unijąi 
su apšvietos komunistų ly- ___
ga, sukėlę viduj suirutę, dėl "Federuotos 
kurios visi unijos senieji jos” reiksią mokėti už 
agentai sustojo ėję savo par- rfus tik už tris mėnesius po 

kol nebus -sustabdy-1 du centu į mėnesį; o pavie-
■ niai į metus mokėsią narinių 
> partijai duoklių tik vieną 
1 doleri.

Kuomet girdi komunistą 
Butvilą ir kitus komunistus 
agituojant už tą naują par
tiją, kuri susidarė iš ”Far- 
mer Labor Party" ir komu
nistų, tai visgi keistai atro
do. Juk kaip čia senai dar 
tie žmonės šaukė kaip už lie
žuvių pakarti, kad visi kiti 
darbininkai ir darbininkų 
politinės partijos, kaip tai: 
Socialistų. Amalgameitų 
Unija ir visos lietuvių pa
laipinės draugijos, kurias 
komunistams nepasisekė su
skaldyti — yra buržuazinės, 
ir tikriems "revoliuciniams 
proletarams” į jas nesirašy- 
ti ir neremti jų. Nes jeigu 
proletaras Į tokią draugiją 
įstos, tai paliks buržujum. 
Taip sakydavo komunistai. 
Bet dabar jie agituoja ir ra
gina darbininkus vienytis su 
Amerikos farmeriais, kurie 
turi šimtus akru žemės, ban
das gyvulių, automobilius ir 
kitas nuosavybes-turtus. Ir 
su šitokiais "beturčiais pro
letarais" komunistai susidė
ję sudarys revoliucinę prole
tariato armiją, su kuria nu
vers Amerikos kapitalistinę 
valdžią ir tvarką, o Įves ko
munizmą... tokį kaip Rusi
joj-

Buvo duotas Butvilui 
klausimas ar nuo dabar pa
sinaikins visos darbininkų 
kitos politinės partijos, ku
rios stos į šitą naujai suor
ganizuotą politinę ”Fede- 

. .ruotą Farmerių-Darbininkij 
darbininkų sušelpimui nu- į Partiją”. Butvilas atsakė! 

Rivnin' L-ari vicrta nurtiir.c ViivnAc
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®|| AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
kaip daktaras Graičiur.as 
"Įsiklampojęs” į Shane’o 
rubsiuvių streiką. Jis pagy
rė "Naujienas” ir kitus laik
raščius už patarnavimą dar
bininkams, paduodant žinių 
apie streiko eigą.

Po to sekė iš ”Farmer-La- 
hor” konferencijos delegatų 
pranešimai. 269 lokalus tu
rėjo konferencijoje du savo 
delegatu. J. Bendokaitis 
pranešė, kad liepos 3 dieną, 

. . • i. įGarmen’s Auditoriume įvy- 
™ „n*nka?’ I l'us "Farmer-Labor" konfe

rencija, dėl suorganizavimo 
"Federuotos Darbo Parti
jos” (panašios į Anglijos 
Darbo Partiją), politiniam 
veikimui. Delegatu nuo ke
turių valstijų konferencijon 
pirmą dieną atvykę 550. 
Ant rytojaus dar pribuvę 70 
delegatų. Visi tie delegatai 
iš keturių valstijų nuo įvai
rių industrijos darbininkų 
organizacijų ir fai merių. 
Visi delegatai atstovavę 
600.050 darbininkų. (Ret čia 
turiu pasakyti, kad kiek 
girdėjau, tai lietuviai komu
nistai perstatę konferenci
jai, kad ALDLD. turi 7,000 
savo "membėrių”. Bet mes 
žinome iš jų pačių praneši
mų laikraščiuose, kad jie 
turi tiktai apie vieną tūks
tantį narių. Jeigu taip išpū
tę savo narių skaičių visos 
kitų tautų komunistinės 
grupės, tai nedyvai, kad 
konferencijoj komunistai 
sudarė savųjų didžiumą ir 
pervarė savo platformą 
naujai suorganizuotai fede- 
ruotai "Farmer-Labor Par
tijai”. Ir galbūt, kad dėl tos

_ _ tik norės—pašelpinės drau- 
Tatai Įvykę dėlto, | ^jos. Girdi, joje sutilpsią ir 

visoki kliubai, nes bus pigi 
mokestis. Didesnėms orga
nizacijoms prisidedant prie 

s Darbo Parti-
na-

n

litinės partijos, nepasinai- 
i kins, jos veiks kaip ir pirma. 

Dar buvo darinkta į A. 
Martišiaus vietą dei jo ne- 
lankymo pildomosios tary
bos posėdžių. Išrinkta Lekė- 
šienė.

Buvo duotas įnešimas, 
ka-3 269 lietuvių skyrius pri
sidėtu prie tos naujos partL 
jes. Padiskusavus nubalsuo
ta dar palaukti su prisidėji
mu. Tik pavesta Piklomajai 
Tarybai, kad pastaroji pasi
rūpintų daugiau skyriaus 
narius supažindinti su nau
jos partijos platforma Ir 
programų.

Susirinkime narių daly
vavo iš 1,400 tik 27.

šapos Darbininkas.

AVORCESTER. MASS. 
Margumynai.

Tūlas laikas atgal čionai 
Įvyko labai juokingas atsiti
kimas. Vienas Worcesterio 
profesionalas išėjo pasi
vaikščioti su tūla "bergž
džia” moteriške. Nuspacie- 
ravo jiedu Į parką ir tenai 
susėdę pradėjo meilintis. 
Bet jiedu nepastebėjo, kad 
paskui juos nusekė ’bergž- 
džiosios” moters vyras. 
Jiems besimeilinant, tasai 
prislinko prie jų ir smoge 
profesionalui į ausį. Profe
sionalas norėjo pasipriešint, 
bet pamatęs priešais save 
atkištą revolverį nusileido. 
Negana antausio, kurį pro
fesionalas gavo, "bergždžio- 
sios" moters vyras reikalau
ja iš jo 10,000 dolerių už ar- 
dvmą šeimyniško gyvenimo. 
Kuomi tas viskas pasibaigs, 
pamatysime vėliaus.

Nespėja pas mumis vienas 
skandalas su senberniais pa
sibaigt, tai prasideda ant
ras. Ir taip tie skandalai tę
siasi be paliovos.

Telefoniečių streikas eina 
sunkiai. Įvyko jau keli susi
rėmimai streikierių su ske- 
bais. Matosi, kad streikas 
bus pralaimėtas, nes katali
kai siunčia savo dukteris 
skebautL

# e

NepersenaLtautininkų bo
bos surengė škaplierinin
kams vakarienę. Žydai su- 
aukavo daug kiaušinių, už 
tai ir ta vakarienė buvo pa
vadinta "kiaušinių vakarie
nė”. Buvo koks tai kalbėto
jas iš Siberijos, kuris sakė, 
kad bolševikai ir škaplier- 
ninkai tai tikri broliai.

*

eigas, 1
tos "kairiųjų" varomos in
trigos ir šmeižimai prieš 
biznio agentus, žinoma, iš 
"kairiųjų” taip greit nebu
vę galima surinkti reikalin
gą skaičių unijos aptarnavi
mui biznio agentų. Tai uni
jos generalei valdybai prisi
ėję vėl kviesti senuosius biz
nio agentus ir išpildyti jų 

. reikalavimus. Kas' ir buvę 
padaryta. Bet New Yorko- 
Brooklyno rubsiuviuose
reiškiasi dvi sriovės, būtent, 
socialistinė Amalgameitų
senoji sriovė ir Fosterio or
ganizuojamoji komunistų.

■ Apsvietos Lyga patraukusi 
dalį Amalgameitų Unijos 
narių prie savęs. Buvęs toks 
įvykis. Fosterio šalininkai 
New Yorke surengę savo 
"kairiųjų” frakcijai prakal
bas, kur turėję būt išnešta 
papeikimo generalių Amal
gameitų Unijos vadų rezo
liucija. Bet, -girdi, unijos 
"bosai” šitą sužinoję tuo jaus 
susiorganizavę ir daugumoj 
būdami atvykę į "kairiųjų” 
suruoštas prakalbas. Dar 
atvykęs ir patsai unijos pre
zidentas Hilmanas. Ir tos 
"kairiųjų” rezoliucijos buvo 
didžiumos atmestos ir nu
švilptos.

Delegatas A. čiapaitis 
aiškino, kad Amerikoje gy
venantys graikai susipratę 
darbininkai kreipėsi į Amal
gameitų Jungtinę Taryba 
prašydami pagalbos Graiki
jos darbininkams. Nes Grai
kijoj revoliucinius darbinin
kus tautinei karinė reakcija 
jau baigianti terioti. Graikų 
darbininkų sušelpimui i ' . ,___________________
tarta paskirti $500. Biznio*kad visos partijos, kurios besilinksminančius žmones! ‘ 
agentas K. Kairys pranešė, buvo iki šiol darbininkų po- Gatvekarių konduktoriai

Čionai vienas bolševikų 
vadas nori įvesti tokią ma
dą, kad su viena motere ne
galima butų ilgiau gyventi, 
kaip metus laiko. Jis jau už
vedė ’ divors keisą", o jo pa
sekėjai dar biskutį palauks.

Vienas daktaras čionai 
tapo nuteistas ant vienų me
tų į belangę už išprievarta
vimą 16 metų amžiaus mer
gaitės. Jis turi pačią ir pen
kis vaikus. O lietuvis vaiki
nas A. Krapavickas tik už 
"suskrečinimą" Dėdvno ”bu- 
kyperkos” tapo nuteistas!

labai stebėjosi is grąžą u 
žmonių užsilaikymo. Kada 
čia buvo ekskursija rvmioku 
parapijos. tai konduktoriai! 
teveždami ekskursantus, tu
rėjo daug nesmagumo pa
nešti.. Anot konduktorių pa-: 
sakojimo, rymiokai grūdosi! 
i gatvekarius be jokios t.var-‘ 
kos, vieni ant kitų lipo,1 
stumdėsi, pagalios susimu-1 
šė. Bet Tautiškos Parapijos 
žmonės visai kitain elgėsi, 
r.es jie yra daug apšviestes- 
ni ir mandagesni už rymio-1 
kus, todėl ir svetimtaučiai

c 
’kil 

atvėrę Lietuvos
Vaduotos Komitetą vasario 

:II d., 1923 m. (žr. ’Vieny- 
iliės” num. 13), prie kurio 
'paskui prikvietė klerikalus 
draugėn per jų konferenci
ją kovo 11 d., kur klerikalai 
priėmė šio komiteto vardą.

2. Klerikalų sriovės vadai 
sava valia permainė šio ko
miteto vardą ant "Lietuvos 
Pakraščių Vaduotės Komi
teto”, kuris vardas jau duo
da suprasti, jogei Vilniaus 

Pereita savaite ^rantnnp krašto klerikalai nebenorės e e tą są aitę Sciantone kokius tai
buvo labai karsta, barine- , , 7.. „
riai laukia lietaus. , pakraščius .

B _ Į 3. Sandarieciams pareika-
Tr ~ .... .. _ lavus šitą vardą atitaisyti,
Kun. Gntenas pereitą me- kjerjkaiai nors kaltę prisi

usi atidarė mokyklą vai- ,)ažino> bet vistiek išsikolio-

’!$!

kiiain
ug 3pš'

BROOKLYN, N. Y.
Rezoliucija pertraukimui 

santykių su klerikalais.
Tautininkų - sandariečių 

veikėjų sukviestoje konfe
rencijoje. birželio 28 d., 1923 
m., Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliube, 803 Driggs Ave- 
r. je, Brookiyn, 
i'pl 
ią 
Kr
V U- . -K.

r< z

i
mato tarp vienų ir kitų ua- 
rapijonu skirtumą.

Nuo šios ekskursijos Tau
tiškai Parapijai liko pelno 
virš 400 dolerių.

* * - j

Darbai anglių kasyklose
I 
I

i

šiuo tarpu eina labai gerai. 
Kaikuriose kasyklose trūks
ta darbininkų ir iš tos prie
žasties maineriai negauna 
leiberių. Kas norėtų mamo
se dirbti, gali atvažiuoti, 
darbą tikrai gausite ir ne
blogai uždirbsite.

kams. Susirinko virš 300 
vaikų. Delei stokos vietos 
daug vaikų turėjo atleisti. 
Pradžiamokslius mokina 
skaityti ir rašyti, o dides
nius mokina geografijos, is
torijos ir aritmetikos. Ypač 
atyda yra kreipiama ant 
mokymo Lietuvos istorijos.

Bačių Juozas.

N. Y., plačiai 
kalbėjus klerikalų pradė- 

ardymo darbą Lietuvos 
; štu Vaduotės Komiteto, 
.ub tisini išnešta sekanti 
loiiucija:

Tautininkai - sandarie- 
su pagalba tautinių pa- 
nių draugijų, jau buvo 

Kraštų

0,4

ma dar
Lietuvos Misijai.

12. Klerikalai apgaulingu 
budu nori rinkti pinigus iš 
Amerikos lietuvių vardu 
Lietuvos Kraštų Vaduotės 
Komiteto ir tais pinigais sa
vo nubankrutyto direktoria- 
to skolas mokėti.

Taigi matosi, kad klerika
lai nuo pat pradžių, kuomet 
mes juos priėmėm į musų 
sutvertą Lietuvos Kraštų 
Vaduotės Komitetą, prakti
kavo šmeižtus, keliones, me
lus ir prigavvstes. Aišku da
rosi, 
raus 
d ras 
nes jie tik musų energiją ir 
gerus norus aikvoja, o užpa
kalyje visuomet turi minty
je ne Lietuvą, tik savo par
tija.

Todėl nutarta: Iš busian
čiu konferenciją su klerika
lais atšaukti vidurinės srio
vės arba tautininkų-sanda- 
riečių delegatus ir per
traukti su klerikalais visokį 
bendrą darbą ant visados.

Apie tai plačiai pranešti 
spaudon ir visoms Brookiv- 
no - New Yorko lietuvių 
draugijoms, kuopoms ir vi
suomenei.

Konferencijos išrinktoji 
komisija:

500 dolerių skolą 82,000. I tą sumą ineina ir 
moksleivių fondas. Iždo sto
vis bus veikiai galutinai ži
nomas, nes dabar draugai iš 
Baltimore, Md., turi pasky
rę komisiją iš 25 kuopos, 
kurios pareiga yra peržiū
rėt iždininko knygas ir ra
portą paskelbt viešai. Tad 
kaip greit komisija baigs 
savo darbą, taip greit galė
sim visi žinot galutiną L. D. 
k D. iždo stovį smulkmeniš
kai.

3) Kaslink komunistų už
metimu ant L. D. L D. iždi
ninko drg. K. Liutkaus, tai 
turiu pasakyti, kad ir man 
pačiam ne sykį teko girdėt 
ir jųjų organuose skaityti 
\ isokių šmeižtų ant dlrg. 
Liutkaus ir kitų musų orga
nizacijos veikėjų. Bet tiems 
komunistu šmeižtams nėra 
pamato tikėt, nes jie dar nei 
vieno savo užmetimo negalė
jo įrodyt faktais ir į jų 
šmeižtus butų geriausia ne
kreipti atydos, nes jie kovo
ja kiekvieną ypatą, kuri tik 
nėra su jais. O drg. Liutkus 
tai ir buvo tas žmogus, ku
ris nedaleido jiems pasi
griebti L. D. L. D. iždo. Tai 
žinomas daiktas, dabar jie 
stengiasi kaip nors "atsily
gint”, tad ir šmeižia kįek tik 
Įgalėdami, nors šmeižtams 
pamato jokio neturi. Paga

lios komunistai nebūtų ko
munistais, jeigu neužsiimtų 
panašiais darbais. O dar jų 
ir pareiga yra šmeižti žmo
nes iš socialistų tarpo, nes 
jeigu jie to nedarytų, tai 
‘ sendvičiai” jiems irgi su
mažėtų,© be "sendvičių" mu
sų komunistai senai jau bu
tų subankrutyję, nors dabar 

i irgi nelabai kaip gerai sto- 
; vi. O kad tas yra faktas, tai 

. laiškiai rodo jųjų veido mai-

L. D. L D. IfflKADU.ii,>'mas’.neska®..me^btvvr!a naują partiją, kad kaip 
1 ; užbovinus esančias
aveles. Jeigu jų avelės pa
kriktų, tuomet nei Bimba,

kad su tokiais nešva- 
eigėsio žmonėmis ben- 
darbas nėra galimas.

i

jo ir melagingai savo kąitę 
vėl suvertė ant sandariečių, j 
sakydami, buk "Sirvydas 
reikalavęs juos, t.y. klerika
lus, toki klastingą darbą pa
daryti”’ (žr. "Garso” num. 
24)?

4. Pradėjo sistematinę 
melų, šmeižtų ir koliojimo- 
si kampanija per ’Garsą” ir 
"Darbininką” prieš tauti- 
ninkuš-sandariečius dar vos 
tik Lietuvos Kraštų Vaduo
tės Komitetui susitvėrus.

5. Šio komiteto pirminin
ką A. Mikalauską, kuris nuo 
tautininkų-sandariečių bu
vo įėjęs komitetan, pradėjo 
sistematingai kolioti ir dis
kredituoti, patsai to komite
to sekretorius, J. Mačiulis.

6. "Garsas” num. 23 sava 
biau- valia paskelbė, jogei A. Mi-

............................................................ 1

chael~Walsh (Mykolas Va- komiteto pirmininku, . kuo- 
siliauskas) yra suareštuo- met jis 
tas ir kaltinamas išprievar- Lietuvon.
t avime 13 metų mergaitės. 
Su Walshu kartu tapo su-

AKRON, OHIO.
Apie darbus ir munšainierių 

gyvuliškus pasielgimus.
Darbai pastaruoju laiku 

čia ant tiek sumažėjo, kad 
daugelis darbininkų tapo 
atleista iš darbo. Todėl pa
tartina iš kitur nevažiuoti i 
Akroną darbo jieškoti.

Girtuokliavimas tarp lie
tuvių vis didinasi, o girtuo
kliavimo vaisiai yra 1‘ , , . _
rus. Štai vienas lietuvis Mi- kalauskas jau nebe esąs šio

išvažiavo laikinai 
nors jisai pirmi

ninku tebėra ir tik jo vieton 
tautininkų-sandariečių srio-

areštuoti ir du jo draugai: vė, pagal susitarime-su kle- 
.Januškevičia ir Er- rikalais, buvo pastačiusi joStasys v___

riek Rettig (vokietvs). Vi
sus juos policija rado auto
mobilyje kartu su minėta 
mergaite visiškai girtus. Ja-i 
nuškevičius tapo nubaustas 
šešiais mėnesiais kalėjimo ir 
100 doleriu piniginės baus
mės, o Rettig — 25 doleriais. 
Walsho gi byla perduota i 
Grand Jury. Wa!shas teisi
nasi, jogei jis buvęs taip gir
tas, kad nieko neatsimenąs, 
ką jis daręs. G. R.

pavaduotoją J. O. Sirvydą.
7. Per savo nešvarų elgi

mąsi konferencijose nriešais 
visus tautininkus, klerika
lai atbaidė visas tautines

M. L. Vasil. 
Joseph Rugis, 
C. A. Masaitis, 
A. Kondrota.

Nuo Red. Brooklyno so
cialistai iš Lietuvos Kraštų 
Vaduotės Komiteto jau se
niau išstojo, nes aiškiai pa
matė, kad su klerikalais jo- 
kis bendras veikimas nėra 
galimas.

Dėlei bylos su komunistais, ^vek

Šiomis dienomis gavau 
nuo vieno musų organizaci- nei kiti jam panašus "orato- 
jos nario laišką, kuriame jis riai" neturėtų kam r-r-revo- 
klausia: ”1) Ar galutinai liucioniškus spyčius sakyti, 
susitaikyta su komunistais Tad geriausia į jų šmeižtus 
L. D. L. D. iždo klausime?.nekreipti atydos, nes tai jų 
2) Kaip dabar L. D. L. D. iž- amatas.
etas stovi? 3) Ar yra kiek j Prie progos noriu para- 
tiesos komunistų užmeti- ginti visus L. D. L. D. orga- 
muose ant drg. Liutkaus, t. .nizacijos narius, kad kaip 
y. L. D. L. D. iždininko?" galint pasistengtumet susi- 

Matydamas minėto drau-įmokėti L. D. L. I). metines 
go užsiinteresavimą šiais .'duokles už 1923 metus. Ne
klausimais, matau reikalą ’ iaukime, draugai, paskuti- 
skelbt viešai, nes manau, ’ 
kad ir daugiaus organizaci
jos narių minėtais klausi
mais yra susidomėję.

1) L. D. L. D. byla su ko
munistais yra galutinai už-

ANKEMY. IOVVA.
Draugystės skriaudžia savo 

narius.
Žmogus darbininkas įsi

rašo į pašelpines draugystes 
slaugiausia tuo tikslu, kad 

šelpą. Bet ne visos draugys
tės tinkamai su savo sergan
čiais nariais atsilygina. 
Taip aš, žemiau pasirašęs, 
buvau mainosc sužeistas ir 
negalėjau dirbti jier du mė- 

nolo ežero. Ekskursiją ren-: reikalavo iš kompanijos 
gė Lietuvių Tautiška Para- man pašelpą lyg^i 112 
pija. Diena buvo labai graži, mėnesiu. Bet lietuvių drau- 
žmonių prisirinko virš 1,000. gystės, prie kurių aš pri- 
Visi, kaip jauni, taip ir klausiau, mane nuskriaudė, 
seni, gražiai linksminosi ir ynai neatsilvgindamos. To- 

draugėmis yra Joki- 

nas Anonas, kuris vaikščio- mo Levelio draugyste ir In- 
ctamas ežero krantais žiūrė-'dependent Kliubas iš Scran- 
jo į besimaudančius ir šiaip ton, Pa.

2’ ’ _ * K . 1______ ‘ Antanas Urbonas,
Ankemy, Iowa. I

nuo 5 iki S metu i valstijos i aJT
kalėjimą. Bitė.

SCRANTON, PA. 
Iš lietuvnj darbuotės.

Liepos 11 d. buvo didelė’
lietuvių ekskursija ant Vi-!nes*u* Unijos advokatas is-

f±idin^in<S!.,Lr Pilnai neatsilvgindamos. To-

nių mėnesių, nes tuomet su
sivėluoja su knygų išsiunti
nėjimu, o tas daro didelį ne
smagumą visai organizaci
jai. Kuopų valdybos turėtų 
paragint narius, kad ir ne 
kuopų susirinkimuose. Taip
gi reikia ir šiaip gerus žmo
nes stengties prikalbint prie 
L. D. L. D. Tai yra musų vi
sų šventa pareiga.

P. B. Songaila, 
L.D.L.D. C. Pirm.,

20 Crary Avė., 
Binghamton, N. Y.

i

- , . j •• minusiais v ra gaiuuuui u/.-
klausimas baig- 

‘tas susitarimu iš abiejų pu
sių. Kadangi L. D. L. D. by
la buvo labai panaši į L.S.S. 
bylą ir tuo pačiu klausimu, o 
taipgi ir tuo pačiu laiku vis
kas atsitiko, tad ir abidvi 
bylos buvo taip tampriai su
rištos viena su antra, kad 
teisme ir susitarime nebuvo 
galima atskirai jas rišt. Tad 
nuo pat pradžios iki užbai
gimui dalykas ėjo sykiu. Ir 
dabar, kuomet dalykas yra 
užbaigtas, turiu pasakyti, 
kad, ačiū drg. Liutkui, mu
sų pozicija L. D. L. D. bylos 
klausime buvo taip tvirta, 
kad tas nemažai pagelbėjo 
ir L. S. S. atgauti nors dalį 
buvusio turto. O musų orga
nizacijai liko pilnas iždas, 
išskiriant teismo lėšas, ku
rias turėjom apmokėt, nes 
susitaikius reikėjo ir mums 
sykiu imt tų išlaidų dalis. į 
Tad dabar draugams bus1 
gal jau užtektinai supranta
ma, kad L. D. L. D. byla už
baigta musų laimėjimu.

2) Gi į klausimą, kaip da
bar L. D. L. D. iždas stovi, . 
turiu pasakyt, kad šiuomi ; 
tarpu galutinos atskaitos 1 
ant rankų dar neturiu. Bet 1

• savo atstovus iš konferenci
jų pradėjo atšaukinėti viena 
po kitos.

8. Pasilikę konferencijoje 
didžiuma klerikalų pradėjo 
rašinėti "protestus” prieš L. 
K. V. K-to narius, būtent 
prieš pirmininką A. Mika
lauską, nelaukdami jo su
grįžtant iš Lietuvos nei pa
keldami šito klausimo pa
čiame komitete.

9. Iš paviršiaus neva dirb
dami bendrai, užpakaliniais 
keliais rengia savo Federa
cijos vajų irgi tiems pa
tiems reikalams, tik per 
Tautos Fondą, kuris, kaip 
jau visuomenei žinoma, pri- 
gavingu budu tiek daug pi
nigų ištraukė iš Amerikos 
lietuvių, buk tai Lietuvos 
gelbėjimui ir klerikalų poli
tikai suaikvojo.

10. Atmetė tautininkų- 
sandariečių reikalavimą, 
kad pusė aukų, Brooklyne 
renkamų politikos reika
lams. butų skiriama Lietu
vos kraštams vaduoti.

11. Melagingu budu įsiūlė 
Lietuvos Kraštų Vaduotės 
Komitetui priimti savo nu- 
bankrutvtą "direktoriatą”,

Redakcija Atsakymai.
Geo. Rokui. — Redakcija 

neatsimena, kokiam "Kelei
vio" numeryje buvo rašyta 
apie skruzdžių naikinimą. 
Patariam tamstai parašyti 
tuo reikalu šiuo adresu: De- 
partment of Agriculture, 
Washington, D. C. Paaiškin
kit jiems, kur skruzdės no
rit išnaikinti, namuose ar 
lauke, o jie duos jums ge
riausių patarimų. Rašyt rei
kia angliškai

P. Skudui. — Kad žmogus 
yra išsivystęs iš žemesnių 
gyvūnų, tai prirodyti gali
ma, nors ir nelengfa, nes tai

kuriame esą dar likusių pi-’galiu aplamai pasakyti, kad praeities dalykas. — Indijo- 
nigų, bet pasirodė, kad esą- ižde yra tarp $1,600 ir nai barzdų neturi.
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KELEIVIS
jos ir turi tiek pat gyvento- tie apsireiškimai iš didelės’ 

dalies yra priežastimi pasi
tikėjimo.

.Bet atsižvelgiant i praei
ti, matome, kad žmonės tu- 
i ėjo nepasisekimų nuo pat 
pasaulio egzistencijos, vie- 
nok nenustojo mąstę! Prie
šingai, dar kas kartas įgau-

Lietavos Laisvės Paskola, Lietuvos Piliečiu ęiį
Sąjunga ir katalikiški “didvyriai”.

Likviduojant Lietuvos Fi- darbas turėtų apšviesti ir 
nansų Misiją, kurią "katali- pertikrinti kiekvieną geros 
kai” suboikotavo toli pirm valios lietuvi, kuriam rupi 
likvidacijos — palaidojimo, Lietuvos ateitis, Lietuvos 

už labas, kad nenueitų veltui 
Lietuvos ' Laisvės Paskolos musų ir musų prometėjų- 
Bonus po 5‘ l tapo perkeltas darbas atgaivinime Lietu- 
ar pavestas Baltic Statės vos. 
Bankui, New Yorke, kuris Todėl reikia neklausyti tų 
negavęs nuo . Lietuvos vai- musų naminių Tėvynės ne- 
džios dolerių minėtų nuo- prietelių ir parodyti jiems 
šimčių nemoka. Bonų savi- kelią Į Varsa va ir Romą, 
ninkai, nukeliavę j banką su nes jiems tarp Lietuvių ne 
kuponais gauti nuošimčius, vieta, nes jie yra musų išda- 
grįžta namo su savo kupė- vikai. O kad toks yra jų pro- 
nais jau 'garbindami” Lie- gramas, tai visiems aiškiai 
tuvos katalikišką valdžią ir parodo jų darbai, apdengti 
Amerikos lietuvių katalikų tikybine skraiste, kad ge- 
"didvyrius”, kaip ana kun.iriau ga’""_

L "profesorių" susipratusius lietuvius. Ka- 
kun.' Bučį, "Garso” redakto- da tikrieji Lietuvos liuosuo-

I

nuošimčių išmokėjimas

"didvyrius”, 
Joną Jakaiti, 99

Tarptautinis Socialistų Kongresas Hamburge.
(Gegužės 21—25 d.).

kelių. Imkime Chiniją, kuri 
turi daug daugiau žemės už 
mus. ir keturis syk tiek gy
ventojų, bet mažiau kaip 7,- 
000 mylių gelžkeiių. Kiek
vienas, kuris lankė Chiniją, 

. su uždarytoms akimis galė- 
; jo matyt, ką padarė gelžke- ,__ v
į lių stoka. Kaikurie žmonės jus bandymus“. Kuomet bu- 
' sako, jog Chinijos dabarti- na perdaug atsargus, tai 
nes bėdos, politiškos ir eko- i>erdaug ilgai mąsto ir pra- 
nomiškos, yra pasekmės ne-‘leidžia geras progas;-jei tik 
tinkamos * transportacijos. mintims neleisim veikti, 
Kažkurios dalys Chinijoj greitai musų mintįs susting- 
yra visai kaip svetimos ša- sta, taip kaip vanduo nors 
lys, nes negali susinešti su ir tyras, bet jei nenaudoja- 
tos šalies kitomis dalimis, mas, apauga maurais. Ar 

Chiniją niekuomet netu- lie^r^a.u turėti devynis ne- 
rėjo gelžkeiių, apart tų ke- pasisekimus, o vieną laimė
lių viršminėtų mylių. J ... -

.v ~ėjo tik krantų ir vidaus remti pasisekimą? Perdide-’
"alėtu apgauti mažiau vandenine transportaciją.(lis atsargumas blogesnis ne-

' - - Chiniją dar nesupranta, ką’gu neatsargumas.
j Niekas negeidžia turėti 
nepasekmes; priežastis ne- 

! pasekmių būna tankiausiai 
jta, kad žmogus nesugebi sv- 
manyto reikalo davesti iki 
galui, suklumpa pusėj ke
lio. Čion man prisieina pri
siminti apie sumanytoją 

j Tautiško Lietuvių Dailės 
Teatro poną Angeles.

Jis yra atsižymėjęs savo 
i darbe jau per 18 metu; jis 
' studijuoja kiekvieną naują 
apsireiškimą dailėje, netik 

j čion, Amerikoje, bet ir kito
se šalyse; yra atsidavęs su 
dusia ir kunu savo darbui, 
atsižymėjęs neapsakomu 
kantrumu. Kas norėtų suži
noti io platesnę biografiją, 
tegul kreipiasi prie krutamu 
paveikslų direktoriui kom
panijos (Motion Picture 

jStudio Directorv, 729 Se- 
venth Avė., New York, N. 
Y.); gaus patikėtiniausias 
informacijas.

Vienas įžymus lietuvių 
veikėjas,, padarė man pasta
bą: ’lštiesų tamsta, esi gera 
lietuvė moteris, kad priver
tei savo vyrą lietuviams 
dirbti tokiems prakilniems 
darbams”. Aš atsakiau tei
singai: ”Jųs klystate; aš ne
galiu tuomi didžiuotis, nei 
girtis: tai ne mano sumany
mas. Jis mane prikalbino 
grįžti prie lietuvių, atnau
jinti pažintis ir kartu dirb
ti.” Jis nusistebėdamas pa
sakė, kad' ponas Angeles yra 
vienintelis žmogus, kuris tu
ri tokia prakilnią širdį.

Ponas Angeles netik kad 
gali, bet trokšta Įkūnyti sa
vo planus, kuriame tai dar
be aš noriu prigelbėti jam 
kiek tik galima. Tautiškas 
Lietuvių Dailės Teatras vi
siškai yra skirtingas daly
kas, kokį lietuviai lig šiam 
laikui yra patyrę. Paprastai 
būdavo, reikalaujama nuo 
kiekvieno prisidedančio tam 
tikra suma pinigų, kur bū
davo prižadama didelė nau
da vienam žmogui, o mes 
prašome nuo Jus tik koope- 
i acijos ir mažutėlės finansi
nės paramos, beveik tik pa
dengimui lėšų su Tamstoms 
vesti reikalus, kas suteiks 
kiekvienam lietuviui naudą. 

Pastudijuokit patys, ai
tai yra blogas dalykas? Jei
gu ne. tai turi būt geras. 
Dėlto dėkis prie musų; pa
lik nariu; buk mušti tarpe: 
kooperuokis su mumis!, 

Yra daugelis tokių Ame
rikoje gimusių lietuvių ir 
lietuvaičių kaip ir aš, kurie 
pasitraukė nuo lietuvių; 
grąžinkime juos prie savų
jų! Atsiminkime, kad pa
sekmės gludi pas mus pa
čius, jei tik visi stosim dar
ban, viską pergalėsim.

Kaip žinote, insirašvmas 
dabar tik SI.50. vėliaus bus 
pakeltas dvigubai; kitokių 
mokesnių nėra. Informacijų 
klausiant, adresuokite laiš
kus sekančiai: Lithuanian 
Art Theatre, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y.

Pastudijuok — o persiti
krinsi, kad prakilnus dar
bas; prisirašyk! Parodyk 
narystės ženklą.

Jūsų draugė,
Elena M. Uscliutė-Angeles.

(Galas).
Ketvirtadienis, geg. 24 d.

___ ic>__ Ketvirtadienyje prieš piet 
na naujas idėjai daro nau- plenumo posėdžio nebuvo.

jog Chinijos dabarti- na perdaug atsargus,

Todėl reikia neklausyti tų

rių šimutį, "Darbininko” re
daktorių Gudą ir visus ki
tus katalikiškus "didvyrius", 
kurie iš visų savo pajiegu 
pasidarbavo išgriovime Lie
tuvos Piliečių Sąjungos, 
Lietuvos pusiau-valstybinės 
organizacijos, sutvertos pa
triotiškais pamatais su mo
kesčiu po $2.00 Lietuvos val
stybės reikalams, ir po $1.00 
skyrių (kuopų) reikalams—i 
arba po 25 centus kas mė
nuo.

Priegtam Lietuvos Pilie
čių Sąjungos tikslas buvo 
suregistruoti visus Ameri
koje gyvenančius lietuvius.

Aiškiai buvo permatyta ir 
protingai apgalvota, kad 
Lietuvos Piliečių Sąjunga 
bus didelė parama Lietuvos 
valstybei finansuose,nes pri
sirašius (susiregistravus) 
tiktai 100.000 lietuvių, Lie
tuvos valstybė butų turėjusi 
naudos $200,000 dolerių pil
nai. O suregistravus 500,OCH) 
lietuvių. Lietuvai naudos 
butų buvę MILIJONAS do
lerių kas metai. Turint tokią 
sumą po ranka, butų buvę" 
galima ^atmokėti Lietuvos 
skola Suvienytoms Valsti
joms dalimis ir per 6—7 me
tus butų buvusi išmokėta 
skola su nuošimčiais. Dabar 
krykštaukite, katalikėliai 
”didvyrėliai”, savo "laimėji
mais”, nes dabar jūsų grio
vimo darbas jau neša vai
sius...

Lietuvos Laisvės Pasko
los Bonų prie Jono Vileišio 
parduota už $1,700,000. Kiek 
L. L. P. Bonų parduota prie 
Valdemaro Čarneckio, nėra 
buvę garsinta delei perma- 
žos' sumos, bet sakysime 
bent už $50,000; taip, kad 
visa paskola bus $1,750,000, 
po 5% — $87.500 suma rei
kalinga išmokėjimui nuo
šimčių kas metai, kas butų 
buvę apmokėta iš Lietuvos 
Piliečių Sąjungos iždo ir dar 
šauni suma butų vis atlikusi 
Atstovybės reikalams Ame
rikoje ir Lietuvos kreditui. 
Dabar nuošimčius už pasko
lą turės užmokėti Lietuvos 
valstietis, kuris yra mokes
čiais ir visokiais atėmimais- 
rekvizici jomis apkrautas
daugiau, negu pajiegia išsi
mokėti. Lietuvos valdžia tū
lės atsiųsti Baltic Statės 
Bankui $87,500 kas metai 
apmokėjimui nuošimčių. 
Neužmokant nuošimčių už 
L. L. P. Bonus, puls ir puls 
Bonų vertybė, kaip ir viso- j 
keriopų lietuviškų "bendro- 3 
vių” serai, kas sukeis pirkė- ] 
jų tipą prieš Lietuvos vals
tybę, prieš katalikiškus "di
dvyrius”, kurie atliko tokį 
juodą darbą griovime Lietu- 
tuvos valstybės, užšaldė 
Amerikos lietuviu patriotiz
mą, išniekino pačiuose lietu
viuose augščiausį savo pa
garbos vardą LIETUVOS 
PILIETIS, ant naudos kru
vinųjų musų priešų lenkų, 
kurių vergystėn ir vėl mu
sų katalikiški "didvyri ai”- 
demagogti parduoti mus 
rengiasi po priedanga apgy
nimo tikybos.

Šitokį; Lietuvos griovimo didelės kaip ir Suv. Valsti

jos, kad panašiai darysis ir masias derybas ir nenorėda- 
su kitomis. Prieš tai kovoti mi pakenkti, susilaikė nuo 
yra musų užduotis. Yra tik balsavimo.
viena visuomenė, kurioj ne-f Drg. Adleris praneša, kad 
bus jokių susidūrimų, tai į Internacionalo Vykdomojo 
yra visuomenė socialistiniai Komiteto Vedimo Komisiją 
organizuotų valstybių, — tapo išrinkti drg.:, Thomas 
visuomenė tikrosios laisvės Henderson. MacDonald, Go- 
ir tikrosios taikos. ;sling

Pirmininkaujantis <

Tam laikui jau išanksto 
hamburgiečių socialdemo- 

:kratų organizacija parupi- 
!no kelis garlaivius, kad kon- 
gresan atvykusiems iš kitų 
šalių atstovams, parodžius 
pasaulinės reikšmės turintį 
didelį, gražų Hamburgo 
uostą. Garlaiviai buvo pada
binti skaitlingomis vėliavė
lėmis, gi kiekvieno garlaivio

> stiebo buvo 
iškelta didelė raudona vė
liava su parašu I. S. K. 
(Internacionalis Socialistų 
Kongresas). Kelionė garlai
viais užtruko kelias valan
das, buvo apvažiuotas visas 
uostas ir ’oe to Elbos pavan
deniu gerokas galas iki 
miesteliui Blankenese.

Ketvirtą valandą po. piet 
drg. Vandervelde atidaroJ 
sekanti kongreso plenumo 
posėdį.' Pirm negu prieiti 
prie dienotvarkės jis prane
ša. kad jx>sėdžiavusis prieš 
piet naujojo socialistų dar
bininku internacionalo vyk
domasai komitetas aprinko 
nuolatine Internacionalo bu
veine Londoną, 
išskyrė iš 
nuolatiniu 
sekretorių 
Sha\v ir Fridrichą Adler’į.

Toliau dienotvarkės punk
tu : ’ —- 
sutartys ir' darbininkų kla
sės užduotys”, kalba drau
gas Sidney Webb (Anglija). 
Jis, kaipo anglas, trumpoj, 
bet pamatingoj kalboj, nu
šviečia pokarinį laikotarpi, 
kuriame nors jau ir veikia 
taikos sutartys, bet ištikrų- 
jų yra taip tarsi ir dabar 
dar mes gyvename karo pa
dėtyje. Prieš šiokią padėti 
privalo kovoti ne tik didžio
sios, bej ir mažosios valsty
bės. Karo žaizdų gydime 
r ii moj eilėj turi stoti ma
žiau nuo karo nukentėjusios 
valstybės, kaip V okieti ja, 
Austrija ir Vengrija, bet 
negalima taip elgtis, kaip 
dabar elgiamasi. Nes prie 
dabartinės padėties bus gal 
atstatyti Francijos ir Belgi
jos sugriautieji kraštai, bet 
kartu ekonominiai taps su
griautos Vokietija ir Aus
trija.

Antruoju šio punkto refe
rentu išeina kalbėti drg. 
Hilferding'as (Vokietija), 
savo ilgoj kalboj jis apibu
dina Versaliaus sutarties 
pasekmes ir nurodo, kad iš 
ekonominės sunkios padė
ties Europą gali išvesti tik 
bendras draugingas visu 
valstybių veikimas socialis
tų rodomais keliais. Jis sako, 
pasaulinis karas buržuazi
jos iškeltas tikslu užgrobti 
sau daugiau pasaulio bran
genybių, bet ištikrųjų nei 
viena valstybė nepraturtėjo, 
o atbulai kiekviena iš jų gy
vena sunkiausią ekonominę 
suirutę. Užinteresuotų vals
tybių buržuazinės vyriausy
bės neranda iš susidariusio
jo krizio išeities. Tą išeiti 
gali rasti tik socialistai, tai
gi, musų ir buvo daromi ir 
dabar daromi toj kryptyje 
žingsniai, bet tautinės bur
žuazijos vien egoistinių sie
kiu persiėmusios daro visa 
tai. kad tik daugiau pasi- 
plėšus iš kitų, nebodamos 
net ir savo krašto reikalų. 
Iš tos priežasties visos poka
rinės kančios tenka vien tik 
darbo masėms kentėti.

Po drg. Hilferdingui kal
ba drg. Blum’as (Francija). 
Jis nušviečia Francijos so
cialistų organizuotą veiki
mą prieš tas visas savo kraš
to imperialistų machinaci
jas. Baigdamas savo kalbą < 
jis sako: jeigu paplūsta i 
kraujuose viena kokia vals-1 
tvbė, tai yra pilnos garanti- vai, turėdami omenyje eina- sijos išganymą

Į
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Ji tu- jinią, negu atsisakyti pa- viršuje ant ilgo

I

reiškia neturėjimas gelžke- 
tojai dirbo ir galvas guldė lių, bet mes. kurie taip pri- 
už Lietuvos gerovę, tai mu- pratę prie gelžkeiių linijų,
su vadinami tikybos vado- negalime suprasti kas butų.: 
vai — kunigai taipgi dirbo jeigu vįtoi jų neturėtume.
musų nenaudai, ilgesniam Gelžkelio sistema taip rei- 
palaikvmui musų cariškoje kalinga Amerikos gyveni- 
verguvėje, kaip jie viešai mui, kaip kunui arterijos, 
paskelbė savo manifestą gyslos ir nervai. 
"Tėvynės Sarge” num. 12, i 
1900 metuose, ant-puslapio 
4-to sekančiai:

"Politišką Lietuvos nepri
klausomybę skaitome už 
tuščią svajonę ir prieš aną 
atvirai protestuojame. Sar- 
giečiai, o su jais ir visa kon- žiau kai 31.000 mylių gelž- 
servatyviška lyg kaulų snie- kelių linijų, ir beveik visos 
genų Lietuva pripažįsta Ru- linijos buvo 
sijos ciesorių už tikrą savo per kont. gelžkelis 
v aldoną ir nuo Rusijos 
rūpinas skirtis •••

Tai išgirdę Lietuvos 
nųs, tikrieji jos vaikai, 
labiau susivienyjo ir 
kiau dirbti pradėjo leisdam 
tam tikras knygeles, pav 
džiui, 
valdžia" ir kitas, aiškindami 
lietuviams savivaldybės-de- 
mokratijos idealus. Ir jau 
1902 metais įkuria Lietuvos 
Demokratų Partiją, kurios 
tikslas yra:

1) Laisva ir nepriklausan
ti kitoms tautoms ir valsti
joms Lietuva;

2) Gyventojų vyriausybė 
visuose Lietuvos reikaluose, 
taigi demokratija, ' pačių 
žmonių valdžia.

Papa, su visais pulkais 
kunigų ir kvailų davatkų, 
nebuvo, nėra ir nebus lais
vos demokratijos šalinin
kais. Jie yra senoviški des
potai ir jiems tiktai despo
tizmas terūpi, apie ką pa
kalbėsime kitą kartą.

Tautietis.

■

I
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Ir tas stebėtinas gelžkeiių 
linijų darbas, kuris dasiekia 

j visus šios šalies kraštus, pa- 
budavotas i 60 metų. Prieš 
Amerikos civili karą, kuris 
prasidėjo 1860 m. ir užsibai- 

igė 1865 m., šalis turėjo ma-

ytuose. Pirmas 
s nebuvo 

ne--pradėtas iki 1863 m., laike 
: civilio karo ir nebuvo už- 

su- baigtas iki 1869 m. Neura-j 
rajo daug metų nuo to, kuo
met Blue Ridge kalnai, ku
riuos galima matyti iš Wa- 
shingtono, buvo Suv. Valsti
jų vakariniai rubežiai. Che- 
sapezke ir Ohio kanalas, ku
ris dar randasi tarp Wash- 
ingtono ir Cumberland, 
Pennsylvanijoj, pirmiausia 
Į>erdurė Blue Ridge kalnus 
ir padarė Alleghany kalnus 
vakariniu rubežium.

Tuoj po kanalo užbaigi
mo. gelžkeliai padidėjo, ir 
laike civilio karo dasiekė ir 
perėjo Mississippi upę. Bu
vo žmonių, kurie i vakarus 
keliavo karavanais. Tie lau
kai vėliau tapo dideli kornų 
ir kviečių laukai.

.) 1869 metais linija, kuri
'siekė rytus iš Kalifornijos ir 
linija, kuri siekė vakarus iš 

■ Chicagos, susidarė Promon- 
’tery, Utah ir padarė Suv. 
į Valstijas vieną šalį ir per 
i kitus 20 metų gelžkeiių bu- 
davojimas sparčiai ėjo. Nuo 
1890 m. progresas netoks 
greitas. Gal dėlto, jog visos 

! šalies dalys susiektos, bet 
i visuomet prailginimai daro
mi. Ir dabar Suv. Valstijos 

i turi 379,000 mylių gelžkeiių. 
! Minnesotos geležies kasy- 
•klos sujungtos su Pennsyl- 
vanijos anglių kasykloms, 

j Mėsos ūkės vidurvakariuose 
į sujungtos su vaisių daržais 
Floridoj ir Kalifornijoj ir 
su New Yorku ir kitais ko
mercijos ir industrijos cen
trais. Dabar pigiau mainyti 
produktus tarp dviejų apie- 

• i-iv ... linkiu, kurios toli viena nuogiau vyrų gelžkeiių arnujoj., kitos‘Suv Valstijose, 
negu toj armijoj, kuri nesio-; artimu «nip inl-in 
ia Oėdfe Šamo uniformą

Skait^tUvisokias įrelžke- j Eugene S~<;rcgg-

lių linijas. Suv. Valstijos tu-1 " -------
ri 379,000 mylių gelžkeiių 
linijų, kas apsuktų pasaulį 
penkioliką sykių.

1921 metais, sulyg Inter- 
state Commerce Commis- 
sion, 
vežė 
vorų ir 1,034,000,000 kelei
vių. Išviso vartojo 2,316,000 
tavorinių ir 54,000 pasažie- 
rinių vagonų, kuriuos trau
kė 64,500 garo inžinų. Jeigu 
tas visas judėjimas sustotų 
nors ant vienos dienos, pa
sekmės butų baisios. Bet jei
gu sustotų ant visados, pa
sekmių negalima permatyti.

Yra šalys, kurios tokios

i
i
I

o taiD pat 
savo tarpo du 
Internacionalo 
drg. Thom’ą

"Imperialistinės taikos
dar 

smar- 
i 

yz- 
”šalin šventoji caro

užduotys”, kalba drau-

:sling (kaipo iždininkas), 
drg. ’Allen, Walhead ir Webb. Be 

Crispien’as (Vokietija) sa- to, Vykdomasai Komitetas 
ko: Drg. Blum’as kalbėjo išrinko ir Internacionalo 
kaipo atstovas tos Franci- Biurą iš 9 draugų: Bracke 
jos, su kuria Vokietijos dar-' (Francija), Vandervelde 
bininkų klasė didžiausioj (Belgija), Troelstra (Olan- 
(iraugvstėj gali sugyventi— dija), Brantiny (Švedija), 
nežiūrint viso ko. Drg. Bauer (Austrija), Abramo- 
Blum’o žodžiai mums pri- vie (Rusija), Wels (Vokieti- 
mena Jeaaurės (žorės) ir ja), Modigliani (Italija) ir 
kitus musų didvyrius. Mes.Henderson (Anglija), 
sveikiname jo žodžius, kurie i Vykdomasai komitetas 
dega tarptautine socializmo išrinko dar vieną komisiją, 
dvasia. į kurios pareiga bus rasti bu-

Drg. Vandervelde (Belgi- dus ir galimybes sujungti 
ja). Aš Belgijos delegatų iČeko-Sicvakijos dabar esan- 
vardu pilniausiai prisidedu čias 7 socialistines partijas, 
prie drg. Blum’o žodžių. Žo-; Išsėmus visą kongreso 
res’o. niekšiškai reakcijos pienąrių posėdžių darbų 
nugalabinto už priešinimąsi eilę, pirmininkaujantis drg. 

[pasauliniam karui, darbuo-AVels (Vokietija) taria kon- 
tė yra neišdildomai pasili-'greso uždarymo žodį: 
kusi musų atmintyje. Mes 
kartu prisimename ir Vo-^v^.v^ _______
kietijos didvyrius musų;Henderson’as (Anglija) yra 
draugus socialistus, kaip [ susirgęs, Organizacinis Ko- 
Haase, Eisner’į, Rosą Lux-' mitetas pavedė man uždary- 
emburg, šaukusius prie tai-'ti kongresą. Aš dėkoju kaip 
kos ir užtai juodosios reak-jdrg. Hendersonui, taip ir vi- 
cijos iš pasalu nukautus. |siems kitiems prisidėju- 
Reikšclamas didžiausio pro- siems prie kongreso pasek- 
testo prieš Ruhro užėmimą,'mingos darbuotės. Be to tu- 
aš kartu turiu atmintyje J riu atskirai išreikšti vpatin- 
drg. Bebelio ir Liebknecht o gos padėkos draugams ham- 
griežtą protestą, prieš Vo- burgiečiams, kurie tiek tu- 

„ . ‘ ‘■ skubaus
darbo įrengime to kongreso 
ir kartu sudaryme sąlygų, 
__ 1 tas kongresas netruk-

’Apgailestaudamas, kad 
kongreso prezidentas drg.

I

Amerikos gelžkeliai ir 
jq reikšme.

Gelžkeiių pramonė yra di
džiausia atskira pramonė 
Suv. Valstijose. Pinigų į tą 
pramonę įdėta daugiau kai 
dvidešimts vienas ir pusė 
bilijonų dolerių. 1,700,000 
žmonių samdoma dirbti ko
kį nors gelžkeiių darbą ir 
jiems užmokama už jų dar
bą $2,700,000,000 kas metai. 
7 ra beveik dešimts syk dau-

Amerikos gelžkeliai
1.690,700.000 tonų ta-

Tautiškas Lietuviy Dailės 
Teatras.

Kaslink Tautiško Lietu
vių Dailės Teatro, drąsiai 
galima sakyti, kad kiekvie
nas lietuvis inteligentas no
ri matyti geriausias pasek
mes; moksliškai imant, šis 
darbas yra svarbus kaip 
jauniems, taip ir seniems.

Aš žinau, kad lietuviai, 
kaipo rasė, yra sąžiningi — 
pagirtini, taip pat žinau,kad 
nekartą apsiriko ant įvairių 
investmentų. Lietuviai,abel- 
nai imant, yra perdaug ge
raširdžiai. Man gaila, kad

I

I

kietijos militaristų Eizas- įėjo nuovargio ir 
Lotaringijos užėmimą.

Penktadienis, gegužės 5 d. |ka(|
Drg. Wels (Vokietija) 9/lomai galėjo užbaigti savo 

vai. ryto atidarė šį ir jau darbus. Pradėdami kongre- 
paskutinį Kongreso posėdį. !so darbus musų daugelis sa- 
Dienotvarkėj stovi tąsa de-. kė, kad buk esama tarp mu- 
batų dėl drg. Bauer’io ū\sų idėjinių skirtumų, bet 
Abramovičiaus referatų te-[kaip kongreso plenumų, 
moj: "Tarptautinė darbinin- j taip ir atskirų komisijų ilgi 
kų klasės kova prieš pašau- produktyvus posėdžiai pū
line reakciją.” i rodė gražiausi vienybės

Pirmutinis kalba drg. troškimo simboli.. Bendras 
Kunfi iš Vengrijos, kaip1 sutartinis musų darbas duo- 
Vengrijos Horty valdžios da didelės vilties ir garanti- 
priverstas iš savo tėvynės!jos, kad esame tinką žmoni- 
pasišalinti, emigravusių so-ljos ateities atstatymui. Mes 
cialistų atstovas. Kunfi dė- iš čionais einame i kovą,kad 
Rodamas Austrijos socialis^ pravesti internacionalį lai
tams už maloniai suteiktą mėjimą ir pastatyti socializ- 
jiems, emigrantams, įsigy-!mo rumus, kuriuose visiems 
venimą, vaizdžiai nupasako-, bus taika, laisvė ir duona, 
ja Vengrijos dabartinės t šitoj prasmėj aš ir keliu 
valdžios neapsakomai skau-! obalsį:
du terorą prieš bent kokį so-' "Tegyvuoja Internaciona- 
cialistinį darbininkų veiki- las!
mą. Priežastimi tokio tero-Į 
ro įsigalėjimo 
drg. Kunfi nurodo pragaiš-{

: lingą komunistų veikimą ki- triukšmingai šaukia
• lūs revoliucijai.

Antruoju trumpai kaibė-. ternacionalą. Vėl sutartinas 
Į damas drg. Wels (Vokieti-, 
■ ia), nurodo, kad ir Vokieti- jos,
jos reakcijai padeda augti lies revoliucines dainas, ai>- 
Francijos militarizmas, bet leidžia kongreso posėdžių 
kartu ir komunistų veiki-1 salę. J. B.
mas, skaldydamas ir silp-' '■
nindamas darbininkų orga-į KOMUNISTŲ 
nizacijas. j ŽODYNĖLIS.

Dar pakalbėjęs drg. Van-; "Keleivis” butų darbinin- 
dervelde (Belgija) apie im- kiškas laikraštis, jeigu ne- 
perialistines taikos sutartis turėtų savo raudondvario. 
ir darbininkų klasės kovą' "Keleivis” daug daugiau 
prieš jas, ir išsitarus keletai ir teisingiau aprašo darbi- 
draugų dėl taikos rezoliuci- ninku judėjimą, bet jis ne- 
jų balsavimo, drg. Brails- garbina Trockio, Lenino, nei 
ford’as (Anglija) rezoliuci- Rusijos ir todėl jis nėra dar
ioms patiekti komisijos var- bininkiškas. 
du perskaito rezoliucijų! "Keleivis” labai smarkiai 
projektus. i kritikuo ja komunistus ir

Rezoliuciją apie "Tarp- "Iraisvę” vadina pakvaišė- 
tautinės darbininkų klasės lių organu, ir todėl jis nega- 
kovą prieš pasaulinę reakci- Ii būt darbininkų laikraščiu, 
ją” kongresas priima vien- Į----------—1-------- •------
balsiai.

Rezoliucijos apie "Impe
rialistines taikos sutartis ir 
darbininkų klasės kovą 
prieš jas”, pirmąją dalį kon
gresas priima vienbalsiai, 
antrąją dalį, kuri liečia Ru
sijos dabartinę komunistų 
valdžią, kongresas priima 
didelia balsų dauguma. 2 at-_______,_______ ______ T___
stovai balsavo prieš, 36 ta- apreiškimu, rodo į kopera- 
me skaičiuje Anglijos atsto- tyvus. kaipo Į vienintelį Ru-

----- — „ ( 'Tegyvuoja tautoms taiką 
Vengrijoj suteikiantis socializmas!” 

| Kongresas ir svečiai 
valio 

ir ilgai garsiai dainuoja in- 
I. A • ' ,r-,

"valio” ir atskiros deiegaci- 
dainuodamos savo ša-

Leninas vos paeina.
I^eninas po dviejų apo- 

plekcijos atsitikimų turįs 
suparaližuotą dešinę ranką 
ir koją, be to ir kalba paga
dinta. Nuo vasario mėnesio 
jis į valstybės reikalus nesi
kiša, nes vos paeinąs. Pa
skutinis jo raštas iš vasario 
mėnesio, bolševikų laikomas

f



(vairios žinios & Pajicškojimai
Viršininkai plėšikai

Besarabijoj. Cholino ap 
skrity, nesenai užpuolė vie 
ną pasiturinti valstieti kele
tas maskomis užsidėju
sių plėšikų. Jau valstietis i' 
buvo surištas ir svečiai y0 
pradėjo krautis grobi, bet1 
pajutę kaimynai

1 bės prasikaltėlių dirbusių' 
• statant sieną, dirbę dar ir 

300,000 kariautojų.

fe

I I

I
Pajieškau Juozo šurnriičio ii jo 

pačios Magdės, po tėvais Kurpiutės,, 
paeina iš Suvalkų rėdyoos, \ iikaviš-r 
kio apskričio, Keturvalakių vaisčiau-;, 

- Ceisteriškių-Agl’r.balio kaimo. Turiu 
'svarbų reikalą iš Lietuvos. Atrišau-< 
kit šiuo adresu:

Mikas Gutaue'.as
212S- Carver St.. Chicago, III. i

Pajilškati Antano Markaus iš Pau-' 
pių kaime, Eržvilkio parapijos, taip- 
jri jo sesutės Marcelės Malkytės, po • 
vyrui pavardės nežinau. Turiu svar- ■ 
bu • reikalą. prašau atsiliepti sekan
čiu antrašu:

V. roniz

|PJ

I t

Brangios knygos.
i Senos knygos yra retep.y- svarbų reikalą iš Lietuvos. Atrišau- j

1 bė ir dėlto jos yra brangiai 
Įkainuojamos.

Prieš karą Amerikoje bu-
» parduota knygų spaudi

nio išradėjo Jono Gutenber- 
apsupo'g0 atspausdintas šventasis

i už 50,000 dolerių.
Tai buvo negirdėtai didelė

§s

plėšikus ir tris ju užmušė.!Raštas
Tada nusiuntė pati- Tai bu _ .................. .

Pargabenti apskrities kaina už vieną knygą.
Veronika J'. nubaus..ietie

875 Cambridge St..
E. Cambridge, Mass.

inj

viršininką (prefektą), kad 
protokolą sustatytų. Jo nie
kur nerado. Išvažiavo — sa
ko. Ėmė jieškot jo padėjėjo 
• • ______ 1 1 • •

1919 m. Providence’o 
mieste Amerikoje buvo par-; 
C'UOta kita Senoji knyga UŽ' Valkininku 'parapijos.

-------- .100,000 dolerių. Ta knyga-1 S“* Daa^u kaip 
irgi nerado. Pagalios parsi- tai pirmasai garsaus anglų1 Mine? 
vežė karo komendantą. Ka- šekspiro devynių * ” *

1100,000 dolerių. Ta knyga

Užsisakykite tuoj geriausią knygų iš žemiau talpinamo knygą sąrašo— už $10.00 (pilna kataloginė vertė). o 
AlsROS KNYGYNUI prisiuskite tiktai $20.00. Tokiu budu. užsakydami knygų viršpažymėta verte gausite per pusę 
pigiau. Jei užsisakysite knygų už daugiau negu $40.00. rokuojant katalogine kaina — prisiuskite pusę tos sumos kiek yra 
užsakomąją knygų vertė. Užsakydami vieną ar keiioliką knygų iš šito sąrašo, prisiuskite tiktai tiek už kiekvieną knygą, 
kiek tos knygos yra numažinta kaina, šitų knygų nupiginimas tęsis iki Rugpiučio-August 31 dienai pertai malonėkite pa
siskubinti, idant turėjus progą Įsigyti sau reikalingų knygą už visai numažintą kainą.

LYTIES MOKSLAS.
LYTIES MOKSLAS. Tai garsi knyga. Ui šaltinis sveikatos gel

bėjimui, tai daktaras jaunų ir senų, moterų ir vyrų, vedusių ir vien
gungių. Šią knygą parašė lytiškų ligų specialistu. DR. A. J. KARA- 
LIUS.Knyga u daugeliu paveiksiu, kuriuose atvaizduoja visus lyties 
organus. Šitoje knygoje aprašoma visų lyties istorijų. Šita knyga rei
kalinga netiktai sergantiems, bet ir sveikiems. Todėl gi patartinu už
sisakyti šitą knyga visiems, kurie tiktai interesuojasi lyties reikalais. 
Knyga didelė; pusi. 400, su drūtais apdarais.

Kaina ST.oO; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik........................ $4 00

ISTORIJA AMERIKOS.
ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ ŠIAURINĖS AMERIKOS, 

nuo laiku Kolumbo ir da prieš tai iki pat šių dienų. Kuris tiktai žin- 
geidauja Amerikos Istorija verta būtinai Įsigyti šitų knygą, nes tai 
yra Amerikos veidrodis, kuriame atspindi jos kilti praeitis. Knyga 
didelė, su pus!. 364. gražiuose audimo apdaruose.

Kairą >2.50; iki Rugpiučio-August .31 dienai tik......................... $1.75

DANGUS.
DANGUS. Pagal Flaruariona. parašė P. Brrndukas. Su paveiks— 

• lėliais. Iš mokslo astronomijos. Puslapių 193.
Kaina 65c.; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik .

Aš. Jadvyga Babravičiui-ė. pajieš- 
kau savo tėtes Ra-iukos Grinienės I 
V'inia’-s radybos, Trakų apskričio.

Ūkininku parapijos. Kuršių so-j 
______ _____ _____ \ ' .1 ji- ;

ryvero Bostone po rumeriu 27 
St. Širdingai meldžiu atsišauk- 

|ti arba kas žinot pranešk;!, bu. iu dė- 
Ikinga.

Jadvyga Eabraviciuke 
Box 252, Cairnbrook, Pa.

£

vaidinimų 
spausdinys, išleistas Londo
ne 1619 metais -Tomo Pavie-

_ padėjėjas ir ro ir atliktas spaustuvėje W. 
vienas policistas. Taip atsi- Jaggardo. Ta knyga kažin 
tiu rv Pnnoiinij/sj kllTlUO budu PUVO patekus į j važiai į Ameriką

(la nuėmė užmuštiesiems 
kaukes, tai pasirodė, kad tai 
prefektas, jo

tiko Rumunijoj.

žmogaus kvapas.
Šunes pažįsta žmones iŠ 

kvapo. Policijos šunes, pa
uostę prasikaltėlio koki dai
ktą,eina jo pėdomis iki ii pa
ti suranda, žmogus tokios 
uoslės neturi. Bet visgi ir 
žmogus atskiria tautų kva
pus. Kitajietis raukosi Įėjęs 
į europiečių susirinkimą, lie
tuvis nepuikiausia jaučiasi 
žydų sinagogoje. Murinų 
kvapas netinka baltiesiems. 
Pasirodė, kad atskiro žmo
gaus kvapas priklauso ir nuo 
ūpo — vienoks jis esti links
mame upe, kitoks išgąsty, 
rūstybėje. Atskiros ligos tu
ri savo kvapą—džiovininkus! 
1-4+4 ^-,,J,,+ ^4«4 ..+„1,4^4.. 4X1

Pajieškau brolio Juozapo Bacevi
čiaus, kuris paeiną iš Nemakščių pa- 

. ra p* jos. Figų kaimo, 18 metų kaip tš- 
__  _________ " prieš karų gy- _ 

IVokipriia Tpn buvo nunirk-1veno Chi'eagoj. Meldžiu atsišaukti ar-j I v OKĮtvl,ą. Itfl DllvO nupilą |ba fcas apįe jį žinote, ruaionekite 
ta vieno anglo ir atgal SUgrį-ir.iąn pranešti, už ką busiu labai Uė-. 
žo į Angliją, o iŠ Anglijos!kinga’ 
pateko į Ameriką, kame! 
knygų rinkėjai (kolekciniu-į 
kai) ir sumokėjo už 
kią didelę sumą.

kas apie 
pranešt

1Ū5bn]

ją

įI
t

i Pajieškau savo tikrų brolių Jenoj 
Povilo, Izidoriaus ir Petro Janusų, ‘ 

(paeina iš Kauro rėdybos. Tauragės 
j apskričio,* Erivilkio parapijos, Leiiki- 
jčių kaimo. Meldžiu atsišaukti, arba 
įkas jucs žino, malonėkite man pra
nešti žemiau paduotu adresu, busiu 
i labai dėkingas. (32>

Ona Bacevičaitė
Dvaras Vege-ir.e, Kelmės pasta 

Raseinių apskr., Lithuania.

a-o

KULTŪROS ISTORIJA.
ISTORIJA. Trys didelės knygos su daugel paveik- 
svieto ku’turos istorija pradėjus Egiptu. Amerika, 
ir kitais kraštais. Trys knygos gražiais apdarais.

iki Rugpiučio-August 31 dienai ... • a

KULTŪROS 
šių. Tai yra viso 
baigiant Lietuva 
puslanių 505.

Kaina $4.00.

ARTISTIŠKŲ PAVEIKSLŲ KNYGA.
ARTISTIŠKŲ PAVEIKSLŲ KNYGA—MOTERŲ BEI MERGI

NŲ. Šitoje knygoje telpa 350 artistiškų paveikslų, gaminti di-ižiaurių 
artistų sviete. Paveikslai yra gamtiški — gryni. Po paveikslais aiški- 
n:mai_ anglų kalba. Gražiais. storais apdarais. 
____Kainų S5.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ... $4.5<>

. 50c.

BIOLOGIJA.
BIOLOGIJA, ARBA MOKSLAS APIE GYVUS DAIKTUS. Pa

gal prof. Nusbaum sutaisė šernas, šitoje knygoje aprašomą kokiu 
budu atsirado gyvi sutvėrimai ant musų žemės, kaip jie vystėsi pra
dėjus mažu vabalėliu iki da-ėjo ligi paukščių, galinus paties žmogaus. 
Su paveikslais, pusi. 147.

Kaina 60c.; iki Rugpiiu-io- Augu.-.t -M dienai ti, . >0r.

KADA IR KOKIU Bl DU SVIETAS SUTVERTAS.
KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS SUTVERTAS. Paraše prof. 

Myver. iš vokiečiu kalbos vertė J. llgaudas. Vaizdžiai aprašoma ko
kiu budu tvėrėsi dangiški kūnai ir kaip musų žemė susitvėrė, taigi 
kokiu budu ant jos atsirado gyvybė. Su paveikslais, pusl, 140, apda
lyta..

Kaina $1.56; iki Rugpjūčio-Aitgust 31 dienai t.k......................... $1.25
GAMTOS ISTORIJA."”

GAMTOS ISTORIJA. Pagal Bet parašė Dr. Bteevičius. Knyga 
su daug paveikslų, žuvų, žmonių, medžių, ir Lt. Stora, su gražiais 
apdarais, pusi. 209.

Kaina $1.50; iki Rugpiučiv-August 31 dienai tik ...................... $1.25

VALGIŲ GAMINIMO KNYGA.
VALGIU GAMINIMO IR NAMU PRIŽIŪRĖJIMO KNYGA. Tai 

vra kv.kory.-tes knyga, Mokii.-a kept: ir virti, sutaisyti gardžiausius 
valgiu* ir gėrimus, taipgi ir kitus šeimininkavimo jai bus. Drūtais 
audime apdarais, puslapių H-2.

Kaina $1.75; iki Rugpit čio-August 31 dienai tik ... $1.50Netikra duktė.
Viename Berlvno vagza-1 

iiuį kokia tai jauna panelė 
pamačiusi išėjusį iš trauki
nio seną gerai apsitaisiusį 
poną, šoko jam ant kaklo, 
ėmė bučiuot. džiaugtis, 
šaukdama: ”Koks manąjį
džiaugsmas, kad tu, tėte, su-!-— 
grižai jau.” Senis irgi nesi- iduosiu 5 dolerius. Mano adresas: 

kratė nuo tokiu glamonėji-1 b. b. l. Co., Bergiand, Mkh. 
mų ir laikė apsikabinęs tą;———XELlE 
panelę. Staiga _ panele au-, N1S, apleido mane ir namus, aš ne- 
traukus nuo senio veidą, su-įa^ysį? v? ic:kias biias per « PaJa- 
sukusi: Ne, tai ne mano te- s-ubak. Pajieškau sūnų Juozapo ir 
te,” — norėjo pasišalinti.: Antanuko. Kas tokius pamatytų, p;-ą- 

Bet senis jos nepaleido ir ra-, mačiulionis
miai pasakęs: ”O, nlano mie-i 1J5 Broadway. So. Boston. Mass. 
la < ■ , i
giuosi tave sutikęs ir nepa
leisiu, iki policijai pristaty
siu.” Pakviesta policija rado 
dukrelės rankose brangią su 
deimantais sagę, kurią pa
nelė besiglamonėdama su
spėjo ištraukti iš to senio 
kaklaraiščio.

i

Antanas Jar.ušas 
Bos 268, , Auburn, III

Pajieškau
>š Kauno radybos 
Varnių valsčiaus, 
jos, Sebu sodos, . _

- is 23 metai. Meldžiu širdingai 
sišaukti arba kas žinot, malonėkite 

j man pranešti. Kas pirmas praneš,

Antano Pelvenlo, paeina 
Telšių apskričio, 

Jenapolio parapi- 
gyvena Amerikoj

ar

KUNIGO BIMBOS BIBLIJA.
KUNIGO BIMBOS BIBLIJA. Knyga didelė, su <iauge’iu paveik 

šių — vaizduoja kunigus, minyškas ir t.t. Taipgi randasi daug pa
mokslų kunigo Bimbos.

Kama šj.igi; iki Rugp-uvio-Augi 31 dienai tik .............. 52.00

kiti gydytojai atskiria iš 
kvapo, diabetikai taipgi 
duoda dažnai ypatingą kva
pą. Vienas žmogelis Ma- 
riampolės apskrity nuspė
davo ligą pauostęs atneštus 
jam ligonio dėvėtus marški
nius.

Kvapas atsiranda iš ga
ruojančių iš kūno dujų, ku
rios darosi komplikuotoj or
ganizmo labaratorijoj, ku
rios veikimas priklauso nuo 
daugelio faktorių.

' : ”O, niano mie-i
dlU'.rele, aš labai džiau-, Agota Jotautukė, pajieškau sa

vo dviejų brolių Karotinus ir Juozo 
Jotautų. Turiu labai svarbų reikalą 
p»iz jų. Meldžiu atsišaukti arbi kas 
apie juos žino man pranešti šiuo 
adresu: ‘ 134)

(
i
i
I

J. Brangaitis
Dox 206. Cairnbrook, Pa.

APSIVEDIMAL i

■
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BARBORA UBRYKA.
B AREORA UBRYKA ARBA KLIOŠTORIUS IR JĖZUITAI. Su 

paveikslu. Apiašoraa baisi padėtis minvkės Barboros, kun 22 rietu 
išgyveno kalei mo klioštoriaus urve. Drūtais apdarais, pusi; 118.

Kaina $1.25; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik...................... $1.00
GYVENIMO MOKYKLA?’

G1\ ENIMO MOKYKL A, šita knyga yra viena iš tų knygų, ku
rią skaitant pakelia dvasią ir duoda norą siekti prie mokslo, prie biz
nio, prie atsižvniSjimo. Labai raudinga knyga dėl moksleivių ir kitų, 
kurie neri patapti garsiais žmonėmis. Dusi. 233. apdarytu.

Kaina $2.50: iki Rugpiučio-August 31 dier.ai tik . '............... $2.00

DRAUGIJOS IK ORGANIZMO EVOLIUCIJA.
DRAUGIJOS IR ORGANIZMO EVOLIUCIJA. Pagal Dartvino. 

V. cismene. Kropotkino, Spcn.cerio ir kitų parašė Arthur Lev.is; verte 
Dr. A. J. Karalius. Pusi. 1&7.

Kaina 50 centu

I

KAS YR’ TAIP. O KAS NE TAIP.
KAS YR- TAIP. O KAS NE TAIP. Parašė Work, vertė Dr. A. J. 

Karalius. Pusl. 264.
Kaina 75c.; iki Ruguiučio-Au*n»st 31 dienai tik ... ... 50c.

PORTUGALŲ M1NYŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI.
PORTUGALŲ MINYSKOS MEILIŠKI LAIŠKAI. Parašė pati 

minyška Mariona Aicaforado. Knyga nepaprastai žingeidi, išpuošta 
gražiais paveikslais. Pusl. 160. Gražiais apdarais.

Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik . . . . , $1.25

ISTORIJA CHICAGOS LIETUVIŲ.
ISTORIJA CHICAGOS LIETUVIŲ. Knyga žingeidi, apipasako- 

ja laikus kada lietuviai pradėjo apsigyventi Chicagoje, apie tų laikų 
veikėjus, draugijas ir t.t. Pusl. 580.

Kaina $2.00; iki Rugpiučio-August -31 dienai tik ....................

LAISVAMANIŲ KALENDORIUS.
LAISVAMANIŲ KALENDORIUS. Kalendoriuj randasi daug 

paveikslų ir gana žingeidžių raštų. Sutaisė J. Mickevičįus. Pusl. 60.
Kaina 50c.; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ........................... -45c.

. $1.00

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA.
TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Yra.tai rikliausia svieto isto

rija nuo seniausių laikų, daug da seniau prieš Kristaus gimimo iki 
nupuolimui Rymo viešpatystės. Knyga didelė, pusi. 305.

Kaina $1.75; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ■. ... $1.56

Nauja submarina ir naujas 
orlaivis.

Anglijoj išrasta submari- 
na (pa vandeninis laivas), 
kuri turi 12 colių kanuoles.

Be to, Anglijoj atsiradęs 
naujos konstrukcijos diri
žablis, kuris turi keletą ma
žu orlaiviukų tik su vienu 
pilotu. Šis sėdi jame plieno 
kietomis apšarvuotas kai 
lukšte. Reikalui atėjus mil
žiniškas dirižablis baisiu 
greitumu išstumia orlaiviu- 
ka. kuris išskėtęs sparnus 
lekia ant priešininko orlai
vio ir prisiartinęs sparnus 
suglaudęs perduria perdėm 
svetimą laivą, po to išlindęs 
vėl išskečia savo sparnus ir 
grįžta.

Aš. Joscph Marshail, pajieškau

Kinų siena.
Garsi pasauly Kinų siena 

jiaskutiniu laiku pradėta 
ardyti, ir iš jos plytų ir ak
menų statoma namų. Bet 
kol šią milžinišką sieną iš- 
ardvs, tai daug laiko pra
slinks. Astronomai tvirtinę, 
kad Kinų siena esąs vienin
telis žmonių rankų kūrinys, 
daiktas, kuris iš mėnulio ga
lima gryna akimi įžiūrėti. 
Kinų sienos ilgumas su vi
sais jos išsisukimais siek
siąs ligi 3,000 kilometrų: 
sienos apačia siekia ligi 36 
oėdų platumo, o viršum — 
ligi 15 pėdų. Sienos augštis 
ivairus, nuo 15 ligi 30 pėdą. 
Pradžioje buvę ligi 20,000 
apsaugos bokštų. Kinų sie
noje esą akmenų daugiau, 
kaip visuose Didžiosios Bri
tanijos mūruose drauge. 
Padavimuose minima, kad 
ši paminklų siena, einanti 
nėr ištisas kalnų virtines, 
buvusi pastatyta per 15 me
tų. Kromininkai pasakoja, 
kad 200 metų prieš Kristų 
Kinų karalius Huang-Ti pa
statęs šią siena apsiginti
nuo šiaurės laukinių gimi- iki 150,000 tonų.

’ - - -
■l'-e Klim. jisai mane nuskiiaudė ant 

Naujos Tarvbu Rusu konce- dolerių ir pabėgo 23 d. liepos. Jis 
: i>‘ra pėdų anksčio, gelsvi piaukai,SlnCS sutarty b. ;.?y^ štyn sušukuoti, mėlynos akvs,

"Ekonomičeskaja Žizn”,^! ™upietas veidas. aPie 40 mėtų 
, Tr J , (senumo. Kas suą žmogų patemys ir

praneša, kad Komisarų la- prisius man jo adresą, 
ryba patvirtino koncesinę ^rcd^5rius dovai^- Rašykit 
sutartį su Amerikos Ben- / 
drove ’ Product Exchangej 
Corporation”. B-vei duo- i 
dama teisės atidarvti savo,..As; s;aniey pajicskau apsive- 

skyrius Petrograde, ivlasK-ųki 35 metų amžiaus, aš esu 3> mo
voje, Charkove, Novorosijs-;^- Mergina tari buy
, J.’ 2; .. . ’ r, , ' - Isnio budo ir ne sporte. Atsisau it
ke ir Taškente. Be to, su uz- laišku, 
sienio prekybos komisariato j 
žinia firma gali atstovauti 
Amerikos rinkoje Rusų pri-’ 
vačias ir valstybines ben
droves. Bendrovė tarpinin-iamatninkas? 
kauja įvairios rūšies prekių 
pasikeitime tarp Rusijos iri 
Amerikos. Pusė pelno iš pa
darytos apyvartos kiekvis- 
ną mėnesį privalo būti per
duota užsienio prekybos ko
misariatam Koncesija nu
stoja galės, jeigu Amerikos i 
vyriausybė kokiu nors budu 
susiaurintų Rusų bendrovių! 
teises Amerikoje, arba jei-! 
gu Rusii vyriausybė įsiti-1 
kintų, kad tos bendrovės 
veikimas yra priešingas Ru
sų respublikos reikalams.

ISTORIJA ABELNA.
ISTORIJA .ABELNA. Tai yra viso svieto istorija, anie visus pa

saulio kraštus. Yra tai svarbiausia knyga norintiems susipažinti su 
viso svieto istorija. Parašė Dr. Bacevičius. Pusi. 498, apdaryta.

Kaina $2.75; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik......................... $2.00

$4.M

tam duosiu
Ši’lO

Joseph Marshail
384 Hamblin Avė..

Battle Ureek. M ie h.

V.'m. Stinley
7-16 Nr>. Franklin SL, Čhicaga,

Pajieškau gyvenimui draugės, r.e- 
senesnės 40 metą. Mergina turi turš- 

Ji nors porą šimtų dolerių. Aš e;u 
. noriu užsidėti savo di.b- 

’ i atsišaukti takią, katra 
sutiktų imti civiliška šliubą. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųsti paveiks
lą. kurį ant pareikalavimo sugrąžin
siu. M. As.
30,4 Ocean Packvvay, Broc-kiyn. N.Y.

akSI

LIETU VIŲ PROTĖVIAI.
LIETUVIU PROTĖVIAI. Pa;ase Dr. Jonas Šliupas. Knyga isto

riška ir gana didelės svarbos. Aprašoma lietuvių padėjimas da prieš 
Kristų per 800 metų. Pusl. 283. apdaryta.

Kaina $2.t>0; iki Rugpiučio-August -31 dienai tik......................... ST.75

$8.00

Pajieškau apsivėdjmui merginos ar
ba našlės, nuo 25 iki 3'> metų seru
mo. Aš esu 33 metų. Daugiau žir.iu 
suteiksiu laišku. Norinčios apsivesti 
kreipkitės šiuo adresu:-

H. Jacobson
P. O. Bcx 653, AbcrJern, Wx ii.

PARDAVIMAI
DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda iėfornišiuoti kambariai. 

Įrengtos 3 metams iaktores kaimy
nystėj. Rends pigi, pc-inas geras; 11 
kambarių, visi šviesus ir daug oro. 
Priežastis pardavimo -- savininkė 
nevalioja apdnbti. (32)

MRS. A. DAMLE
1608 Sa. Hal-ted St.. Chieago. IR. 

ant 3 lubų. Tek: Carel 2329.

Anglų—Rusų naftos 
, sutartis.

’Ekonomičeskaja Žizn” 
praneša, kad Centralinis 
Koncesijų Komitetas Mask-j 
voje užtvirtino mišrios akci-j 
iiės bendrovės naftos eks-i 
portui statutą. Bendrovę su-! 
daro Tarybų Rusų Naftos' 
Sindikatas ir Anglų Charles' 
Sheil Bendrovė, 
bendrovės kapitalas — 250.-* # — į n:*ii ti bięiiod, mco.8 uat-
000 svarų sterlingų. Jos cen- žovėmis. viskas gerame stovyje. Turi 
tras yra Londone. Valdyba bdt parduota greitu laiku. 20 mini- 

7L 1 • • • * 1 v cių in*a nueiti j d»rn:uves. Pirmas
sudaro iš abiejų pusių po ly - miestelis Sheltonas. paskui Derby 
gų atstovai skaičių. Rusų 
sindikatas pasižada tiekti

FARM0S.
PARSIDUODA FARHA.

akrų žemės. 2 akrai išdirbtos, 
is, trijų kambarių st 

u* • Oa- dideič daržinė; vištir.inkas, k »u- 
ramatinis liniukai, farmes įrankiai 42 višlcs.

------j90 viščiukų. 3 kiaulės, 1 arklys, veži- 
iinai ir šienas, daržas apsodintas dar-

16 u
Stu

,r 
. Galima ant »arno« gyve.it 

ir šapoj dirbt Aš užsiimu pieno isve- 
’žioiirrai

kasmet Anglų bendrovei po 
100,000 tonų naftos. Vėliau j 
tas kiekis busiąs pakeltas

j rnif-stukus; Greitu laiku 
parduosiu uz $2,350. Ant-

K. AUZEL
Bos 132. Siielien, Conn.

?ni

iru

Jki Rugpiučio-August 31 dienai tik ............ 45c.

HYGIENA.
HIGIENA ARBA MOKSLAS apie užlaikymą sveikatos. Pagal 

Berneią. Dr. Noil ir kitus -utaisė Šernas. Kas nori apsisaugoti nuo 
visokią ligų, tas turi perskaityti šitą knygą. Pusl. 132.

_Kaina 50c.; iki Rugpiučio-August 31" dienai tik.....................
LALIO ŽODYNAS. ~~

ŽODYNAS ANGLIŠKOS-LIETUVIŠKOS KALBOS. Šitą garsu 
žodyną sutaisė A. LALIS. Knyga didele, su tūkstančiais žodžių, ku
rie vra išguldomi i lietuvių kalbą. Gražiais "Half Morocco” apdarais, 
nugara ir kampai drūtos, gražios morocco skuros, bonai audimo; ant 
nugaros parašai aukso raidėmis. Pusk turi 835.

Kaina $6.ū<>; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik .

PILNAS L ALIO žODYNAŠT
ŽODYNAS LIETUVIŠKOS-ANGLIŠKOS ir ANGLIŠKAI LIE

TU v IšKOS KALBI. Sutai. ė A. LALIS. Abi dalys vienoje knygoje, 
pusk 127 4. drūtais, gražiais apdarais, kampai ir nugara meroeco ska
ros, šonai audinio, aukso parašais ant nugaros.

Kaina iki Rugpiučio-August 31 dienai tik
RANKVEDIS ANGLŲ KALBOS?

RaNKV EDIS ANGLiŠKOS KALBOS. Praktiškas būdas išsimo
kinti anglų kalbos pačiam per save be pagalbos mokytojaus. Sutaisė 
J. LAUKIS. Knyga didelė, rusi. 310. Apdaryta drūtais apdarais.

Kaina $2.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik . * ‘
BEDIEVIŲ ŠVENTRAŠTIS:

BEDIEVIŲ ŠVENTRAŠTIS. Šita knyga yra padaryta iš senu 
”Kariių". randasi apie 300 paveikslų ir vist jie bedieviški,'daug rašto 
apie tikėjimus, dievus ir kitus dalykus. Knyga didelė, apie 1.030 pusk 
drūtais apdarais.

Kaina $4.00: iki Rugpiučio-August 31 dienai tik .
pamokslai išminties:

PAMOKSLAI IŠMINTIES IR TEISYBĖS. Labai 
mokslai apie išmintį ir dora. Pusi. 182.

Kaina 75c.; iki Ėugpiučio-August 31 dienai tik ....
GEOGRAFIJA?

GEOGRAFIJA ARBA ŽEMĖS APRAŠYMAS. Pagal kitus para
šė ŠERNAS. Kr.yga nepaprastai žingeidi — anrašo apie žemę, vul
kanus, kiek yra pasauly viešpatysčių, kur kokie žmonės gyvena, ko
kios ių ypatybės ir t.t. Knyga didelė, su daug įjaveikslų, pusl. 409.

Kaina $3.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ................. $2.00
SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI SUTVĖRIMAI?

SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI SUTVĖRIMAI. Pagal Bitne- 
rį, sutaisė ŠERNAS. Knyga žbigeidi, aprašo susibudavojimą visokių 
gamtos pavidalų. Su daug paveikslų. Knyga didelė, pusi. 370. gra
žiuose audinio apdaruose.

Kaina $2 50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik
ETHNOLOG1JA?

ETHNriLOGlJA ARBA ISTORIJA APIE ŽEMĖS TAUTAS. Pa
gal Haberiand. paraše ŠERNAS. Su daug paveiksiu viso pasaulio 
žmonių-tautu. Knyga turi d de'ę mokslinę vertę — patartina kiekvie
nam lietuviui ;ą i.-ig' ti. Pv-l. 667.

Kaina ’S.OO; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik

GYVULIŲ PROTAS.
GYVULIŲ PROTAS. Patašė Dr. T. Želi, vertė J. Laukis. Yra 

grynai mokslinė knyga, šia knygą skaitantis sužinosi ar gyvuliai 
protauja ar ne ir kokie gyvuliai protauja ir kurie neprotauja. Knyga 
labai žingeidi. Pusk 212.

Kaina SJ.25: iki Rugpiučio-August -31 dienai tik......................... $1.00

$2.00

$2.50

ingeidąs pa-

60c.

.. . $2.00

$2.50

. . $2.00

KRAUJO SĖJA.
KRAUJO SĖJA. Vaizduojama baisus Karės laikas. Knyga 2-juose 

tomuose. Mūšiai ant žemės, mūšiai ore. mūšiai vandenyse. Per abu 
tomu t?u J. 535.

Kaina $2.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ...
BEN-HUR.

ISTORIŠKA APYSAKA Iš JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ. Pus
lapių 472.

Kaina $1.50: iki Rugpiučio-August 31 dienai tik...............
MEILĖ IR DAILĖ.

■ MEILĖ IR DAILĖ. Parašė Meilės Specialistas. Su daug paveiks
lų. Pusk 207. apdaryto.

Kaina $1.59; i’ i Rugpiučio-August 31 dienai tik...................... $1.25
PELKĖS. '

PELKĖS. Veikalas iš lietuvių darbininkų gyvenimo Amerikoje. 
Parašė Ųpton Šiite'ur, lietuvių kalbon vertė Kazys Puida. Pusl. 468.

Kaina S1.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik.........................$1.25

.. . $1.25

r

i

I

P. O.
Farmes vieta:

Nelis IL*cks 1L D. 8.
i

Iš MANO ATSIMINIMŲ.
IŠ MANO ATSIMINIMŲ. Daug žingeidžių pasakų. Parašė Dr. 

Pietaris. Su autoriaus paveikslu. Pusk 301.
Kaina 81.25: iki Rugoiučio-Argust 31 dienai t'k......................... $1.00

TIKRAS ŽENYBINIS GYVENIMAS.
TIKRAS ŽENYBINIS GYVENIMAS. Knygelėje teipa įvairus 

patarimai apsivedusiems arba manantiems apsivesti. Parašė Idos 
Cradcck, velrtė J. Laukis. Pusk 40

Kaina 25c.; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ... . . 20c.

SAPNŲ KNYGA.
SAPNŲ KNYGA. Išguldo visokius sapnus, kokius tiktai žmogus 

gali sapnuoti. Knyga puikiais apdarais. Pusk 264.
Kaina $1.50; "iki Rugpiučio-August 31 dienai tik......................... $1.40

MAGIŠKOS KAZYROS.
MAGIŠKOS KAZYROS su lietuvišku išguldymu ir visais paaiš-* 

kinimais.
Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai .... . $1.40

BIBLIJA.
BIBLIJA ARBA PILNAS ŠVENTAS RAŠTAS SENO IR NAU

JO TESTAMENTO. Knyga didelė virš 1,100 pusk, juodais audimo 
apdarais, auksinio titulo antspauda, rausvi lapų kraštai. Sykiu su 
Biblija randasi ir Biblijos rodyklė, su kurios pageiba lengva jieškomi 
dalykai Biblijoje surasti.

' Kaina $2.75; iki Rugpiučio-August Si dienai .. - $2.50
PATARMĖS MERGINOMS.

PATARMĖS MERGINOMS APIE LYTIES DALYKUS. Parašė 
Margaret H. Sanger, į lietuvių k libą vertė J. Stropus. Knygoje ran
dasi gana daug paveikslėlių išaiškinimą išsivystymą vaisiaus, nėštu
mą ir Lt.

Kaina $1.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik......................
ŠVYTURYS.

ŠVYTURYS. Almanachas už 1912 ir 191:’. me'us. Teipa raštai 
geriausių Lietuvos rašėjų: Liudo Giros, Lazdynų Pelėnus, Gustaičio, 
Mikuckio. Vinco Krėvės. Kazio Puidos, Žemkalnio Grigonio ir kitų. 
Vertėtų šitą Almanachą įsigyti visiems, nes jame randasi daug žin
geidžių raštų. Šios abi knygos turi pusi. 540.

Kaina $2.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik......................... $1.50
MEILĖ IR ŠEIMYNA.

MEILĖ IR ŠEIMYNA. Knyga su daug paveikslų, pilna žingeidy- 
bių. Pusk 260. drūtais apdarais.

Kaina $3.00: iki Rugpiučio-August 31 dienai tik......................... $2.50
PAVEIKSLAI—ABROZA1. v

4-ri ABROZAI — D’D. LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ, ALGIR- . 
DAS, GEDIMINAS. VYTAUTAS IR KEISTUTIS. Šitie paveikslai 
yra tinkami papuošti, namus, ofisus, svetaines ir t.t.

Kaina $2.00; iki Rugpiučio-August 31 d. visi 4 paveikslai $1.50.

Pinigus siuskite sykiu su užsakymu. Jei siusite grynais pinigais, laišką registruokite. Al ŠROS KNYGYNAS yra di
džiausias lietuviu knygynas pasauly. Visos geriausios knygos kokios tiktai yra išleistos lietuviu kalboje čia, Amerikoje, 
arba Lietuvoje, galima gauti AUŠROS KNYGYNE. Katalogas siunčiamas dovanai. Knygų kainos nupigintos tiktai tų, 
kurios čia garsinamos ir tik iki Rugpiučio-August 31 dienai. Radę sau reikalingu knygų šitame sąraše pasiskubinkite užsi
sakyti. Norinti agentauti musų knygomis, apie sąlygas klauskite laišku. Laiškus su pinigais siųskite šituo nauju antrašu:

Aušros Knygynas
3210 South Halsted Street, Dept. 4, Chicago, III

inanjar.-^* JnSEnt'f i- i it'žansnEni!

gyve.it


I

*

KL’T. KIVISI

ati

.1

a

i

* "*

n t >.

VO
>?,

os'

■ ’.l'“
h

. Ruguiučio 18 
Rugpiučio 25

PETRAS VALUKONIS i

p*,' a'jei jis netu- 
lai prie išdirbėjų 
įptiiAaoriaus ad rė

kimai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai j PILIAVĄ.

!f RYNDAM >................... Rugpiueio t

;■>

lai-
.inija Lietuvos 

Emigracijos. De- 
i kreipkitės pas

r

1■

1 pie dieviškas asabas, o ne 
; pie tavo šeimyną.

Kaimietis:— Dieviškos, 
: sabos man nerupi, nes jas 
tarti nekeikia.

kODIKIv
Turėjo pamėlynavusius 

poakius.
miega gerai ir jaučius puikiu, 

via turinys įdomaus 
H. "A", Brinkinant 
sako: '"Buvau luL 
ueriv.ęs, negalėj

. meno viduriai r.eve;
:, tarė iru menką 
ais visuomet jaučia 

visuomet buvo

□ R. J. MARCUS
LIETI" VISK AS G Y DYTOJ AS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 1‘armenter Si.. Boston. Mass. 
(l'rie Hanover St.)

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

5lt2-W.

Or. 1. Corman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS

Ijlkniu.i. nuo
> nuo

nuo

Te L Dewey 4O36-.M ir 1596-R.

l's bar 
C i?. -

I 
i'a. Jis 
tas i ■ 
miegot; 
rcis.is.rv 

y bmeė 
. oak iui 
Nuo tv laiko kaip aš 
Nuga-Tcne’ą. a- gali 
i.iu laiku, miegu visų 
čiuori puikiai. Mano 
kaip reikiant, mano narvai ueag 
presui ir nėra ty niclyuių. pcakiv 
Tuksiančiai vyrų ir nioter yr; 
Idoj pat padėty ir galėtą atga i 
vi seną Sveikata, Stipruma 
iria vartodam: 
gink j; pats ir 

mėnesiui

Dr. N. F. Barroniant mkie»no ra-
Aitoru,

i nėr v d<>- 
nsiečia 

:v l aip 
ipeii .4 
ha pail 

paaiėfy
pid’teja : 
: \aižyti 
naktį ir 
viduriai

Stir 
IGS?.* 
A t A* 

3*- 
h- Gyv> 

.Nuga-Tone "a • Pa:t;> 
įsitiKink. Vietam pi»- 

nam mėnesiui gydytis sl.i'i.
Nuga-Tone"a pardavinėju visi geres- 
: i.-ji antiekininkai pozitiirgai garti'i- 
tuodami. kąė suteikus pilną patenki 
rimą, arba pinigai bus sugrąžinti 
(garantiją rasi prie kiekvienos b ?.- 
kelėsi. arba tiesiog pasiųs apmokėki 
paštu Nailonai i.aberati.y. 1938 So. 
V.’abash Avė , Chicago, 11?.. pasiuntus 
jkms $1.00.

dėl APRŪPINIMO i 
MOTINŲ IR JŲ

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^
it 1U3S \Vashington Street ir

43 Dover Street,
BOSTON. MASS.

Jo—12 dieną; 
—5 po pietų;

6—8 vakare; 
><-dėliumia nuo 10—12 dieną.

Tarp kumščių.
Susiėję dvi lietuviškos kil

putės kalbasi:
—Girdėjau, kad savo duk- 

''Tj išleidai už vyro, ar tie- 
•> •
—Taip, kūmute, jau ište- » •
‘JO.
—O už kokio gi?
—Už kalakuto.
—Vaje, vaje, kumute. rei- 

svetim- 
lučio, ar gi jau nėra lietu- 
ių vaikinų...

• ėjo tau ir leist už
: c

KAS KUOMI PASIŽYMI. ,’
Kunigai — bedievybės pia- i 

tinimu, žmonių mulkinimu J 
žemiškų turtų pamėgimu ir - 
bešliubiniu šeimvnišku gv-, 
venimu.

Davatkas — kunigu gar- j 
binimu ir gerų žmonių aplo-j 
jimu. ų

Pilnieji blaivininkai — gė
rimu iš pilnų stiklelių ir iš 
pilnos bonkos.

Komunistai — organizaci-', 
ju skaldvmu, kitu nuesavv- 
bės naikinimu, o savo — (ii-, 
din imu.

Socialistai — darbininkų 
perspėjimu nuo skaldymosi.

Sandariečiai — kazirnin- 
kų ir munšainerių organi
zavimu ir mitingu ardymu.

Senberniai — šeimyniško 
gyvenimo ardymu ir sekioji- , 
mu paskui šešiolikines (ku
rios kartais ir i kalėjimą nu
veda).

Munšaineriai

ŠTR UPSNIS XXXI. 
Karšti C>r;:i l /duoda 

Rūpesčio

05 N. Main st. kam p. Broad at 
MONTELLO. MASS.

**N1 So. Boston 506-W
daktaras

A. L. KAPOČIŲ<
LIETU VYS DENTISTAS. 

VALANDOS Nuo 9 iki 13 di«

V

Aštuonis metas praktikavęs
Hcspitalėj.

Medikes ir Chirurgas. 

Tidpgr gydom ir Elektriką. 
(

V 
? 
e|I!

t

Tek No. Di»0
LIETI* VIS GYDYTOJAS

Dr. Francis A. Reyndds
(1Č1NGAILA)

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 

2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 
Ne'leliomis nuo 1 iki 3.
419 M UN ST.. ATHOL. MASS.

Ntto 2 iki 9 rak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietą.

Seredemis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway. tarpe C ir D et.
30. BOSTON. MASS.

> Karšti 
sūkių kas! 
pr iežiuvo^. 
miršta ue 

prie 
vėnti kjj 
p: i taikit 

Eeve" 
sakos 
erai- 
'.ame.

; sveik* 
i skaisčio 
iio oro y 

; i^aics 
' dihio 
į Vis 
; le-gs ut 
: S kinti je 
palos, 
lengv: 

Ašt
1 ’.ešar; 
! svarbi 
! nos n: 
I ryti 
1 kiekviera 
; studijuotii
■ . rg’.::: :>» 

Motinos.
{savo kudii 
j pier.o gere
■ ir.čs vienoj 
t rinkdamos 
j r,ai viduciuk;
i pasoknien 
j laot no.r.s 
t ti tinkam 
I sss svaro; 
i penėto jam 
Į maistas, kun? 

Reikia 
[vieną vč 

Ji i viduriuke 
i ženklai dažna 
vojingst vida-ii 
šiltuti su gydytoj 

Is bot!'.lite, cei 
didžiausias pavojus 

Į^lpier. ir neriinestlr
1 maisto, 
na. i-e: 

į Pienas 
rus, bs 

! ;>crsę. 
. Tad re

Apsivedžiau sujdar.tv; 

uri seDtvnis vai-!‘i cr :*• *” į j rn si

Gavo.
- Ar buvai

, atsiimt savo skolą 
s:-

Jurgis:-
Jonas:-
Jurgis:- 

uok man
Jonas:—
Jurgis
Jonas:—

<kiu i žandą.

Jurgis 
unigą
Joną;

pas
•>

Taip, buvau 
Ar gavai?

Gavau...
Tai dabar

Nedrįstu... pykši.
Juk gavai?

Taip, gavau du

Gudrus girtuoklis.
Vienas lietuvis girtuoklis 

ėjo i savo tautiečio saliuną 
; paprašė stikliuką gero lie- 
uviško munšaino. Barter.-Jl 
eiis jam tuojaus pripylė ir 

; is išsigėręs eina laukan.
—Ei, Jonai, palauk, juk 

u dar neužmokėjai už šnap-
— sako saliunčikas. 
-O tu ar užmokėjai už
— klausia girtuoklis.

.... -Žinoma, kad užmokėjau
sveikatos naikinimu, o savo ._atSako saliunčikas. 
turtų didinimu. . ! —Jeigu tu užmokėjai, tai j .

Bučenai — prasvmkusių a§ turiu antru svk už 
produktų pardavinėjimu. ^okėt?

Daktarai — žmonių kiše- " ' ________
nių "gA dymu \ J Vž narsumą.

Kazirmnkai — kazirmvi- _ Tr| Jonas:— Kur tu gavai 
: nedali ?

t

f i

žmonių

mu po 24 valandas | parą. 
Bespah. is.

Jurgis:— Už narsumą.
Jonas:— Už koki narsu 

:r.ą?
•Jurgis :—

"■.ašie, kuri 
' :us.

Didelis komplimentas.
Kaune susiėjo du žydeliu 

ir pasakoja savo prietikius. 
Vienas sako:

"Žinai ką? Aš vakar susi
tikau ant gatvės žmogių ir 
jis paskaitė mane kunigu 
Krupavičium."

”Ui, tai niekis. Vienas 
mane paskaitė daug dides
niu”, giriasi kitas žydelis.

”Ar jis paskaitė tave ku
nigu Purickiu?"

”Ne. Da didesniu.”
"Prezidentu Stulgins

kiu?”
"Ne. Jis man mandagiai 

paplojo per kuprą ir sako: 
Ui, mein Gott! ar tai tu 
čia?” Į Teisme.

Teisėjas:— Klausyk, 
teriške, kodėl tu kirtai 
vyrą su kačerga?

” Moteris:— . Aš norėjau 
kirst ji su šluota, bet kadan
gi šluotos ant greitųjų nesu
radau, o po ranka pasitaikė 
kačerga, tai apdirbau ji su 
kačerga.

Tarp airių.

Kunigas žolės neėda.
Viena biedna parapijon

a,
■i

mirus jos vyrui, nuėjo 
trimis savo našlaičiais 
kunigą prašyti pagel-

—Nusiramink, moteriš
ke* Dievas gailestingas. Jis 
nutveria zuikius, užaugina 
jiems ir žolę.

—Bet tu pats, kunigėli, 
ai žolės neėdi, — atkirto su- 

uvkus našlė.

Kėlu II 
žžieva.
u mere: 
oadėtv

-\e<nikic Kitokio, Kaip tik su šiuo 
paveikslu.

Salutaras lietas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą. 
Kurs tik vartoja Salutarąr

V

tarą Riterį žmonės vartoja jau Į i 
metu nuo visokių pilvo litrų ii i" 

pasekmėmis, i | 
taus, nei ūži’ 

ii 

'I

ji

11

jo stebėtinoms į
Įaugi neranda iam lygaus,__ ____
viršesnio. Pasistengk Įsigyti jc 

•atelį, o mes užtikrinam. kad su juo
si nesiskirsi, kol gyvas busi. Kok; 
k vidurių nes maga mą jauti, kreipi 
is prie savo aptiekoriaus reikaiau- 
amas tikro Saiąta 
ėtų, kreipki^, titj 
ridiiodąmsis U
a. adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
i >ii L G & CHEMtCAL CO.. Ine., 

DeptĮ 18
!7O7 S. Halsted St.. Chicago, III.

j ——------------------------ 1
Nesikankink su

Reumsiizmu
Neuralgija Strėnų Diegliu j 

Skausmais Krutinėję 
Skaudamai:; Muskulais

ik truputį su

ant skaudamu vietų, ligi jva 
jausi odos degimą—;r užganė 
dinantis, malonus palengvėji 
Laas tuojius užstos.

Tikrasai Pain-Expelleiis turi 
INKARO vaisbaženkiį.

MEDICINOS DAKTARAS

LEO J. PODDER
Iš PETROGRADO

Profesorius daktarų Kolegijų;
SPECIALISTAS VYRŲ ir 
MOTERŲ LIGŲ, TAIPGI 

KRAUJO ir SKUBOS 
LIGŲ.

Gydo, reikalui esant, su 
X-Ray ir elektra.

69 CHAMBERS STREET, 
Phone: Haymarket. 2390. 

Ofiso valandos;
8—9 A.M. 2—3, 7—8 P M. 

BOSTON.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

proga pamatyti 
kur kiekvieną 
atsitikimu tuk- 
išaugu Pinisai-

tuiini 
skilvi, 
i.irdim 

:ėiain žmonis
Tucjaus pasirodo didžiau-uis 

pavojus sveikatai, ir gyvasėiaū 
Operacijas darant tankiai žmogus 

'atsikelia no operacijos, o 
ir atsikelia, tai sveikatos ne- 
•i. Taigi, dabfcr čia parodo, 
reikia save gelbėti pirm laiko, 
nėra dar prisikabinęs pinisai- 
srbn vėžys ir kitos kokios b'o- 
ligos prisikabina prie nuslo’o- 

io, nesveiko skilvio. Taigi 
Prieteli, atkreipk atydą 
avo sveikatos ir gyvas- 

Kada pajaučiate kokių nors 
tai tu.»- 

reikalaukite J. Balnėno Bit-
Prašalina visas : 

padaro apetitą, sv 
žmonėms ir 

gyvumo, energijos. 
Silpniem, 

rara ir

UNITEDAMERICAN LINES
JO1NT SER.VICE WITH

HAMBU&AMERKANLiNE
fruiupiausias kelias į

LIETUVA
[.aivai išplaukia kj 

vaite nuo Piero 86. Nėr. 
River, pėda nuo galvi 
Netv Yorke. Gurinusi n u 
laivai

"Resolute*’, " Relinuce", 
"Albert lialiir",

" lieutscrJa r.<i" 
veža I, ii ir III klesų pa--

<lay

Ir girtas nenori mirti
Girtas airys nuėjo aną 

nedėldieni išpažinties. Ku
nigas pradėjo ji barti: 
"Pet, tu vėl nusilakei. Jei tu 
da syki pasigersi, aš paver
siu tave j žiurkę. Ar su
pranti? Tu busi žiurkė! Kad 
ir neateisi bažnyčion, aš 
vistiek žinosiu, kad tu gir
tas, ir tuojaus tu pavirsi Į 
žiurkę. Taigi atsimink, kas 
tavęs laukia."

Kitą vakarą Pet parėjo 
namo da girtesnis, negu ka
da nors. Ir inėjęs gričion jis 
tuojaus puolė ant katino. Jo 
pati nusigandus išbėgo i ki
tą kambarį ir užsirakino.

"Keide, tu manęs nebi
jok”, pradėjo jis ją raminti. 
"Aš tau nieko nedarysiu. Aš 
myliu tave ir noriu, kad tu 
gelbėtum mano gyvastį. Aš 
tuojaus pavirsiu Į žiurkę. 
Tu žiūrėk į mane, ir kaip 
tik aš susitrauksiu ir pra
dės ant manęs augti plau
kai, uodega ir ilgi ūsai, 
tu susimildama dabok 
bestiją katiną."

mo
savo

r 
I

i

Du airiai, nesenai atvažia
vę Į šią šąli, užėjo į restora- 
iją ant pietų. Jiedu užsisa-’ 

kė jautienos su kopūstais. 
?a tarnautojas pirmiausia

atnešė ant stalo bonką krie- į 
,ių. Airiai, manydami, kad! 
.ss yra užkandis prieš vai-! 
gi, išsivertė krienus ant to-' 
. ielkų ir rengėsi valgyt. Pir-' 
miausia pasiėmė pilną šauk- > 
štą krienų Pat ir suvertė' 
sau i burną. Nespėjo jis nu-į 
yf, kaip ašaros išsivertė iš 

abiejų akių ir upeliais pra
dėjo bėgt per veidus.

—Ko verki Pat? — kiau
ri jo draugas Džim.

—J), aš prisiminiau- apie 
mano biedną tėvą, kuri ang-

LIETUV1S DENTISTA8

Or. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

425 Broadway, priešais paštą.
SO. BOSTON Tel. So. Boston 821 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

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

tai
lai pakorė, — atsakė Pat.

Į Tuo tarpu ir Džimis su
vertė pilną šaukštą krienų į 
sau i burną. Tam irgi aša-« 

(kalėdodamas): res pradėjo verstis iš akių, 
tėvai,' —O ko gi tu verki, Džim?

— klausia Pat.
—Aš verkiu, kad tavęs ne- 

pakorė kartu su tavo tėvu— 
piktai atsakė Džim.

Gerai atsakė
Kunigas

—Na pasakyk man, 
kelios yra asabos?

Kaimietis:— Tai... keturi 
vaikučiai ir mudu su boba.

Kunigas:— Aš klausiu

i,’

senoz 
į \* 
dytC- 

mokvkio *.

GARDŽIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir Žolių.
JIS priduoda gerą, apetitą prie valgio, sudrutina 

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

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.

Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jis priduos 
Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST., CAMBRIDGE, MASS.

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

T
I

1
1>

nu:
Braižus 
lasbnk 
ties, 
r.erertrmn savo viduriuose, 
jaus
teri.-. Prašalina visas minėtas il- 
s’as, padaro apetitą, svarumą lis- 
s'.cais žmonėms ir suteikia dau- 
••iaa iryvumo. energijos, prailgina 
gyv^niuią. Silpniem, sunykusiom, 
r.en uotiera vyram ir moterim ir 
vaikam nėra nieko geresnio per J. 
Ealtrėno Bitterio, kurį žmonės 
vartoja per 20 metų, nėr kurį 1000 
'yra jr moterų-apturėjo geresnę 
sveikatą ir prailgino gyvenimą.

Kainų 1 bunka 81.00.
ranšrus Prieteli, šitą apskelbimą 

pasiiaikvk ateičiai.
SVEIK ATOS' GELBĖTOJAS 

Prug Chemical Co. 
J. Baltrūnas, P.op.

2)09 ’.V. Persbing R<U Chicago, III. 
Phone T.afayette 0919.

PARBAIGTA 
Nervų Jiega 
.Menki Nervai Naikina Sveikatą! Jie 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatą.
Imk Nuga-Tone’ą Ir Jausies 

Kaip Naujai Gimęs!
Nuga-Tone turi brangios vertes vaisią 
gerai žinomą gydytojams visose šalyse ir ju 
paišomą r.uo nervų s.-.jrimo. kaip štai, prasta 

-------atmintis, silpni nerangus 
gyvybės organai, nerv-.; sti
prumo žudymas. nemiegos, 
dvasinis slėgimas, histenja, 
rtcuralginiai skausmai, ar 
sopus rienvalinio e varlio 
jausmas.
Šitas puikusprepnratas 
taipgi turi tam tyma vaistą 
padarymai k~ u jo gausum. 
raudonu, greitai tekančut; 
jis sugrąžina raudoną svei
katos žercsĮ nublyškusioms 
veidams ir liesoms žmonėms 
suteikia kūno. Jis sugražiną 
energiją ir pajiegą dirbti 
tiems, kurie liko silpnais, ar 
kenčia nemalones sekmos 
ilgai prasitysusios ligos, 
gnpo. ar perdėjimu.
Be to Nuga-Tone turi 
šešis ki-.us vertingus va>^ 
tus. kurie nuvalo spuogus 
nuo odes ir puikiai veikia 
susirgus nevirškinimu, vi
durių užkietėjimu, turi ne
sveikas kepenis, galvos 
skaudėjimą, širdies pykiu.ą 
ar tulžies kliūti. Nuga. 
Tone padaro kvapą tyru, 
nuvalo apklotą liežuvi, pa
didina apetitą, ir sutvarko 
skrandį ir vidurius taip, 
kad jie veikia natūraliai.

Pamėgink Nuga-Tone’ą 
Musu Rizikų

Nuga-Tone atseina tik $1.00 pakeliui— 
užtenka 30 dienų; 6 pakeliai tik už ♦5.00. 
Pamėgink Nuga-Tone ą 2» «Hen« orasa 
rizikų ir jei tau pasekmes nepatiks, sugrąžink 
likusią dali, o mes atiduosime pinigus atgal- 
Pasiųsk šiandien—TUOJAUS. Tavo nežus ne 
centas. Nuga-Tone yra taipgi pardavinėja 
mas aptiekose ir yra j<i garantuomas, kad 

suteiks pilną patenkinimą, arba bus Sigai sugrąžinti. Pažiūrėk garantijos ant 
tvieno pakelio.••teises
PažtarSc garantijos ant 

ldekvieno pakelio.
NATIONAL LABORATORY.

Dep. LD- 4 -1018 S. Kabash.Ave., Chicag®. 
Gerbiamieji: įdedu ♦----------- —iriL.-------------
pakeli-ius Nuga-Tone"o. Aš imsiu Ntiga-Tone’ą 
per 20 dienų ir jei man nepatiks, ai likusią dalų 
pasiųsiu atgal ir jus man sugrąžinsiu pingiua.

Vardus__

Getre ir num . ą»ą. s n.
kS ■ ” .?

• 1
V.ltflp

!H k'e: 
Taipgi ;x 
"’.Muunt 

arroll"", 
Hansa"

’"U t : Ięhaiia" 
z j- j; f t-l

Visi paraaltumai ir puikus 
f>;* ts r na v i ma s.

UHITE3 LIŽES
JI Ll r S R ;žTT EN BERG, 

260 Hanover bi..
Boston, Mass. 

arba pas kitu.- autorizuotus 
geni us

(

ir

p
iii

"Thu-
č»U

Geriausias ir tiesiausias susineši-
| mas per vandenį su LIETUVA.
t
i
į-......... ......... ..........................
ii NĖiv AMSTERi) \ Ruįpiučfo 11
ĮlVEENDAM ..
I
I
i
t

i
Itj

i

ROT I FRDAM

Musų laivai turi geriausius pa- 
t«-gumus trečios Liesos pasažie- 
riam.s.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE
S9 Stale Si- Boston. Maaa.

8MANNOKT!
LLOYS3

LAIVAKORTĖS
Justi •riminams Li' tuvoie nėr

BREMENĄ
Ant naujaus’o ir geriausio 

kiečių laivo

COLUMBUS 
arba ant kitų vienos klesos 
vų. Autorizuota 
Valstybės dėl ’ 
Jei informacijų 
agentus arba i

NORTH GERMAN LI.OYD 
192 VVashington St-.

Bo-ton. Mass.

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvienytų Valstijų Konsulas 
Kaune dabar priima aplikacijas dėl 
pasportų visu kitu metų ”quotos”. 
CUNARD patarnavimus yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažierias su 
Cunard bilietais r.cturi laukt ilgai 
dėl to, kad Cunard laivas apleidžia 
Europa kas keletą dien i.

Cunard Linija turi padarius su- 
. tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
sažieriams per jų pačių daininin
kus. Sutaupo laiką ir išlaidas ,1 i 
to, kad priveda pasažierius prie 
pat laivo, sis patarnavimas veitui.

Dėl tolesnių informacijų kreipki
tės pas bile laivų agentą, arba:

Cunard Line, 
126State.SU 

Boston, Mass.

ji

; > Tik vienas lietuvis. | 
i i Auknoriąi ir Laikrodini.Ir., ] i

I ! .Pe,r 1.2 me.t” So- Bostone par- !
' ; Juodu ir taisau visokios rūšies i ■ 
' ! sikrodžius, žiedus, lenciūgus ir ' !
' i šiaip visokius auksinius ir auk- ! ; 
; ! suotus daiktus. Darbą ir užsa- l

Dildau teisingai ir greitai! (?) J;
P. VALUKON1S

SO. BOSTON. MASS. ; 
! i 375 BROAD5VAY I
i 1 _ < :

, kymus prf mu per paštą ir iš- • nildail fri'tino’ai ir cvmifn: / • v

I t.

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 
ilganeitj plaukų, naudokit Ruffles.galvos odos ir gražių žvilganžitj plaukų, naudokit Ruffles.

Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiuuėiame 
tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER A CO.
104-114 fe. 4th St. Beooklyn, N. Y.

J

I
I

PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ J KLAIPĖDĄ ir KITUS POR
TU?. PARTRAUKIMAS GIMINIŲ Iš LIETUVOS PERSIUNTI
MAS PINIGU. NOTARIJALIšKAS -------------
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir
RAŠYKIT MUMS DĖL RODOS ir PATARIMO, O NEŠIU CIEK
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

1NTERNATIONAL TRĄVEL BUREAU.
136 EAST 42nd STRE NEW YORK. N. Y.

BIURAS. PRIRENGIA’AS
PIG U S PA TA R N .\ V l M A 8.

126State.SU


fcCEEl Vis f
t - ; y — -Meilės-tragedija.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE |Kt^Sajg^ 
(Iš Lietuvos laikraščių) j J vaikinas — palaidūnas "Įsi- s 

mylėjo" i 18 metų mergaitę įjau mirė.
m ,v ' ir buvo griežtai pasiryžęs ją,

Gaisras Skapiškyje. šmidto fabriką. vesti, tačiaus merginos mo-
Skapiskis (Rokiškio ap- Kauno šmidto fabrikos tina buvo tam priešinga, to- liciios viršininkui 

sknties). — Birželio 24 d. darbininkų padėtis žymiai dėl vaikinas, gerokai isigė- 
13 vai. vaikai berūkydami eina sunkyn. Fabrikos iš- 

. užkrėtė šiaudus, nuo kuriu dirbiniai vis nesulaukia pir- 
užsidegė klojimas ir kitos kėjų. Kai kurie skyriai jau 
triobos. Pučiant smarkiam užsidaro arba žymiai niažė- 
vėjui, ugnis plėtėsi labai ja. ‘
greit. Žmonės, tik ką išėję iš vari 
baznyči* s. . ^.bč^o gesinti, l.w^, u«i umunuu ixgau-
bet užsidegus Davainio trio- šią dirbti tik 5 dienas i sa
koms, jose pradėjo sprogti 'aite. Tas padarė baisų Įs- 
šoviniai ir granatos; dėl to rudį į darbininkus. Darbi- 
sunkiau buvo pagelbėti. V ė- įlinkai šioj fabrikoj yra su- 
jas putė skersai gatvę, todėl si pratę, kai kurie čia išdir- 
sudegė tik 5 gy venamosios bo su virš 40 metu. Dėlto jie 
ir 13 šiaip triobėsių. C * “ ’ “
nant matėsi stoka įrankių ir savo gyvenimu, 
organizacijos. Triobėsiai ne-. Darbo mažėjimas ir uždą-į 
buvo apdrausti. Praeitą r u- rymas kai kurių skyrių da-l 
ueni iniciatorių grupė ban- ro i juos nepaprastai sun-! 
uė organizuoti ugniagesių kaus įspūdžio, 
kuopą. Vienok neradusi ma
terialinės paramos tarp: 
miestelio gyventojų, ypač■ 
tarp turtingesniųjų ukinin-! Birželio 26 d. 
kų, turėjo tą sumanymą ati- melitais 
dėti. į traukinėlis pervažiavo

------------  jteriškę. Mirtinai sužeidė. Ji: 
Užmušė amerikiečio šeimy- stovėjo dvieju vagonėlių!

na ir padegė namus. i tarpe ant stabdžio ir, trau-į
Ramučiai (Akmenės vals- kineliui staiga patraukus,] 

čiaus). Apsigvveno čia gri- moteriškė Įvirto į stabdžiu,: 
žęs iš Amerikos lietuvių Be- i tiesiog ant bėgių, kur du ra-j 
trošius. Nusipirko 8 dešini-, tai perėjo per ją, o kiti,! 
tinęs žemės, pinigų, matyt, traukiniui apsistojus, ją! 
dar turėjo, nes norėjo ten prispaudė. Skubiai iš po va-! 
pat dar žemės pripirkti. Tik gono išėmus, ji nugabenta! 
naktį birželio iš 9 Į 10 dieną ligoninėn. j
sudegė jo namai, o taip pat; Daug kartų važiuojant! 
ir jis su žmona ir duktere. 'siauruoju gelžkeliu teko pa-! 
Po kelių dienų atvažiavo stebėti, kaip traukinio kon-i 
Mažeikių apskrities gydyto- duktoriai draudžia stovėti; 
jas su tardytoju, pradėjo ant stabdžių, bet žmonės jų i 
kasinėti ir iš po nugriuvusio neklauso, 
pečiaus ištraukė dar ne vi- ; ------------
sai sudegusią Petrošienę iri 
dukterį. Pats Petrošius bu-‘ 
vo visai sudegęs. Vienai mo-' 
teriškių, buvo aštraus Įran
kio perkirsta gaiva, o kitai

• šonas. Matyt, žmogžudžiai 
visą šeimyną išžudė ir kad 
paslėptų pėdsakas, padegė 
namus. Piktadariai iki šiol 
dar nesusekti. Eina tardy
mas. Žmonės spėja, kad tas 
darbas yra žinovų.

Į

ja. šiomis dienomis prie 
;ų tapo išlipytas skelbi

mas, jog darbininkai tegau- 
*k 5 dienas i sa-

Gesi- su fabriką susigyveno visu

Suvažinėjo moteriškę.
— J., ties Kar-Į 

siaurųjų gelžkeliu: ----------m(>Į

*

------ ręst, šovė tris kartus Į nier-..
kaime ir Paskutiniuoju brau- prašo palaidoti juosius į vie 

ningo šuviu pats sau per- i 2_.’,.z —ž kV' T'
skrodė smilkinį. Abudu tuo- pastatyti du ilgesio kryže

Pas vaikiną rastas ilgas! 
laiškas vietos nuovados nu

skirtas. skrities. Vietinė progimna- 
Jame nupiešia šios tragedi- z Ja mokslo metų pabaigtu-

jos priežastį ir pakartotinai-pvėms~-twengė- p.-Gežienės "Sniego Karalaitės" 
* I

ha duobę, o ant jųjų kapo
i
inu...

. « . rolėje,
salėj vakarėli. Vaidino Če-'vaidino kaip tikra artistė, 
choyo dramą — pasaką Morkveldaitė — Gerdos ro- 
’ Sniego Karalaitę”. Publi- Įėję, nežiūrint jos jaunumo, 
kos prisirinko pilna salė.; vaidino visai rimtai, Kajus 
Matyt, "žemaitei” Įdomauja* (Sakalauskas)

Naumiestis, Tauragės ap-:

I

irgi geras 
teatru. Vaid.vlos — mokiniai buvo. Taip pat teko gėrėtis 
savo roles atliko gana gerai, baletu, kuri p. p. Ateskinai 
Pažvmėtini: J. Basiulvtėv atliko

Ą
fl
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352-362 WASHINGTON STREET, BOSTON, MASS.

DAUGIAU

LIETSARGI?
95‘ 150 2.00
SPECIALUS LATAS
Amia šilko Lietsargių

3.00
DAUGIAU SILKINIU

Burštino Rankenom ir Galais 
3.S0 ir aukščiau.

i

VYRAMS Q 7^
Vidutiniams, Storiems, Ploniems 1 ■

ir Trumpiems. Miera nuo 35 iki 48. j • v
Valakniniai ir gražiai sukirpti

MOTERŲ APREDALAI VAIKAMS
I

Vienas plėšikas nudėjo 3 
ūkininkus.

Rokiškis. Birželio 18 die
ną Rokišky’ buvo litinis, sa
vaitinis turgus. Trys pilie
čiai pardavę arklį už 1,200 
litų ir paragavę magaryčių 
vakariop grižo i namus Ro- 
kiškio-Dusėtų vieškeliu. Be
važiuojančius juos viename 
vežime miške. 2 kilometru 
nuo stoties, užpuolė žmog
žudys ir visus tris is revol
verio nušovė. Buvo dar švie
su. Tuo laiku stotin važiavo 
du kareiviu su šautuvais. Iš
girdę šuvius, jie paragino 
arklį ii- užklupo žmogžudį 
bedirbantį prie lavonų. 
Abudu kareiviu davė zalpu 
oran, žmogžudys nenusi
gandęs pradėjo į juos taipgi 
leisti šuvius. Pakartojus ka
reiviams zalpą, žmogžudys 
mėgino bėgti, bet nauji ka
reiviu šūviai privertė jį ap
sistoti ir pasiduoti. Mat, 
miškas retas, tai pasislėpti 
sunku; gi kareiviai, norėda
mi paimti žmogžudį gvvą; 
šaudė oran. Suimtasis gyve
namosios vietos nenurodo, 
kad tokia jam esanti visa 
Lietuva.

T •

Nauja geležinkeUe luuja. [
Pergyvendama sunkius j 

laikus Lietuva Visgi nesnau-1 
ažia. Virsdama, klupdama:i 
briaujasi pirmyn, nes gerai J 
žino, kad tik nepailstamas irj 
kruopštus darbas suteiks J 
laimę ir gerovę, štai jau pa-'! 
baigoj gegužio mėnesio tapo j 
pabaigti darbai Kazlų-Ru-j 
dos — šeštokų geležinkelio. ■ 
Taigi šiomis dienomis prasi-J 
dės normalus traukiniais! 
susisiekimas su Alytų ir bus!l 
galima iš kur tik nori gele- j 
žinkeliu i Alytų nuvažiuoti, j 
Prieš karą Alytus buvo la-įį 
bai gyva geležinkelio šakai 
ir stotis. Iienkams Vilniui 
užimant nemažai Lietuvos 1 
važiavimo medžiagos (va-'j 
gonų) užsiliko Alytuje iri| 
per lenkų teritoriją, su JaisiS 
karo stovyje esant, negali-ji 
ma buvo tą medžiagą išvež-'g 
ti. Dabar geležinkeli prave-;l 
dus bus galima tuos vago-;a 
nūs ir traukinius sunaudoti į 
ir tokiu budu Lietuvos gele-; 
žinkeliu ridos turtas žymiai; 
padaugės. Pr. br. i

ANT 2-RŲ LUBŲ, DIDELIS LATAS NAUJŲ

KREPE DRESIU
t ' •

Beveik visos nuo vienos iki trijij rusiu 
KAIKURIOS NAUJŲ MADŲ RUDENS MODELIAI
Pilkos, rusvos, juodos, mėlynos. Miera nuo 38 iki 46

75
KITI LATAI $17.75, $21.75, $31.75 

Arba eik ir mokėk už Mahogany Reisus.

Ekstra Didumo šilkinės Crepe

Miera 31 iki 53

NAUJOS VIOLE DRESES
Daugybė modelių merginoms ir moterims 

Miera 36 iki 53

DAUGIAU SKALBIAMŲ SIUTŲ IR PAREDŲ
VISAS TAVORAS PROVIDENCE’O

DAUG PETER PAN 
SKALBIAMU SIUTU 
švarus, pirmos rūšies visokių spalvų miera

LATAS RAMBLER |■>.25 į DAUGIAU VAIKŲ iC-75 1SIUTŲ GUZIKAIS X -—.— i
miera

NORFOLK * nitu I
UŽSEGAMŲ “ 4 iki 8 j SIUTŲ * 8 iki 17 |

' Geriau pasiūti ir dnitesni. Rudi, mėlyni ir dryžuoti. 1

75
MOTERIMS REIKMENYS BEISMENTE

PILNI STALAI MOTERIMS IR VAIKAMS PANčIAKU IR APA
TINIŲ DRABUŽIŲ

i
VAIKŲ KHAKI 

NIKERIAI
Drūtai pasiūti, miera 7 iki 17

65c
VAIKŲ UNION 

SIUTAI 
dzerziniai ir nainsukiniai
Visokio didumo 45c

2 DIDELI Q STALAI
VAIKŲ BLIVZELIŲ

6, 7, 8, 9, 10
VAIKŲ OVERALŲ

3—10 miera
MARŠKONINIŲ SUKNELIŲ
4 iki 8 miera 35C

Išgyveno 100 metų ir mirė 
nuo bado.

Stačiūnai, Šiaulių apskr. 
Pastaromis dienomis šūks
nių kaime rastas elgetos 
Bortkevičiaus 100 metų se
nio lavonas, šis senukas yra 
miręs iš nuovargio ir bado.

Ar nereikėtų vietos savi
valdybėms pasirūpinti tin
kamesnių biednuomenės 
tvarkymu, kad pastaroji 
liktų "Dievo apveizdoj” 
sulaukusi žilos senatvės 
butų verčiama mirti iš 
do.

Taiso kelius.
Lietuvos keliai, ypač plen-- 

tai prieš karą nekoki buvo,’ 
nes rusams nerūpėjo Lietu
vos gerovė, bet kuodidesnis ; 
apkvailinimas ir kuodauges- 
nis mokesčių surinkimas. Iš- J 
kilus karui — rusams ir vo
kiečiams sunkiąsias 
frankas bevežiojant keliai 
suvis tapo išardyti. Atėję 
vokiečiai tiek tevertė vieti
nius gyventojus kelius tai

kyti, kiek jiems važinėti bu
vo reikalinga. Dabar po ka
rui kelinti metai keliai ir 
tiltai galutinai išgvero. Šį
met kelių valdyba nuo birže
lio 1 dienos pradeda plentus 
taisyti; iš Kauno,į Mariam- 
jiolę, iš Vilkaviškio i Kybar
tus, iš Mariampolės i Alytų, 
iš Mariampolės Į Kalvariją, 
iš Vilkaviškio i .Naumiesti, 
iš Garliavos Į Prienus ir Į 

su- Jezną; nuo minėtos dienos
• • • « t • t 1 • _ • _   •

ne- 
ir

ne- 
ba-

pa-;

visais minėtais keliais neri
botam laikui pertraukiamas 
važiavimas lengvaisiais ir i 
sunkiaisiais automobiliais.

Pr. br.

Stalas Veiku Apatiniu Drabužiu, Brusiotu 
ii Kelin-Ų, n-kuries iki Jv metu. iJiusloLji 
su trumpom ir ii 
Kelinės siaurės ir plačios.

A.'oterims Fibrinas Par 
tik juodos. Antros raši/s 
/..'oterims šilkinės 
antros rūšies, juodos 
Pora ...............................

iki iv metu. Bi uslo:
10c

15c
Par.čiakos,

25c

'Į,

10c
fibrinais dryžinis,
rankovių, 25c

VAIKU MAUDYMOSI SIUTAI
Pusiau vilnoniai, miera 24 iki 34

95c

VAIKŲ PANČIAKOS
Baigiamas latas, sportinės, 

juodos ir baltos, 20C
6V2 iki 10 miera PORA

Moteni nažutkos. 
Kiekviena .................

Moterų nažutke.-,- 
žemai iškirptos, be

-kiekviena .....................

Kūdikiams ir vaikams spalvuotos ir baltos 
r.ančiakaitės, beveik perdėm šilkinės, tik m 
lovelniniais spalvuotais šniūre-
Jiais. Gražios ir geios. Pora .... «i3NK*

VYRŲ AUKŠTAJAM BEISMENTE
I Daugiau vyriškų 1 OO

Khaki kelinių . *

T0RIELKŲ KAMBARYS iKhaki . 2'50 ■ Nikerių \ . .......... 2.00
~ . . , . . ../ ...... .... „ . Daug Overolų, darbui Kotų, Žiurstu. Daug vyrišky baitų drapanų.
Grmtelnmkai pnpilcio savo gnnteles siais puikiais Motelio Indais, nes; y
jie čia randa viską, kas tik jiems reikalinga ant stalų p 20c., 25c. iriDAUG VYRŲ ČEVERYKŲ. DAUG MOTERŲ ČEVERYKŲ 
35c. Visokių reikalingų prie stalo molinių ir stiklinių indų. 10c; DAUG VAIKINŲ ČEVERYKŲ? DAUG VAIKŲ ČEVERYKŲ

Daugyttė vyriškų joji 3.50 
mui ketinių .........

T

LENGVASIS BEIŠSEKTAS IR NEAMRAUTASIS SULLERISI

M

Kitas latas jardo platumo count tissue 
audeklo, pilni kavalkai, ėekiuoto ^50 
ir dryžiuoto. Jardas ......................
Šimtas penkiosdešiints kavaikų daugiau 
gražaus 34 colių cretor.no. gražaus pai
šymo, iškirptas iš pilno ritimo. 4

lyOtuv sunkus jardo platumo skautų mer
gaičių khaki audeklas, sulphuru 
nudažytas, 3 iki 10 jardų ilgio.
Jardas ........................................  daOC
Krūva ekstra "Sunkaus gražaus 
dryžiuoto awning dueks. .Jardas
Likusis 36 eolių gražus Lenos

Stanwear šilku baigtas plisse 
erepes baltas ir spalvuotas. Jardas V v 
Naujas latas 50 colių Tapestro- 
na, apvilkimui materija. Jardas • 
Remnar.ts Bates spalvuotas sta- 
lo užtiesalas. Jardas......................

I DIDELĖ DAUGYBĖ ISPANIŠKŲ MOSS CREPES
Visi pirmos rūšies importuoti tavorai, nukirpti nuo pilnų kavai
kų, Japoniško paišymo, Persiško paišymo, Karaliaus Tut paišy
mo ir kiekvienai, didelėj daugybėj spalvų ir kompinaci- q m 

jų. Pasirinkimas iš krūvos. .Jardas ..........  OOC

15c 
30c 
15c
15c

Jardo platumo spalvuotas bur- 
laps (antros rūšies). Jardas ... 
Ekstra sunkus, gražus artistiškas 
satinas, iš pilno ritimo. Jardas 
Lininis nejplėšiama v abrusihis 
audeklas. Jardas ................................
Daugiau dryžuoto gražaus aude
klo, iškirpto ii pilno ritimo. Jardas 
Gražaus pebbk- oilcloth stalo* už
dengimui. 36 coliu kvadrate. F 
Vienas ...........................   F C

Tlemnants 
čeki uotas, 
Labai 
kilis.
Remnarts ekstra geras 36 colių 
bovelninis audeklas. Jardas .... •
Thompsono 36 colių baltintas au
deklas, pilni šmotai. Jardas .... 
Hope brand 36 colių baltintas 
bovrlnirsis audei.Jas. Pilni šmo
tai. Jardas ... ....................................

puikus ratine creps, ffc
tarkuotas i: tt. Jardas W

baitas paklodčms audė- Ą Ę 
2'/> jardu piečio. Jardas

14c 
18c
15c

Perdėm išbaltintas bovelninis audeidas, 
jardas platumo, nainsukir.is ir 
kambrikinis. -Jardas .......................
Daugiau gražių ripletų, nukirptų _

Jardo platumo drukuoti calikai, U Am 
iš pilnų šmotų. Jardas .................. JLOC
Jėkstra sunkus 8-oz. gražus dru- 
kuoti 36 colių kretonai. Jardas
Jardo platumo persaliai, iš pil- 4 
nų šmotų. Jardas ............................ *OC
Red Star Diaperiai 10 jardų, sukirpti ir 
sudėti j pakelius — T“ ~ ~
sas sukirptas .......... .........
20 colių visas sukirptas

22 colių visas sukirptas

Per paštu užsakymu nepriimam. Du kirpi
mai vienam kustomeriui.

18 colių vi- 1.10
1.20
1.30

i; • /s

%r«

cretor.no
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Vietinės Žinios
ryti jokiu budu. Du seni 
(lai bin inkai, kurie bandė 
juos iš pavojaus išvesti, bu
vo besiblaškančių gyvulių 
pannušti ant žemės ir su
mindžioti. Ugnagesiai pas
kui juos rado po sudegusiais 
arkliais.

Arklydėj buvo da keturi 
kurie bandė

Montello šiaučių streikas.
Ar šiaip ar taip, bet reikia 

pasakyti tiesą, kad streikas 
nekaip sekasi. Priežasčių 
tam yra daug, bet nemažai darbininkai, 
kalta ir komunistų taktika, arklius gelbėti, bet šitie- bu- 
Darbininkai tikėjosi, kad jie vo gudresni. Pamatę, kad 
išstreikuos geresnes algas, jiems patiems gręsia pavo- 
bet lyderiams rūpėjo kas ki- jus, jie išlindo ant stogo, 
ta. Jiems norėjosi sugriauti nes per apačią jau nebegali- 
senają uniją, o jos vieton su- ma buvo išeiti, ir pribuvę 
tverti naują, kurioj jie pa- mašininėmis kopėčiomis ug- 
tįs galėtu būti prezidentais 
ir kasieriais. žodžiu sakant, 
komunistams rūpėjo paimti 
savo kontrolėn šiušapių .dar
bininkus.

Pamatę komunistų pie
nus amerikonai ir švedai $200,000. 
darbininkai tuojaus metė 
streiką ir sugrįžo darban. 
Jei nereikalaujama nei algų 
pakėlimo, nei darbo sąlygų 
pagerinimo, tai koks išroka- 
vimas streikuoti, pasakė jie. 

Ir taip ant streiko pasiliko 
beveik vieni lietuviai, tarp 
kurių daugiausia Įsivyravę 
komunistai. Jie nutarė lai
kytis, pakol laimės. Bet per
eitą sąvaitę dalis lietuvių ir
gi jau nutarė grįžti darban 
be jokių laimėjimų, nes pa
matė, kad ir patįs komunis
tai slaptomis jau bėga dirb
ti. Kita dalis lietuvių nutarė 
da laikytis.

Šiandien Montelloje dirba 
čeverykų dirbtuvėse apie 
19,000 darbininkų, o " ’ 
kuoja tik apie 2,000 ar 3.000, 
daugiausia vis musų broliai 
lietuviai. Ne vienas jų sun
kiai nukentėjo, ir tai vis 
dėlto, kad klausė netikusių 
savo vadų, kurie apie strei
ko vedimą neturi mažiausio 
supratimo, o tik nori pasiro
dyti "vadovais”.

; Daugumas tų komunistė
lių, kurie nori lošti "vadovų” 
roles, nemoka da savo vardo 
pasirašyti, bet statosi daug 
išiftanančiais ir pasakoja: 
"Mes carą nuvertom, o fa
brikantai mums, tai tik už
sikąsti!” O ištikrujų, tai ca
ro jie ir matyti nėra matę, 
ir kaip jis buvo nuverstas, 
jie nieko nežino.

Kada vietos majoras, už 
kurį komunistai balsavo, da
bar uždraudė jiems ant 
miesto žemės susirinkimus 
laikyti ir prakalbas sakyti, 
tai jie pradėjo šaukti, kad 
žodžio laisvės jiems negali 
varžyti. Bet kada jų pačių 
susirinkime Vaitkus papra 
šė balso ir pradėjo sakyti, 
kad lietuviai turėtų rimtai 
apkalbėti, ar prie dabarti
nių apystovų streikas gali
ma laimėti, ar ne, tai komu
nistai ko neplyšo rėkdami: 
"Sėsk!” "Laukan!” “Už
mušt jį!”

Tai ve, kaip jie pripažįs
ta žodžio laisvę kitiems!

Venta.

nagesiai juos nukėlė žemėn.
Trioba, kur arkliai stovė

jo, buvo mūrinė, tai sienos 
pasiliko, bet viduje išdegė 
viskas, taip kaip pečiuje. 
Nuostoliai apskaitomi į

strei-

Prokuroro padėjėjo brolis 
yra vagių vadas.

Šiomis dienomis Bostono 
policija suėmė žydą vardu 
Izraelį Manko vitzą. kuri- 
esąs Bostono ir apielinkė-; 
vagių vadas. Tuo tarpu jis 
yra kaltinamas keturiais Įsi
laužimais, bet policija tikisi 
surišti ji su 15 vagysčių. Jis 
dabar pastatytas po S30.0ŪJ 
kaucijos.

Izraelis Mankovitz yra ti
kras brolis advokato Dovi- 
do Mankovitzo, kuris prie 
Pelletiero buvo Suffolko ap
skričio prokuroro padėjėju. 
Kuomet prokuroras Pellc- 
tier (jis yra klerikalų va
das) buvo teisiamas del ky
šiu ėmimo ir kitokių šuny
bių, tai ir Izraeliaus Alanko- 

’vitzo vardas buvo tankiai 
minimas. Buvo sakoma, kati 
jPelietier užglostęs daug by
lų prieš šitą vagių lyderi.

Lity Peint’e bus Dulkiausios 
maudynės.

Majoras Curiey pienuoja 
statyti ant L streeto naujas 
maudynes, vietoj dabar esa- 

imu. Nauios maudvnės bus 
pastatytos iš plieno ir k’on- 
kreto ir kainuos $500.000. 
Vidury ketinama įtaisyti 
karštas jūrių vanduo, taip 
kad žmonės' galėtų tenai 
maudytis apskritus metus ir 
kad ant syk galėtų sutilpti 
5,200 žmonių. Į dabartines 
maudynes sutelpa tik 2.600. 
Curiey nori, kad naujos 
Bostono maudynės butų 
puikiausios visoj Amerikoj.

Maža mergaitė išgyveno gi
rioj 10 dienų ant uogų.
Apie porą savaičių atgal 

ynne prapuolė VozniakoT i. 
mergaitė 11 metų amžiaus. 
|l’o 10 dienų tėvas rado ją 
girioje, apie pusantros rny- 

jlios nuo namų. Pasirodo,kad 
visą tą laiką ji gyveno ant 
uegu ir palikusių nuo pikni
ką maisto trupinių. Mano
ma, kad Vozniakiutė tyčia 
buvo pabėgus iš namų, nes 
jos motina mirus, tai jai rei
škėjo dirbti visą namų dar- 
■bą, prižiūrėti mažesnius vai- 

is ir

Sudegė 2 žmones ir
80 arklių.

Pereitos subatos vakarą j u- jr tuo pačiu laiku eiti 
sudegė didelė Landeno ark-;inokyk]on 
lydė, kuri stovėjo šalia Bro-| * ' ’________
adway, tuojaus už tilto ei
nant iš So. Bostono į Bosto
ną. Ugnis taip greitai išsi
plėtė, kad nežiūrint visų 
ugnagesių pastangų, gaisre 
žuvo 80 arklių ir 2 darbinin-^^ nuostolių.
kai. kurie bandė arklius iš- 
gelbėt. Gaisrui kilus, arkliai Per pereitą nedėldieni 
ant trečių lubų pradėjo Massachuset.ts ir Maine o 
prunkšdami šokinėti ant valstijose prigėrė 11 žmo- 
sienų ir spardytis, ir žemyn nių. tų tarjie viena moteris 
tiltu negalima buvo jų nuva- ir 6 vaikai.

Šį panedėli East Bostono 
prieplaukoj ant laivo kilo 
gaisras. Kol ugnagesiai ji 
užgesino, ugnis pridarė $5,-

(! .A III VI
mu.-ų 
dari tu 
nutarė 
Imi m 
: už

vienam duoti do 
rašyti "Keleivį”, 

arba Tėvynę*’ 
metu tam. kuris 

mu> vyrų špiikutę, 
uz 5 . denus.
\ra gryno aukso 

akute ir la

pinio siuskit šiuo aiire-
, (34)

BOSTON SALES CO.
678 Ne. Main St.. 

Montello. Mass.

iš\ \ziA\ imas:
a < i'.>re Lietuviu 

Ko-operaty\ iska Bendrovė, 
?\edėlioje. Rugpjūčio 5 d.. 1923. 

ANT S i A>i(> l KĖS.
92 Village Si.. Miiiis. Mass.

Trokai išvažiuos nu * kooperaci
jos krautuvės: kampas Main ir 
Portlano St. 9:30 vai. iš ryto. 
•Nepamirškite nepavėluokite.

Išvažiavimas, kaip ir praeity- 
. bus kupinas smagumo.
Vėsus kviečiame

i r. c
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PARSIDUODA
NĖ ir f r 

geroj vietoj, 
dirbtas. Pirkėja 
Lenkai, ir Anglai 
mo priežastis — 
Kreipkitės i "Keleivį”, 255 
Broadvvay. So. Boston. (32)

PEKARNĖ PARSIDUODA
£-■ r: j vieloj. biznis -erai išdirbtas; 

S?.ii atsišaukti ir nesuprantantis to 
c’zmo, mes pima: įsmoKinsim. 
zastis pardavimo — savininko nesvei
kata. Klauskite laišku: į31 »

s. r.
255 Broadway, So. Boston. Mass.

GROSER 
ikrų krautuvė, 
biznis gerai iš- 

i- Lietuviai.
i. Pardavi- 
išvažiuoju.
eivi

avim
Rite laisKt;:

$

f

i

K.

New 
England 

COKE

r
4

Pripildyk Savo Aruodus 
Geresniu Kuru

Ir
NEPAPRASTAS
1SPARDA VIMAS

>

0
NabtNGiAhoCOKE t’tvi avvie dauginu k?."- 
L.i’jo — tikro kaitinančiu elemento — 
už visus kitus kurus.

N l 'T-Fl RNACE—EGG

New Ekcland Coke
111 Devonshire St„ Boston. Mass.

Main $532 TELEFONAI —

4

4

I

i

po numeriu 379 Broadway
Priežastis persikėlimo tai permaža senoji vieta, kurioj ne
buvo galima tinkamai visiem - patarnauti.

išpardavimas!
Persikėlę naujon vieton padarėm dideli išpardavimą Įvai
riausių daiktų. Pasinaudoki:!

KAI) PADARYT VIETOS PERDIRBIMUI 
KRAUTUVĖS, MES ESAM PRIVERSTI AU
KUOTI 875,000 VERTĖS RAKANDŲ. KURIUOS 
PIRKDAMI TAMSTOS GALĖSIT SI TAUPYT 
SAU 50-

Visko reikalaukit!
Viską užlaikysime, kas tik rišasi su geležiniu daiktų pra
mone. Parduodame ir parduosime viską pigiau, negu kitur.

NskEnciaioCoke turi savyje mažiau pele
ną — niekam. netinkamos medžiagos. 
Nei/^GIandCoke dega nepakenkiant puo
dams. nei grot ans.

tiktai $99.00.musu kaina

►

Lovos visokių spalvų 
r.uo $8.00 ir augščiau.

►
►

r

►

►So. Boston Hardware Co.
,1. Klimas ir P. Bolys. Savininkai

379 Broadway, So. Boston, Mas?
Tel. 0122.

1

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

Persikėlėm Naujon Vieton!;
Pranešame gerbiamiems kostumeriams ir visiems pažįsta
miems lietuviams, kad nuo subatos. 1 d. rugpiučio. savo 
geležinių daiktų krautuvę perkėiėn^

r?

dalių puikus Y’alakų Riešučio 
Dining Rumio Setas 879.00.

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

------------------ ---- II
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Tel. S. B- 2488
i

Dr. J. C. landžiss
(GYDYTOJAS Iš LIETUVOS)

VALANDOS: 9—11; 2—4; 6-9

506 BROADVAY,
SO. BOSTON. MASS.
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1OTERIS

ADVOKATĖ
366 Broad» ay, So. Boston. Mass.

Kooin 2.

Tel. South Boston 3520
E3»idence Aspinv.-al! 0870

S. H. Puišiute-Shallna
LIETUVĖ
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08. N. M. FHIECMAS
SPECIALISTAS VENERINI 

LIGŲ.
VYRI IR MOTERV 
Taipgi kraujo ii« »x 

Reutr<atizwo.
Valandom: Nuc 9 ryto IkS

9 vtkxra.
i»S9 VASHINGTON SI 

BOSTON. MASS.

t Tel.: Richmond 1410 1

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus,; 
Kadangi Piapao paduškaitė yra vien 
tam padarj ta. kad jus išgydyti nuo 
“ylos. Ji yra taip padaryta, kad karta 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge-; 
resnė negu diržas. Jokių diržu ar' 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne-i 
siejimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar-* 
t*e. Gauta auKSo medalius. Mes pri-1 
s.ųs,me k.. suK,,mo '**-iiisirue Ji1—"** į 
išmėginimui visai DYKAI. (’)'

FLAVAO laeoratories 
Stoart Bldir.. st. Louis. Ma

a

| Dr. David W. Rosen 
; i Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 
■; Rusiškai.
L G YIX) CHRONIŠKAS i8
j j SLAPTAS
(Į VALANDOS.

Nuo
« i Nuo
< j Nuo
(! S21

LIGAS-

10 ryto.
3 dienę..
8 vakar*.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST- 

BOSTON, M ASS.
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Pxiiki F'oriTiti
ARTI VVALPOLE. netoli Bostono; arti valstijos vieškelio. Žemės 
66 akrai: 24 akrai dirbamos: 42 akiai ganykla ir miškas.
DU NAMU. vienas 9 kambaiių, kitas 5 kambarių. Geras vanduo 
abiejuose (lamuose. Klojimas 40x58 perlų; vištinycla del 6v0 vištų 
ir kiti budinkai, 6 karvės, visokie farinos įrankiai ir t.t.

Kaina vi viską SS.200.00. 
Vien tik namai yra daugiau verti.

Savininkas išgyveno 18 metu ant tos farmog,- dabar serga ir 
nori parduoti. Deiei platesniu informacijų kreipkitės j:

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

Tel. Haymarket 5840 ir 5841.

(
I
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I 
I 
I
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I i 
j

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

I
4

LIETUVIS OPTOMETkISTAS 
(AKIŲ SPECIALISTAS)

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

, Gyduoles užlaiko
šėim'jnM»rsve)kata<- • 

___ ~ - _____ c

Severa’s
Balzol

(pirmiaus Gyvasties Jia.zamas,.

Rekomenduojamas

I

r.

r 
į
t *
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Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus nutaisau 
uz prieinamą kainą.
J. L. Pasakarnis O. D. 

377a BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS

1NSŪR4NCE 
(APDRAUDIMAb)

IMANT INSURANCE 
(Apdraudimą) nuo ugnies 
ant namo arba automobi- 
liaus nelaimės ir pavogimo 
arba sumušimo, krautuvės 
stiklų, TĖMYKIT idant Ap- 
draustumės per atsakan
čias kompanijas, kad nelai
mei atsitikus gautumės pil
ną atlyginimą. Mes repre
zentuojant tvirčiausias ir 
geriausias k o m p a n ij a s 
Amerikoje ir MES UŽTI- 
KRINAM pilną atlyginimą 
nelaimei atsitikus. Bostono 
žymiausi lietuviai biznie
riai ir profesionalai yra 
musų klijantai. Klauskite 
ją apie musų patarnavimą. 
Ekspertai ugnies apkaina- 
vime apdraudžiant namus, 
rakandus, automobilius ir 
tt. Kreipkitės j mus del ge
riausio patarnavimo Nau
joj Anglijoj. Apdraudimo 
skyrius po vadovyste
JONO K. KAZLAUSKO

VINCENT A. JENKINS
6 BEACON STREET,

BOSTON, MASS. (-) 
Tel. Haymarket 5840-5841.

4

Į

i

I

Kaina 50 ir 85 centai

Klauskite pas aptiekoriaus.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Lietuviškai-Lenkiška Aptieks
Je;ru norit? teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokį: naminių vaistų, šaknų r.ao viso
kių ligų kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusiu reuma
tizmo nuo nusilpnėjimo strėnų. Ir:, u jo valymui, nuo uždegimo plau
čiu nuo kosulio ir kitu ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
litru ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo Jei vjrų ir 
moterų Diebu L^vos ir ivn.nų šaknų ir žolių turime. Mes 
iums Datai-nausime kuogeriausiai, pasaukiame geriausius daktarus 
įer telefflna uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaisius ir sučč- 
P dyt pinigus, ta<! ateikite } APTIERĄ po numenu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

4

4

4
4

*

PEČIUS $48.00.
Tamstos galite pirkti nuo musų rakandus ant lengvo išmokėjimo 
pagal savo išgalę. Ponas B. Canner, kuris yra valdytojas šitos 
Krautuvės po antrašu 338 Broadway, So. Boston. pardavinėjo ra
kandus per 22 meta 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 FURNITURE CO.
791-793 WASH1NGT0N ST. PALEI HOLLIS ST. 

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

BENJAMIN CANNER, Propricior.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
BOSTONE

RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

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

Tikra Lietuviška TREJANKA.......................... 50c.
Prisiunčiame Vaistus ir per paštą.

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”.

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

K. SIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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"KELEIVIS”
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAST1S

Prenumerata metama:
Amerikoje ........................................ $2.00
Kanadoje ir Lietuvoje ................ $3.00

Prenumerata pusei metu:
Kanadoje ir Lietuvoje ................ $1.50
Amerikoje ........................................ $1.25
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais adresuokite:

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

.■a

No. 32 Telephone:
So. Boston 500—M.

"KELEIVIS”
LITHUANIAN WEEKLY

^J'ublisLed by J. G. Gegužis & Co.

Represents over 9,000 Lithuanians 
in the City of Boston, 75,000 in 
New England' and aboųt 1,000,000 

in the United Statės.
THE BEST ADVERTISING 

MEDIUM.
Advertising rates on application

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

S0. BOSTON, MASS., RUGPll ČIO-AUGUST 8, 1923.
”Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of Maich 3. 1S79. 

-------------------------------------------- -------------- ‘

Telephone:
So. Boston 506-M

Metai XVIII

Prezidentas Hardingas mirė.
JO V >rUŽIMA VICE-1 pradėjo dalyvauti politikoje 

j jr buvo republikonų išrink
tas šios valstijos gubernato
rium, o paskutiniais prezi
dento rinkimais — i vice
prezidentus.

Nabašninkas Hardingas 
taip pat buvo kilęs iš farme- 
rių šeimynos, tik biednes- 
nės, negu Coolidge. Hardin
go gimtinė yra Ohio valsti
joj, apie Mariono miestelį, 
kur jis mokyklą pabaigęs 
leido laikraštį. Jo tėvas ir 
dabar da gyvena Mariono 
miestelyje.

Hardingo kūnas atvežta 
Washingtonan šio utarnin- 
ko vakarą. Su didele proce
sija, prie bubnų ir karinės 
muzikos jis palydėta i Bal
tuosius Ritsus, kur seredo- 
je atlaikyta valstybinės šer
menis ir šalies sostinė atsi

skaitė jam straipsni iš ma- sveikino su savo prezidentu, 
gazino apie prezidento gy
venimą, o jis sėdėjo lovoj at
silošęs, pusiau primerkto-

- mis akimis, ir klausėsi.
"Ar nori, kad skaityčiau 

daugiau?" paklausė ji savo 
vyro.

"Gerai, gerai. Skaityk to
linus”, atsakė Hardingas, ir 
daugiau jau nebeatsiliepė. :

Staiga jo kūną papurtino 
šiurpulys, ir jis susmuko lo
voje. Moteris metė laikraštį 
į šalį ir pagriebus vyrą į glė
bį pradėjo šaukti jį vardu: 
’AVarren, Warren, kalbėk!” 

Bet atsakymo nebuvo.
Ir taip 'Amerika neteko 

savo prezidento. Žmogus, 
kuris su tokia užkietėjusia 
širdimi gynė kapitalo reika
lus, kuris taip ilgai kankino 
kalėjime senelį Debsą ir be 
jokio pasigailėjimo slopino 
streikus, — šitas žmogus 
šiandien jau guli atšalęs ir 
nieko negirdi, nieko nejau
čia.

Hardingui mirus, Suvie
nytų V aistrių prezidentu 
lieka jo vietininkas Calvin 
Ccoiidge (ištark: Kulidž).

Coolidge yra republiko- 
nas, tos pat partijos žmogus 
kaip Hardingas, todėl kokių 
nors permainų šalies politi
koje negalima tikėtis. Savo 
pažiūromis jis yra atžaga
reivis, reakcionierius, ir pa
sižymėjęs yra tuo, kad būda
mas anais metais Massachu- 
setts valstijos gubernato
rium nuslopino Bostono po
licijos streiką. Dabar gi jam 
prisieis turėti reikalo su 
Amerikos angliakasių strei
ku, ir plutokratų spauda 
jau įdomauja, ar jis galės jį 
taip lengvai užgniaužti, kaip 
užgniaužė Bostono policma- 
nų sukilimą, ar gal reikės 
prieš organizuotų darbinin
kų galybę nusilenkti.

Kas dėl pono Coolidge 
biografijos, tai ii tokia: jis 
gimė ir augo Vermonto val
stijos kalnuose, kur jo tėvas 
turi 200 akrų farmą. Lan
kydamas tenai pradinę mo
kyklą, jis padėdavo tėvui ir 
farmeriauti: žiemos laiku 
kirto malkas, o vasarą arė 
laukus ir piovė šieną. Pabai
gęs pradinę ir priruošiamą
ją mokyklas namie, jis at
važiavo į Massachusetts 
valstiją ir įstojo į Amhersto 
Kolegiją, iš kurios išėjo ad
vokatu. Apsigyvenęs čia jis

PREZIDENTAS 
COOLIDGE.

Velionis atgabenta iš San 
Francisco į Washingtoną ir 
šią pėtnyčią bus palaidotas.

Prezidento Hardingo jau 
nebėra. Jis mirė 2 rugpiučio 
vakarą San Franciscos vieš
butyje, kur buvo nuvažiavęs 
po vakacijų pasilsėt.

Mirtis jį ištiko visai neti
kėtai. Nors pereitam "Ke
leivio” numeryje rašėm, kad 
jis jau miršta, bet potam jis 
buvo žymiai pasitaisęs ir 
jau rengėsi grįžti Washing- 
tonan. Nematydami jam jo
kio pavojaus, pereito ket- 
vergo vakarą išėjo savais 
keliais visi jo daktarai ir ki
ti artimieji. Pasiliko tik vie
na jo žmona su juom. Ji

Po valstybinių šermenų 
Hardingo kūnas nuvežtas 
ant traukinio ir išvežtas į jo 
gimtinį miestelį. Marion, 
Ohio, kur pėtnyčioj jis bus 
palaidotas šalia savo gimi
nių.

PĖTNYČIOJ VISKAS 
UŽSIDARYS.

Šią pėtnyčią Washingtone 
bus laidojamas miręs prezi
dentas Hardingas, todėl 
Massachusetts gubernato
rius Cox išleido prašymą, 
kad tą dieną Bostone ir ki
tuose Mass. valstijos mies
tuose užsidarytų visa pra
monė ir prekyba. Nors jis 
negali nieko priversti tatai 
padaryti, bet manoma, kad 
biznieriai paklausys jo pra
šymo ir vistiek savo biznius 
uždarys. Valdžios visos 
įstaigos bus uždarytos.

NORI LAIVĄ PAVADINT 
i HARDINGO VARDU.

Skysto patriotizmo vyrai 
New Yorke sumanė, kad 
laivas "Leviathan” butų 
perkrikštytas į "Prezidentą 
Hardingą”. Bet keblumas 
yra tame, kad vienas val
džios laivų jau yra šitokiu 
vardu pakrikštytas.

SUŽEISTA 26 PIKNIKIE- 
RIAI.

Ant Massachusetts avė. ir 
Tremont st. kampo Bostone 
pereitą nedėldienį atsitiko 
nelaimė. Trokas, kuris vežė 
nuo pikniko būrį žmonių, 
ant to skersgatvio susidūrė 
su automobilium, ir abudu 
apvirto ratais augštyn.. 
Žmonės likos išmėtyti po vi
są skverą ir 26 jų tapo su
žeista. Sulvg važiuotės tai
syklių, kaltas buvo automo
biliaus vežėjas, nes važiuo
damas iš kairės pusės jis tu
rėjo sustoti ir palaukti, pa
kol trokas pravažiuos. Bet 
automobilistas tų taisyklių 
nežinojo ar nepaisė, todėl ir 
atsitiko nelaimė.

27 ŽMONĖS UŽMUŠTA 
GELžKELK) NELAIMĖJ.
Tarpe Hamburgo ir Mu- 

cnchenor Vokietijoje, perei
tą sąvaitę susikūlė du grei
tieji traukiniai su žmonė
mis. Katastrofoj 27 žmonės 
likos užmušti ir 25 sužeisti.

BANDITAS ATSIVIJO 
ŽMOGŲ Iš NEW 

YORKO.
Ant Sudbury gatvės Bos

tone šį panedėlį tapo per
šautas selyklų kompanijos 
agentas Richard Stone. Su 
kulipka krūtinėj jis papasa
kojo policijai šitokią istori
ją. Šiomis dienomis jis bu
vęs New Yorke ir gavęs te
nai daug užsakymų savo 
firmai. Grįždamas namo, 
ant Pennsylvanijos stoties 
New Yorke jis sėdėjęs ir 
skaitęs pinigus, kaip staiga 
prie jo priėjęs nepažįstamas 
vyras ir pareikalavęs tų pi
nigų, kitaip žadėdamas jį 
užmušti. To grąsinimo Sto
ne nepaisęs ir sugrįžęs į 
Bostoną atidavęs pinigus 
kompanijai. Bet išėjus jam 
iš kompanijos ofiso, jį čia 
pasitikęs tas pats newyor- 
kietis ir vėl pareikalavęs pi
nigų. Stone atsakęs, kad pi
nigai jau atiduoti kompani
jai ir užrakinti į seifą. Tuo
met tas nepažįstamas žmo
gus išsitraukęs revolverį ir 
šovęs jam krūtinėn, pabėgo.

i

PRIGĖRĖ TRIS MAINE- 
RIAI.

Netoli Punksutawney kai
melio Pennsylvanijoj van
duo užplūdo Rinn-Sutter 
anglies kasyklą ir prigėrė 
tris maineriai. Kasykla pri
sirinko pilna vandens ir ant 
rytojaus vienas lavonas iš
plaukė ant viršaus.

BROCKTONO ŠIAUČIŲ
STREIKAS ATŠAUKTAS 

Bostono dienraščių praneši
mu, šiaučių streikas Brock- 
tone ir Montelloj pereitą są
vaitę tapo atšauktas. "Tęsti 
streikas toliaus nėra jokio 
tikslo,” pasakęs streiko va
das Lacouture. Ir streikie- 
riai didele balsų didžiuma 
nutarę grįžti atgal darban 
be jokio laimėjimo. Jie rei
kalavo pripažinimo naujos 
unijos, bet dirbtuvės jos ne
pripažino, ir ar streikavusie
ji darbininkai tą uniją dar 
palaikys, ar likviduos,, tuo 
tarpu mes neturime žinių.

Streikas tęsėsi 12 savai
čių ir kainavęs $3,000,000.

PRALEIDO $20 ANT "MU- 
VING PIKČIŲ*’ IR 

"AISKRYMO”.
Emilė Barteau, 13 metų 

amžiaus mergaitė iš Brock- 
tono, pavogė anądien nuo 
savo motinos $20 ir atvažia
vo į Bostoną ”good time” tu
rėti. Pakol policija surado 
ją šumijant, iš 20 dolerių ji 
teturėjo $2.70. Kiti pinigai 
buvo jau išleisti ant ’aiskry- 
jiio” ir "muving pikčių”. Po
licija davė apię tai žinią jos 
tėvams, ir motina atvažia
vus parsivežė ją namo.

Nepaprasta 
viesulą.

Pereitą nedėldienį Atlan- 
tiko pajūryje susitiko du 
priešingi vėjai ir kilo nepa
prasta viesulą, kuri tvėrė 
nuo 5 iki 20 minutų ir prida
rė galybę nuostolių, 
dvi priešingos oro 

į susitinka,' tai oras 
|kur dėtis ir pradeda 
i ant vietos ir paskui 
riais sauja į viršų. Jei susi
tikę vėjai būna smarkus, tai 
sūkuriai būna tokie stiprus, 
kad rauja iš žemės medžius, 
plėšia nuo namų stogus ir 
neša viską augštyn.

Taip atsitiko ir dabar apie 
Springfieldą, Mass. Viesulą 
nerėjo tenai siauru ruožų ir 
kur ji ėjo, beveik viskas ta
po nušluota nuo jos kelio. 
Springfielde tapo apdrasky
ta 50 gyvenamųjų namų ir 
viena dirbtuvė. Devyni žmo
nės likosi sužeisti, ir du la
bai sunkiai. Nuostoliai sie
kia $100,000. Kiek pašėlusi 
buvo viesulą, tai galima su
prasti iš to, kad ji iškėlė iš 
upės motorinį botą, kuris 
stovėjo ant įkaro, ir sumai
šius jį su vandens debesiu, 
paskandino. Kitoj vietoj iš
nešė augštyn tris arklius, 
kurie paskui nukrito ant 
gatvės sulaužytais kaulais 
ir jau nebegyvi. Viena mo
teris pasakoja, kad priren
gus jai stalą pietums, viesu
lą nuplėšė namo viršų ir pa
griebus staltiesę išnešė lau
kan su visais pietais. Daug 
vištų ir kitų paukščių pasi
liko nutrauktom galvom. 
Dideli ir seni medžiai tapo 
išrauti ir išvartyti su šakni
mis.

Viesulą palietė Brockto- 
ną, Tauntoną ir Middieboro. 
Raynhame ji nunešė vieną 
daržinę ir sugriovė pradėtą 
statyt naują namą, išskin- 
dama taipgi daug sodų ir 
daržų. Vienam sode apie 
Raynhamą tapo sunaikinta 
100 vaisinių medžių.

Kitas galas viesulos pa
siekė net Philadelphiją. 
West Philadelphijo j tapo 
nuplėšta daug stogų, išlau
žyta daugybės medžių ir 
tvorų. Be to da čia buvo bai
sus lietus. Per kelias valan
das taip lvjo, kad rodėsi, jog 
dangus prakiuro. Skiepai 
patvino ir gatvėmis vanduo 
bėgo kaip upėmis. Į kelis na
mus trenkė perkūnas.

Rhode Island valstijoj 
perkūnas uždegė tvartą ne
toli Centrai Falls ir užmušė 
vieną arklį. Tvartas sudegė, 
liet kiti gyvuliai buvo išgel
bėti.

RUMFORDO MIESTAS 
IŠDEGĖ.

Rumford, Me. — Pereitą 
pėtnyčią ugnis čia nušlavė 
visą miesto centrą. Nuo 
Maine avė. iki Oxford avė. 
išdegė visas Waldo streetas. 
Ugnagesiai buvo suvažiavę 
net iš Lewistono ir Mexico 
miestų. Apie 300 šeimynų 
pasiliko be pastogės. Ap
skaitoma, kad atstatyti su-

Kada 
srovės 
neturi 
suktis 
suku-

13 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
ANT SKERSKELIŲ.
•Pereitą nedėldienį ant 

skerskelių įvairiose vietose i 
buvo užmušta automobiliuo-: 
se 13 žmonių. Niagara Falls; 
mieste’ italas Capriotto su-: 
sodino savo šeimyną į troką I 
ir pasikvietęs kaimynus no
rėjo išvežti juos ant pikni
ko. Išvažiuojant iš miesto 
skersai geležinkelį, trauki
nys davė į troką ir sudaužė 
jį j šipulius. Astuoni žmonės 
troke likos užmušti ant vie
tos, o du sunkiai sužeisti.

Trįs panašiu budu buvo 
užmušti netoli East Chica- 

’gos, Ind., o du netoli Hart
fordo.

Beto da buvo daug mažes
nių nelaimių. Brooklyne au
tomobilius apvirto augštyn 
kojomis ir 8 žmonės liko su
žeisti. Vinevard Havene dvi 
mašinos susikūlė, sužeisda- 
mos 8 žmones. Netoli 
Springfieldo automobilius 
nuvirto nuo augšto pylimo 
ir nusirito su -8 žmonėmis į 
upę. Du automobiliai susi
kūlė Bostono priemiestyje 
Somervillėj; vienas jų ap
virto ratais augštyn ir iš
vertė 8 pasažierius. Netoli 
Hartfordo automobilius su
sikūlė su troku, ir toj nelai
mėj nukentėjo. 10 žmonių. į

ŽMOGUS MIRĖ NUO PA
SIUTIMO LIGOS.

Kaip bus su Klaipėdos kraštu?
ŽADA MUŠTI PLIENO 

DARBININKAMS 
ALGAS.

Šiomis dienomis New 
Yorke buvo plieno trusto 
viršininkų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo ir pats 
erštas teisėjas Gary. Suva
žiavime kalbėta apie su
trumpinimą darbo dienos 
plieno pramonėj. Teisėjas 
Gary pasakė, kad jo valdo
mas trustas dabar turi 260,- 

■600 darbininkų, ir kad 65,- 
000 iš tų dirba po 12 valan
dų į dieną. Dabar jie gauną 
po 40 centų valandai ir dirb
dami tokį ilgą laiką galį sau 
pragyvenimą užsidirbti. Bet 
valandas sutrumpinus, jie! 
gausią tik $3.20 į dieną. Ne
gana to, valandas sutrum-j 
pinus, reikėsią priimti plie
no pramonėn da 32,500 nau-l 
jų darbininkų.

Taigi pasirodo, kad su
trumpindamas darbo valan
das, plieno trustas numuša; 
savo darbininkams ir algas,! 
kurių ir pats trusto galva; 
pripažįsta neužteksią pra
gyvenimui.

LENKAI NORI TENAI 
PLAČIŲ TEISIŲ.

MIŠKAI DEGA PER 
250 MYLIŲ.

Jie norėtų užimti Nemuną 
pakraščius ir patį Kauną.

Daug buvo užsidegimo, 
kuomet lietuviai pradėjo 
imti Klaipėdos kraštą. Bet 
entuziazmas greitai atslūgę 
ir dabar apie Klaipėdą nie
kas nekalba.

O tikrumoje Klaipėda 
Lietuvai da nėra atkĮntita, 
ir kaip su tuo kraštu galų 
gale bus, da niekas nežino. 
Kauno valdžia išleido andai 
tam tikrų patvarkymų, su- 

ilyg kurių Klaipėda turėti] 
Įvesti savo reikalus. Amba- 
Įsadorių konferencija tuo- 
Ijaus prisiuntė Lietuvai pro- 
| testą, pareikšdama, kad 
! Lietuva neturinti teisės 
Klaipėdos kraštui tokių nu
rodymų duotu

Šitam klausimui išrišti 
'buvo užvestos Paryžiuje de- 
įrybos tarp Lietuvos ir en- 
jtantos atstovų. Tose dery
bose ir lenkai dalyvavo. Jie 
■pareikalavo, kad jiems butų 
leista laisvai plaukioti Ne
munu per visą Lietuvą, ir 

i prie to da išilgai viso Nemu-
Ohio valstiio’ie’siaučia di-‘no abiem j° Pusėm Pems tu’ _________________ omo valstijoje siaučia gi

Trįs mėn. atgal Bridge-| 
xt„.. iriom s Ų ‘daugi Kaunas stovi ant abie-

ima 2o0 keturkampių mylių
I plotą.

vvoode, New Jersey valsti
joj, šuo apriejo Johną Scot- 
tą. Šunies butą pasiutusio, 
ir Scott dabar apsirgo pa
siutimo liga ir mirė.

i

1,000,000’ MARKIŲ Už 
53 CENTUS.

Nuo pereitos savaitės vo
kiečių markė nukrito da 40 
nuošimčių, šį panedėlį ant 
New Yorko biržos milionas 
markių kainavo tiktai 53 
centus. O keli metai atgai 
milionas markių buvo apie 
250,000 dolerių.

' būt Favesta P° kuturis
..„ ^kilometrus sausžemio. Ka- 

J^Tl Ifannac! afrrtri cnf ol-iio-»
ijų Nemuno krantų, tai reiš- 
jkia, kad šitas miestas irgi 
turėtų būt pavestas proše- 
panų kontrolei.

Lietuvos klerikalai nors 
ir labai norėtų su savo bro-

CHICAGOS MAJORAS
BOSTONE.

Šiomis dienomis Bostone _ 
vieši Chicagos majoras Wil-liais katalikais iš Varšuvos 
liam E. Dever. Bostono ma- j susivienyti, bet bijodamiesi 

1 " Lietuvos žmonių nedrįso ši
tokių lenkų reikalavimų pri
imti. ir derybos dėl Klaipė
dos iširo.

Kaip dabar bus su Klaipė
da, ar franeuzai Lietuvai

joras Curley įteikė jam mu
sų miesto raktą atminčiai.

PATRIOTAI TRAUKIAMI 
TEISMAN.

Federalis grand jury 
New Y’orke apkaltino du 
generolo Woodo sunu, 
bertą ir Thomasą, už ap
gaudinėjimą šios šalies val
džios. Mat išėjo aikštėn, kad 
tiedu patriotu, gabendami iš 
pietų Amerikos pirmos rų- 
šies vilnas sudėdavo jas į 
tokios rūšies bundulius, ant 
kurių nėra muito. Tuo-budu 
pereitais metais jie nusuko 
valdžiai $200,000.

MASKVOS PINIGŲ 
BIRŽA. .

Vėliausiomis žiniomis,!««, 
ant Maskvos biržos buvo se-j nusileis, ar jie jieškos Klai- 
kamos pinigu kainos: Į pėdai kokio Želigovskio, tai

Už Anglijos švara duoda-; pamatysime ateityje.
ma 780 milionų bolševikiškų 
rublių.

Už Amerikos dolerį—170 
milionų rublių.

Už vokiečių markę — .1,- 
000 rublių.

Už latvių rublį — 750,000 
bolševikiškų rublių.

POTVINIS VIRGINIJOJ.
Virginijos valstijoj perei

tą sąvaitę labai smarkiai li
jo. Oro biuras sako, kad vi
su plotu tenai nukrito arti 8 
colių vandens. Susirinkęs į 
klonis tas vanduo pagimdė 
potvinius. Richmondo mies
te apie gelžkelio stotį van
dens buvo kelios pėdos gilu
mo, vietomis augščiau žmo
gaus galvos. Dabar visi 
skiepai tenai stovi pilni van
dens. Krautuvėse likos su
gadintos prekės, dirbtuvėse 
įrankiai ir medžiaga. Beto 
da vanduo išardė daug ke
lių ir tiltų, sunaikino farme- 

________ _  ___ ______ _______ _ ___ riams daug šieno ir javų, 
nų neskiria žmogžudžių su- tojų, bet ar iš jų kas nuken-j Nuostoliai sieks milionų do- 
radimui.___________________ tėjo, da neturime žinių. lerių.

$10,000 DOVANŲ Už 
ŽMOGŽUDŽIUS.

White Plains. N. Y. — 
Vietos valdžia paskyrė $10.- 
000 dovanų tam, kas suims 
ar išduos žmogžudį • ar 
žmogžudžius, kurie tūlas 
laikas atgal čia nužudė vie
no milionieriaus guveman-_____
tę, Miss Dorothy Kauffman. degusias triobas ir prekes

Kada paprastą darbo įkainuos į $1,600,000. 
žmogų kas užmuša, tai po- Rumforde gyvena daug ir 
nai valdininkai tokių dova- lietuvių, "Keleivio" skaity-

VĖL SAULĖ IŠDEGINO 
RUSIJOJ LAUKUS.

"Pravda" praneša, kad 
nuo didelių saulės karščių 
Astrachanės gubernijoj iš
degė visi žiemkenčiai javai. 
Vasarojus taip pat esąs la
bai menkas ir nesą vilties, 
kad jis pasitaisytų. Todėl 
daugelis ūkininkų šeimynų 
skubinai parduodą savo gal
vijus ir išvažiuoją į Donoj r 
Kubanės apielinkes.

ROMOJ AREŠTUOTAS 
KOMUNISTŲ VADAS.
Pereitą nedėldienį Romos 

Į>olicija areštavo italų ko
munistų vadą Giuseppe 
Mongrino, parlamento at
stovą iš Pizos miesto. Jis 
vra suorganizavęs Italijoj 
komunistų "raudonąją 
gvardiją” kovai su fašistais 
ir pats nešiojasi lazdą su 
durtuvu viduryje. Dėlto jį 
ir suėmė.

VOKIEČIAI MĖTO į 
FRANCUZUS 

BOMBAS.
Ruhro distrikte, kurį 

franeuzai turi užėmę, vokie
čiai pradėjo vartoti bombas. 
Beveik nėra tos dienos, kad 
į kokį franeuzą nebūtų mes
ta bomba. Franeuzai mano, 
kad šitą terorą prieš juos 
kursto pati vokiečių val
džia: bet Berlinas oficialiai 
pareiškė, kad bombų varto
jimui jis nepritaria.

AREŠTAI MASKVOJE.
Maskvos laikraščiai pra

neša, kad ant Chitrovo Rin
kos tenai buvo vieną naktį 
įtaisyta ablava. Milicija ap
supo keliatą namų ir visą 
naktį juos krėtė. Taip pat 
buvo apsupti ir krečiami 
griuvėsiai suardytos pagar
sėjusios kitą syk "Kulakov- 
kos”. Iš viso rer tą naktį 
buvo suimta 82 žmonės, ir 
visi sukišti kalėjimam Vieni 
jų esą jau nuo seniau val
džiai prasikaltę, o kiti tik 
šiaip sau bolševikų šnipų 
nužiūrėti ir bus tardomi.



1 > KELEIVIS

I APŽVALGA ffi
STOKA PINIGŲ GRŲSIA Į mini gyvenimą, bet dar ji dc- 

. _ moralizuoja, gadina.
’ Taigi Lietuvos ekonominis 

organizmas serga labai rimtai 
produkcijos kapitalo stoka, 
ekonomine anemija. Ir jeigu 
nieko nebus daroma šiai ligai 
prašaiinti — tai ilgainiui ma
tysime dideli ekonominį ir kul
tūrinį Lietuvos nusmukimą.”

Yra žmonių, kurie mano, 
kad Lietuva yra "turtinga”

LIETUVAI SUSMUKIMU.
i

Lietuvos laikraščiai daug 
rašo apie steką pinigų. Ka
pitalo stoka Lietuvoje da-! 
bar esanti tokia didėlė, kad 
visam kraštui gresia ekono-, 
minis susmukimas.

Pinigas prie dabartinės; 
visuomenės tvarkos yra tve-1 
riamoji jėga. Jis yra tas 
kraujas, kuris tekėdamas 1 ____ „
įvairiomis pramonės ir nre- kitokiais turtais, tai pinigai 

ir
012- 
niz- 

tinga šalis. Tikrumoje ji yra 
, nes

rr.eitų bankuose patarnavimu. į 

”New Yorko Amalgameitų
Banko turtas jau viršija 2,-' 
000.000 doleriu. New Yorko 
Amalgameitų, kaip ir Chica- 
gos Amalgameitų Bankas au
ga nepaprastu smarkumu. Ir 
tiesiog malonu daboti ju augi
mą.”

Unijos nariai, kurie jau 
turi po tris Banko serus, no
rį da daugiau jų pirktis, bet 
Bankas daugiau jau nebe- 
parduodąs. •

i4 Brocktono šiaučių __ 
streikas ir komu- sėdi kalėjime, 

į nistų meškerė.
i
:
i

Brocktono streikierių. 
daug žmonių Rusija ir Amerika.

kybos gįslomis maitina 
augina visą šalies orgai 
mą. Be šito kraujo orgai 
mas džiūsta ir nyksta. o____

Kiek dabar sumažėjo Lie- gana biednas kraštas,' 
tuvos. kapitalas, ir kode! jis neturi jokių gamtos turtų, 
sumažėjo, tai Vygandas Jos žemėje nėra nei aliejaus 
kauniškės Lietuvos 126- šaltinių, nei anglies klodų, 
tam numeryje paduoda ši 
tokiu faktų:

5
"Lietuvos Bankas iki šiolei 'L*UV0 - . . . .

yra išleidęs, apskritai skaitant, tie jau išnaikinti ir žmonės 
net malkų nebegali gauti.

' Bet gamtos turtai, kad ir 
didžiausi jie butų, jei nėra 

i kapitalo jiems išnaudoti, 
,w_!bus be vertės. Štai, Rusija 

kitu. yra pripažinta turtingiau- 
rimu.'šia šalis gamtos turtais, o 

betgi kuomet bolševikų šei 1 • • i • •

neturėtų būti jai taip jau 
reikalingi. Bet faktas yra 

j toks, kad Lietuva nėra tur

inei druskos, nei geležies, nei 
] sidabro, nei kitokių metalų, 

truputis miškų, bet

apie 45 milijonus litų, t.y. 4!z. 
milionų * dolerių arba apie 9 i 
mil. aukso rublių, šalia litų yra 
dar nemaža kitų valiutų Lietu
voje: dolerių, anglų svarų, vo- 

markių, kronų ir !
Reikia abejoti, kad svetimų į 
valiutų butų tiek, kiek litų, nes ] - . ~ . .
vis tik visos piniginės tran- iinininkavimas sunaikino 
sakcijos pas mus daromos Ii-1 kapitalą, neapskaitomi
tais, tai žmonės noromis neno-■ Sa^OS turtai tenai guli be 
romis yra verčiami svetimą į jokios naudos, o Rusijon, 
valiutą, keisti į litus. Tačiau gyventojai kenčia didžiausi 
prileiskime, kad pas mus sve-;var^ miršta badu. Ko- 
timos valiutos yra tiek pinigu, Į kia tad ateitis gali būti Lie- 
kiek litų. Tai ir tuomet gausi-jtuvai, kuri neturi nei gam
ine visai Lietuvai 18 milijonų?03 turtų, nei gatavo kapi- 
aukso rublių. Tuo tarpų prieš į taki? 
karą vien tik bankuose indėlių,.!
vidutiniškai imant, buvo da-į DEJUOJA, KAD STREI- 
bartinės Lietuvos plote apie ?0 
milijonų aukso rublių! 0 kur ]

Lietuvos gyventojų indė-!.. pQ kiekvieno

KAI BRANGIAI 
ATSIEINA.

dar Lietuvos gyventojų indė-!.. p0 kiekvieno didesnio 
liai bankuose už Lietuvos] šie- |streįko Amerikos kapitalis- 

toliau pinigai Lietuvos!  ̂ pasirūpina SU-
i skaityti sugaištas darbo die- 

pagaliau pinigai, kurie < nuroc]yti, kiek darbi-
.......................  ’ —• ta

nų, toliau pinigai Lietuvos į, -
bankuose tik ne indėlių pozici-■ ?kaitvti sugaištas darbo die- 
jose, pagaliau pinigai, kurie j - ..... i . . -
buvo ne bankuose, žinant kaip!“““^ Veteko’ algų per ... 
pas mus dar maža buvo P^tę Netik privatinė kapi-
žmonės dėti pinigus Į bankus, taIisįu spauda dejuoja apie 

darbininkų nuostolius, bet

Tačiau atsargos dėlei ^eibia,“ kad "įrodžius,
’ _kad J buvo daug į nuostolių neša streikai.
. .. _ . .. -JSulvg tų žinių, per-šešis mė

nesius pereitais metais 
streikai padarę $120,000,000 
nuostolių kraštui ir $50,- 
000,000 nuostolių patiems 
darbininkams. Sugaištų 
darbo dienų buvę 14,690,000. 

Skelbdama šitas žinias 
buržuazija sakyte sako, kad 
streikai yra pragaištinga 
priemonė ir jiems reikėti? 
padaryti galą.

Tečiaus šitie plutokratai 
niekad nepaskelbia žinių, 
kiek darbininkai nustoja al
gų ir kraštas turi nuostoliu 
dėl stokos darbo ir lokautų, 
kurie yra kapitalistinės 
tvarkos rezultatas.

1921 metais bedarbių 
skaičius Suvienytose Valsti-’] 
jose siekė 6,000,000 žmonių. 
Skaitant jiems po $5 algos į 
dieną, bus $30,000,000. Tai 
yra 180 milionų dolerių nuo
stolių darbininkų šeimy
noms kas savaitė !

Kaip tada darbininkai tu
ri atsiliepti apie šitokią 
tvarką, kuri neša jiems šito
kių nuostolių? Ar gali jie ją 
remti?

lių galėjo susirinkti kirą tiek 
pinigų. r 
sakysime,
mažiau: imkime 40 milijonų; 
aukso rublių. Tad matome, kad Į 
prieš karą buvo Lietuvoje ma
žiausia šešis kartus tiek pini
gų, kiek šiandien. O ar prieš 
karą Lietuvą galima butų va
dinti turtinga kapitalo at
žvilgiu? ar ji galėjo lygintis su 
kitais Europos kraštais? Kur
gi dingo prieškarinis kad ir ne
didelis Lietuvos kapitalas? JĮ 
suėdė karas ir popieriaus pini
gų vertės kritimas. Visas ka
pitalas, kuris gulėjo rusų ban- 
knotose ir Įvairiose popierinėse 
vertybėse — virto niekais. Vo
kiečių okupacijos metu ir vė
liau žmonės taupė kapitalą vo
kiečių popieriuose, bet ir Čia 
pasikartojo tas pat: vokiečių 
popieriai pavirto niekais. Vo
kiškų vertybių kritimas suėdė 
net ir didelę dali atėjusio iš 
Amerikos kapitalo. Tuo būdu 
Lietuva liko be produkcijos 
kapitalo, nes 9 milijonai rub
lių tokiam kraštui, kaip Lietu
va — tai beveik nieko.”

Ir "Lietuvos” bendradar
bis nurodo, kaip tai atsilie
pia ant šalies gyvenimo. 
Girdi:

"Visi skundžiasi kapitalo bei 
kredito trukumu. Nori kas na
mus statyti — nėra kredito, 
nori rengti dirbtuvę — nėra 
kredito, nori Įsitaisyti ar pa
gerinti žemės ūkį — nėra kre
dito, nori parsigabenti prekių 
— taip pat nėra kradito.,Viską 
trukdo ir laiko vietoje kredito 
ir pinigų stoka. Pinigų stoka 
verčia mokėti kitados negirdė
tas palūkanas kreditoriams. 
Debitoriai, norėdami išlyginti 
palūkanų išlaidas, stengiasi iš
gauti šimtą, du šimtu ir dau
giau nuošimčių pelno, griebia
si nešvarių priemonių, rizikin
gų spekuliacijų ir t.t. Kapita-

• Jo stoka ne tik trukdo ekono-

i

ir valdžia renka žinias ir 
ko-

DARBININKŲ BANKAI 
AUGA.

’ Rubsiuvių amalgameitų 
unijos bankai turi gražaus 
pasisekimo, štai ką apie tai 
skaitome "Darbo" 15-tame 
numery:

"Banko biznis auga kasdien. 
Ypatingai daug darbo turi sky
rius, kuris siunčia pinigus už- 
rubežin — Foreign Exchango. 
Tiek Amalgameitų Trust and 
Saving Bank Chicagoj,, tiek: 
New Yorko Amalgameitų’ 
Bankas daro milžiniškų apy
vartų. Ir visi žmonės, kurie tu-’ 
rėjo reikalo, negali atsidžiaug
ti teikiamu abiejuose Amalga-

DIDŽIAl SIAS ŠALIES
TURTAS. TAI ŽMONES.
"Novoje Russkoje Slovo" 

rašo:
"Kuomet kalbama apie val

džią. apie politiką, apie finan
sus. retai atsimenama patįs 
žmonės.

"O jie — didžiausis turtas..
"Jei žmonės stiprus, sveiki, 

kupini energijos, jų šalis žydi. 
O jei žmonės nuvargę, be krau
jo, ju kraštas smunka.

"Ištisi karo ir revoliucijos 
metai nuleido kraują Rusijos 
liaudžiai ir atėmė is jos dau
giau kaip 21.000.000 žmonių.

"Da daugiau buvo išnaikin
ta geresniųjų jos žmonių, mo
kytų, menininkų, rašytojų, pe
dagogų. galvotojų.

"Karas ir pa 
voliucija prarijo 13C 
čių visų Rusijos gyventojų.

"Ant miliono gyv 
sijoj pripuldavo tik 250 žmo
nių išėjusių augėlesni mokslą. 
O jų žuvo ne i—5 milionai. bet 
keliūtą kartų daugiau.

"Karas ir revoliucija sunai
kino nepaprastai daug išlavin
tų Rusijos žmonių. Jų vieton 
atsistojo prastesni.

■"Šitoks kraujo nuleidimas 
nepraeis taip lengvai ir atsi
lieps ant Rusijos labai liūdno
mis pasekmėmis.

"Rusijai tankiai leido krau
ją. Dėlto ji ir vystėsi taip lė
tai.

"Karai, vidujiniai nesutiki
mai, mirties bausmės ir trėmi
mai greitai ir smarkiai nuvar
gina šalį.

"Tas pražudė Graikiją. Tas] 
išardė Romą. Nuo to žuvo ką-i 
ringieji barbarai 
kitąsyk Europą, 
riai, nusilpo švedai, 
ir ispanai.

"Ramybė augina 
karas ją naikina.

"Ramybė iškėlė

Ve, 
areštuota ir 
Juos reikia 

sako komunistai.
. . M. . *

: Baisus pasipiktinimas ir 
protestas pasigirdo iš Mas
kvos, kuomet sekretorius 
Mughes išdėstė anądien 
priežastis, dėl kurių Ameri
ka atsisako pripažinti bolše
vikų valdžią.

Amerika negalinti pripa
žinti bolševikų valdžios dėl
to, kad, tariant Hardingo 
žodžiais, ji žiuri į bolševikų 
valdžią "kaipo didžiausią 
nelaimę ir pasargą pasau
liui.” Ai dabartinė sovietų 
valdžia ištiktųjų yra tokia 
baisi "nelaimė”, ar ne, tai aš 
čia nesvarstvsiu, bet Ame
rikos akimis žiūrint, ji tokia 
vra, ir šitos nuomonės Wa- 
shingtonas laikosi senai. 
V 
1 

foėnesy

gelbėt, sako komunistai. 
Taigi sušaukim lietuvių or
ganizacijų konferenciją ir 

... .. L i fondą nukentė
jusioms Brocktono streikie
riams gelbėt. Kai kurios 
draugijos pinigą da turi ir 
mes galėsime da pasipini
gauti.

šitaip galvoja komunistai 
šaukdami tą konferenciją, 
ir kitokio tikslo jie neturi. 
Todėl mes perspėjam drau
gijas, kad jos nepatikėtu 
komunistų gudrybėms ir 
nesiduotų užkabinti ant jų 

i meškerės.
Komunistai turėjo jau 

tris ar keturis fondus viso
kiems "darbininkų reika
lams” remti. Buvęs jų pačių

Laikraščiai paskelbė, kad šutvei kini
Brocktono šiaučių streikas 
jau atšauktas. Išstreikavę 
apie tris mėnesius, netekę 
daug uždarbio ir daug nu
kentėję nuo policijos žiau
rumo, darbininkai pagalios 
nutarė grįžti darban nieko 
nelaimėję.

Iš šito montelliečių nepa
sisekimo komunistai nutarė 
pasidaryti sau kapitalo. Jie 
nutarė šaukti konferencija 
įr organizuoti Brocktono- i 
Montellos streikieriams 
"pagalbą”, šita konferenci
ja šaukiama 12 rugpiučio, 
So. Bostono Lietuvių Salėj.____ _________ _ . _ r .
Kažin koks asmuo,pasirašęs kasierius Zabulionis liudy- 
"V. Bovinu”, jau siuntinėja 
iš New Yorko komunistų 
lizdo ir pakvietimus 
konferencijon. "Keleivis" 
taip pat gavo vieną tų pa c_. ___
kvietimų. Pradėjęs šitą pa- vieną jų atskaitą? Patįs ko- 
kvietimą antgalviu "Suvie- munistai šneka, kad jų va- 
nykime spėkas pagalbai ko- dai tas aukas pragėrė, 
vojančių darbininkų," tas Ir dabar tie mekleriai da 
neaiškaus veido žmogus sa- turi drąsos šaukti lietuvių

: draugijas konferencijon ir
Brocktono ir apielinkės ■ tverti tenai naują fondą.

” ................. į Nejaugi anų fondų pini-

ja, kad i vieną tų fondui jie 
surinko anie $17,000. o į ki

ton tą apie $20,000. * Bet pa
klauskit, kur jie tuos pini
gus dėjo? Ar matė kas nors

I

vojančių darbininku,”

ko:

šiaučių streikas tebesitęsia,;
gimdyta jo re- ir juo tolyn, tuo eina aštryn, gai ištikrujų jau pragerti? 

nuožmi- Matyt, darbdaviai pasiryžę -— ------------- ?------------- -------
■ —J-c- darbininkų spėkas sulaužyt- . -

zentoju Ru- ir priverst juos grįžt darban Kaip DUVO pri€
darbininkų spėkas sulaužyt

nieko nelaimėjus.”
Taigi, kad padėjus Brock-I 

tono streikieriams, šitas' 
; Bovinas sako, komunistai, I . ...
kurie dabar yra persikrikš-‘tlradarbls

tyje i.........
kų r

su Mass. valstijos lietuvių 
orgapizacijų, būtent: "poli
tinių partijų, apšvietus ir 
pašalpos draugijų bei kuo
pų, dailės ratelių, chorų, 
darbo unijų, koperatyvų ir 
taip toliau."-»

Brocktone darbininkai 
streikuoją visokių pažiūrų:

r*

komunistai. To-

1

II

Su spaudos laisve Rusijoj 
da blogiau. Kapitalistinėj 
Amerikoi laikraščius gali 
leisti ir komunistai, ir so- 
ciaiistai. ir kapitalistai, ir 
kam tik patinku. Tuo tarpu 
Rusijoj kitokių laikraščių 
nėra, kaip tik komunistų. 
Visi kiti yra uždrausti. Ru
sijoj vra isuviršum 100 mi
lionų žmonių ne komunistų, 
ir jie neturi nei Vieno laik- 
1-aščio. Todėl bolševikai ne
tiesą kalba savo protestuo
se, buk Amerika nepripa
žįstanti jų valdžios dėlto, 
kad toji valdžia esanti dar
bininkų ir nešanti pasauliui 
laisvę. Tikrenybėje ji yra 
didžiausia laisvės naikinto-

Dar 1920 metais rugpiučio ] Ja- '
foėnesy valstybės departa- Tečiaus reikia pasakyti, 
mentas apibudino bolševi-jkad ir Amerikos valdžia įlė
kus kaipo rėžimą, kuris "re-|ra tokia jau didelė laisvės 
rniasi niekinimu visų gar-i gynėja, kaip ji persistato. 
Oės ir pasitikėjimo principų'Juk ji buvo pripažinus ke

lias kontrevoliucines val
džias Rusijoj, kurios- buvo 
nei kiek negeresnės už bol
ševikų valdžią.

Petro Didžiojo

užplikiusieji
Sunyko toto- 

raneuzai

'liaudį, o

Hearsto laikraščių ben- 
Brisbane daro 

: i 1 tS„muSPartijos Lietuviu Sekei- , k“°"’e
šaukia konferencija vi- '^P»tavo Rusuos caras 

f Bloga dabar- pasaulyje, 
sako jisai, bet buvo daug 
blogiau. Kuomet Petras Di
dysis, būdamas da jaunas 
vaikinas, atsilankė pirmu 
kartu Vokietijoj, jisai pa
matė tenai kankinimo pa
būklą, vadinamą "ratu”.

Jam buvo išaiškinta, kad 
piktadariai ir šiaip tardomi 
žmonės, kurie tardomi ne
nori pi ie kaltės prisipažinti, 
būna 'tempiami ant to rato 
ir paskui ratas ritamas lau
žo kankinamojo žmogaus 
kaulus.

Petrui tas taip patiko, 
kad jis kreipėsi į karališką
jį savo šeimininką su šito
kia propozicija:

"Aš norėčiau pamatyt,

ir sutarčių, ant kurių rymo 
visas tarptautinių Įstatymų; 
rūmas — trumpai sakant, Į 
niekinimu tų principų, ’oe 
kurių negali būti draugiškų p ĄVašhingtono diplomatai 
santikių nei tarp atskirų nenori pripažinti bolševikų 
asmenų, nei tarp valstybių".1 ne dėlto, kad šie nepripažįs- 
Kiek vėliau, 1921 metų pa-ta kitiems laisvės, bet dėlto, 
vasary, sekretorius Colby kad jie griauja kapitalistinę 
pasakė apie Maskvos bolše- tvarką ir atsisako mokėti 
vikų valdžią, kad ji "laikosi savo šalies skolas. Antras 
tiktai žiaurumų”, ir kad dalykas, bolševikai veda 
Suvienytos Valstijos nepri- dviveidę politiką. Kaipo Ru- 
uažins jos patol, pakol ji Pįįos valdininkai, jie nori 
nepakeis savo politikos ir užmegsti su kitomis valsty- 
nepripažins "civilizuotos l-ėmis draugingus santikius 
valstybės pareigu linkui ki- ir gražiai su jomis gyventi; 
tų valstybių.” Paskui se- bet kaipo bolševikai ir savo 
kretorius Hughes pakarto-]komunistinio Internaciona
lo tą patį pereitų metų ge- fo nariai, jie varo prieš tas 
gūžės ? - —........  - ! ’ ■
koVo mėnesy.

buklą, vadinamą

mėnesy ir šįų metų valstybes slaptą agitaciją ir 
eriesy. ] stengiasi nuversti ; jų- val-

Įš visa to aišku, kad Ame-džias. ’
rika yra tvirtai nusistaeiu- Šitą vėidihainybę Atneri- 
si prieš politinį bolševikų ka aiškiai mato, ir todėl ji 
pripažinimą, ir’kad nei siu- bolševikų valdžios nepripa- 
lonrbs jų koncesijos;' ‘ nei žįsta. Neitralis;
kvietimas Rusijon prielan- J 
kių jai senatorių šito nusi
statymo nepakeis. O vis dėl- * 
to bolševikai nesiliauja kia-] 
bine Washingtono durų. Iri 
kiekvieną sykį atsisakius] 
Amerikai juos pripažinti,' 
jie kelia vis didesnius prieš 
ją protestus ir vis aštriau ją

‘Į“**.... . . . ! raščui redakcijas. Tarp kitų
Bolševikai sako, jog kapi- užėįau ir "Sandaron”. Jie 

ralistų valdoma Amerika kain tik tuo iaiku spausdino 
nenorinti pripazmti sovietų-savo laikrašti. Duokit, sa- 
valdzios dėlto kacl šita vai-,į nau--u 'žiniu paj5iskai- 
dzia darbininkų. Bet Ame- t t Nusinirkęs "Sandara", 
rika atsako, kad tai netiesa, nuėjau į pajūri skaityt, 
nes Rusiją dabar valdo, ne |žiuriu įirma įus]apj _ 
darbininkai o susidariusi • šaka", skelbia di- .
komunistų diktatūra. Dar- delis juodag anUalvis. Skai- 
bimnkai neturi netiK ekono- tau ačia žinia: ”šaltas Oras 
minės laisves, bet ir pohti- Į užkluDO Bostoną... 30 liepos 
kojenetun balso, kas Įau, buv0 *tik 58 laipsniai Vie- 
yra pripažinta beveik viso-!nok lg84 metais 30 liepos 
se kapitalistinėse valsty-; buvo tik 55 laipsniai r.” 
>e?f‘ , . , ! Jėzau Marija, pamislinau

kad Amerikoje dabar yia jsauj 55 laipsniai Reaumuro, 
kanitalizmo tvarka, tai Wa- «r ”sancjaros” redaktoriams 

dar šalta! Kaip aš ėjau mo
kyklon, tai prie 80 laipsnių 
R. jau virė vanduo ir gali
ma buvo didžiausi jautį iš
virti. Dabar gi tik 25 laips
niai žemiau virimo, ir laik
raščiai jau rašo, kad šalta. 
Čia jau turi būt kas nors ne
paprasta. Kažin, ar nepage- 
do "Sandaros”. termome
tras?

Skaitau kitą skiltį ir ran
du, kad Minnesotos valsti
joj yra išrinktas naujas gu
bernatorius Magnus John- 
son. Dabar jis esąs senato
rium, kol neateis laikas už
imti gubernatoriaus vietą.

Na, kas čia per burtai, sa
kau pats sau? Visi Ameri
kos laikraščiai rašė, kad 
Magnus Johnson yra iš
rinktas į senatą, o "Sanda
ra" stato jį gubernatorium! 

Mečiau aki3 į kitą skiltį; 
_ __ _ _______ ___________tenai figūruoja juodas dide- 
neturi joje nei vieno savo lis antgalvis: Užmušė ir 
atstovo? Dabar priimta j apiplėšė $90,060. ’ 
nauja Rusijos konstitucija; • Na, tariau sau, tai jau čia 
apie laisvus rinkimus visai visos žinios tekios r.epa- 
nekalba ir balsavimo teisės prastos, 
piliečiams negvarantuoja.

katalikai, tautininkai, jso-
I cialistai ir
: dėl ir pagalbą jiems turį 
i nešti visi. Ir dėlto šitas- nie- 
; kam nežinomas Bovinas pa
taria visoms partijoms pa
dėti savo įsitikinimus į šalį 

; ir siųsti savo delegatus į 
šaukiamą jo konferenciją.

"Keleivis” karštai tokiai 
konferencijai pritartų, jei 
:a šauktų patįs streikieriai.
Dabargi streikieriai nutarė? . , , ,. , ■ _ -
•Tižti darban, o kažin koks kalP 
Bovinas iš New Yorko su
manė "remti streiką” 
šaukia lietuvių -organizaci
jas konferencijon.

Kas gi jis per vienas, tas . . , , . ,Dorinai? Ir kas jam davė ^UonĮet jam buvo atsakyta, 
teisės kalbėti Brocktono ,k?d s.‘‘u0, ia!ku "c,,uv<!, »; 
šiaučiu vardu? Kas ji jga- kio piktadario, kuris butu 

“ - - - - - užsipelnęs tokią bausmę.
1 "Tai kam da Teikia pikta- 

lėi’ai, kurie buvo išėję strei- dario?” tarė jisai. “Štai, pa- 
kan ne maži vaikai Jeigu ™K“ maim tanių ir

Iz‘į ii«ms parama buvo reika- išbandykite ant jo 
liinga. jej p: _ pe^-ro Didžiojo. '

Tuomet mes žinotume, su 
kuo turime reikalą. Bovino] 
gi mes nepažįstame ir iki 
šiol apie tokį žmogų visai

' - ■ ’ ;kia dapg baimės dėl augan-
Jis veikia, matomai, lie-]$io bedarbių skaičiaus Rusi- 

, 1 kintaa~Bet"pakol Brocktono tiėk sovietu spauda bijosi 

sirodė nei Bovinas, nei kiti sistatymo prieš bolševikų 
slapti komunistų ”skyme- valdžią. . , , „
riai". Tiktai dabar, kai gavo žinodami, kad žmogus 
žinią, kad streikas iau at- negaudamas darbo visuo- 
šauktas, tie demagogai štai- met. yra palinkęs už viską 
ga pasidarė darbinmkii kaltinti valdžią," sako 
"draugais” ir ėmė rūpintis- "Pravda”, "mes primenam 
nukentėjusiais streikieriais. atatinkamiems organams,;

Bet kur komunistai buvo kad susispietimas skaitlin- 

štreikieriams reikėjo eiti se miestuose yra labai nepa- 
ant Dikietų, kaip policija geidaujamas. Pavyzdžiui, 
calvas jiems daužė? Ar pa- Odesoje bedarbių skaičius 

- - Brocktone dabar viršija 40,000. Char-

Boiševikų laikraštis pata
ria paimti tuos bedarbius ir

Bet dabar, kaip audra jau išsklaidyt po mažus mieste- 
kaip kova nurimo^ liūs, kur jų neramus nusi- 

- A—• ateina statymas negali būt tiek 
vardai? daug valdžiai pavojingas.

žinios.
_____ N

Atvažiavęs į So. Bostoną 
iš kito miesto, nutariau ap
lankyti vietos lietuvių laik-

ji

Japonus
Ramybė pripildė energija Su 
vienytas Valstijas.

”Kckia ramybė nebūtą, 
visuomet geresnė už karą.

"Leidžiant žmonėms kraują, 
neišgelbės Rusiją nuo galutino 
apmirime nei jokie internacio
nalai, nei reformos.

”Nes žmonės ir kraują; 
didžiausis šalies turtas.”

manau įvesti tokį pat pas 
jr save Rusijoj. Malonėkite ką 
• nors ištempti ant to rato ir 

sulaužyt.”
Petras labai nustebo,

r?

tai j

I
liejo šaukti tokią konferen

ciją? Juk Brocktono šiau-
VAIKŲ ARMIJA EINA

ANT MASKVOS.
Pasiklausykit, ką rašo 

vietų valdžios organas 
viestija":

Pas mus nauja negirdėta saukti į lietuviu visuomene.
bėda — užplūdimas vaikų. 
Ir tai ne klaida: ne žiurkių, 
ne sąrančių, bet tikrai vai
kų. Įsivaizdinkit sau šitokį

RUSIJOJ DAUG BE
DARBIŲ.

Bolševikų laikraščiai reiš-e.
vaizdą. Per tūkstanti varstų nesame girdėję.

H'G V1& veinici, luaiumai, --- -------------------s----------------------- -------------
visais keliais i tuviškujų komunistų pamo-joj. Teisingiau pasakius, ne- 

—Ema jie pėsčiomis,! kintas. Bet pakol Brocktono tiek sovietų spauda bijosi 
prisitaiko ant traukinių, po|šiaučiai streikavo, tai nepa- pačių bedarbių, kaip jų nū-

iš visų pusių, būriais ir po 
vieną brenda 
vaikai. Eina jie pėsčiom!

vagonais, ant buferių, bas
tosi po daug mėnesių ir bū
na be jokios priežiūros...
Besibastydami po 
geresnio gyvenimo 
kant, jie girdėjo 
kalbant, kad yra 
miestas Maskva, kur 
vaikus maitinti. Ir štai jie ___  __________ _
sujudo eiti ant Maskvos — pirma?* Kur jie buvo, kaip gU bedarbių minių dideliuo- 
gaivalingai, kaip vandens ' - • -»—ku;
pakalnėn tekėjimas. Mono’ 
ima ir ima juos nuo gatvių.

Rusiją 
bejieš- 

žmoneš 
didelis 

ima

o vaikams vis nėra galo, jų < sirodė tuomet _ . . . i
vis kaip ir daugiau atsiran-įnors vienas Bovinas ar Bim- kove 80,000 ir t.t. 
da. Vaikų prieglaudos pri- ba? Ne, jų ir dvasios čia ne- 
kimštos kupinai. Komisijos buvo, 
nepilnamečiams užverstos ]__\ .
vaikais. O banga vis ritasi perėjo, 
ir ritasi, ir gresia užlieti dabar 
Maskvą.” žvejoti

komunistai 
sau pinigų

kapitalizmo tvarka, tai Wa- 
shingtono valdininkai neuž- 
ginčyja. Bet nežiūrint to 
fakto, kad čia kapitalistinė 
šalis, čia visi turi teisę bal
suoti; ir darbininkai čia ga
li organizuoti savo partijas, 
gali statyti į valdžią savo 
kandidatus ir gali juos rink
ti. Gi "proletariato diktatū
ros" valdomoj Rusijoj dar
bininkai tokių teisių neturi. 
Valdžią tenai renka susiva- 
žiavę komunistų politikie
riai, o ne darbininkai. Ir to
dėl nors valdžia tenai buvo 
renkama jau kelintu kartu, 
bet vis tie patįs politikieriai 
joje pasilieka. Leninas jau 
visai sugriuvęs žmogus, ne
gali nei vaikščiot nei kalbė
ti, o vis dėlto pasilieka vals
tybės galva ir niekas negali 
jo pakeisti, nes jis ne žmo
nių renkąmas. Kaip tad ga
lima sakyti, kad Rusijos 
valdžia yra darbininkų val
džia, kuomet darbininkai

Perėjūnas.



AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

eina

Km skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

;iki šiam laikui yra pratiesta 
■vos 725 mylios. Atėjus pa
vasariui darbininkai yra 
daugiausia gabenami į Alas- 
ką iš Seattle, Wash., Port- 

lahd, Ore. ir San Francisco,

BROOKLYN, N. Y. 
Kriaučių pusmetinis susi

rinkimas.
27 d. liepos Įvyko kriaučių 

unijos 54 skyriaus susirinki
mas. šio susirinkimo pra
džioj žmonių buvo pusėti
nai atsilankę. Po perskaity
mo protokolo iš pereito su
sirinkimo, buvo duodama 
"raportas” iš. Farmerių 
Partijos šaukiamos konfe
rencijos Chicagoje. A. Jan
kauskas, kaipo lankęsis to
je konferencijoje, pradėjo 
savo "raportą”. Jo "rapor
tas” susidėjo vien tik iš 
"Laisvės” iškarpų. Jis atsi
nešė didžiausius pundus 
"Laisvės” ir skaitė iš jos. 
Jankauskui skaitant tas iš
karpas žmonės ėmė neri
mauti: tarp savęs diskusuo- 
ti, asmeniškai kalbėtis ir 
Jankauskui abstrakcijas da
lyti. Bet Jankauskas savo 
meliodiją pasakoja ir gana, 
nežiūrint, kati ir žmonės iš 
jo skaitymo ir pasakojimo 
nieko beveik nesupranta. Iš 
viso to jo pasakojimo buvo 
galima suprasti tik tiek, kad 
Farmerių Partija iš tos 
konferencijos pasitraukė, o 
likusieji vien komunistai su
organizavo "fedaruotą far
merių partiją”.

Po to. "raporto” kilo di
skusijos. Diskusijose beveik 
kiekvienas kalbėtojas smer
kė komunistus už jų uzur- 
jiatišką darbą unijoje, t. y. 
už siuntimą delegato i Chi- 
cagą ir tuomi padarymą 
mušu unijai bereikalingi] 
iškaščių, o naudos jokios. 
Visi kalbantieji nurodė, jog 
šitokį klausimai visuomet 
turi būti apkalbėti am ne
paprastų susirinkimų.. Taip 
pat daugumas išsireiškė pa
smerkiančiai komunistus už 
jų šlykščią ir net chuliga
nišką taktiką toje Chieagos 
konferencijoje, ir kad ko
munistai vyko Į tą konfe
renciją tikslu ne tvert ką 
nors, bet griauti. Ir, žino
ma, sugriovė tą darbą, nes 
griovime jie gana geri meis
teriai. Tuose visuose komu
nistams užmetimuose jie 
patys nedrįso nei teisytis — 
tylėjo kaip klemšai, išski
riant tik grėvą Buivydą, 
kuris asmeniškai ėmė kai 
kuriuos žmones šmeižti, bet 
ir tai tapo publikos sustab
dytas.

Taigi, dar kaikurie žmo
nės vis tikėjosi, kad su ko
munistais galima kas nors 
bendrai dirbti. Bet dabar 
kiekvienas sveikai protau
jantis žmogus pamatė, kad 
komunistų tikslas yra ne 
budavoti ką-nors, bet tiktai 
GRIAUTI. Ir jų tie obalsiai 
"amalgamacijos" ir "ben
dro fronto” tai tik yra apsi- 
maskavimas, idant priėjus 
prie organizuotų minių ir 
iškrikdžius jas.

Diskusijoms užsibaigus, 
susirinkusi publika reikala
vo pripuolamų pusmetinių 
rinkimų unijos komiteto. 
Bet komunistas pirminin
kas, delei tam tikrų išroka- 
vimų neteido rinkimų, bet 
leido įvairius raportus ko
mitetų ir komisijų, kurie 
buvo tiek jau nuobodus, kad 
žmonės nuvargo ir ėmė 
skirstytis namo. Kuomet 
žmonės prasiskirstė ir pasi
liko komunistų didžiuma, 
tuomet pirmininkas paskel
bė rinkimus protokolų se
kretoriaus, pirmininko pa- 
gelbininko ir kitų. Na ir, ži
noma, kaip protokolų se-

Keršulis pareiškia, jogei jis 
iau rezignuoja iš pirminin
ko vietos ir reikalauja, kad 
butų išrinktas kitas pirmi- 
i'inkas. Tuom tarpu ant vie
los tapo sužinota, jog V. 
Keršulis yra įstojęs į kriau
čių biznį pas p.' Struogį. 
Pirmininku gi tapo išrink
tas subobėjęs Jokubonis.

Reikia pažymėti vienas 
gana įdomus dalykas, tai 
tas, kad delegatas Lynch ir 
Pildomosios Tarybos nariai 
gana gerai žinojo, jog Ker
šulis yra kriaučių bosu, bet 
jie daleido jam susirinkimą 
vesti ir slėpė nuo visų 
kriaučių. Taigi ši musu su- 
sirinkimą vedė komunistiš
kas kriaučių bosas.

Buvo ir daugiau svarsty
mų šiame susirinkime, bet 
jie yra menki ir čionai juos 
neminėsiu. Tiktai vieną dar 
dalyką paminėsiu, kad da
bartinis Pildomasis . Komi
tetas susideda didžiumoje iš 
žiopliukų, kurie apie orga
nizaciją apsoliučiai nieko 
nesupranta. Ir kur jie nuves 
musų kriaučius, tai ateitis 
parodys. Bet vienaip ar ki
taip, o musų kriaučiai turės 
nemaža dėlto nukentėti.

Vienas iš peiktiniausių 
pas musų kriaučius dalykas 
vra tas, kad jie neužtektinai 
rūpinasi savo organizacijos 
reikalais. Kriaučiai privalė
tų dažniau lankyti savo su
sirinkimus ir susirinkimuo
se turėtų daugiau imti pi
lietiškos drąsos — neduoti 
tiems akiplėšoms eikvoti 
bereikalingai organizacijos 
pinigų ir didžiumą kriaučių 
mulkinti. Pas-tis.

; v CHICAGO, ILL.
Moksleivių išvažiavimas.
Liepos 29 dieną Jefferso- 

no giriose L. P. M. L. A. 2 
kuopa turėjo draugišką iš
važiavimą. Dar prieš dvy
liktą valandą dienos atva
žiavo keli vežimai su įvairių 
organizacijų komitetais.

Tą pačią diena ir toje pa
čioje vietoje suvažiavo ro
dosi net 7 
Komunistai, 
kanto Dr-ja 
užėmė patį kalneli, o sanda- 
riečiai ir L. S. S. VIII Rajo
nas apsistojo pakalnėje.

Moksleivių komitetas - ta
rėsi ir su vienos grupės il
su antros komitetais. Moks
leivius, kaipo nepartyvę or
ganizaciją noriai priėmė ir 
komunistai ir socialistai su 
sandariečiais. Pasidarė du 
bendri frontai. Vienok mok
sleiviai pasiliko su pak-al- 
niečiais.

Apie ketvirtą valandą 
prasidėjo programas. Pir
miausia buvo sandariečių, 
paskui socialistų ir ant galo 
moksleivių. Sabdariečiams 
•raibėjo moksleivis šemoška, 
adv. Kuodis ir p. Valančius. 
Nuo socialistų kalbėjo Dr. 
Montvidas. Moksleiviams 
kalbėjo L. P. M. S. 2 kuopos 
pirmininkė p-lė L. Narmon- 
taitė ir dailininkas M. Šilei
kis.

P-lė L. Narmontaitė aiš
kino moksleivių tikslus, ko
dėl moksleivių organizacija 
yra reikalinga ir kokie jos 
principai. Pasak jos, moks
leiviai organizuojasi, kad 
galėjus sėkmingiau darbuo
tis visuomenės tarpe, pasi
dalinant įgytu savo mokslu 
su lietuviais ir kad mokslei
viai galėtų jaustis esą lietu
viais. Mat susiorganizavus 
esą kur kas geriau koope-

organizacijos. 
Simano Dau- 
ir L. M. P. S.

kretorius, taip ir pirminin- ruoti su plačiaja minia ir
1- _____ _______________ •___ 1____ __ A______ ___ * • * . • *’• . J *

i

ko pagelbininkas tapo iš
rinkti vėl tie patys mekle- 
riai komunistai, kurie jau 
nekartą atsižymėjo vogi-koti kiek kas išsigali moks- 
mais žmonių balsų. Taip pat leiviu reikalams.
ir į kitas komitetų vietas ta-Į Toliau kalbėjo dailininkas

palaikyti lietuvystę savo 
tarpe. Baigdama savo kal
bą, ji prašė publikos paau-

; pirmiausia buvo praktikuo- 
• j urnas ir kas jį pavelde. Jis 

uriparodė, kad . tokiu pat 
budu atsiradęs ir plastikos 
menas’ir kaip jis išsivystęs 
i klasinę dailę. Jis sakė, kad 
kai bažnyčia tapusi atskir
ta nuo valstybės, tai tada ir 
dailė tapusį laisva ir "mado
nų" jau niekas dabar nebe- 
piėšią. Vietoje to, dailė per
ėjusi i pramonę.

Auku surinkta virš $9.00. 
Reikia pažymėti, kad pu

blika širdingai rėmė moks
leivius i/gausiai aukavo, už 
ka 'komiteto vardu tariu 
ačiū. •'

Programui pasibaigus, vi- 
-si bendrai žaidė prie muzi
kos ir sukurtos ugnies.

Moksleiviai savo iroko dėl 
biznio neturėjo, bet p-lės L. 
Narmontaitė ir J. Juozapai- 
tė turėjo atsivežusios ska
niu užkandžių iš namų.

Kp. Koresp.

Cal. Darbininkai privalo tu
rėti savo lovas ir užklodą. 
Man teko prisižiūrėti, kaip 
Alaskos darbininkai 
ant laivo užsidėję 
didžiausius našiui

JUNEAU, ALASKĄ. 
v šis-tas apie Alaską.

Kadangi šią vasarą Alaš- 
ką aplankė Suvienytų Vals
tijų prezidentas Hardingas 
ir Amerikos laikraščiai 
daug apie tą šalį rašo, tai, 
beabejonės, ir lietuviams 
darbininkams bus žingeidu 
šis-tas sužinoti apie Alaską. 
Kadangi aš esu po Alaską 
važinėjęs, tai savo patyri
mais pasidalinsiu su "Kelei
vio’’ skaitytojais.

Alaskos didumas yra 
590,884 kvadratinių mylių. 
Ji yra penkis kartus dides
nė už Vokietiją. Alaska 
pirmu kartu tapo atrasta 
per rusus, kurie pribuvo 
ant Kodiak salų 1784 metais 
ir ant Sitka salų 1799 m.

Amerika nupirko Alaską 
nuo rusų 30 d. kovo, 186“ 
m., užmokėdama jiems $7,- 
200,000. z Amerikos kapita
listai tuojaus pradėjo kasti 
auksą ir kitokius mineralus, 
ii- Alaska į kelis metus atsi
mokėjo Amerikai keliario- 
pai. Alaskos žemiški turtai 
yra neišsemiami.

Miestas Juneau, kuriame 
man teko būti, yra Alaskos 
kapitelius. Jis turi tik 3,058 
gyventojų ir randasi rytinė
je dalyje, prie Kanados, ant 
Ramiojo vandenyno. Ju
neau yra apielinkės kasy
klų galva, kur randasi dau
giausia aukso, sidabro ir 
kaperio. Alaskos girios už
ima 15,000,000 akerių že
mės. Tose giriose yra dau
gybė visokių žvėrių. Alaska 
yra labai turtinga ir žuvi
mis. Valdžios apskaitymu, 
1919 metais buvo pagauta 
91,918 tonų žuyies, kuri ta
po sukeninta i 4,592,200 kei
si]. Pinigiška tos žuvies ver
tė išnešė $50,282,067. Prie 
pagavimo ir sukeninimo tos 
žuvies dirbo 25,000 darbi
ninkų.

Alaskos šalis yra dau
giausia kalnuota. Didžiau
sias kalnas vadinasi McKin- 
ley, kuris siekia 20,300 pė
dų augščio. Alaskoje būna 
abai sunkios ir didelės žie

mos. Šaltis siekia iki 60 
aipsnių žemiau zero. Vasa

ros gi būna trumpos ir dau
giausia lietingoj.

Norėčiau šiek-tiek prisi
minti ir apie Alaskos darbi
ninkų gyvenimą. Galbūt 
daugelis žmonių mano, kad 
Alaskoje, kur yra tiek daug 
turtų, darbininkams yra' 
geras gyvenimas. Bet aš pa
sakysiu, kad darbininkams 
yra visur bloga, kur tik jie 
nėra stipriai susiorganiza
vę. Alaskoje gi darbininkai 
nėra organizuoti, todėl ir iš
naudojami. Dirba jie dau
giausia įvairiose kasyklose. 
Taipgi daugelis dirba prie 
žuvininkystės, bet tiktai

po išrinkti beveik visi ko- M. Šileikis. Jis aiškino kaip i tam tikrą sezoną. Yra dar- 
munistai. Po visų rinkimų ir kur atsirado pirmasis bu giriose ir prie valdžios 
apsidairęs pirmininkas V. raštas, pas kokias tautas jis tiesiamų gelžkelių, kurių

Lithoanian

nori
Vaiku
knyga

KUPONAS
kokios literatūros

Valgiai dėl
vaiku

Pažymėk
Maitinimo

Instrukcijos
VARDAS
ADRESAS

Viena

bfitūmete.

Mes jūsH kalboje išleidome instrukcijų kaip paruosti
Earrlc Pien;
strakc

THE BORDEN COMPANY

New York.Borden Building

Jei negali savo kūdikio žindyti, parink maistą

kuris bus tiek pat lengvai suvirškomas ir so
tus kaip jūsų pačiu pienas. Duok kūdikiui
Borden’s Eagle Pieną, geriausį kūdikiams

maistą, vartojamą milionu motinu per šešios-
dešimts penktus metus po visą pasaulį.

Tautine Eagie Piene reputacija kaipo maistas
kūdikiams rymo ant milionu tokiu atveją kur
motina negalėjo pati kūdikio žindyti.
motina radusi ji kaip tiktai geru, rekomenda
vo jį kitai. Jei vieną kūdikį laimingai juo pe
nėjo, ji vėliau vartojo ir kitiems. Jei pati bu-
vo^penėta Eagie Pienu kūdikystėj, dažniausia
savo keliu ji duodavo jį ir savo kūdikiams.

Tokiu būdu, per šešiosdešimts penkius metus
kaip Eagie Pienas vra ant rinkos, juomi išau
go vaiku gentkartės, milionai motinu pažino
jo vertę, tūkstančiai gydytoją rekomendavo
ar išrašė ji. šiandien jis labiau vartojamas ne
gu visi kiti kūdikiu maistai sudėti į krūvą.

Eagie Pienas yra ypatingai Suvirškomas mai-
stas. Tai pienas - vien grynas ūkiu pienas -
bet jis sumaišytas su grynu cukrumi tam tik
ru Bordeno būdu. Neatdarose blešinėse Eagie
Pieną galima išlaikyti neapribotą laiką. Tas
duota Jums progos turėti visados jo ant ran-

nerizikuoii kad neturėsi šviežio pieno
Savo kūdikiui. O jei pasitaiko su kūdikiu kur
važinėti, gali lengvai vežtis ir Eagie Pieną,
arba lengvai gali jo nusipirkti kur tik ne-

rudik:-.ins visu amžių. Jei nori šių tn-
7>-?aa ir pasiusk mums šiandien.

^deMarkofTHE BoRDEN Co.'ff*’*

p>ESEJtv®o Mnx

borden compaN*

Pragyvenimas Alaskoje 
yra brangus. Kompanijos 
už burdą skaito po $1.50 į 
dieną, o kad prisieina val
gyti valgykloje, tai reikia 
mokėti po 75c. arba ir visą 
doleri už vieną valgį, 

t Ani žiemos daugumas 
darbų užsidaro ir todėl dar
bininkams prisieina giližti 
atgal Į Suvienytas Valsti
jas. .

Visokiems politikieriams 
aplankyti Alaską yra sma
gumas, liet darbininkams 
ten dirbti yra vargas.

Pasaulio Pilietis.

NEVVTON UPPER 
FALLS, MASS. 

Girtuoklių kelias.
Beveik visų gir tuokti i 

kelias yra vienodas: iš na-

tų pas njunšainieri, iš mun- 
šainierio į beprotnamį, iš 
beprotnamio pas Abraomą. 
Ypač gerai šitą kelią žino 
•ausų kolonijos lietuviai, 
įss jau tris jų randasi pu
siaukelėj" pas Abraomą. Pir
mutinis išsikraustė į beprot
namį Mikas Balčiūnas. Ant
ras Jonas Svikla; trečias 
Petras Poškus, 
yra kandidatų, 

į rankų pirštų
tum.

Pastaruoju

SOVIETŲ RUSIJA
Drugio liga arba maliarija.

Pietų Rusijoje ir Siberijo- 
ie platinasi maliarijos epi
demija. Susirgusių skaičius 
Pietų Rusijoje siekias 35,- 

■ J — 40,000.000, o S i beri j oje — 40,000. 
Daugelis miršta. Ligą plati
na uodai. Ir musų uodai gali 
ta liga apsikrėsti, tad ir pas 
mus bus daug drugiu susir
gimų, kaip tai butą apie 
1830—50' metus.

Katastrofa Kamčatkoj.
Kamčatkos pusiasaly yra 

apie 40 vulkanų, 14 kurių vi
są laiką rūksta. Nuo pusės 
balandžio mėnesio prasidėjo 
žemės drebėjimai, kurie vis 
ėjc tankini ir didyn. Jie su
ardė beveik visus to pusia
salio namus ir vieną dieną 
numetė jūron japonų kon
servų fabriką-su visais dar
bininkais. Didelė upė visai 
pi anvko, o, juros dugnui 
siūbuojant krantan išmesta 
didelių ledų. Suardymai pu
siasalio labai dideli.

Rusijos vargai.
Pastaruoju laiku Ekateri- 

hioslavo, Kijevo ir Podolijos 
. gubemėse ledai sunaikinę 

es > vai - apje į j;0OO dešimtinių pasė
lių. Visas ledais sunaikintas 

i Ukrainoje 
siekiąs 68,000 dešimtinių. 

; žinios gaunamos

■ «... laiku tarp paSėHu plotas
munsamierių pasidarė bai ; _ 
sus sumišimas, nes Švarcas Panašios _ __ ___
nupigino savo munšamą ant ir Azerbeidžano, kur nuo 
)uses dolerio. Jo konkuren
tai "Lietuviška Užeiga” ir 
"Žydu Rojus" iš tos priežas
ties' vos nepasiuto. "Žydų 

i Rojus" peivykęs norėjo sa
vo pačiute pasmaugti, nes 
visi jo kostumeriai nuėjo 
pas Švarcą. Bet reikia ma
nyti, kad ir Švarcas tais 
kostumeriais ilgai nesi
džiaugs, nes į savo munšai- 
ną jis perdaug deda pota- 
šiauš. Begerdami šitokį 
"štofą” jo kostumeriai tuo- 
jaus nukeliaus į beprotna
mį, o iš ten važiuos pas 
Abraomą ant "viečnasties”.

Taigi, švarculi, jeigu no
ri ilgiau savo kostumerius 
išn’audot, tai į niunšainą dėk 
mažiau potašiaus.

Varėnos Dziukas.

potvynio ii- ledų esą sunai
kinta 18.000 dešimtinių pa
sėlių. šušos apskrityje ledai 
iškirte 27-nių . sodžių pasė
lius. Kubatlinsko apskrityje 
išmušti beveik visi pasėliai. 
Manoma, kad veik visose 
vietose reiksią antru kart 
įlašėti.

Rusijos armija.
Anot atvykusių iš Rusijos 

žiniunų, Rusijos armija skai
toma apie 600,000, bet išti- 
krųjų jos yra po ginklais 
bent dvigubai daugiau. Ap
rėdyta ji geriau negu pir
miau, turi ilgus šiltus smė
lius, gerus batus. Tad galin
ti ir žiemą kariauti. Ginklų 
turi pakankamai, kurių ir 
namie gamina, ir gauna iš 
užsienio. Kada ėjo ginčai 
tarp Kerzono ir čičerino, 
iuom pačiu laiku gauta bu
vo iš Anglijos ar ne 150 nau
jų karo orlaivių. Strategi- 
iliaf Kėiiaif," yįiač į pietus ir 
vakarus,gerokai sutvarkyti. 

;Pati armija pamainyta nau
jais vyrais, senų naminio 

.. ..... . .. karo dalvviu palikta mažai.
’ « ^.Diseiplink 'smarki. Pulkai 

paselpme darb-.-^^j pagal jr
į bendrai tautiškas principas 
visur pravedamas.

WINNiPEG MAN., 
CANADA.

Lietuvių apsileidimas.
šiame mieste yra lietuvių 

^pic- 16 šeimynų ir 12 pavie
nių. Tai yra ne visai mažas 
būrelis, tik visa bėda tame, ‘ 
kad didžiuma jų yra snau-' 
daliai ir '
yra viena p.
ninku draugystė, prie kurios 
priklauso tik 11 narių. Kai
kurie nariai šią draugystę 
apleido ir jai dabar kenkia.

Di-augai darbininkai, ge- 
apsvaųstykit ir stipras- 
kad draugystė mums 

reikalinga, nes nei vie-i 
iš mus nežinome, kada

tai 
kit, 

yra 
nas____ . , _____
mumis patiks nelaimė ar li
ga, nei vienas negalime at
spėti, kas su mumis bus ryt- 
poryt. Galbūt ne vienas iš 
musų reikalausime pašelpos, 
bet nebus iš kur jos gauti. 
Taigi, kol sveiki ir jauni esa
me, susiriškime pašelpos ry- 

| šiais į draugystę, kad reika
lui esant turėtume šiokią- 
tokią atspirtį nelaimėje ir 
ligoje. Kuomet viso pasaulio 
darbininkai eina prie susi
pratimo ir organizuojasi, 

lorganizuokimės ir mes. ša
lin x neapykanta ir nesusi- 
vratimas. lai gyvuoja vieny
bė ir brolybė!

Draugas.

Bolševikai ruošia finansinę 
konferenciją Maskvoje.
Ukrainos laikraščių pra

nešimu, Tarybų vyriausybė 
.artimiausiu laiku šaukia 
Maskvoje visų žinomų ir 
įtakingų finansininkų kon
ferenciją, kurioje busią ap
tarti ir priimti dėsniai busi
mai valiutos reformai. Ta
rybų vyriausybė skubina su
šaukti minėtąją konferenci
ją dėl didelio rusų pinigų 
kurso kritimo. Į šią, taip 
svarbią rusams konferenci
ją, Tarybų vyriausybė už
prašiusi kai kuriuos žymius 
užsienio finansininkus.

Redakcijas Atsakymai.
V. Katinui. Jūsų klausimą 

pasiuntėm Zabulioniui.
Bitei. Kadangi nesupran

tam, kokią ypatą jus turite 
omenyje, tai jūsų korespon
dencijos netalpinaime.

NAUJIENA!
Mes parduodame PIANUS ir 

lietuviškus ROLIUS dėl 
PLAYER PIANŲ.

Nauji Piayer Pianai $365.00. 
Lietuviški Koliai dėl

Plavcr Piany 6Oc. ir augščiau.
•leipų manot pirkt pi ana, play- 
erj. gTamafoną arba lietuviškų 
rolių, rašykit mums lietuviškai, 
o mes suteiksim jums pilna pa
aiškinimą ir ant pa . ikaiavimo 
prisiusime katalogą. <36)

GARDINTO PIANO CO. 
472 VestminMer Street. 

PROV1DENCF’. R. I.
Rašyk R. Simonaviėius.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

įlinkus. Taip yra tiktai Lie- buto prieangyje. Paskuboms 
tuvoj, kuri yra atsilikus nuo uždegė žiburį ir ką gi išvy- 
civilizacijos ant šimto metų, do? O, Viešpatie! butelyje 
Bet su tuo reikia kovoti, tė- jiems pasirodė žmogystos 
ve. Lietuvoj irgi turi būt paveikslas garo pavidale... 
lygybė, šalin rankų bučia- Apsidžiaugęs savo išradi- 
vimas. 17111 minėtasaf kurpius pa-

—Malke, Maike, 
tavęs’bus? r—- -— «. * - ■
melst, kad Dievas duotų tau ^irdamasis!, išgelbė- ti iš tuojau palaidoto lavo-
dvario* šventO1'’ sias dusia UO W»irtik>Q urž Rix_ ctfihulrlaa fni

Apsidžiaugęs savo išraiš

kas iš ^ribė išgelbėjimo dūšios 
Kibą eisiii pasi- paslaptį vietiniams gyvento-

"skarbavos” kalėjimo duo-į 
nos išradėjui", kaipo atly-! 
ginimą už išradimą.

šis Įvykęs incidentas nėra 
pasaka, vienok ji moksliškai 
gvildenant rasime daug ko i 
pasakingo.

Kad galima žmogaus pa
veikslas dujų pavidale maty-

AR KLERIKALAI RŪPINASI 
LIETUVOS GEROVE?

—Sustok, Maike, ir nusi- nigų ir valdžios svietas ne 
imk prieš tėvą kepurę!

—Gal norėsi, kad ir eeve- 
rykus nusimaučiau ?

—Šerap, vaike, ir juokų iš 
manęs nedaryk, ba kaip 
žiebsiu per marmuzą, tai ži
nosi kaip reikia vyresnį pa- 
šėnavot.

—Ištiesti, tėve, aš negaliu 
suprast, kam tu nori, kad 
aš nusiimčiau kepurę.

—Kepurę, vaike, reikia 
nusiimti dėlto, kad išviro- 
zyt savo pašėnavojimą vy
resniam žmogui. Jei vaikas 
kalbasi su tėvu, jis turi nu
siimti kepurę, jei parapijo- 
nas susitinka kunigą, jis 
taipgi turi nusiimti kepurę. 
Kada mužikas ateina pas 
poną arba, kaip dabar Lie
tuvoj sako, pilietis pas po
ną viršininką ar kitokį star- 
ią, jo kepurė irgi turi būt 
rankoj. To, vaike, reikalau
ja musų načalstvos unaras.

—Gerai, tėve, bet kodėl 
būtinai kepurę nusiimti ? 
Kodėl, kaip aš sakiau, nenu- 
simautj čevervkų arba ne- 
nusivilkti švarko?

—Durniau! Kas gi čeve- 
rvkus nusimauna pasisvei- 
kinimui? Arba kaip tas iš- 
rodytų, kad katalikas pa
matęs savo kleboną tuojaus 
nusivilktų koutą? Juk žmo
nės pamislytų, kad jis su- 
kreizavojo.

—O man, tėve, lygiai savo 
kvaila mada išrodo ir kepu- bučiuoti? 
rėš nusiėmimas. Kodėl vie-' 
nas turėti] prieš kitą kepu- ’pratai. Aš nekalbu apie kū
rę mautis žemėn? -Juk kepu- nigą. Aš sakau, kad rankų 
rė yra dalis žmogaus apsi- bučiavimas apskritai yra 
rėdymo, lygiai kaip švarkas kvailas ir nereikalingas pa- 
ar čeverykai. Ir jei susiti- protys. Tai yra baudžiavos 
kus pažįstamą žmogų nie- iaikų palikimas, kuomet 
kas nenusiima švarko nei mušamas darbininkas bu- 
čeverykų, tai kodėl reikėtų čiuodavo savo ponui ran- 
mautis žemėn kepurę? įkas, kad jo nemuštų per- 

—Tokia mada, vaike! daug skaudžiai. Ir tas pa- 
—Aš žinau, tėve, kad tai 

yra mada. Bet šita mada 
yra kvaila ir todėl aš jos ne
pripažįstu.

—Orait, Maike, o kaip tu 
parodytum vyresniam savo 
pašėnavonę, jei tokios ma
dos-nebūtų?

—Bet pasakyk, tėve, kam 
reikia tokią y " J 
rodyt? Kodėl, 
žmogus tirėtu stovėti prieš Hardingas kalbėjo vienoj 
kunigą ar kokį valdininkėlį vietoj į susirinkusius pilie- 
be kepurės? Kodėl jis ture- čius. Atsistojęs ant pagrin- 
tų reikšti jiems savo nusi- dų, jisai nusiėmė prieš juos 
žeminimą ir baimę? Ar tai kepurę, nors tai buvo ant 
yra teisinga? Ar tai žmo- gatvės ir visi kiti buvo su ( 
niška? j kepurėmis, šitoks manda-

—Tu, vaike, tuojaus be-'gumo parodymas yra vieto- ■ 
dieviškai pradedi. Jūsų par- je ir reikalingas, nes jis pa- j 
tija šėtonui parsidavus, už- rodo valdininko paklusnu- 
tai jus jokios vyriausybės mą piliečiams. O tu, tėve, ! 
ir nepripažįstat. Bet mes, norėtum, kad butų visai at- j 
krikščionįs ir katalikai, ne- bulai. Tu norėtum, kad pi- t 
galim taip daryti, ba be ku- kiečiai lenktųsi prieš valdi- 1

gali būti. Ir šventam rašte, 
Maike, yra parašyta, kai 
turi būt ponai ir turi būt 
tarnai. O kad tarp pono ir 
tarno butų aiškus skirtu
mas, tarnas turi stovėt prieš 
poną be kepurės. Sy!

—Jei tu nori remtis šven
tu raštu, tėve, tai tu turė
tum jį geriau pažinti. Tu 
turėtum žinoti, kad tas raš
tas sako, jog risi žmonės 
yra lygtis, nes visi yra ant 
vieno Dievo paveikslo su
tverti ir visi yra Dievo vai
kai. Taigi kas-kas, bet jus, 
katalikai, tik jau neturėtu
mėt kunigams ir ponams 
rankų bučiuoti ir be kepu
rių prieš juos vaikščioti. Ir 
pasakyk, tėve, kodėl para- 
pijonas turėtų prieš kunigą 
lenktis? Juk jis tą kunigą 
užlaiko; jis moka jam algą 
duoda pragyvenimą ir da 
jauną gaspadinę jam ‘pa
samdo. Mano supratimu, 
tėve, tai ne parapijonas tu
rėtų kunigą garbinti, bet 
kunigas turėtų parapijonui 
rankon bučiuoti ir kepurę 
prieš jį nusiimti.

—Sustok, Maike. 
kalbėti negali!

—O kas man gali už
drausti? Teisybę sakyti ne 
tiktai galima, bet ir reikia

—Kur čia, vaike, butų 
teisybė, jei kunigas turėtu 

parapijonui rankon

Šitaip

•Tu, tėve, manęs nesu-

I kas, 
daug skaudžiai, 
protys šiandien laikosi dau
giausia tik Lietuvoj. Kitur 
jo nėra. Anglijoj, Amerikoj 
ir kitose civilizuotose šalįse 
rankų niekas nebučiuoja. 
Čia ir kepures imtis prieš 
ponus nėra mados. Jei kas 
nusiima, tai tik dėl manda
gumo, ir tai tik tam tikruo- 

pašėnavonę" se atsitikimuose. Pvyzdziui, 
daleiskim, aš mačiau, kaip prezidentas

siąs dušią po mirties, už bu- no, nėra jokis stebuklas, tai 
karčiosios, t,r > , yra natūralūs chemiškas

Gandas apiecvarda stebu- reiškinys, o betgi musų liau- " --- - - - - . .. I

‘ čiai pasklido, neaplenkda- 
k' -j hpilipviams mas lr prabaštėlio.Kad pi agat ą* bedieviams Nahaaas nrahoSraKe įgi

jau nebepavojingas, 
sekantis atsitikimas įvykęs 
Lietuvoje.

Tūlas Šipylių miestelio, 
Gruzdžių valsčiaus, kur
pius išrado būdą, kaip išgel- 
Hti dūšią nuo baisių praga
ro kančių, įvarant ją bute- 
lin.

Palaidojus 115 metų am
žiaus senelę, minėtasai gar
sus išradėjas atidengė dū
šios išgelbėjimo paslaptį 
dviem savo draugam ir tą 
patį vakarą, apsišarvavę 
durklu ir buteliu, nuvyko į 
kapines. Jie ten pradūrė ka
pą ir karstą siekdami lavo
ną. paskui skylę užvožė bu
teliu ir laukė įvyksiant ste
buklo. Nors delei paslaptin
gos kapinių tylos musų drą
suoliai nerimavo. vienok 
kantriai sėdėjo iki pusiau-! 
nakties.

Štai ir sutartoji valanda. į 
Drebančia ranka jų vadas! 
užkišo buteli ir visi tris lei-į 
uosi bėgti iš kapiniu mieste-'___ ______________ , ______
lio link. Tuomet tiktai lais- mi savo rankose valdžią, nė
riau atsikvėpė, kai pasijuto • oasigailės laikui

• ’ i i J» ’ * • * • '01

Dusią pagavo. klingo dusių ganytojo pla- tižiai, kuomet ji dar prieta-
1 ‘ “ rų epochoj tebegyvena, pa

našus incidentas daug sen- 
sacijų sukėlė; ne vienam fa
natikui kilo abejonė dėl po
mirtinio žmogaus gyveni
mo.

Jau neilgam po tų įvykių, 
Šipylių kapinėse patėmyta 
daug pagamintų skylių: 
matomai žmonių jieškoma 
daugiau vėlių seniau palai
dotų savo giminių.

Tas Įvykis dar ir tuomi 
! y ra charakteringas, nes jis 
liudija, kad Lietuvos liau
dis. iįritiškai pradeda žiūrė
ti | siu laikų "Kristaus pa
sekėjų" skelbiamas pasakas 
apie dusių "išganymą". 
Kaip greit žmones pradėsi 
apie tokius dalykus protau-! 
ri, taip greit pakils tamsy-i 

!bes uždanga, nuo Lietuvos 
padangės.

Parazitu Priešas.

UnHvi-1 Nabagas prabaštėlis išsi- 
2 Rando, kad šis išradimas ga

lįs pakenkti jo bizniui. Jis 
skubiai parsikvietė miliciją 
ir patraukė "dūšių gelbėto
ją" tardymui, šis tardomas 
prisipažino įledęs dūšia bu
telių ir padėjęs lange, lauk
siąs Dievo nusprendimo jai. 
Savo išradimą jis priskai- 
tąs prie vieno iš tų gerų 
darbų, prie kurių siekia mu
sų dvasiški ja, tai yra prie 
dusios išgelbėjimo. Jeigu 
jam pasisekė ta paslaptis 
atidengti, tai. sulvg jo nuo
monės, dvasiški  ja privalėtų 
tinkamai įvertinti jo ben
dradarbiavimą toje srityje 
ir atiduoti jam tinkamą pa- 

. garbą.
Tąip aiškinosi kurpius, 

tačiau'nieko negelbėjo: re-! 
zultate milicija sustatė pro
tokolą, o "išradėją" patrau
kė teismo atsakomvbėn. Ko-; 

'kios bus teismo pasekmės,! 
tai sunku numatyti. Pikti 
liežuviai sako, kad "krikš-! 
čionys namukratai”, turėda-

GAUSK1T, STYGOS!...

Gauskit, stygos, plaukie, aide. 
.Lig padangių degančiu, 
Kur pakilęs rūkas sklaidos, 
Prie spinduliu žėrinčių...

Vieną sykį man pateko į muilina akis mažiau išma- 
rankas Amerikoje leidžia- nantiems ir čiauškia apsi- 
mas klerikalų laikraštis putodami. Jie drįsta sakyti, 
"Draugas”. Jame užtikau kad tik jie vieni gali pasaulį 
straipsnį po antgalviu: "Ne sutvarkyti ir žmones, jiems 
sdcialistai rūpinasi Lietu- Dievą . _
vos gerove”. Tame straips-'gerą gyvenimą atvesti.” 
nyje tūlas teologas visus čia ir vėl kvailystė pasa- 
krikščionių demokratų ne- kvta. Jeigu dievas yra visa- 
pasisekimus, visas klastas galis, tai kaipgi socialistai 
verčia ant socialistų. Jam, gali jį žmonėms iš širdžių 
mat, begalo pikta, kad so- išplėšti, jeigu jis to nenorės? 
cialistai atidengia visuome- Nejaugi kunigai mano, kad 
nei visus dvasiškų tėvelių socialistai yra galingesni ir 
juodus darbus. už pati dievą, kad jie gali jį

Perstatos socialistus, kai- iš bile kur iškraustyti? Jei- 
po priešvalstybinius gaiva-’gu taip, tai kunigai čia-pat 
lūs, tasai rašėjas klausia sa- prisipažįsta, jogei jų išsva- 
vo skaitytojų: "Bet gal ne- jotas dievas nėra visagalis, 
aiškiai suprantat kas yra- Užvis labiausia kunigai 
tie socialistai?” Ir pats at- nemyli socialistų, kam šie 
sako: "Tai yra žmonės, ne-'"lenda" prie žmonių ir aiš- 
tekę religijos, išsižadėję kiną jiems teisybę apie neti- 
Dievo ir visu razumu įtikę- Rusią krikščionių demokra
tę žydui Karoliui Marksui.” j tų tvarką. Kunigai, mat,

Na, gerai. Dabar mes pa-'norėtu visuomet būti žmo- 
žiurėkime, kam tiki davat- nių dvasiškais ir svietiškais 

skelbiant varg- 
ojiškas linksmybes 

bina Jėzų Kristų, kuris irgi!po smert, o patiems pekfiš- 
’* kai besilinksminant ant šios 

"ašarų pakalnės”.
Jaunas Vaidyla.

iš širdžių išplėšus, į

New Process
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NELAIMIŲ SUNKLAU
SIOJ DIENOJ.

Nelaimi? sunkiausioj dienoj, 
Kad siela ramybės negaus. 
Nušvisk savo meilės giedroj 
Ir skrisk prie troškimų žmogaus

Kad mano krutinę sužeis 
Gyvenimo aštrus keliai, 
Kad šaltosios dienos užeis 
Ir širdį užsaldys giliai.

Kad vargins tamsi valanda. 
Tu man savo ranką paduok, 
Aš busiu laimingas tada. 
Mane iš.liūdnumo vaduok!

Ateik tarp svajonių gilių! 
Palengvink sunkumą vargų— 
Priduok man kantrybę eglių, 
Atnešk man saldžiųjų jėgų!...

Jovaras.

PAKILK, MIEGALI!
Pakilki is miego miegali, 
Pasveikinti rytą skubėk! 
Ir, eiclams i Amžiną šalį, 
Vien saulę ir aušrą minėk!

PASILINKSMINK SI’ ŠITAIS PUIKIAIS REKORDAIS 
IR PAMIRŠK KARŠTI.

Kain mes esame įerzinti, kuomet girdim fonografo 
Ji.imu kuris duoda muziką su adatos baisiu, aštrumu ir 

rekordai l.tbians įerzina per rugpjūčio karstas dienas.
Bet grojant šituos Columbia rekordus išgirsite vien- 

ik saldžią muziką be adatos aštrumo ir garsaus triukš
mo. nes rekordai nauju budu padaryti su geriausiu pavir- 
:u. kuris iki šiam laikui produkuotas.

Vakarais, kuomet visi šeimynos nariai susirenka na- 
uzdėk šituos Columbia rekordus. Rekordai duoda 

seno krašto tikrą muziką, mylimiausias liaudies dainas ir 
geriausius naujus šmotelius garsiausių lietuvių artistų. 
Išgirdę juos, užmiršime dienos vargus ir sunkenybes.

Nueik dabar pas savo. Columbia 
p.rk šituos puikius rekordus.

10 colių 75c.

nuošė.

pardavėją i f nusi-

Pasakykit ryto saulei. 
Kad iŠ žemės, iš purvų 
Siunčia dainą žemės sūnus 
Už pitkųju debesų!

Pasakykit pievų rasai. 
Nuo gėlelių kad pakils. 
Ir seselei šilkakasei, 
K;»d akordai saulėn kils...

Pasakykit ir giružei,
Kad palaimai užgausiu
Ir nuliudusiai širdužei
Gėlės taka išklotu ’

Gauskit, stygos, ilis auksinės, 
Kilkit ten augštyn, augštyn.. 
Ton, knr mintys begalinės,. 
Vis i saulę... vis tolyn...

Kaušiškis.

55.

Lakūnai, 
i’ok'kai.

•;.u‘'zai Plieniunas ir 
Fijušas Lušnakojis 
su Smuikos Akomp.

| h elionė
j Iš Virbaliaus į Kauną. 

\ osylis ;r Lnšnakojis 
su Smuikos Akomp.

Sibyro Nelaisvėje. 
Lekcija iš Biblijos.
-Jo.ozas Piieniunas ir 
Pliušas Lušnakojis 
su Smuikos Akomp.

Pi.-.ukia Sau Laivelis. 
Aš jsivilkčiau Čigone 

Rūbą.
Salomija Staniuliutė 
ir Ona Rudauskaitė- 
Biežis

, su Orkestras Akomp.

Du ubagu.
I bagėlis.
3'jozas Plieniunas i 

Lušnakojis.

Ką Močiute Padarei. 
Kaipgi Gražus, Gražus.
Saloriija Staniuliutė 
ir Ona Rudauskaite- 
Biežis 
su Orkestras Akomp.

iena Mergytė. Vale.
Mergužėle, eikš pas

I
 mane. Polka.

Orkestrą "Kaunas", 
Šokių Muzika.

Vos tik mėnulis. 
Gegužinė daina. 
Liaudies Dainos.

Brooklvno Mišras 
Kvartetas.

fKas bus be degtinės. 
Dykai nieks neveža. 
J. Geležiūnas ir 

Bukšnaitis.

broliukai kunigai, 
tamsią naklelę.

Brcoklyn<> ATišras 
Kvartetas.

•s 
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GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES UŽLAIKOME VISUS C OtUMBTA IšDrttfetfSTes ’

| GRAMAFONUS IR REKORDUS.
Li'tuv'ski Rekordai pagaminti žymiausių artistu daininin'

1 muziku ir monologisU?.
Krautuvėje galite gaut netik tuos Rekordus, kurie yra 

garsinami, bet visus kokie lik lietuvių kalboje yra išdirbti. fš 
visos apielinkčs ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir 
gausit gera patarnavimą.

Senus gramafonus apmainoni ant naujų ir sugadintus patai
som pigiai.

Reikalaudami Mašinų ai na Rekordų Katalogo, prisiųskit už 
2c. štampą.

GEO. MASILION1S
SO. BOSTON. MASS.

Skubėk,pačiai širdį atvėręs, 
Nepaisydams vėjų, audros: 
Pasaulis nuodais pasigėręs, 
Pasaulis juk laukia aušros!

Užgeso tolybėje žvilgsniai, 
Ką burė pasaulį šviesa — 
Girdėti Nedorėlio žingsniai, 
G kurbaltveidė tiesa?

Pakilki iš miego, miegai i, 
Pasveikinti aušrą skubėk: 
Pasaulis uždusti juk gali... 
Pakilsi — laimėsi... tikėk!

Vyt. Montvila.

j z iui nam imi navai- m y u v et cm:

ikos, davatkinai h’ patįs te--valdovais, 
jologai, ar ne žydui? Jie gar- šams roj

buvo žydas. Mat, patarlė 
sako: savo brolio akyje ir 
krislą pamato, bet savo aky
je nei rąsto nemato. Kris
tus irgi savo laikais buvo 
socialistas ir smerkė kup- 
čius ir išnaudotojus, už ką 
ir buvo ant kryžiaus pri
kaltas. Jeigu Kristus gy
ventų šiandien, tai, beabejo- 
nės, jis skelbtų kovą Lietu
vos juodvarnijai ir paėmęs 
botagą vytų laukan iš baž
nyčių dvasiškus kupčius,; 
maklioi’ius ir šmugelninkus. į

Nelaimingi atsitikimai 
anglių kasyklose.

Kasyklų peržiūrėtojų ra- 
iportai rodo, jog per šių me
ilų gegužės mėnesį Suv. Val- 
istij’ų kasyklose tapo už- 
! mušta 170 vyrų. Per tą mė- 
InesĮ iškasta 54.649,000 tonų 
anglies ir mirtingumo rata 
yra 3.11 procentų ant milio- 
uo tonų. Gegužės mėnesį,
1922 m., mirtingumo rata 
buvo 4.22 procentų, iškasta 
20,636,000 tonų anglies, su 
35,000 tomi akmeninės ang
lies (antracito). Bet turime 
atsiminti, jog dėl streikų, 
gegužės mėnesi 1922 m. ak
meninės anglies iškasta 8,- 
573,000 tonų. Smalingų (bi- 
tumlnois) kasyklų mirtin
gumo rata gegužės mėn.,
1923 m., buvo 2.67 ant milio- 
no tonų sulyginant su gegu
žės mėn. 1922 m. — 4.17 pro
centų.

Per dabartinių metų pir
mus penkis mėnesius mirtin- 
g’umo rata smalingose kasy-

tJ t
■ I

SupiantanKi, • Lietuvos kle
rikalai ji tuojaus suimtų ir 
nuteistų mirtin, kaipo "ša
lies išdaviką".

i ' Musų kunigai tik žodžiais 
remiasi ant krikščionvbės, o 
savo darbais jie prisideda 
prie sukčių, skriaudėjų ir 
išnaudotojų. Ir jie patįs 
prie pirmos progos skriau
džia netik atskirus žmones,

- l»et ir visą valstybę. Pasi-
• žiūrėkit jus, veidmainiai, 

ką gero valstybei padarė jū
sų šulas kunigas Purickis? 
Delei vpatiško pasipelnymo 
jisai padarė didžiausią 
skriaudą ir- gėdą Lietuvos 
valstybei. O ką gero daro 
jūsų kun. Vailokaitis ir kiti 
pralobę jo sėbrai? Ar jiems 7™° raIa smalingose nasy- 
rupi krikščionvbė ir Lietu- klose buvo o.oo ant minono 
vos valstvbės reikalai? Jie ?>rhamirčių suly-

ginant su 3.70 per tiek me- 
I nešiu 1922 metais arba 611 i -
mirčių. Akmeninės anglies 
kasyklų penkių mėnesių 
mirtingumo rata 1923 m. 
buvo 5.36 ant miliono tonų, 
arba 228 mirimai, sulygi
nant su 6.72 procentu 1922 
m. pirmų penkių mėnesių, 
arba 147 mirimai. 1923 rata 
yra sumažėjimas mirčių ant 
20 procentų.

1 Paprasta mirtingumo ra
ta gegužės mėnesio per per
eitus dešimts metų (1913— 
1923 m.) yra 3.37 ant milio
no tonų smalingos anglies 
kasyklose ir 6.02 ant milio
no tonų akmeninės anglies 
kasyklose.

Iš priežasties gazo užde
gimo 5 d. gegužės Colora- 
doje buvo baisiai sužeista 10 
vyrų. Išviso šiais metais jau 
buvo 4 dideli nelaimingi at
sitikimai su 45 mirimais. 
Per pirmus penkis mėnesius 
pereitų metų buvo 7 dideli 
nelaimingi atsitikimai su 82 
mirimais. Per 1923 m., ma
tyt, sumažėjimas nelaimin
gų atsitikimų nuo traukimo

vos valstybės reikalai? 
yra Įtikėję aukso dievaičiui 
ir jiems rupi tik Lietuvos 
varguolių išnaudojimas. O 
juk jie yra pravadyriai vi
sų Lietuvos kunigų. Jų įsa
kymų klauso visi prabaščiai 
ir vikarai.

Su pagelba išsvajotų die
vų, velnių ir kitokių baise
nybių jums kol kas sekasi 
valdyti ir engti tamsius Lie
tuvos žmonelius. Sufanati
zuoti ir tamsus vergai seka 
paskui jumis ne iš meilės 
prie jūsų, bet iš baimės. Ir 
kaip greitai tie tamsus ver
gai išvys spindulėlį šviesos, 
taip greit jie susipras ir pa
mes jumis.

Socialistai tai ir yra tie 
žmonės, kurie stengiasi 
vargdienius apšviesti, paro
dyti jiems tikrą tiesą ir iš
vaduoti juos iš ponų vergi
jos. Tyra sanžinė ir geri 
darbai — tai socialistų tikė
jimas. Jie netiki į išsvajo
tus dalykus, nes realiame 
gyvenime tas jokios reikš
mės neturi. Argi nekvaila 
yra tikėti kunigų pasa
koms, jog dievas yra visa
galis, bet velnias pridirba 
tokių šposų, kurių nei pats 
dievas negali ištaisyti, nei
gi velnią suvaldyti? Ir to-

i j

V!

dėl žmonės turi bijoti ir dfe.,;,. nuo stogu.ir an lies
vo ir velnio, pataikauti ir.i- „ r . ;vienam ir kitam. 1,mo> . Padidej.mas nuo

Ant pabaigos tasai «az0 II,dulkn! “^eguno 
’ Draugo” teologas sako: -^Pie 60/' VISlJ nelaimingų

vienam ir kitam.
užsidegimo

"Draugo” teologas sako:j .
"Bet atlenTla tie socialistai į,atsitikimų vra 
grynos sąžinės žmones, nupuolimo.

nuo stogų
F.L.I.S.



KELEIVIS i

GENEROLŲ POLITIKOS 
VAISIAI.

Lenkų viešpatavimas Vii- laikų reikalavimų, ir nesi- 
niaus krašte pabaigė savo imtų taisyti karo vadų pa-f 
medaus mėnesį ir pradėjo klaidų, yra daugiau negu Vilniaus 

paprastą gyvenimą, piiną aišku, kad spaudžiama sun- D 
rupesnių ir vargo. Pirmo- k;‘. 
sios svajonės, sukeltos pra- savo istorijoj 
eities didybių apie unijas, kartos i 
apie bendro sugyvenimo lai- šimtmečio likimą, 
mę su tolimais ’ kresais”, į Vienok iki šiam laikui 
kaž kur išsisklaidė, ir karti apie tai negalvojama, 
tikrenybė ima aiškiai rody- Triukšmas, politinė agitaci- 
ties. Jausmingumas, kuris ja, šmeižimas tų, kurie ki
taip vyrauja lenko bude, bu- taip mano apie lenkų pade-j 
ve augštai pakilęs pirmuose ti negu jiems patinka, štai: 
nepriklausomybės metuose, ką mes matom jų spaudoj ir1 
liet po trijų, ketverių metų visuomenėj, 
jis pradeda perleisti savoj Kaip Burbonai, jie nieko 
vietą apatijai ir dažnai nu- nepamiršo ir nieko neišmo- 
siminimui. Taikos laikai vra ko. (”L. R.”) M. V—ia.

. Pajieškau savo sunaus PET KO 
' JER.M AŠEVIČ1AUS (Geimasevi-
ėlaus), gyvenusio Cleveland. Ohio, 
dabar nežinia kur. Jis pats, ar kas jį 
žino malonės skubiai atsiliepti šiuo, 
adresu: * (33):

Adomas Jermaševičius
Naujoji Vilniaus g. N. 1, butas 9, 

Kaunas, Lithuania.
I 
IAš, Mikalina Čieglienė, paeinanti iš 

_ _ s rėdytos, Trakų apskričio, 
Rudiškių parapijos, Vaikštėąių kai
mo, pajieškau savo vyro Juozo Čie- 

ios svetimo grobio naštos, tfio. kuris mane apleido 3 metai at- 
i - T onkno na D“1- Pykdamas su dviem .mergaitėm 

. J j-Arinvija* P*** t didžiausiam . varge, be jokio cento, 
nelaiminga XVIII■ Sunkus mano gyvenimas yra ir da- 

i bar, nes viena mergaitė jau du metai 
kaip guli ligonbuty. o antra maža 
prie manęs, kuria as turiu auginti ir 
maitinti viena. Jeigu turi tėviško 
jausmo nors mažą krisleli prie 3avo 
vaikučių, tai narvažiuok nors atlan
kyti. Ypač Anelė, kuri guli ligonbuty, 
labai trokšta tėvą pamatyt. Kas ži
notumėt apie Juozą Čiegij kur jis gy
vena, ar jeigu miręs, malonėkite pra
nešti, už ką busiu dėkinga. (53)

Mrs. Mikalina Čiegiienė
1613 Corey St., Amsterdam, N. Y.

i

Pajieškau savo vyro bortunato! 
Melešiaus, kuris prasišalino nuo nia-, 
nęs birželio 4 d. palikdamas mane su 
dviem vaikučiais dideliam varge, iš 
Lietuvos paeina iš Kelinės miestelio, 
Kauno i ėdy bos. Jis Norvvoode turėjo 
duonos kepyklą.

siminimui. Taikos laikai yra ko. ("L. R.”) 
kitokie negu karo. Lenku!------------------ -
politika buvo iki šiolei fakti- EKSPLIOZIJA IR LIEPS- 
nai karinės vadovybės ran-j NOJANTIS KRYŽIUS, 
koše: parlamentas ir jo pa-i Apie 10 valandą aną va- 
statytoji valdžia negalėjo karą netoli Fitchburgo 
konkuruoti nei su maršalu,1 (Mass.) ant kalno pasigirdo 
nei su kitais vadais. Visa smarkus sprogimas ir pa- 
atyda tapo nukreipta į fron-'skui pasirodė liepsnojantis 
tą ir sienų gynimą, o vidaus kryžius. Dievųoti ir tamsus 
gyvenimas buvo paliktas ve- francuzai čia labai nusigan- 
lesniems laikams. Dabar ar- d o, nes manė, kad jau ”sud- 
mijos vadų valdžia pasibai- na diena” atėjo. Bet tai bu- 
gė. ių vietą valstybės tvar- vo veikiausia Ku Klux Kla- 
kyme užima civiliai asme- no šposas, 
nys, atsakomingi prieš Sei-'________————

AR ŽINOT, KAD —
, Plū n*> trusto p:’rninink',s Garv 
p; Išaria panaikinti plieno išdirbystėse ' 
dvyli' os valandų darbo dieną, ka p! 
•-rei1- bus galimo gaut užtektinai dar-Į ______ ~ r
įni’vv. kad a'«i;’vs darbo n:lnai? O {tuojau atsišaukia arba kas apie 
kari Įv.fi užtektinai darbininkų, jis žinotumėt, širdingai meldžiu 

t-ad nakeis+as imigracijos pranešti, busiu labai dėkinga,
varžymo Įstatymas taip, kad galėtų pirmas praneš kur jis yra, 
ivaž”'«t: Hansai! darbi’»;n*>'U i« S’"'*’’- g’0.00 dovanu.
mu 
11?’ 
fe si
Kf»
randasi ?

diena” atėjo. Bet tai bu-

mą. bet vienok ūpas ir padė
tis neikiek nepasikeičia. Ne 
tiktai "kresnose”, bet ir pa
čioj Lenkijoj jaučiama sun
ki atmosfera, kuri kiekvienu 
atveju negali pranašauti 
blaivaus oro. Tokią padėtį 
sunku pavadinti tikrosios 
taikos metu, nes visam kraš
te trūksta reikalingo ramu
mo. Kame gi tokie apsireiš
kimo priežastis?

Patys lenkai apie tai tyli, i 
ar nenorėdami sakyti, ar 
nežinodami. Bėabejo. ne
smagu prisipažinti savo al
savo 
tai butų protingiau, 
kas suprantamas: 
kis ir io generolai stūmė d 
bartinės Lenkijos sienas 
ten. kur tik praeituose šimt
mečiuose buvo jojęs lenkų 
ar lietuvių raitelis. Jie būt 
įžengę ir į Juodąją Jurą ir 
jos krantuose įkalę sienos 
šulus, jei tik aplinkybės bu
tų leidusios. Bet ir prijung
tieji Rygos sutartim plotai, 
jei. militariniu žvilgsniu ir 
yra patogus, nors labai abe
jotinai. tai vienok politiniai 
tai didžiausia klaida. -Jeigu 
norima administruoti tuos 
kraštus, Lenkija privalo tu
rėti vieną tobuliausių valdy
mo aparatų, ir gerą susisie
kimą. Kitaip bus netvarka, 
kuri atsilieps visam valsty
bės organizmui. Iš kitos pu
sės. prijungtieji kraštai Eu
ropos akyse, išskiriant. gal 
franeuzus, rodysis neteisin
gai pasisavintais, naudojan
tis suirutėmis.

Anglę spauda nuolat pri
mena lenkams, kiek jie turi 
nesutaikomų gaivalų savo 
sienose ir pasipiktinusių jų 
politika kaimynų. Sunku 
pripažinti, kad tokia padėtis 
butų sveika ir normali. Ji 
gali pagaminti dirvą Įvai
riems konfliktams, kurie 
nevisada Lenkijos naudai 
baigsis. Lenkija tai supran
ta. bet, vietoj prašalinti kon
fliktų galimybę, .ii dar padi
dina pavojų savo ginklavi-

I

l

vadų klaidos, >vienok 
Dalv- 

Pilsuds-
£1”

mals ir begalo augštu tonu. 
Prie tokio neaiškaus ir ne
tikro stovio privedę marša
lų ir generolų politika. Jo
kia kita žmoniška išmintis 
nebūtų to padarius. Jie su
teikė Lenkijai daug kraštų 
ir ne viena milijoną gyven
toju. kurie kitaip butų buvę 
ten.' kam jie priguli, bet. tai 
greičiau neigiamasis laimė
tinas. Mes neprivalom imti 
viską, ką tiktai galim paim
ti. bet kas verta, neminint 
jau kas teisinga. Lenkijos 
istorija tai puikiausiai paro
do. Ir jeigu dabar nauja len
ku karta eitu savo prabočm 
keliais, neatsižvelgdama šių

B

čia yra jo paveil slas. Jis pats lai

ST)

Ji su
mali 
Kas 

Raus 
(33)■až’uo+i daugiai1 darb’r':nvu i« $’0.00 dovanų.

šalių. Ar žinot, kad išdirbėjai Ona Melešienė
nar Turkišku Cimretų didž:uo-j 996 \Vashington St., Norvvood. Mass. 
D"i* ia rūšimi 100'< tyro Turkis-i------------------------------------------------------- - ■
retoko, kuris tuose cigaretuosei Aš, Agota Jotautukė. pajieškau ra

ivo dviejų brolių Karoiiaus ir Juozo 
- ‘Jotautų. Turiu labai svarbų reikalą 

a į prie jų. Meldžiu atsišaukti arba kas 
Įapie juos žino rtian pranešti šiuo 
i adresu: (34) ■
i 

. !?.u sesers Monikos Martinai-; 
iš Lietuvon Kauro re-.

P-všvetenes parapijos. Gelčių 
Po pirmu vyru pavaldė Mo-

Firmfeu gvveno Chi-
v.ri nežinau kur 

kad apsivedus su

Pajieškojimai
Paries* 

rinkės. 
dybtlS. 
>a:mo.

J. Brangaitis
Bos 206, Caimbrook. Pa.

nika Rnpkier.ė. 
cago. J’!.. o dabar

1 randasi. G rdtiau.
Įritu vvru išvažiavo i New Ycrka. Pi
ru svarbų reikalo, 
ti arb* va~ ap:e ją 
nešti, už sakau ačiū.

Rozalija Bavn^r
Bos 12’. B’ack Eagle,

meldžiu atsisauk-
•>ir.o meldžiu pra-'

I
• t

Mont.

Aš, Anelė Acius. pajieškau savo 
pusseserės TEKLĖS ACIUTĖS. oo 
vyru vadindsi Stanaliunieoė. Vilniaus 
gybemiios, Alytaus apskričio. Jiezno 
miestelio. Meldžiu pačios atsišaukti 
ar Kas apie ja žino malonės pranešt, 
už ką busiu labai dėkinga. (34)

Anelė Acius
13 Seneca St., Pittsburgh. Pa.

I

APSIVEDIMAI

s

Paiiešl-au sesers, kuri po vyrui va
dinasi Barbora Butkienė. -Ii 
rj venc Omaha. i 
na*i kur. Meldžiu 
pp’C ją. žino man 
kalno tariu .-č:u.

Marijona
Bos 522.

Butkienė. Ii seniau 
Neb.. o dabar, neži- 

atslšaukti aiba kas 
pranešti, už tai iš-

Tlo’oniburg i
Black Eagle. Mont.

Pajieškau ansivedimui draugės. Aš 
ai vaikinas 32 metu, turiu gerokair

P:n:gų. Meldžiu =u pirmu laišku pri
siųsti savo paveiksią. .

F. Grosu
Gen. Dėl., Scranton, Pa.

Pajieškau mamos .V ktori’os \ *š- 
niFUs’ienės ir .sesutės Jedvygos. ji 
ral.ko niurni'"; 17 kovo ir išvažiavo su 
•Juozapu Skirkit.

F«-’rsur.atas Višniauskas
23 Higbland Avė., 

Nevvton Upper Fails, Mass.

... 50c.

DANGUS.
DANGUS. Pagal Flamariona, parašė P. Birndukas. Su paveiks

lėliais. Iš mokslo astronomijos. Puslapių 193.
Kaina 65c.; iki Rugpiučio-August 31 diena: tik ...

Extra! $20 už $40
Užsisakykite tuoj geriausių knygą iš žemiau talpinamo knygų sąrašo — už $40.00 (pilna kataloginė vertė).

AUDROS KNYGYNUI prisiąskite tiktai $20.00. Tokiu budu, užsakydami knygų viršpažymėta verte gausite per pusę 
pigiau. Jei užsisakysite knygą už daugiau negu $40.00. rokuojant katalogine kaina — prisiųskite pusę tos sumos kiek yra 
užsakomųjų knygų vertė. Užsakydami vieną ar keliolika knygų iš šito sąrašo, prisiąskite tiktai tiek už kiekvieną knygą, 

- kiek tos knygos yra numažinta kaina, šitų knygų nupiginimas tęsis iki Kugpiučio-August 31 dienai pertai malonėkite pa
siskubinti, idant turėjus progą įsigyti sau reikalingą knygų už visai numažintą kainą.

ISTORIJA AMERIKOS.
ISTORIJA SUVIENYTU VALSTIJŲ ŠIAURINĖS AMERIKOS, 

nuo laikų Kolumbo ir da prieš tai iki pat šių dienu. Kuris tiktai žin- 
geidauja Amerikos Istorija verta būtinai įsigyti šitą knygą, nes tai 
yra Amerikos veidrodis, kuriame atspindi jos kilti praeitis. Knyga 
didelė, su pusi. 364, gražiuose audinio apdaruose.

Kairą S2 50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik .........................$1.75

LYTIES MOKSLAS.
LYTIES MOKSLAS. Tai garsi knyga. Ui šaltinis sveikatos gel

bėjimui. tai dal-taras jaunų ir senų, moterų ir vyrų, vedusių ir vien
gungių. š ią knygą parašė lytiškų ligų specialistas DR. A. J. KARA
LIUS.Knyga su daugeliu paveikslų, kuriuose atvaizduoja visus lyties 
organus. Šitoje knygoje aprašoma visą lyties istoriją. Šita knyga rei
kalinga netiktai sergantiems, bet ir sveikiems. Todėl gi patartina už
sisakyti šitą knygą visiems, kurie tiktai interesuojasi lyties reikalais. 
Knyga didelė: pusi. 400, su drūtais apdarais.

Kau.a S7.uO; iki Rugpiučio-August 31 dienai Jik......................$4.JO

KULTŪROS ISTORIJA.
KULTŪROS ISTORIJA. Trys didelės knygosKULTŪROS ISTORIJA. Trys didelės knygos su daugel paveik

slų. Tai yra viso svieto kuituros istorija pradėjus Egiptu. Amerika, 
u ;——- ’ - • ......................... — •---------j gražiais apdarais.baigiant Lietuva ir kitais kraštais. Trys knygos 
puslapių 505.

Kaina $4.00, iki Rugpiučio-August 31 dienai

ARTISTIŠKŲ PAVEIKSLŲ KNYGA.
ARTISTIŠKU PAVEIKSLŲ KNYGA—MOTERŲ BEI MERGI

NŲ. Šitoje knygoje telpa 350 artistiškų paveikslų, gaminti diuziausių 
artistų sviete. Paveikslai yra gamtiški — gryni. Po paveikslais aiški
nimai^ anglų kalba. Gražiais, stonais apdarais.

Kaina $5.00: iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ..

i

... $4.50'

VALGIŲ GAMINIMO KNYGA.
VALGIU GAMINIMO IR NAMŲ PR12IURĖJI5iO KNYGA. Tai 

yra kukorystes knyga. Mokina kepti ir virt', sutaisyti gardžiausius 
valgius ir gėrimus, taipgi ir kitus šeimininkavimo darbus. Drūtais 
audimo apdarais, puslapių 162.

Kaina 81.75: iki Rugpiučio-August 31 dienai tik . .
KŪNIGO BIMBOS BIBLIJA.

KUNIGO BIMBOS BIBLIJA. Knyga didelė, su daugeliu paveik
slų — vaizduoja kunigus, mir.yškas ir t.t. Taipgi randasi daug pa
mokslu kunigo Bimbos.

Kaina $3.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ....................$2.0')

$1.59

BARBORA UBRYKA.
BARBORA UBRYKA ARBA KLIOŠTORIUS IR JĖZUITAI. Su 

paveikslu. Aprašoma baisi padėtis minykės Barboros, kuri 22 metu 
išgyveno kalėjimo klioštoriaus urve. Drūtais apdarais, pusi. 118.

Kaina Ž1.25; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ........................ $1.00

GYVENIMO MOKYKLA.
GYVENIMO MOKYKLA, šita knyga yra viena iš tų knygų, ku

rią skaitant pakelia dvasią ir duoda norą siekti prie mokslo, prie biz
nio, prie atsižymėjimo. Labai naudinga knyga dėl moksleivių ir kitų, 
kurie nori patapti garsiais žmonėmis. Pusi. 235, apdaryta.
__ Kaina $2.50; iki Rugpiučio-August*3i dienai tik . .................$2.03

DRAUGIJOS IR ORGANIZMO EVOLIUCIJA.
DRAUGIJOS IR ORGANIZMO EVOLIUCIJA. Pagal Darvino, 

MTeismene. KropotkiUG, Spencerio fe kitų parašė Arthur Levis; verte 
Dr. A. J. Karalius. Pusi. 187.

Kaina 50 centų: iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ............... 45c.

;.!ĮYGIENA.
HYGIENA ARBA MOKSLAS apie užlaikymą, sveikatos. Pagal 

Bernesą. Dr. Noll ir kitus tutaišė Šernas. Kas nori apsisaugoti nuo 
visokių ligų, tas turi perskaityti šitą knygą. Pusi. 132.

Kaina 50c.; ikiRugpiučio-August 31 dienai tik 45c.

I
i

BIOLOGIJA.
BIOLOGIJA. ARBA MOKSLAS APIE GYVUS DAIKTUS. Pa

gal prof. Nusbauin sutaisė Šernus. Šitoje knygoje aprašoma kokiu 
budu atsirado gyvi sutvėrimai ant musą žemės, kaip jie- vystėsi pra
dėjus mnžu vabalėliu iki daėjo ligi paukščių, galinus paties žmogaus. 
Su paveikslais, pusi. 147.

Kaina 60c.: iki Rv;miuč’o A u g ust 3i diena* ti\ ■ . 50e.

KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS SUTVERTAS.
KADA IR KOKIU BUDU SVIETAS SUT\ ERTĄ8. išrašė prof. 

Meyer. iš vokiečiu kalbos vertė J. llgaudas. Vaizdžiai aprašoma Mo
kiu budu tvėr.ėsi dangiški kūnai ir kaip musu žeme, -satitvėrė, teiį'i 
kokiu budu ant jos atsirado gyvybė. $u pavcfeslais: pusi. 110,.ajpdp-

$1.25
ryta..

Kaina $1.50; ik; Rugpiučio-August 31 dienai tik ■

GAMTOS ISTORIJA.

• M
‘■fin

GAMTOS ISTORIJA. Pagal Bert parašė Dr. Bacevičius. Knyga 
su daug paveikslų, žuvų, žmonių, medžįų. ir t.t. Stora, su gražiais 
apdarais, pusi. 2W.

Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 31 diena: tik . .

KAS YR’ TAIP, O KAS NE TAIP.
KAS YR’ TAIP, O KAS NE TAIP. Parašė Work, vertė Dr. A. J. 

Karalius. Pusi. 264.
Kaina 75c.; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ....

PORTUGALŲ MINYšKOS MEILIŠKI LAIŠKAI.
PORTUGALŲ MINYŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI. Parašė pati 

minyška Mariona Aleaforado. Knyga nepaprastai žingeidi, išpuošta 
gražiais paveikslais. Pusi. 160. Gražiais apdarais.

Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik . .

ISTORIJA CHICAGOS LIETUVIŲ
ISTORIJA CHICAGOS LIETUVIŲ. Knyga žingeidi, apipasa’.o- 

ja laikus kada lietuviai pradėjo apsigyventi Chicagoje, apie tų laikų 
veikėjus, draugijas ir t.t. Pusi. 580.

Kaina $2.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik .........................S1.00

... 50c.

... $1.25

LAISVAMANIŲ KALENDORIUS.
LAISVAMANIŲ KALENDORIUS. Kalendoriuj, randasi daug 

paveikslų ir gana žingeidžių raštą. Sutaisė J. Mickevičius. Pusi. 60. "4
Kaina 50c.; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ........................... 45c.,

TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA.
TRUMPA SENOVĖS ISTORIJA. Yra tai tikriausia ųvieto isto- -I 

rija nuo seniausių laikų daug da seniau prieš Kristaus .gimimo iki 
nupuolimui Rymo viešpatystės. Knyga d'delė, pusi. 305.

Kaina $1.75; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ...........  SJ.50 i
ISTORIJA ABELNA.

ISTORIJA ABELNA. Tai yra viso svieto istorija, apie visus pa
saulio kraštus. Yra tai svarbiausia knyga norintiems susipažinti su . 
viso svieto istorija. Parašė Dr. Bacevičius. Pusi. 498, apdaryta.

Kaina $2.75; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik................  S2.?W)

LAMO ŽODYNAS.
ŽODYNAS 1NGLIŠKOS-L1ETUVISKOS KALBOS, šitą garsu 

žodyną sutaift A. LAUŠ. Knyga didelė, su tūkstančiais žodžių, ku
rie yra išguldami į- lietuvių kalbą. Gražiais ”Half Moroceo” apdarais, 
nugara ir kampai drūtos, gražios moroceo skutos, šonai audimo; ant 
nagaro' parašai aukso raidėmis.. Pusi, turi 835.
____ Kaina §6.50; iki Rugpiaeio-Aųgust 31 dienai tik .................... $4.00

PILNAS LALK) ŽODYNAS.
ŽODYNAS L1ETUVIŠKOS-ANGLIŠKOS ir ANGLIŠKAI LIE- 

pusi. 1274. drūtais, graižą 
ros, šonai audimo, aukso _... ___

Kaina $10,00; iki RugpiūėkęAugust 31 dienai tik .
RANKVEDIS ANGLŲ KALBOS.

RANKV EDIS ANGLIŠKOS KALBOS. Praktiškas būdas išsimo
kinti anglu kalbos pačiam per save be pagalbos mokytojaus. Sutaisė 
J. L1 ŪKIS. Knyga didelė, pusi. 310. Apdaryta drūtais apdarais.

Kaina $2.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik........................$2.00
BEDIEVIŲ ŠVENTRAŠTIS;

BEDIEY IŲ ŠV ENTRAŠTIS. Šita knyga yra padaryta iš senų 
"Kardų”, randasi apie 3C0 paveikslų ir visi jie bedieviški,'daug rašto 
apie tikėjimus, dievus ir kitus dalykus. Knyga didelė, apie 1,060 pusi, 
drūtais apdarais.

Kaina $4.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik
PAMOKSLAI IŠMINTIES!

PAMOKSI.AI IŠMINTIES IR TEISYBĖS. Labai žingeidus pa
mokslai apie išmintį ir dora. Pusi. 182.

Kaina 75c.; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik .........

TUAIŠKOS KALBŲ. Sutaikė A. LALIS. Abi dalys vienoje knygoje, 
rw=l 19-a ^r.>ta>L apdarais, kampai ir nugara mcrocco s.ku-

rftšais ant nugaros.

LIETUVIŲ PROTĖVIAI.
LIETUVIŲ PROTĖVIAI. Parašė Dr. Jonas Šliupas. Knyga isto-; ■ 

riška ir gana didelės svarbos, Aprašoma lietuvių padėjimas da prieš, . 
Kristų per $00 metų. Pusi. 283, apdaryta.

Raini §2.00; iki Rugpjūčio-Augusi 31 dienai t;k .....................   §1-75
ič;

.. $8.90
GYVULIŲ PROTAS.

GYVULIŲ PROTAS. Parašė Dr. T. Želi, vertė J. Laukis. Yra . ' 
grvr.ai mokslinė knyga, šia knygą skaitantis sužinosi ar gyvuliai 
protauja ar ne ir kokie gyvuliai protauja ir kurie neprotauja. Knyga 
labai žingeidi. Pusi. 212.

Kaina §1.25: iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ...................... $1.00Pajieškau apsivedimui merginos, 
nejaunosnės kaip 20 metų ir uese- 
r snės kaip 25 metų. Aš esu vaikinas 
28 m ^tų. svaiginančių gėrimų ne
vartoju ir nerūkau, esu laisvų pa- 

Ižiuru. Geist’na. kad ;r mergina butą 
■ laisva, nereliginė. Tik nepageidauja- 
’io-: gyvanašlės ir sutuke. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti paveikslą, 
kurį ant pareikalavimo sugražinsiu. 

P. W.
1729 Cliiton Avė., Roekford, III.

|

Aš. Aleksmdrina Sneierytč, oo 
vvr t Iigunieng, pajieškau gyvenan
čių A.merik''i savo tėvo ir brolio Sue- 
jorių. ir pusbrolio Jono Kulikausko.

$2.50

. Pajieškau draugo, katras tiki j 
Jie pa’iro mane maia. anie -A) metą ’aiSVą žodi, protmgas ir pasiturintis, 

tarp 40 ir 48 metų amžiaus. As esu 
39 metų, turiu 2 namu, vertės 13 tuk- 
stančių. Su pirmu laišku prisiųskit 
paveiksią ir konvgrtą su stampa pa
veikslo sugrąžinimui. Paveikslą su
grąžinsiu kiekvienam. i

Natt M.
P. O. Bcx 2, Hazleton, Pa.'

Paiiešlau apsivedimui merginos
i», W Ui“

Amerikoj. Meldžiu tėvelio ir brolio 
jei esate gyvi, atsisaukt:, nes turiu 
laba: svarbu reikalą; arba kurie 
juos žino lietuviai malonėkit 
nešti.

pra-

Aleksandra Ilgunienė 
Noreikai.

Žemeles vaisė., Biržų apskr.. 
Lithuania.

. » apci»tunuui £ niuo
Pajieska’i brolio Juozapo B-iccvi- a našlės b? vaiku, be skirtumo ti- 
...s, k?’ris paeina iš Nemakščių pa- ps;

fijr.i kaimo. 18 metų kaip iš- Aį 
i Amerika ir prieš karą gy- 

Meldžiu atsišaukti 
žinote, malonėkite 
ką busiu labai dė

vi

mr> jos. 
važiavo 
--cm Chicago. 
ba kas apie jį
r-.an pranešti, u 
kinga.

Ona Bacevičaitė
Dvaras Vegeiin.č. Kelmės pašiau, 

Raseinių apskr., Lithuania.

ųiino. nuo 20 iki 30 metų senumo, 
s esu 29 metų. Daugiaus žinių su

teiksiu laišku. Norinčios apsivesti 
kreipkitės prisiųsdamos paveikslus, 
atsakymą duosiu kiekvienai ir pa
veikslą ant pareikalavimo sugrąžin
siu. Vaisirus meldžiu nerašinėti.

Louis Whitcumb
P. O. Bok 230. East Jaffrey, N. 11.

■S GEOGRAFIJA.
60c

Iš MANO ATSIMINIMŲ.
Iš MANO ATSIMINIMŲ. Daug žingeidžių pasakų. Parašė Dr. 

Pietaris. Su autoriaus paveikslu. Pusi. 301.
Kaina ?i.?5: :ki Rrgniiičic-Ai-rust 31 dienai tik ... .. . . . . . §,.0(1

TIKRAS ŽENYBINIS GYVENIMAS
TIKRAS ŽENYBINIS GYVENIMAS. Knygelėje 

patarimai apsivedusiems arba manantiems apsivesti. 
Cradc.ek, vertė J. Laukis. Pusi. 40.

Kaina 25c.: iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ....

telpa įvairus
Parašė Idos

20e.

Pajieškau savo tikrų broliu Jono, 
I'ovJo, Izidoriaus ir Petro Janusų, 
paeina iš Kauno rėdybos. Tauragės 
apskričio. Eržvilkio parapijos. Lenki- 
čių kaimo. Meldžiu atsišaukti, arba 
kas juos žino, malonėkite man pri
nešti žemiau paduotu adresu, basių 
labai dėkingas.

Antanas Janusas 
B^k 268, Auburn, IH.

Pajieškau brolio ADOMO AUKŠ
TUOLIO, Vilkiški;? sodos, Benikų 
miestelio, Kauno gub. Gyveno Ash- 
land. Pa. (33)

Vilimas Aukštnol’s
941 Grand St.. Brooklyn.. N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 22 iki 23 metų, be skirtumo pa
žiūrų; ir tikėjimo. Aš esu vaikinas 291 
metų. Kuri sut'ktų apsivesti, mel-' 
dOų rašyti laiškus žemiau paduotu i 
c/ircsu. Aš turiu gerą užsiėmimą, i 
Mergina turi būt inteligentė, gra-T 
žios išvaizdos ir linksmo budo. Ka-' 
tra nemano apsivesi, tegul neatsisau- j 
k’a. Apie save pilnas informacijas j 
suteiksiu per laišką. C. D.

161 George St., Hartford, •Conn. j

PARDAVIMAI

Pajieškau Antano Pelvenio. paeirui 
iš Kauno rėdybos. Telšių apskričio. 
Varnių valsčiaus, Jenapolio parapi
jos, Sebų sodos, gyvena Amerikoj 
apie 23 metai. Meldžiu širdingai at
sišaukti arba kas žinot, malonėkite 
man pranešti. K is pirmas praneš, 
duosiu 5 dolerius; Mano adresis:

T. Peivenis (33)
B. B. L. Co., Berglar.d, Mich.

MANO ŽMONA. NELIK MAČILL1O-
NIS, apleido mane ir namus, aš ne

atsakysiu už jokias bilas per ja pada
rytas. Ji išvažiavo su vyru Hyman 
Subak. Paiieškau sūnų Juozapo ir 
Antanuko. Kas tekius pamatytų, pra- 
neškit man. ' (33)

MYKOLAS MATULIONIS
135 Broaduay, So. Bostoa, .Mass.

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda išfornišiuoti kambariai. 

Įrengtos 3 mct’.ms /aktores kaimy
nystėj. Rendr pigi, peiims geras; 11 
kambarių, visi šviesus ir daug oru. 
priežastis pardavimo -- savininkė 
nevalioja apdiibti. (32)

MRS. A. DANILE
1608 So. Halsted St.. Chicago, Ilk 

ant 3 lubų. Tel.; Canal 2329.

FARMOS
PARSIDUODA VIŠTŲ FARMA
18 mylių i žiemius nuo Bostono, 8 

skėriai žemė®, nauja i ki:mbarių_sui- 
11, augšta vieta, geros 
rinkas W^LTĖR 
?*a-blehead St., North 
virta stuba po tiesiai.

išlygos. Savi- 
S. TRASK, 
Reading, ket-

1 i j 
i Į 
i
I

I 
I 
i

GEOGRAFIJA ARBA ŽEMĖS APRAŠYMAS. Pagal kitus para- ; 
šė ŠERNJS. Knyga nepaprastai žingeidi — aprašo apie žemę, vul
kanus, kiek yra pasauly vfešpatysčnr, kur kokie žmonės gyvena, ko
kios ių ypatybės ir 11. Knyga didelė, su daug paveikslų, pusi. 409.

Kaina $3.90; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ....................$2.00
SENŲ GADYNIŲ IŠNYKĘ GYtl SUTVĖRIMAI."

SENU GADYNIŲ IŠNYKĘ GYVI SUTVĖRIMAI. Pagal Bitne- 
rj, sutaisė ŠERNAS. Knyga žingeidi, aprašo su s i būda ve j imą visokių 
gamtos pavidalų. Su daug paveikslų. Knyga didelė, pusi. 370, gra
žiuose audimo apdaruose.

Kaina S2.5O: iki Rugpiučio-August 31 dienai tik........................$2.00
ethnologijA.

ETHNOLOG1JA ARBA ISTORIJA APIE ŽEMĖS TAUTAS. Pa
gal Haberland. parašė ŠERNAS. Su daug paveiksią viso pasaulio 
žmonių-tautų. Knyga turi didelę mokslinę vertę — patartina kiekvie
nam lietuviui ią irigvti. Pusi. 667.

Kaina $3,00; iki Rugpiuč.ic-August 31 dienai tik

I

$2.59
---------------- KRAUJO SĖJA.

KRAUJO SĖJA. Vaizduojama baisus Karės laikas. Knyga 2-juose 
tomuose. Mūšiai ant žemės, mūšiai ore, mūšiai vandenyse. Per abu 
tomu pusi. 535.

Kaina $2,50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik .. $2.00
—— BEN-HŪR.

ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU- Pus
lapių 472.

Kaina $1,50: iki Rugpitičip-August 31 dienai tik........................$1,25
MEILĖ IR DAILĖ.

MEILĖ IR DAILĖ. Parašė Meilės Specialistas. Su daug paveiks
lų. Pusi. 207. apdaryta.

Kama ?L50; Iki Rugpiučio-August 31 dienai tik....... ;.... $1.25

i

SAPNŲ KNYGA.
SAPNŲ KNY'GA. Išguldo visokius sapnus, kokius tiktai žmogus 

gali sapnuoti. Knyga puikiais apdarais. Pusi. 26*.
Kaina $1.50; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik .... $1.40

MAGIŠKOS KAZYROS.
MAGIŠKOS KAZYROS su lietuvišku išguldymu ir visais paaiš

kinimais. • ' ■ .
Kaina $1.50:»iki Rugpiučio-August 31 dierai ..............  $1.40

BIBLIJA.
BIBLIJA ARBA PILNAS ŠVENTAS RAŠTAS SENO IR NAU

JO TESTAMENTO. Knyga didelė virš 1.M0 pusi., juodais audinio 
apdarais, \auksinio titulo antspauda. rausvi lapų kraštai. Sykiu su 
Biblija randasi ir Biblijos rodykle, su kurios pageiba lengva jieškomi 
dalykai Biblijoje surasti.

Kaina $2.75; iki Rugpiučio-August 31 dienai ...
PATARMĖS MERGINOMS.

PATARMĖS MERGINOMS APIE LYTIES DALYKUS. Parašė 
Margaret H. Sanger, j lietuviu kalba vertė J. Stropus. Knygoje ran
dasi gana daug paveikslėlių išaiškinimą išsivystymą vaisiaus, nėštu
mą ir t.t. z

Kaina $1.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ..........

... $2.50

ŠVYTURYS^
ŠVY'TURYS. Almanachas už 1912 ir 191:’. metus. Telpa raštai 

geriausių L’etuvos raščjų: Liudo Giros, Lazdynų Pelėdos, (justai* :o, 
Mikuckio. Vinco Krėvės. Kazio Puidos, Žemkalnio Grigonio ir kitų. 
Vertėti! šitą Almanachą įsigyti visiems, nes jame randasi daug žin
geidžių raštu. Šios abi knygos turi pusi. 540.

Kaina $2.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ...
MEILĖ IR ŠEIMYNA.

MEILĖ IR ŠEIMYNA. Knyga su daug paveikslų, pilna zlngeidy- 
bių. Pusi. 260. drūtais apdarais.

Kaina $3.00; iki Rugpiučio-August 31 dienai tik ...................... $2.50

. ?1.50

PAVEIKSLAI—A BROZAI.
4-ri ABROZAI — DTD. LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ. ALGIR- 

j DAS. GEDIMINAS. VYTAUTAS IR KEISTUTIS, šitie paveikslai 
: yra tinkami papuošti, namus, ofisus, svetaines ir t.t.
■ Kaina $2.00; iki Rugpiučio-Adgust 31 d. visi 4 paveikslai $1.50.

pinigais, laišką registruokite. AlšROS KNYGYNAS yra di-

PELKŽš:———
• PELKĖS. Veikalas iš lietuvių darbininkų gyvenimo Amerikoje. 

Parašė Upton-Sinciair, lietuvių kaibon vertė Kazys Puida. Pusi. 468.
Kaina’$1.50; iki Rugpiučio-Augušt 31 dienai tik ...... ......... $1.25

Pinigus siųskite s.tHiy su ožaakymu. Jei silsite grynais . _
džiausiąs lietuviu knygynas pasauly. Visos geriausios knygos kokios tiktai yra išleistos lietuvių kalboje čia. Amerikoje, 
arba Lietuvoje, galima gauti AUŠROS KNYGYNE. Katalogas siunčiamas dovanai. Knygų kainos nupigintos tiktai tę. 
kurios čia garsinamos ir tik iki Rugpiučio-August 31 dienai. Radę sau reikalingu knygų šitame sąraše pasiskubinkite užsi
sakyti. Norinti agentauti musų knygomis, apie sąlygas klauskite laišku. Laiškus su pinigais siuskite šituo nauju antrašu:

Aušros Knygynas
3210 South Halsted Street, Dept. 4, Chicago, III

Ic —.JuC
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Gatve ir numeris, 
e

Miestas..

$5.00.
orderiai išmn- 

užcikrfhtai, 
es pri?

LINIJA 9Broadvay, NevV>rk.NY.I
TIESI 1“---------
KELIONE t

KORTOS!
No. J. Imimės Spėjimo Kortos 

gerai žinomos Madame Le Nor- 
mand, garsios mystiškos francuzis 
moters, kurios pranašavimai tar
tiesiems ir biedniems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitą kortų su 
paaiškinimu kaip įspėti laimę, 
tik $1.00.

No. 2. Suženklintos Kortos, į ku
rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausių magikų ir 
kazirninku. Kaina už kaladę su 
paaiškinimu kaip jas pažinti 
tik §1.50.

No. 3. Suženklintos kortos ge 
resnio išdirbimo. Kaina su paaiš
kinimais tik $2.25.

Mes gvarantuojam užganėdini- 
mą arba sugrąžinam atgal pinigus 

Prisiųsk tik 25c. padengimui pers iuntimo lėšų ir pažymėk kokio nu- 
rrerio kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai apiaikysi kortas savo 
rainuose. Adresas: (33)

PRACTICAL SALES CO.
1219 NORUI IRVINU AVĖ, Dv.pt. 200,

CUNARD STEAMSHIP CO„ Ltd 
126 Statė St, |V

Boston, Mass.

I

*

Teisybę sakyt nėra nusi 
žeminimu.

čia skaitvtojams ve ką!
• • idar turiu pasakyti: jeigu aš 

bučiau ka padaręs su fondo 
Į pinigais, ‘tai per "Vienybę" 
i bučiau neprašęs, kad atskai- 

pradėjau engimu arba savęs ženjini- tas skelbtų. Ir kur jus ia>it 
duokim sau kad ir per 

buržuazini" laikrašti, tai 
kaip mes pavadintume tuos, 
kurie skverbiasi i buržuazi
nius uarlamentus sakydami, * 1 *• 11 . * , ,, 7

Kuomet aš
"Laisvės" abazo darbelius 
kedent, tai daugumas drau
gų išsireiškia, kad aš, rašy- 

: damas i "Keleivi", save nu
sižeminau. Girdi: "Nors tu 
ir teisingai rašei — tai gali- kad jie ten būdami skelbs 
ma suprast iš to. kad "Lais- darbininkų minioms teisy- 
vė”to visko neužgineyja ir bę? Jeigu nėra nusįženrini- 
nesiteisina,—bet kuomet ra- mas arba 
šai buržujų leidžiamam lai- būnant 

darbininkams. I 
buržuazija išnaudoja, 
nėra i 
Ryti darbininkams 
kaip juos išnaudoj

— - -ves 
vienas ir tas pats dalykai

KELEIVI*

Dr. N. F. Barroaian
1015 \Vusliington Sire?t ir

43 Dovcr Strcet.
BOSTON. MASS.toki, kuris pavogęs pinigus, 

sakytų: pasakykit visuome-, 
nei, jog aš vagis — pavo-‘ 
giau pinigus!

Taipgi reikia žinoti, jog. 
išeit prieš kelias vpatas ir 
dargi redaktorius, kurie tu
ri laikrašti, ii pasakyt, jog 
jie tokie ir tokie, tą ir tą da-j 
ro,—neturint faktų, tai rei-i 
ketų savo logikai pirma sa
kymo padaryti grabas ir pa
sakius kelis žodžius atsigult 
i ji. Be faktų, tai žinok, kad 
priešas sumuš ir padaręs 
grabą paguldys i ji.

Bet čia dalykai kitaip sto-j

progą pamatyti 
kur kiekvieną 
:VsitikiniH tuk- 
išauga Pintom

is pasirodo didžiausias 
■eikliai, ir gyvasčiai.

prasižengimas 
parlamente aiškint 

kaip juos
, tai 

nusižeminimas pasa- 
teisybę, 

ja "Lais- 
buržu jukai. Juk tai

s. j
, Pagalios, tegul Pruseika \-i; priešu "kanuolės” nešau- 
-ueina i bažnyčią ir Įlipęs i ja. o su muilo burbulu prieš 
kubilą" pasako darbinin- faktus sunku priešintis.

kari'ir-K™ 

i’igas, neturėdamas faktų, St^Aen;a> «au?l“u ........
negalės Pruseikos. kalba su- ne?ak-vs- .
kritikuos tai tuomet nei V. J. Zabulionis,
vienas iš musų nesakysim. 
kad Pruseika prasižengė 
arba save nusižemino. Arba 
įei tie "Laisvės" mekleriai 
parašytų gerą, darbininkų 
eikalus ginanti straipsni Į 

kilę buržujų laikrašti, tai 
mes juk nesakytume, kad 
jie kam nors nusižemino. 
Arba dar vienas pavyzdys: i 
prakalbas mes rengiam :

buržuazinėse '

kraštvj, tai pats save nusi
žemini."

Prie to dar Kuršėnų Stu
dentas, "Laisvės" No. 174 
ve kaip rašo:

"...Pereitą sekmadieni 
streikierių piknike susiti
kau drg. J. Valutką. pasi
sveikinau ir užklausiau:

"Kokiu tiksiu tas žmoge
lis pasiryžo purvinti Lais
vę’ ir tuos žmones, kurie 
dirba prie jos?"

Ir Valutka ant to ve kaip 
atsakęs: 
t "Tai tas žmogus labai 
perdeda. Mes visi gerai ži
nome, kad 'Keleivis’ nieka
dos darbininkų reikalų ne
gynė ir negina. Jeigu aš tu- 
įėčiau ir blogiausius norus 
prieš tuos žmones ir Lais
vę’, visgi i toki laikrašti ne
rašyčiau, nes daugiau butų, 
negu savęs pažeminimas.” 

Nors Kuršėnų Studento 
žodžiai yra abejotinos ver
tės, bet daleiskim, kad Va
lutka taip sakė, tai visgi jis 
neužginčyjo to, ką aš ra
šiau; o jei jis butų užginči
jęs, tai K. Studentas butų 
parašęs didžiausią protesto 
rezoliuciją. Gi dabar parašė 
lik sapną.

Aš nieko blogo neturiu 
pasakyt prieš Kuršėnų Stu
dentą, nes jis nieko blogo 
man nepadarė: visuomenei 
irgi nepastebėjau blogą jo 
darbų. Taip pat nieko netu
riu prieš drg. Valutką (čia 
pasakysiu, kad Vahitka yra 
teisingas ir gero velijantis 
žmogus; tai patyirau, kuo
met jis mane mokino rai
džių statėjo - linotypisto 
amato’ ir iš jo darbų, kada 
jis dirbo "Laisvėj"). Bet 
kuomet daugumas man sa
ko, buk aš nusižeminau, tai 
čia pasakysiu visiems abel- 
nai, jog tas nėra nusižemi
nimu, jei "Keleivis" ir butų 
buržujų laikraštis.

Nors pats savęs niekuo
met nekėliau į padanges ir 
dabar nekeliu, bet kuomet 
man yra kišama tas "nusi
žeminimas”, tai aš tą užgin- 
čyjuTIr ve prirodymai arba 
išvedimai: —' , . .- .

"Keleivi” skaito keliolika skina nuo burzuazimų laik- 
................ (ir raščių.

[ Kuomet aš per "Vienybę” 
du syk daugiau pareikalavau, kad komisija 

turi skaitytojų, negu "Lais- išduotų atskaitą, tai jie irgi 
vė”) ir jeigu aš parašiau rėkė: "Tautininkas, i tautiš- 
per "Keleivi" tiems tukstan- ką laikrašti nuliniai" ir t.t. 
čiams darbininkų tikrą tie- Vadinasi, kur nerašysi.— 
są, persergėdamas, kad visiems neįtiksi. Ir aš nepa- 
"Laisvės" štabo vadai yra ta’kauju nei vienai partijai 
vilkai avies kailvj, arba 
sukčiai ir mekleriai, tai tas 
negali būt mano nusižemini
mu. Dar ir todėl nėra nusi
žeminimu, kad mano straip
sniuose yra faktų, kurie Įro- 
do tas šunybes, kurias ”L.” 
poneliai darė, ir tų mano 
Įrodymų dar niekas neuž
ginčyjo. Jeigu tie "Laisvės" 
poneliai, nuiiv vzoi, v>£nnv..wi *• j” pcsunjęu rnetoria JI
žmonių pinigais ir kuriems kai. Gi dabar sakau, kad tirkamu penėjimu, 
. J r ” v x »»» • -,♦ • » • • įmones išgelbėti k

.... .... a vi: priešų kanuolės
ueina i bažnyčią ir įlipęs į ja. o su muilo burbulu prieš 

pasako darbinin- faktus

*♦ Te). No. 550 į
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nieko!į

I
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(RINGAI LA)
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 
2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 
Nedėliotais nuo 1 iki 3.

i

DR. d. BARČUS
LIETU VISKAS G Y B YTOJ AS 

Specialistas sekretnų ir cl:pa
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 l’armenter St., Bostan, Jiass. 
(Prie Hanover St.)

Tol. Richmond GOS. (•)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak.

turtm 
žmogiška skilvi, 
dienų mes girdim 
starte:R.n žmonių 
dės. Tu<;.ir.
pavojus ~
Operucijis darant tankiai žikorvs 
neb

8,1 
bet t 
kad 
kol 
dis, 
eros 
rusi 
Brangus Princei: 
'■.a.-hak savo sv 
ties.
nage

ruonis metus praktikuv.-s
Ho«pitalJ5-

Medikas ir Chirurgas.

Taipgi p/dora ir Elektriką.

tūkstančių darbininkų 
aš neapsiriksiu uasakes,kad 
"Keleivis” <* - - -

, prakalbas 
. daugiausia
. svetainėse, už kurias užmo- 
; kam po kelis ir kartais ke- 
iiasdešimts dolerių,—tai ir
gi butų nusižeminimas, nes 
svetainės prašant reikia ir 
kepurė nusiimti ir dar ap
mokėti. Ir jeigu toj buržu
azinėj svetainėj kalbėtojas 
pasako darbininkams teisy
bę, tai ar mes sakom, kad 
kalbėtojas nusižemino.

Taigi iš to visko aš sakau, 
kad teisybę sakyt nėra nu
sižeminimu arba prasižen
gimu. nepaisant, kad ir prie 
altoriaus ją sakytum.

O kad aš sakiau teisybę 
per "Keleivį", tat yra fak
tas, nes dar niekas neužgin
čyjo ir neužginčys. Nors ir 
bandė Pruseika su savo 
klapčiukais per savo "Lais
vę" pliurpsėt, bet prieš tei
sybę su tokiais pliurpalais 
negali atsispirti, o gerų fak
sų nėra, kurie ištikrųjų Za- 
bulionį nužemintų.

Pagalios aš nematau ge
resnio laikraščio už "Kelei
vį”, _ .
žmonių reikalus ir pasaky
tu teisybe. Gal tūli pasaky
ti. jog "Laisvė” geriausia. 
Bet aš esu įrodęs faktais, 
kad "Laisvė" niekuo nesi-

AR ŽINOT. KAD —
Suvienytų ’.'alstiįų mokyklas da

bar lanko apie šeši milioaai vaikų 
daugiau, negu dvidešimt- met i atėjai, 
ką parodo informacijom is Apšvietos 
Denartmier.to. 1902 metais visoje Į 
šalyje mokyklas lankė 1 6,12;.05t» vai-| 
kų. 1Š2 2 metais tau lunke net 22.1(M,- į 
070 vaikų. At žinot kad Turkiškas! 
Tabakas yra brangiausias ir geriau
sias tabakas de! cigaretų ir Heimarj 
turi 100G tvro Turkiško tabako: jie [ 
yra supakuoti kietose skrynutėse, 
pundeliuose ?

mtnikelia no operacijos, o 
ir atsikelia, tai sveikatos ne

ini. Taigi, dabar čia parodo, 
reiki:' save geioiii pirm laiko, 
r.ėrr. dar prisikabinės pinisai- 
arba vėžvs :r kitos kokios Wo- 
ligos prisikabina prie imslcb- 

io, nesveiko skilvio. Taigi, 
atkreipk atyda 

h.ik savo sveikatos ir g 
Kada pajaučiate kokių 

•umu savo vidų: 
reikalaukite

Prašalina visas n: 
padaro apetitą, sva 

žmonėms i
ūmo. eiu-t. 
:. Silpniem, 

vyiais ir moterim 
i nieko 
Stterio, 
20 metų, per kuri 1000 

mois-ru up-.erčjo geresnę 
prailgino gyvenimų.

Kaina 1 Lonka $1.00.
Brangus l'neteli. šitų apskelbimą 

pasiiaikvk ateičiai.
SVEIK A TOS GELBĖTOJ \S 

Drug themical Co. 
J. Baltrūnas, Prop.

2>0;,» M. Pershing Rd.. Cteicago. III.
Pitone fAfayette 0919.

■yvas- 
nors 

uore, tai tuu- 
•I. Baltrūno Bit- 

nėtas :1- 
uraą’ lie- 

r s-uteikia dau- 
gijos, prailgina 

sunykusiem, 
ir 

geresnio per J. 
kuri žmonės

tens. 
gas. 
siems 
giau gyv: 
gyvenimą 
nervuotiern ' 
vaikam nėra 
Baltrūno F 
vartoja per 
vyrą ir 
sveikata ir

t

419 MAIN ST, ATHOL, MASS.

šiuo

i

iUNITEDAMTOCANLINES 
JOINT SER.VICE WITM 

IMMBURCAMERKANUNE 
Trumpiausias kelias | 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas 

vaite nuo Piero 5o, North 
River, pėda nuo 4d gateėo, 
New Yorke. Geriausi mu~ą 
laivai

"Kcsoiutc", ’Tlt-liance", 
”Albert Balliti". 
"Deutschland"

h % /
‘ h " \

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto 1 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

STRAIPSNIS XXXII.

KŪDIKIU
EROVes skVRIUž?

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

JCŪmK^ SVEIKATOS.

pleiskanų m/riinaji priešą. 
Suvilginkitą I^ųflljes savo gaf- 
.■os kąjsdien per kokia
savaito laiko ii"' pleiskanos 
tuojaus pranyk?. Naudokite 
ituffles nuolatos ir. po to, ir 
tuo bildu užlsikykite savo gal
vos odą švaria ir sveiką ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. - •
Kaina 65c. aptiekoso, arba prisiųs- 
kite 75e. t^aą^i j. laboratorijų

F. AD. RiCHTER & CO. 
134-114 So. 4th St. 

Broofclyn, N. Y

i

Neimkit kitokio, kaip tik su 
paveiksiu.

Salutaras ligas gydo.
. Tai (biro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikata 
Kurs tik vartoja Salutarą! i Į 

Salutarą Biterį žmonės vartoja įnu 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir • 
gėrisi’ jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jum lygaus, nei už 
ij viršesnio. Pasistengk įsigyti jn 
butelį, o mes vžtikrin.im. kad su jav
ini nesiskirsi, kol gyvas bus:. Kok; 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikliau 
dainas tikro Salutants, o iei jis neiu 
rūtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjo 
priduodamas savo sptiekoriaus adre
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMJCAL CO.. Ine, 

Dept. 18
1707 S. Halsted St.. Chicago. III

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Hanao Paduškaitė.

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

; resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
i ?Pr.'?nžir’J r>(“Įuri- Minkšta, lengva ne- 
: šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar- 
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIES
StiMrt BJdg.. St. LouU. Mo.

NORTH 
GERMAN 

LLOYO
Savaitiniai išplaukimai i

LIETUVĄ
NEW
ant
r • r»

i 2.1
eiti

veža i, II ir III klesų pasa- 
zierius. -
laivai
"Mouat 
Clintor. 
ringis” 
kambariai.;-
Visi parankumai 
patarnavimas.

IflflTfO *MEWA!| LBES
JI Ltl s KOTTENBERG 

2C0 Hanover Si..
Boston, Mass.

atba pas kitus'autorizuotus
agentus

Taipgi populeri :i 
■’Mou.at ( lay”, 

Carroh”. ”Mount 
’. "Hansu”. ’Tliu- 
ir ’Hestphalia” su 

ir iii kiesa. 
ir puikus

Maisto Priežiūra šilumoje.
Vasarą rėdyk kūdikį kaip 

’ tris syk į dieną nu- 
randemu. Nedėk ku- 
\'aii:vk muses ii ao- 
ir jo maisto, nes tie

eisti kūdikio 
neisako gy- 

vidudie- 
rnažiati 

Duo .< t i.i 
ir napras- 

duoti kitko, 
ir t.p. vai- 

mė'gsių. nes 
a. Treciame al
kia duoti per-

gali

CUNARD
Iš BOSTONO I LIETUVĄ 

per Liverpool,

r.nt naujų, didelių, puikių aliejų 
varomų laivų: 

ŠAMAR1A Rugpiuči-i 9 ir Rugsėjo 8 
CYTHIA Rugpjūčio 23 ir Rugsėjo 20 

CAL1FORNIA {naujas) Rugsėjo 12
Greitas patarnavimas i Lietuvą ir 

i visas Baltijos valstijas. Puikios vie
ns, geras valgis.

Taipgi iš New A’orko, ypatiškąi 
orižinrėta kelione Į Lietuvą ir visas 
Baltijos valstijas kas utarninką ant 
'.riju marių milžinų, su persėdimu 
Southamptone.

MAURETANIA. AQUITANIA, 
BERENGARIA.

Taipgi revuiiariai išplaukimai tie- 
' naujų aliejum

YORK - BREMEN 
naujo ir parankaus 

laivo” 
COLUMBUS” 

yra didžiausias vokie- 
iaivas ir vienos klesos

t.umbaęėliais laivai. Page
rinti trečios klesos pa- 
ra.ikuraai. Kreipkitės prie 
agentų aiba į

192 VVashingion St., 
Boston. Mass.

Pasekme po 21 tiem 
arba grąžioame |oma 
pinigus.Nuga-Tone1< r gviau, ir du a 

t’ink apyšalėiu 
d.kio ant saulės, 
dus nuo kūdikio 
vabzdžiai nešioja mikrot 

I šilumoje nepatartina ’■ 
valgius, jei te griežta: 
dyt^jas ai reikalas. Dienos 
nto karšty patartina duoti 
valgyt: negu paprastai, 

kuris tikrai trintu darbo Pr>n?- atvėsintą' ar.-ier.
- - tus •valgius. Nereikia

kaip sunkų nuo mėsos, 
kam s neturintiems 12 
jie viduriukus sukietir. 
Ketvirtame mėnesy re 
koštų orančių sunką armiežtą virin- 

syki prieš penėjimą. ‘ 
sunku gauti šviežio pieno, 

• arba nėra ledo jį užlaikyti nuo rūgi
mo, todėl žinoti, kad kondensuotas 

. ąiie^as yra saugus kūdikiams. Kare 
kondensuotas pienas buvo plačiai 
vartojamas rrar.eijoie ir Belgijoje, 
Near East Relief vartoja jį ir gauna 

, stebėtinų pasekmių. Jis rūpinasi 
2I>O;0OO kūdikiais nbagyaeose. Kada 
tik Near Šast rinko Amerikoje au
kas. visados prašydavo 
pieno. Pienas keruose 
išgelbėjo nesus'-aitoiiK;
laimingų kūdikių.

Kc-ndensuotas pieaas' tūri visą kau- 
»es dr ' raumenis statančią medžiagą. 
ir jiuosas nuo ker-ksmingų bakterijų 
Rorden’s Eagie Prano Pienas yra pa
darytas is Smetonos, gryno šviežio 

;pieno — vien iš sveiku karvių ima
mo. Didžiausias stsopumas prižiūri
mas jo gaminime ir jame yra dau- 

(giau sviestinių riebalų negu Bile ki- 
---- —- -y. jįs lengvai, tik atmiežiant 

(vandeniu, sutaisomas. Grynas nen
drių cukrus palaiko jį saidziu ir žva

iriu net kena atidarius. Tik visados 
reikia pridaivti jį kietai ir padėti 
šaltcn vieton. Užvožtas puodelis yra 
labai praktiškas uždarymas. Atmink, 
kad grynas, sveikas maistas, ir rū
pestinga metodą ji paruošti, kartu su 

, v ra saugiausios 
pnonės išgelbėti kūdikius nw, vasa- 

• res ligų.
__________ , . , . ” kūdikis suserga viduriavimu. 
Mes žinom Sirvydo blogus^,etus,vid“"“- 

” Vo_r8-? /uoj su gydytoju.
,j_r_^!5y,enas ls.u>- ka buk

• __ ~ . - -- f Veli*”
tenemeritų vaikus? Tikri ty- 

leidžia taip daryt ir ant to- )?rko mokyklos ian<-ančių*‘vaiku'tik 
liau. Mes tik keldami Mo-llė£S35,TjaJHStailŽi'"S 

gus darbus i aikštę nuo jų “ed’ų r-uo to. Gal: būti apie. 
galėsim atsiskirti. Gi "Lais- 5T.7i 
vė’ užtylėdama blogus pa- nuėjimas pakerta visą kuna, bet >„ t 

sielgimus, nepaisant kas Į
juos .papildė, prasižengia! Nedapenėjimo priežastis yra nepa-1

oraneių 
tu vandeniu. :

Dažnai

kondensuoto 
tikrenybėje 

daugy bę ne

it’ prieš partijas neišėjau, 
tik parodau, kaip tam tikra 
šaika mulkina darbininkus 
ir jiems netinkamas ypatas 
vadina vagiais, šnipais ir ki- 
tokiais vardais, o faktu ne-'t°je.r<’?v 
parodo.

♦ # ♦

Aš Įrodžiau, jog "Laisvė" 
su savo vadukais yra suk- 

kurie švilpauja čiai, biznieriai ir buržuju-

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ; 
STIPRŪS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-' 

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisM 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaijrinan- 'vv‘ 
čius, bandyk Nuza-Tone ir persitikrik kaip zreitu laiku jau- ,, 
sesi visai nauju žmocu! Devynes iš dešimtes visu žmogaus iigu.į 
tokiu kaip blozas apetitas, nezruomulavimas viduriu. Buzai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis. aneraia, kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralgia. stokas energijos, nusilpne- 
jtmas nervu ir negalėjimas miezuoti. paeina nuo stoka nervu ču 
pajiezos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dali, kūno ir kaina jo veikme remrnse ant nervu pajiezos, t 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir L 
grobus, širdęs plakimo, kraujo eirkulavimo. Nuza-Tone yra labai f 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu it abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadanėnr sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nunuodytu 
per garsingus Gydytojus, Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo -ir Nervu.

Nuza-Tone priduoda gyvybę jaknotns, pastipnn grobus teip. 
jog je tuštinase rezuiariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui ' 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus zazu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą.
Nuza-Tone sustiptu kraujo ir pageriąs cirkulaylmo jo, priduos raudo
numo veidui ir fftuma akiems! Nuza-Tone padara tvirtus, rustus __
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuza-Tone r.etalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiem, 

a MUSU^ABSOLIUTISKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
nž boukute Kožna benkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno menesi 
gydymo Calėte pirkti šešea bonkutes, arba šeštus menesius gydymo už penkine ($5.00) 
dolerius Imk Nufca-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganed1"^— — - 
sėkmių ' sugražink boukute ir pflsus, o mes urnai sugrąžisime jusu pinigus. £X«yti vi~ą centą. Mes imame riziką.

PRISIUSK’SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ
Vational Laboratory, L. 21—• i(/ic s. W; :.ash Avė., ChlcagV, III.

Cm-kt—»t»ji • įdedu čionai, $........................ ir meldžiu prisiųsti man . .
Nuga-Tone.

bonkut

M0LLANQ
Į S VAMERICA :
• ri.'iu.-ia.< <r tiesiausias susmeši- 

J iwu> p-er vandenį su LIETUVA, 
jį Laivai iš Rotterilamo nuveža pa

sažierius tiesiai j I’ILIAVĄ,
: NEW AMSTERDAM Ru^ptuč.o 11 
i'VEENDAM .............. Ruųpiučio 18
jj aOTTERDAM Rūginčio 25
i|¥GLEXDAM ..............  Bubsėjo 1
’■* Musų laivai turi jreriausius pa- 

tcųumus trecios klesos uasozir-
■ tams.

Užsisakant rietą kreipkite* prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE
89 Statė S t, Iiostosi. Maae.

I

Vardas ir pavarde .

.. Valstija..

= :o<r į Hambarjrą tint
> le«rinanią laivų.

3-čia kiesa: 
Hamburgą 103.50 
l’iliavą 10C.50

Karės taksai
CUNARD piniginiai 

kami Lietuvoj greitai.

1

t
i
Į

gerai. Dėl informacijų kreipi 
.etatinio agento aiba i
l

> i

PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ f KLAIPĖDĄ ir KITUS POR- 
TUS. PARTRAUKIMAS GIMINIŲ Iš LIETUVOS. PERSIUN'fl- ' 
MAS PINIGŲ. NOTARIJALI5KAS BIURAS. PR1RENGIMAS 
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUMS DĖL RODOS ir PATARIMO, O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MŪSŲ ANTRAŠĄ:

INTERNATIONAL TRAVEL BURBAU.
136 KAST 42nd STREE1. —NEW YORK. N. Y.

buvo daromi užmetimai, tu- "Laisvėjprasižengia ir nu- ____
-------- vx_. sižemina, kuomet ji sako:| _Je

*^***xxu«a — ^v v-‘ —
darbus, bet nesakysim.” Va-j . 
dinasi, "Laisvė” Žino, jog t-edapenėjimas randai 'tTk' pas 

Sirvydas blogai daro, bet rir.ėjimai įrodė, kad iš iniliono* New 

fe tik'kėldami'Mp-TuXŪ'"X*£S 
ir niūrint .

rėdami dienraštį butų už- 
ginčyję, prirodę faktais, 
kad aš neteisybę sakau, tai 
tuomet butų nusižemini
mas. Ir jeigu aš bučiau sa
kęs "Keleivio" leidėjams 
apie tai į ausį, o jie butų ra
šę: ve tų ir tą Zabulionis 
mums sakė, tai irgi butų 
nusižeminimas. Bet dabar, 
kuomet tiesiog patiems dar
bininkams pasakiau, tai ne
nusižeminau ir neprasižen
giau prieš darbininkus.

Jeigu pasakymas darbi
ninkams teisybės yra prasi-

’Oj
“ I

CH1CAGO, 1LL.

t VAKIUUbH rAKAni
Lietuviai važiuojanti

■ aplenkia I^er.kų karte
S.-S. 
S. S.

VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 
i į Piltuvą 

kartdnvj.
POLON1A ...................... Rngpiučio 18
EST0N4A ....................... Rugsėjo 5

. KLESA padalinta i kambarius 
Su 2, 4, 6 ir 8 lovoms, laivai išplauk,

IS XEW Y0RKO AR BOSTONO: 
I Harabursą $163.50 l Hiiavą $106.5$ 

l Liepoją ir Memelį 1107.
Ii Bostono į New Yorką per Kali River Line
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE ]
(Iš Lietuvos laikraščių) I

——’ > • i»- ,, ■ l|

Milicininkų mokykis. rios, alus pardavinėjamas; 
Ligšiol Lietuvos milicija 11€aRtspauduotas, kokios gi-1] 

buvo "dievo duota", arba ros, _Pnei.stl pusbonkiai — j 
mišinys buvusiu caro, kaize- nlokek fjaiP uz gerą alų! O j 

- - - - - - - _ girtuoKliavunu Lazdijai ga-
~ Ii pasigirti. Geria visi, "be! 
> lyties, tautos ir tikybos” J 

skirtumo: vyrai, moterys,l| 
broliai, moti-|

*. . 7 —
; rio ir šiaip visokių intrigan- 
■ tų palaikai. Jie milicininka- 
’ vo senais principais ir nuo 

to prisieidavo piliečiams .. .
kartais skaudžiau nukentė- tevai» sūnus, broliai, u 
ti, negu caro ar kaizerio ląi- £os’ (,Vkros, seserys ir t.t. 
kais. Be to nekartą bemoks
liai milicininkai elgdamiesi 
savo ] 
respublikos vardu savo 
naudai, nesąžiningai ir be
gėdiškai engdavo piliečius. 
Dabar Piliečių Apsaugos 
Departamentas Įsteigė mi
licininkams mokyklą, kurio
je mokslas prasidėjo birže
lio 30 diena ir visas kursas . 
tęsis 6 mėnesius. Mokyklon |’a ai^^°’a? milicininkai, 
priims 100 sveikų nejaunes- ?ul/221S’ . ”eYa la
niu 21 metu vyru, neženjes- iank>ti smuklių, bet įstaty
mų 170 sentimetrų augščio, ^1 savo keliu, o gyvenimas 
baigusių pradinę mokyklą, i veGsaya... . w ' 
Pirmenybė mokyklon stoti , ??lturos ir švietimo rei- 
duodama atsitarnavusiems. \a S^OV1 .2®riau®įa aP; 
kariumenėje. Laike mokv-jS1?ritie®.. D?.ieste> Žiburio 
mosi duos maistą, užlaikV-^^nazija ir viena pradeda
mą ir po 15 litu kas mėnuo.!mokykla. Jokios drau- 
Gerai pabaigę mokyklą 
gaus tuoiaus tarnyste. ”2 .’ 2 ”... 2. ~ 2” . ’

Senai jau buvo reikalinga! kultunnti piliečius ir jaum- 
tokia mokykla. Senai reika-i 2*^’,?era- Tiesa, esąs koks 
linga Lietuvoje ne tik mili-1*3.1. , Naivybes platinimo ra
listus, bet ir valdininkus per'^hs , kurio vyriausias obal- 
tam tikrą valstybingumo S1S: juo daugiau bus išgerta, 
rėtį persijoti. Bet jeigu tas.IU® .maz.ia.? Pa iks bonkų.

lietuviškos krautuvės, ne
kalbant jau apie koperaty- 
vą. Pastaruoju laiku Įsikūrė 
kokia tai menka koperatyvo 
krautuvė,, kurį tsenai jau ga
lėją' gyvuotu Bet tenka pd- 
uėkavoti koperatyvo gal
voms, kurie posėdžiaudavo 
sii -pilnomis bonkų kišenė
mis, ir protokolo pasirašy
mai visuomet baigdavosi į 
gulomis...

Pr. br. į Tiek tuo tarpu apie Laž-
!

• Lietuviu kančios Vilniuje.
Lietuvių spauda Vilniuje 

visokiomis "priemonėmis” 
slopinama. Su ja cenzūra ei-1l 
giąsi, kaip tik Įmano. Laik-js 
naščių redaktorius bei leide-į Į 
jus teismaš žiauriausiai 
baudžia. Kalėjimo ir šimtų 
tūkstančių markių baudos 
retas lietuvių laikraščio lei
dėjas teis vengė. 

Negana šio legalio smur
to, okupantai pradėjo varto
ti iš pakampių paslapčiomis 
Įvairias šlykščias priemo
nes, kokioms tik lenkų sąži
nė gali nesipriešinti. Oku
pantų agentai "budėdami" 
palei Lietuvių Mokslo drau
gijos namus'pradėjo langi
nes plėšyti. Toliau Įsismagi
nę padarė panašiai ir su du
rim. Įsiveržę butan apiplėšė 
ji. Vėliau naktimis pradėjo’ 
akmenimis langus daužyti... 
Ir tuo nepasitenkino. Gegu
žės 30 d. pradėjo "visuotiną 
reviziją” lietuvių Įstaigose 
ir privatiniuose butuose. 
Daryta kratos Centro Ko
mitete, laikinajam Lietuvių 
Komitete, išlaužytos butų, 
spintų ir stalų durys. Iš
krėsta p. Bieliausko ir p. E. 
Vileišienės butai. Visur ras
ta korespondencija, laikraš
čiai, knygos paimti. Laikina
jam Vilniaus Lietuvių Ko
mitete darant kratą, lenkai 
atsivežė Hudįninkn adyoka- 

irėikalams” vietoš... po pur- tą Krantą, kuris su Lietu- 
vyną voliojasi kiaulės, '--T ’ 27-7
pat minko purvus miestelio tiek bendro, kiek ir. patys

TTIITI' nirnnliii

------------- jga, bereikalinga ano Seimo! 
Kunigu Vilimu — vist paleidimo pusė.

nusivylė. Is *v a mhv i • , *, • . .
Raseiniai. Mokesčiai dide- kalbos paaiškėjo, kad litų traumas bando siaurintos. 

______  o _ ir tuojau reikia mokėti — greito padaugėjimo nėra ko! Tokiomis pat pėdom." 
baudžiami už nešvarumą kas nesumokės, grasina mi- laukti, nes nėra kuom jie prisieis eiti ir piliečiams, ir 
tie. kurie ištikrųju negali jo licija. Žmonės (krautuvinin- paremti, kadangi Lietuva iai turbūt per metų dvejatą, 

___________________ % , • 1**1* Y • • 1 X* 'V • X *1 1 • 4 9 4 • fTT « 4 * A

Turgadieniais, šventadie- 
t?3*8 P^nos visos smuklės, 

nuožiūra ir darydami kur P^ta malonus dai
nų akordai , šukavimai, 
keiksmai, dievažijimai ir 
pasibučiavimai. Nuo kasdie
niniu piliečių neatsilieka ir 
išrinktieji — inteligentai,— 
geria vaidininkai, geria mo
kytojai, nežiopso ir visuo
menės tvarkos ir ramybės

(kuri turėtų tikslo šviesti ir

"rėtis” bus grynai ”krikš-; 
čioniškai demokratiškas” ir 
dar išpintas asmeniškais 
simpatiškumais, pažintimis 
ir t.t, tai nieko gero nebus, 
nes krikščionių demokrątų 
partija tiktai mažą dalelę— 
zakristijonus, davatkas, 
vargonininkus ir klebonus 
Lietuvos piliečių apima'' o 
demokratinis respublikos 
valstybingumas visus Lietu
vos piliečius liečia. -

Vaikai uždegė bažnyt
kaimį.

Skapiškis (Rokiškio ap
skrities). Birželio 24 d., sek
madieni, laike pamaldų, arti 
bažnyčios netikėtai kilo gai
sras, ir dėl didelio vėjo greit 
plėtėsi ir viską pakeliui su
naikino. Sudegė penkių‘Ūki
ninkų beveik visi triobėsiai 
su visu negyvuoju invento
rium. Nuostoliai dideli. 
Gaisras prasidėjo iš ugnies, 
kurią vaikai paežeryje su
kūrė. Iš čia ugnis persimetė 
i netoliese esančius triobe- 
sius. '*

Tiesa, esąs koks

A. Laumakys.
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DIDELĖ KRŪVA-

VYRAISČEVERYKŲ 0.95 Y*|K*MQ
Rudu. Mahosranv ir Juodu, sudėstyti B V V

madas, drūti, -ražiis.................. ■■■ W wpagal madas, drūti, gražus

Didelis Lalas žemų čeverykų merginoms, —. _ _
Patentuotos Skuros, stipriai pasiūti, nue K
2‘/2 iki 7 didumo, žemos kurkos ...................jįj

BLUE SERGE

VIRŠUTINIAM Lengvam Beismente
Latas Vvriškų Jojimui Į DAUGIAU Vyriškų Khaki 

' f J Kelinių . . ........................... 1.00
Latas Vyrišku Khaki

.... 2.50 ■ Nikerių ................................2.09
Kelinių, corduroy 3.50 
Khaki ...
DAUGIAU Overailų, Darbui Kotų. DAUGIAI.' Vyrišk i 

Baltų Drabužių.

SAILOR SIUTAI
GERAI PASIŪTI 
VILNONIAI 
Reguliuoto mėly
numo Pilnai Pri
taikytos Kelinės.

miera
3 iki 10

1 LENGVASIS BEISMENTAS
IR NEAPKRAUTASIS SULLERIS

Jardo platumo Amerikoniški perkeliai, baile dugno. Jurdas.............
Jardo platume artistiški denimai, rudi, mėlyni, žali ir ružavi. Jardas z 
Jardo platumo gražus kretonai, sunkiosios rūšies. Jardas , .■...
Gerai išbaltinti demėt flaneliai, pilno didumo (sugadir.tiJ. Jardasr.u^ 
Remnants 36 colių spalvuoti carduroys, šilku baigti. Jardatį . ,
36 celių Mergaičių Scotrt Khaki audeklas, sulfuru dažytas. Jardas » 
Jardo 'platumo skaisčiai juodas mercerizuotas satinas, pilni kava&at Jąydasi; 
Daugiau artistiškai atspausdintų gražių tickings, atkirstu j&io pilnų kavalkų.-; 
Remnants puikiai iškaitintas nainsukinis audeklas, jardo platumo. Jardas > 
Rcmnants spalvuotas 36 colių voiisir lawns. Jardas................... . ................. .. .
Jarde piktume Eastern Marųuisettes, taškuotas ir figų, uotas. Jardas ... 
Canncn Mis nebaltytas audeklas, 2*4 jardų platumo. Jardas .. . 
Remnai'is.34 colių gražiai atspausdintas kjretaaas.. Jare ąš . /..
Gražiai dryžuotas 8-oz. artistiškas satinas, < pilni ’tavaLjai. Jardas
Labai išbaltintas audeklas, 2V4 jardų platumo, pilnas k.rpimas. Jardas .. 
importuotas gražus Japoniškas moss crepes, pilnas“ kavalkas. Jardas ... 
Tyras lininis gražiai čekiuotas abrusams audeklas, jardas ...
Salisbury baitytas audeklas, 63x90 colių. Vienas t.
Spalvii otais krastais> satinu baigta staltiesė, 64 coliu. Jardas 
Gražiai mercerizuota staltiesė, dviejų jardų platumo. Jardas . 
Regai tyrai išbaltintas audeklas, 81x90 colių. Vienas ;...........
Importuotas stiklams abrusinis audeklas, gražiai čekinotas (bovelninis). 
Tyri lininiai hemstičiuoti svečiams abrusai, 14x21 colių. Vienas.................
Hemstieiuoti marąuisettiniai kurtinai, su Barmen ieisnis. Pora ..;. 
Importuoti tikri kniniai pakabinami abrusai, hemstičiuoti, 18x34. Vienas . 
Hemstičiuoti ruffled musiininiai kurtinai, su raiščiais. P°ya- • ...............
Pchisle Odcloth, su gražiomis patrinomis, stalui iižtiesii 56x56. Vienas ... 
Daugiau 50 colių Tapestrono, iškirpti iš pilnų šmotų. Jardas..........................

.. 15c. 

. 20c. 

.. 18c. 
42‘/2c. 
;. 50c.

. 30c. 
J 30c. 
r. 15c. 
12>Ac.

•? ’

i r- ; t

Jardas
......................

2 KELINIU SIUTAI
MŠLV N! ir

RODAI
DRYŽUOTI
Abejos Kelinės 
Pilnai Pritaikytos

VAIKŲ SKALBIAMI STOTAI
Likučiai nuo Peter 
Pan Siutų ir kito
kio gero išdirbinio. 
Sumaišyti Lalai, 
miera nuo 2lz, iki 9.

J

DIDELIS STALAS

KHAKI ŽAIDIMO SIUTU
% rankovės, ilgos klešnys, mėlynai ir 

į raudonai trimyti, niiera nuo 4 iki 8 ...

VAIKŲ KHAKI NIKERIAIOAC
Brutai Pasiūti Miera 7 iki 17 .

VAIKU VILNONIAI JERSEYS
Visi vilnonių siūlų, turteliniai takiai, 
ilgos rankovės, tamsiai mąrųnįųiai, bal- ' 
ttir geltoni dryžiai. Vaikams nuo 10 iki 
16 metų..........  .....................................

KITA KRŪVA 
BRANGIU

VAIKU UNION SIUTAI B 
geresnės rūšies ”Vim” Naihsukiniąi ir * 
lengvi Congers Jersey Kibs Visoki

Kai kuriems įgrįso gyventi.
Biržai. Birželio 11 dieną 

miesto sode pasikorė 6 kla
sės gimnazistas Bružas. Nu
trukus menkai virvei pasi- 
korėlis ilgai gulėjo žolėje ir 
tiktai birželio 19 dieną sura
do. Dvi dieni po suradimo 
gimnazisto, birželio 21 d. 
anksti rytą savo kambaryj 
pasikorė siuvėjas Cibulskis.

Baisus apsileidimas ir gir
tuokliavimas. ,

Lazdijai, Seinų apskr. Re
tai Lietuvoje rasime kitą 
taip apsileidusią visais at
žvilgiais vietelę, kaip Lazdi- 
jus. Miestelis išdegęs, pur
vynais aptekęs, čia pat na
mų palangėse didžiausias 
purvynas ir ”jTjiatfngiems 

vyną voliojasi kiaulės, čia vių Moskfo draugija tūri

^vaikai. Tvarkdariai šiuri, agentai, 
ibet nemato. Didžiausias ne
švarumas pas žydus, kurie 
galėtų palaikyti didesnį šva
rumą, tik niekas jų nepri
verčia. Daugiausia yra nu- H ir tuojau reikia mokėti

nusivylė,

*

F

KRŪVA MOTERIŠKŲ BALTŲ ČEVERYKŲ
Kaikurie nubuckiniai, kaikuric kilniai ir kažkurie balto kanvaso ....

LATAS VAIKŲ ČEVERYKŲ, VISOKIŲ MADŲ QCC
Late yra visokio didumo, bet ne visokios mieros, san&»ls,oxfords .....

čionis demokratus ir štai 
dabar pamatę, kad tuoj po 
rinkimų valsčiai ir mokyklų 
inspektoriai pareikalavo 
kuone dvigubų mokesčių, 
susiėmė už galvos: ”0 tai — 
sako — kad apgavo!” Tatai 
tikėk, tu žmogus, kunigui.

I<
i : 
i

>■>

DAUGIAU BASKETBALL ČEVERYKŲ. 
DAUGIAU TENNIS ČEVERYKŲ.

DAUGIAU VYRAMS GRAŽIU ČEVERYKŲ 
Juodų ir mahogany, visi Goodyear Kurkomis

>

.£

išstovint nuo pat ryto iki 
uždarymo banko, ir vos-ne- 
vos užmokėjau, ir tai su ki
tų pagelba. Argi jau negali
ma to sutvarkyti taip, kad 
žmonės per valandos arba 
dviejų laiką galėtų tai atlik
ti? Kamgi 
ūkininkams

kitokios valiutos, ku- nuo 50 milijonų turbut ne .vidurį, o dvi mažos mergai
te ja L ....

Į J
f-n
lio paskola, kurios vis-

an.ot p. .”

U

r- t -

n i :

■y

i •

gi, anot p. Petrulio pinigais 
negausime. Išeina, kad ir 
cici-ai fondas litams leisti 

i vargu betarpiai padidės. .
Šitas ministerio pareiški

mas turi visai respublikai, 
ypač valstiečiams, didelės 
svarbos. Jei litų nebus, tad 
savo ūkio reikalavimai irgi 
prisieis siaurint ir taikytis 

• prie aplinkybių.
i Valstybė žada tauoytis. 

gyvena be patvirtinto biu- • muĮistens

Pinigai baigiasi ir nėra kaip 
juos padauginti.

Penktadieny, liepos 6 d., 
! Seimas pradėjo svarstyti 
; Lietuvos biudžetą 1923 m., 
'kuris turėjo būti priimtas 
į dar I Seimo. Dėl Seimo pa- 
Ileidimo valstybė pusę metux . —-.j.-.!gyvena be patvirtinto biu-; 1 . v. pasizadęjo
jdžeto. Tai irgi dar viena blo-‘Y^dininkų skaičių mazmti. 
lea bereikalinga ano Seimo iKalbejUSIS po JO kun. J. Vai- 

ilokaitis irgi tą pati kartojo.
Iš ministerio Petrulio Taigi valstybės adminis-

A litus.* Viena kas sparčiai augštyn važiuos,'tės, nespėję pasitraukti gat- 
Ėniisijos Banko auk- galimas net daiktas, kad ivėn, turėjo mestis nuo sta

čią sustiprinti, tai reikės net mažinti ta suma, taus, akmenuoto kranto, 
jei vokiečių markė kris to-; Vienam iš praeivių užpro- 
liau. ! testavus, tas raudonkelnis
.Laukti, kad patriotai su-.nesidrovėjo sustojęs did- 

nešl Emisijos Bankan savo • vyriškai” paklausti: "Ką, 
t----------- , .................. ar j snukį nori ?...” Publika

tokiu pasielgimu buvo taip kams, jog 
suerzinta, kad ne daug ko "mokesčių mokėjimo” gy- 
truko, kad atlikus eksperi- vena, o greičiau atlikti, ga- 
nientą ant paties raitelio įima, nes valdininkų yra už7 
"prakilnaus” "snukio”. Į to- tinkamai, 
kius apsireiškimus reikėtų, 
kam pridera, atkreipti do
mės, nes tai ne pirmas atsi
tikimas.

brangenybes ir tvirtąją va
liutą, negalima — nes net 
labai patriotiški bankai, 
anot p. Petrulio, dolerius 
laiko užsieny ir eina Emisi
jos Bankan paskolų mal
dauti.

Laukti iš/ krikščionių, kad 
jie, bankininkų vedami, 
griebtųsi griežtesnių prie
monių monopolizuoti dole
rius, negalima. Pasilieka 
tad taupytos.

gaišinti laiką 
arba clarbinin- 
jie ne vien dėl

pat pėdomis

žmonės apdėti dideliais 
mokesčiais.

Šįmet nejudamasis turtas 
apdėtas dideliais mokes
čiais, delko žmonės labai ne- T “ “

1 -. * I ’ J ’

karą, apie 11 vai. Nemuno ir tie, kas negali uždirbti. Ir

- »?•. 
Vakaras.

Strazdai, Utenos apskri
ties. Nežiūrint to, kad nese
nai pasiliuosavo iš po oku
pantų lenkų jungo, bene, tre
čią sykį jau šiame kaimą 
vietinio jaunimo iniciatyva, 
buvo surengtas vakaras.

Kiekvienas varlė nori žmo
nėms "į snukį" duoti. į

Kaune, penktadienio va-'rimauj’a. Moka mokesniu^ Vaidinta V veiksmų drama -

palaikyti — tai ūkininkai, kai ir valstiečiai), patikėję savo kapitalų neturi. Tad trejatą. kranto gatvės šaligatviu jo-blogai sutvarkytas mokes-
Miestelis ne iš mažųjų kun. Vilimo tikrinimams, piniginę anemiją turėsime Tai reikia visiems atsi- jo risčia kareivio lydimas čių priėmimas, grumdosi

tarpo, turi astuonias smu- kad gavus krikščionims de- dar ilgą laiką, nors tokią Ii- minti. Ramintis, kad litų at- koks tai pusbernis raudono- žmonės, vargsta po kelias
klės, kurios "gyvuoja" kuo- mokratams viršų nereikia gą p. ministeris nepripažįs- siras kokiu tai stebuklingu mis kelnėmis. Praeiviai pri-1 dienas, kol užsimoka. Taip
geriausiai. Smuklės nešva- mokėti — balsavo už krikš-ta — yra, girdi, šaly daug budu, nėra ko. Jų skaičius versti buvo trauktis į gatvės!aš turėjau gaišti dvi dieni,

"žmogžudžiai”. Nors scenai 
ir daug ko truko, bet pata 
vakaras publikai padarė įs
pūdį. Po vaidinimo buvo 
žaislai ir šokiai.



v r ATVAŽIAVO IŠ LIETUVOS. !
17. m *_ * . . Per pasidarbavimu ir storomvietines žinios c statės hnance

CORP., ir KAUNO ATSTOVY-
‘ L’ĖS, atvažiavo sekanti svečiai:

S ŠEIMĄ NOS Stukas Jurgis su žmona Hek- 
NELAIMĖ LIETUVOJ. na. 361 Broadvvay, So. Boston. 

šuo perkando jo žmonai ko- 'Aiass- 
ją — tą pačią, ką buvo nu

laužta.
Vienas amerikietis, kuris, 

parvažiavo Lietuvon ant 
vieno laivo su F. J. Bago- 
Čiais, dabar atsiuntė šitoki 
laišką: ‘i

"Kelionė mums 
gerai. Klaipėdoje viršinin
kas p. Budrys pasitiko muši .... ....-A. n • • • • | Vaznvte Alena, is Kauno, pasu muzika ir visa vynausy-l- - - . — - ......... . t
be. Malonu buvo su jais pa-Į 
simatvti ir susipažinti. 
Klaipėdos buvom nuvažiavę- 
i Palangą pažiūrėti lietuviš
ku ’byčių’. Kad žinotumėt,:

Ajauskas * Baltramiejus. 46
I.incoln St„ Brighton. Mass.

Zarumskis Gasparas, žmona 
Alena, sunai Gasparas. Vladas, 
duktė Jadvyga. 190 Silver St., 
So. Boston, Mass.

M ar tiek Francis G., iš Gin- 
, .'tautu kaimo, Telšių, pas Jobu 

PaVyR0 j Jarušą, 440 E. 6th St., So. Bos

ton, Mass.

; Izidorių Kačinską, 116 York St.i 
p Bangor,.Me.

j Kitus atvažiavusius paskelb
sime vėliaus.

( Kurie norite savo gimines at-
- - : • j .'vežti iš Lietuvos i Amerika a:Palangos jurese visi maudo-' 

si nuogi, tai man buvo labai 
linksma i juos žiūrėt. Susi
tikome daug gražių panelių, 
ir išvažiavome iš Palangos 
labai linksmus.

"Iš Palangos nuvykome
Kaunan, kur teko susieiti 
daug pažįstamų.

"Bagočiaus šeimyna iš
Kauno išvažiavo automobi- 
lium Žemaitijon pas savo 
namiškius. Bet Pažasliuose 
juos ištiko nelaimė. Mat, te
nai yra klioštorius, kur pul
kas davatkų ėda už dyką 
žmonių duoną, tai toji vietai 
skaitosi labai 'stebuklinga.* 
Bagočiai nuvažiavo to atsi-! 
likusio nuo civilizacijos už-i 
kumpio pažiūrėti, ir juos te-i 
nai užpuolė šunes. Vienas' 
šuo griebė Bagočienei už 
kojos ir perkando ją — tą 
pačią koją, ką Chicagoje bu
vo nulaužta automobiliaus 
nelaimėje.”

________
Bėgdamas iš kalėjimo be- į 
J maž ko neprigėrė.
\ Nuo Deer. Island pabėgo- 

iš kalėjimo kalinys Daven-! 
port ir šokęs nuo salos i j u- 
TOS* 11V1UIV Ct XX U A Cllil * . —. ’ . w-j .
kranto: bet plaukdamas pa- VISe -avoro. - negtam uzlai- 
ilšo ir pradėjo skęsti. JĮ iš- E0P?. v^°kiii .ai.\V
gelbėjo tūlas Welch, kuris Ea>cll-!\, ^aiP. Tai..„ 
buvo ties ta rietą su motori-j AmenKos Lietuvi ir*kitus, 
niu botu, ir pristatė pusiau i 
apalpusi kalini atgal ant sa- • 
los. Į

■ vežti iš Lietuvos
i-a kurių giminės ar draugai yra 
išvažiavę i Lietuvą ir dabar no
ri grįžt i Ameriką, kreipkitės 
pas mus. V isiems ant pareikala
vimo prisiusime Informaciją 
Knygą dykai ir suteiksime visus 
paaiškinimus. Laišku arba ypa- 
tiškai kreipkitės sekančiu ant
rašu : ♦
BALTIC STATĖS FINANCE

j
I

I

I
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CORPORATION 

Broadway,
So. Boston. Ma;

PERSIKĖLĖM NAUJON 
VIETON.

Pranešame GERBIA- 
MIEMS KOSTUMERIAMS 
ir pažįstamiems, .kad nuo 1 
d. Rugpiučio perkėlėm savo 
drabužių krautuvę po nu
meriu 875 Main Št., Cam- 

(hridge, Mass. Perkėlėm i sa
vo namą, kur vieta bus daug 
didesnė ir parankesnė.

Visko Reikalaukit.
Viską užlaikysim, kas tik 

reikalinga vyrams, mote
rims ir vaikams. Taipgi vi
sokių audeklų. 

Išpardavimas.
Persikėle naujon vieton 

norėjo“ išplaukti “ant P^fėm dideli išpardavimą

kuris ka(P. tai .
. AmeriKos Lietuvi

CAMBRIDGE SALES 
CORPORATION

CH.\S. URBON, Savininkas.
875 Main St., (33)

Cambridge, Mass.

BOSTON SALES CO. 
(Lietuvių instaiga).

Kad Amerikos lietuviai ži
notų musų storą ir su mu
mis darytų biznį, štai ką 
mes nutarėm:

Žėdnam vienam duoti do- 
užrašvti

Dėl bitės įvažiavo j medį.
Netoli South Lynnfieldo! 

pereitą nedėldienį Arthuiy 
Crow nuvažiavo automobi-į 
lium nuo kelio ir sudaužė i1 
medi savo mašiną, nes su- 
kanties jam apie kampą 
apie jo galvą suzvimbė bitė.; 
C.row paleido automobiliaus; 
vairą ir abiem rankom pra-?a^ >
dėjo gintis nuo birzgiancio: ~anQa 3 
vabzdžio. Jo mašina tuo tar- ant met^
pu bego pirmyn ir ant užsi- . 
sukimo nudardėjo nuo kėlioj rį 
ir smogė j medį. Croxv ir va
žiavusi kartu jo pati tapo 
sunkiai sužeisti.

"Keleivi”. 
"Tėvynę" 

. - > kuris
j" pirks pas mus vyrų špilkutę 

• naktaizą už 5 dolerius.
Špilkutė yra gryno aukso 

su raudona rubv akute ir la
bai graži.

Pinigus siųskit šiuo adre
su: (34)

BOSTON SALES CO.
678 No. Main St.,

Montello, Mass.

Užchloroformavo žmogų ir i 
apiplėšė.

Du nežinomi piktadariai; 
užpuolė aną vakarą antį 
Southampton streeto tūlą 
Malloyą ir uždėję ja™,?"! ehi
bulUOS chloroformu aplietą ^jrb*:! i čystus. gerus namus, kur as 
skepetaitę užmarino ji. Ka-^:a” šu.^viih laikyti dukterį a . 1. , . ., -• • i t.r metų. Norėčiau nuodaliai nuo miesto.

' i suteiksiu ant pareika
lavimo. S. B.

255 Broadway, So. Boston. Mass. 

LIETUVIŠKA BARBERNĖ.
Skutam ir kernam kaip kam patin

ka. Darbas geresnis ir pigesnis negu 
kitur. Paranku užeit, nes prie pat 
Eroadwav stationo, kampas Broed- 
way ir Dcrchester avė. (35)

REIKALINGAS BARBERYS.
. T c c pa. I'arbas pastovus ir užmokestis gera,

vio redakcijoj bus L.S.S. bO Arsišaukit greitai. (33)
kuopos susirinkimas kaip 8 
vai. " So. Boston, Masj.

PA J IEŠKAU NAMU DARBO. jau- 
:, čysta moteris mokanti virti, kep- 

dtapanas siūti. Norėčiau 
Į čystus. gerus namus, kur 
m su

čia jis atsipeikėjo, jo kiseniai. Tikra antrašą 
buvo iškraustyti ir $308 pa-;’ 
vogta.

L.S.S. 60 kuopos susirin
kimas.

Ateinančios pėtnyčios va
karą, 10 rugpiučio, ”Kęlei-'

ARTI VVAL’POLE. netoli Bostono; ;-rti valstijos vieškelio. Žemės 
66 akrai; 24 akrai dirbamos; 42 akrai ganykla ir miškas. •
DU NAMU, vienas 9 kambarių, kitas 5 kambarių. Geras vanduo 
abiejuose namuose. Klojimas 40x58 pėdų; vistinycia dėl 690 vištų 
ir-kiti budinkai, 6 karvės, visokie karinos Įrankiai ir t.t.

Kaina už viską $8.200.00. 
Vien tik namai yra daugiau verti.

Savininkas išgyveno 18 meti: ant tos farmos. daoar serga ir 
nori parduoti. Delei platesniu informacijų kreipkitės į:

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

Tel. Haymarket 5840 ir 5841.

PARDAVIMAI

B

ar; 
v i ?

blokas 
prie

it s>
įeit

PARSIDUODA PIGIAI NAMAS
.1 Ith. <’ S

t aintridg?. Mass.

~............ T KAM
BARIUS IR SKANIUS

----------------- .(39)

1UČERNĖ ir GKO- 
mažą Kairtą. Jpiąifr- 

■ r> j i savaitę. Naujas 
is pardavimo — sa- 
a ■ i.r.'uvų. Klauski-

V

KELEIVIS

ž

Severa’s

IJCAA'

Klaualdte pa* aptiekoriaus.

»
VIENATINĖ LIETUVIŠKA

W. F. SEVERĄ CO. 
CFDAR RAPIDS, IOWA

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

i į

10 ryto.
3 dieną. 
8 vakar*.

Severo? Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

T«L 8o. Boaton
DAKTARAS

po numeriu 379 Broadway
Priežastis pei'sikėlimo tai permaža senoji vieta, kurioj ne
buvo galima tinkamai visiems patarnauti.

J Visko reikalaukit!
► Viską užlaikysime, kas tik rišusi su geležinių daiktų pra-

► mone. Parduodame ir parduosime viską pigiau, negu kitur.

Persikėlėm Naujon Vieton!
Pranešame gerbiamiems kostumeriams ir visiems pažįsta
miems lietuviams, kad nuo subatos, 4 d. rugpiučio, savo* 
geležinių daiktų krautuvę perkėlėm

I
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t
•
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Į BOSTON. MASS.
> - — - 1 ■ ---------------------------

A L. KAPOClUShl

DENTISTAS

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

Nedėiiomis nuo 10—12 dieną.

705 N. Main st. kamp. Broad at. 
MONTELLO, MASS.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvay, priešais paštą
SO. BOSTON TeL So. Boaton 824

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

Išpardavimas!
Persikėlę naujon vieton padarėm didelį išpardavimą įvai
riausių daiktų. Pasinaudokit!

Telefonas 5112-W.

Dr. k. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

LIETUVYS DENTISTAS.
VALANDOS Nw » iki W

Nao X ttrt • »«*- 
NEDALIOMIS: 

•3 Iii 1 r. P*

Seredomis iki 12 di«na 
Ofisas "Ke’eino" nam« 

251 Broad*ay. Urpę C ir D 
80. BOSTDN. MAUS

- — ----

Kaina 50 ir 85 centai.

4
įN

;► Tel. South Boston 3520
J ► Residence Aspinwali 0870 < J

S. H. Puišiutė-Shallna
LIETUVĖ MOTERIS

; ► advokatė <;
; ► 366 Broadwav, So. Boston, Mass. <, 
J, Room 2. < *

jogs visados

nes

stci:?; randų 
pat -idi oda ai 
,.. 1 ARMA, I 
stabą 1 kain- 

budinkai ir 
> .Klajot

i M.rcer St.,

PARSIDUODA GROSER-
NĖ ir įniktu krautuvė, 

geroj vietoj, biznis gerai iš
dirbtas. Pirkėjai: Lietuviai, 
Lenkai, ir Anglai. Pardavi
mo priežastis — išvažiuoju. 

Kreipkitės i "Keleivį”, 255 
Broadway, So. Boston. (32)

ATSAKANTI SKRYNUTE
DĖL GARSIU

CIGARETĘ
Helmars yra supakuoti 
kietose skrynutėse, taip
jog jus pirkdami Kel
mą rus esate užtikrintas

gausite
juos šviežius ir geriau-

New 
England 

COKE

Geriausias Kuras 
Jūsų Namams

šiame stovyje.iš Ro
jams : 

apie 
apturėjai 

Mano viet 
n.ervų suiri- 
dirbus. Tą 
aš laikiau- 

eidamas silp
ai miegoti ir 

Visuomet 
■fikia. Paėmęs 

tablet’JS aš ste- 
kčia ir išvarto
se išsigydęs nito 
N aga-Tone yra 
umaisinn, mai- 

suirusią, r.s- 
Pamėgir.k ji 

m pilnam mė- 
. Nuga-tone ą 
ej uptiekir.in- 

kad su- į 
arba pinigai 

rasi p.rie 
tiesiog pa- 

National i.-ibo- 
asb. Avė., Chica- 

jiems Sl.CO.

Paprasti cigsretai yra
supakuoti i pundelius ir

Gvdytojas sakė jo nervai 
buvo suirę.

Papasakoja, kaip iis pats 
išsigydė namie.

Ponas Arthur H. Rosciitaal 
ntdale. V is.. sako: "Rašau 
kišką, no:ėdama< pranešti 

scKmcs, kurias 
Nuga-Tone’o vart:>jimu. 
gvdytoias sakė aš turi
mą ir liepė man paliauti 
padaryti nebuvo galima ; 
ti darbi ka.- sykis vis 
i:yn. Naktimis i gilta 
jaučiaus labi: pu'-arg 
svėriau mažiau regu ■' 
penkis Nuga-Tone'- 

nai pasilsėjau r 
dvi bonkeles a> 

nervų suirimo.
loštom, kur 
stiprina silpnu, 
nerv’4 sistemą, 
įsitikink. Vieni!

iui gydyt-’s tik $1.00. 
■davinėja visi resni 

•rarantuodarr 
ikinimą. s 
(garam ij; 

arba

>.s 
šit'*

e s Ku
tina ii
....b v ’.IVO 
pats i;
r. c 
na 
kr i pozitingai 
teiks pilną pate 
bus sugrąžinti 
kiekvienos bor.kelės • 
siųs apmokėtu paša 
retory, 1038 S. Wat 
go. Iii., pasiunt

(APDIl AUDIMAS)

IMANT I N S U R A N C E
(Apdraudimą) nuo ugnies 
ant namo arba automobi
liaus nelaimės ir pavogimo 
arba sumušimo, krautuvės 
stiklų, TĖMYKIT idant Ap- 
draustumės per atsakan
čias kompanijas, kad nelai
mei atsitikus gautumės pil
ną atlyginimą. Mes reprs- 
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 apkaina- 
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 5840-5841.

nešiojantis rūkytojo ki-
senėje susilaužo. Toki
cigaretai
šviežus.

negali bu ii

Helmar yra teisingai 
pavadinti
garsiausi

Amerikos
cigaretai”,

išdirbėjai duoda
jums geriausių, ką yra 
galima pirkti už pinigus
ATSIMINK SKRYNU

TĘ IR VARDĄ

Išdirbėjai aukščiausios rųšies 
Turkišką ir Egypbškų 

Cigaretę pasaulyje.

BGKEScflO oi-lO

IHMAI
Marine 6382-W.

Hotel Wallasf)
Vienatinis Lietuviškas Hotelis 

Atlantic City

10 SOUTH MICHIGAN AVĖ..

ATLANTIC CITY. N. J.
Petras Valasinas, Savininkas.

Musų Hotelis randas netoli 
vandens, tarpe PenMyivania ir 
Reading stočių, vienas 
r.uo Young ^lilioninės 

plaukos.

UŽLAIKOM PUIKIUS
1____ -U- -

VALGIUS.

r«i.

OR. 1 M. FRIELMIR
SPECIALISTAS VENEMIKKV 

LiGŲ.
VYRU IR MOTEKV- 
Toipri kraujo Ii<« i* 

ReumatisM*.
Valandom: Nuo 9 ryto M

• vakar*.
tM» W*8H1NGTON 8T

(pirata is Gyvasties Balzamas .

Rekomenduojamas

▼irikiniinui, įprastai užkietėji
mai ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.

»
I
I
I
I
I 

J

i So. Boston Hardware Co. į
► J. Klimas ir P. Bolys, Savininkai <

E 379 Broadvvay, So. Boston, Mass. :
t Tel. 0122.* ' ;

i! 
i! 
i!

I
Į

Tel. S. B. 2488

Dr. J. C. Landžios 
(GYDYTOJAS IS LIETUVOS) 

VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9 

596 BROADWAY, 
SO. BOSTON. MASS.'

MEDICINOS DAKTARAS

LEO J, PODDER
Iš PETROGRADO

Profesorius daktarų Kolegijoj
SPECIALISTAS VYRU ir 
MOTERŲ LIGŲ. TAIPGI 

KRAUJO ir SKUROS 
LIGŲ.

Gydo, reikalui esant, su 
X-Ray ir elektra.

69 CH AM BERS STREET,
Phone: Haymarket 3390. 

Ofiso valandos:
8—9 A.M. 2—3, 7—8 P.M. 

BOSTON.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

LIETUVIS OPTOMŽTRISTAS ,
(AKIŲ SPECIALISTAS)

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.
J. L. Pasakantis O. D.

377a BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS.

I 
i 
i 
I 
• 
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I
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I
I

Tel.: Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS I»

SLAPTAS
VALANDOS.

Nuo 8 iki
Nuo 2 iki
Nuo 7 iki
121 HANOVER ST, 

BOSTON. MASS.

1 Lietuviškai - Lenkiška Aptieka \ 
į Jeigu norit? teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite Į > 
A ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso- ’ J 
4 kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjilno, nuo užsisenėjusio reuma- H 
T tizmo. nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plan- «» 

čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų !* 
f ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo Jei vyrų ir £

moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes ® 
5 jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus Z 
f per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- £ 
® dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu ig

I 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. I
I

APTIEKA
BOSTONE

RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

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

Tikra Lietuviška TREJANKA................
Prisiunčiame Vaistus ir per paštų.

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”.

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

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 M EST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.




